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Her geçen yıl eğ�t�mle değ�şen yaşam öyküler�ne yen�ler�n� ekle-
yen Darüşşafaka Cem�yet�, 155. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 
30 Mart 1863’te yoksul ve yet�m çocuklara “eğ�t�mde fırsat eş�t-
l�ğ�” sağlamak amacıyla dönem�n �ler� gelen devlet adamlarından 
Yusuf Z�ya Paşa, Gaz� Ahmet Muhtar Paşa, V�d�nl� Hüsey�n Tevf�k 
Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Al� Nak� Efend� tarafından kuru-
lan Darüşşafaka, Türk�ye tar�h�n�n eğ�t�m alanındak� �lk s�v�l örgüt-
lenme örneğ�n� oluşturuyor. 
Darüşşafaka’nın b�r çocuğun yaşamında yarattığı değ�ş�m� anla-
mak �ç�n 2016 Darüşşafaka mezunu Ülkü Sarıkaya’nın cümlele-
r�ne kulak vermek yeterl� aslında: “Şanssız başlayan yaşamıma 
büyülü b�r dokunuş yaptı Darüşşafaka. İnsan �ç�ne doğduğu hayatı 
seçme şansına sah�p değ�l ama Darüşşafaka bana yaşamak �ste-
d�ğ�m hayatı yaratma şansını verd�. ‘Böyle gelm�ş böyle g�der’, ‘alın 
yazısı’, ‘kader’ g�b� anlayışlara boyun eğmemem�  sağladı.”

Sal�h Zek�, Ahmet Ras�m, Mahmut Cuda, 

Rıdvan Ceb�roğlu, Az�z Nes�n, Berna Moran, 

Tek�n Aral, Tolga Aşkıner ve daha n�ce çocuğun 

yaşamını eğ�t�mle değ�şt�ren Darüşşafaka, 

155. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

HABER:

M. TALHA ÇAMAŞ (DŞ’69): “155 YILDIR DARÜŞŞAFAKA’YI 
VAR EDEN VE VAR ETMEYE DEVAM EDECEK OLAN BU
AZİZ TOPLUMUN İNSANLARINA NE KADAR TEŞEKKÜR 
ETSEK AZDIR”
Darüşşafaka Cem�yet�’n�n 155. yılında çeş�tl� etk�nl�kler planla-
dıklarını bel�rten Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı 
M. Talha Çamaş, Darüşşafaka’nın b�r buçuk asırdır yaşamasının 
önem�ne şu sözlerle vurgu yapıyor: 
“D�le kolay, tam 155 yıldır yaşıyor Darüşşafaka. Bu sürede 
ülkem�z�n ve dünyamızın geç�rd�ğ� değ�ş�mler� aklımıza get�rmeye 
çalışalım. Ayrıca değ�ş�m�n kend�s� b�r yana, değ�ş�m hızındak� 
artışı düşünel�m. İşte Darüşşafaka, kurulduğundan ber� tüm bu 
gel�şmelere ayak uydurmayı, ayakta kalmayı ve toplumu �ler�ye 
götüren olumlu değ�ş�mler�n öncüsü olmayı başarmıştır. Eğ�t�mle 
değ�şt�rd�ğ� yaşamlar, yet�şt�rd�ğ� �nsanlarla ülkem�z�n yüz akı b�r 
eğ�t�m kurumu ve s�v�l toplum kuruluşu olarak hep güçlenerek 
yoluna devam etm�şt�r. İy�l�ğ�n, güven�n, sevg� ve saygının, tüm 
olumlu değerler�m�z�n yaşadığı ve topluma yansıtıldığı b�r yuva 
olmuştur. Hem Osmanlı hem Cumhur�yet Dönem�n� görmüş, 
Dünya Savaşlarını, s�yas� yönden çalkantılı dönemler�, ekonom�k 
kr�zler� yaşamış ama hep var olmayı sürdürmüş. ‘Eğ�t�mde fırsat 
eş�tl�ğ�’ m�syonundan, eğ�t�mle yaşamları değ�şt�rme gayes�nden 
asla vazgeçmem�ş. Toplumun sevg�, saygı ve güven�ne hep sah�p 
ve layık olmuş.” 
Darüşşafaka’nın da�ma �ler�c� b�r yapısı olduğunu bel�rten Çamaş, 
sözler�n� şöyle sürdürdü: “1955’te İng�l�zcen�n b�r dünya d�l� 
olmasıyla b�rl�kte gel�şen koşullara uygun olarak İng�l�zce eğ�t�m 
veren kolej statüsüne geçm�ş. Ülke �ht�yaçlarını hep göz önünde 
tutmuş. Osmanlı’nın son dönemler�nde telgrafçı �ht�yacı olduğun-

dan bu yönde öğrenc� yet�şt�rm�ş. Cumhur�yet�n �lk dönem�nde 
�se öğretmen �ht�yacını karşılamak �ç�n değerl� öğretmenler yet�ş-
t�rm�ş. Öğretmenler�n�n yazdığı ders k�taplarını eğ�t�m dünyasına 
armağan etm�ş. Yaşanan büyük felaketlerde sınavsız öğrenc� 
kabul ederek, toplumun acısı paylaşmış. B�l�mden edeb�yata 
sanattan spora her alanda hem �nsan yet�şt�rm�ş hem öncülük 
etm�ş. Atatürk dönem�nde yurt dışına eğ�t�m almaya gönder�len 
har�ka çocuklar arasında Darüşşafakalı öğrenc�ler de varmış. Türk 
basketbolunun Avrupa’da tanınmasını sağlamış. Ve daha n�ce 
konuda önderl�k etm�ş. Bunları yaparken de varlığını borçlu olduğu 
hayırsever �nsanların ve kuruluşların desteğ�n� hep arkasında 
h�ssetm�ş. 
Toplumun �ç�nden çıkmış, toplum �ç�n tek yürek hal�nde çalışmış, 
var olmuş ve toplum da onu sah�plenm�ş. Bu yuvayı yaşatanlara 
karşı hep vefakar olmuş, onları asla unutmamış. Aynen ş�md� 
olduğu ve bundan sonra da olacağı g�b�...”
Çamaş, sözler�n� şöyle  sonlandırdı: “155 yıldır Darüşşafaka’yı 
var eden ve var etmeye devam edecek olan bu az�z toplumun 
�nsanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Var ett�n�z, s�z de var 
olun! Darüşşafaka y�ne aynı yolda yürüyerek öncü ve �ler�c� rolüyle 
bugünümüzü ve geleceğ�m�z� aydınlatmaya devam edecek. 
Çocuklarımızın ‘dört yapraklı yoncası’, ‘muc�zes�’, ‘umut yıldızı’, 
‘üm�d�n�n göz kamaştıran ışığı’ olmayı sürdürecek. Darüşşafa-
ka’nın ebed�yen yaşaması d�leğ�yle…”
Gazetem�z�n yen� sayısında 155. yaşını kutlamaya hazırlanan Da-
rüşşafaka’nın mezunundan öğrenc�s�ne, öğretmen�nden bağış-
çısına, üyes�nden aklını, mesa�s�n� onun gel�ş�m� �ç�n adayanlara 
kadar farklı paydaşlarına Darüşşafaka’yı sorduk. K�m� Darüşşafa-
ka’nın onun �ç�n ne �fade ett�ğ�n� yazdı, k�m� onun önem�ne değ�nd�. 



ZEKERİYA YILDIRIM (DŞ’62): 
“155 YIL BOYUNCA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN  
YAŞAYAN ÖRNEĞİ”
Özell�kle sürdürüleb�l�rl�k kavramı üzer�nde duran Darüşşafaka Ce-
m�yet� Yönet�m Kurulu Esk� Başkanı Zeker�ya Yıldırım, şu görüşler� 
d�le get�rd�: “Sürdürüleb�l�rl�k, eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�, kurumsal yö-
net�m, d�j�tal�zasyon bugünün dünyasının hedef�ne aldığı kavramlar. 
Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� m�syonuyla kurulan Darüşşafaka, 155 yıl 
boyunca sürdürüleb�l�rl�ğ�n yaşayan örneğ� oldu. Son 10 yılın atılım-
larıyla Darüşşafaka yurdun dört b�r köşes�nde yaşayan madd� du-
rumu yeters�z, babasını ya da annes�n� kaybetm�ş, moda dey�m�yle 
sosyoekonom�k yönden dezavantajlı öğrenc�lere ulaşarak eğ�t�m-
de fırsat eş�tl�ğ�ne der�nl�k kazandırdı; kurumsal yönet�m alanında 
da kurumsal yönet�m derecelend�rme notu alarak s�v�l toplumun 
öncüsü oldu. B�ne yaklaşan öğrenc�s�yle, vel�ler�yle, kırk b�n� aşan 
b�reysel bağışçılarıyla, İş Bankası başta olmak üzere ülkem�z�n 
önde gelen kuruluşlarından aldığı desteklerle, Cem�yet üyeler�yle, 
kamuoyu önderler�nden oluşan Yüksek Danışma Kurulu üyeler�yle 
kend�ne özgü a�les�n� büyüttü, paydaş yelpazes�n� gen�şlett�. Bu-
günlerde Cem�yet ve Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları yönet�mler�, 
b�r yandan eğ�t�mde ve yönet�mde d�j�tal�zasyonu etk�n b�r araç ola-
rak kullanmanın, b�r yandan da d�j�tal dünyada başarılı olmaları �ç�n 
öğrenc�ler�m�ze 21’�nc� yüzyıl yetk�nl�kler�n� kazandırmanın çabası 
�ç�nde. B�r kez daha çağa ayak uydurma refleks�n� göstererek güç-
lenen Darüşşafaka �ç�n, kend�s�n� b�r buçuk asır yaşatan toplumun 
beklent�ler�n� karşılamak üzere daha çok çocuğa dokunacak, mo-
del�n� İstanbul dışına taşıyacak adımları atma zamanının geld�ğ�n� 
düşünüyorum. Bu adımlar atılırken eğ�t�m�n, öğret�m�n omurgasını 
teşk�l eden yönet�c� ve öğretmen kadrolarına �st�krar kazandırılma-
lı, onlar �ç�n de Darüşşafaka’yı b�r öğrenme merkez� hal�ne get�re-
cek meslek� gel�şt�rme programlarına ağırlık ver�lmel�. Bu düşün-
celer�m� 150’nc� yılımızı kutlarken geleceğe a�t d�lekler olarak d�le 
get�rm�şt�m. Artık bunları b�rer d�lek olmanın ötes�ne taşımalı ve  

Darüşşafaka’nın mevcut faal�yetler� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n� tem�-
nat altına alacak yen� kaynak gel�şt�rme programları �le entegre 
b�r şek�lde on yıllık b�r plan �ç�ne yerleşt�rmel�y�z. Gelenekler�m�z� 
besleyen onurlu tar�h�m�z�n yanında yen� hedefler�m�zle ve kaza-
nımlarımızla da gururlanacağımız yen� b�r evrey� gel�n, Başkanımızın 
ve yönet�m�m�z�n öncülüğünde, paydaşlarımızın katılımıyla hep b�r-
l�kte başlatalım.”

HÜSAMETTİN KAVİ: “DARÜŞŞAFAKA, ÇOCUKLARIMIZIN, 
GELECEĞE UZANMALARINI MÜMKÜN KILIYOR”
Darüşşafaka Cem�yet�’n�n 155 yıldır toplumun geleceğ�ne büyük 
b�r yatırım yaptığını �fade eden İSO Yönet�m Kurulu Esk� Başkanı, 
GTE Endüstr� S�stemler� AŞ Yönet�m Kurulu Başkanı ve Darüşşa-
faka Cem�yet� Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Hüsamett�n Kav�, 
155. yıla da�r şu temenn�lerde bulundu: “Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan günümüze kalan pek çok kurum ve eser arasında, 155. 
yaşını kutlayacağımız Darüşşafaka Cem�yet� çok müstesna b�r 
yere ve öneme sah�p. Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kuruluşundan çok 
önceler�, Darüşşafaka’nın kurulmuş olması çok anlamlıdır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun g�derek artan sıkıntılı günler�nde II. Mahmut’un 

‘Tanz�mat Fermanı’, değ�ş�m�n ve yen�l�kç�l�ğ�n kaçınılmaz olduğunu 
dünyaya ve Türk toplumuna açıkça �lan etmekted�r. İşte böyles�-
ne sıkıntılı b�r zaman aralığında toplumun önderler�, eğ�t�m�n ve 
eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n�n, Türk toplumunu geleceğe taşıyacak 
en öneml� olgu olduğunun b�l�nc�yle, Darüşşafaka’yı kurarak, top-
lumun �ht�yacı olan öneml� b�r kurumun temel�n� atmışlardır. Da-
rüşşafaka Cem�yet� ve Eğ�t�m Kurumları, a�les�nden madd� manev� 
yeterl� desteğ� alamayan çocuklarımızın, geleceğe uzanmalarını 
mümkün kılıyor. Darüşşafaka, bugün 1000’e yakın annes�, baba-
sı veya her �k�s� de hayatta olmayan çocuklarımızın tüm eğ�t�m ve 
yaşamsal �ht�yaçlarını karşılayarak, Türk toplumunun geleceğ�ne 
büyük yatırım yapıyor. Onların ün�vers�teye hazırlanmaları, gerekl� 
eğ�t�m kal�tes�, Cumhur�yet�n ve Atatürk �lkeler� doğrultusunda 
yet�şt�r�lmeler� çok büyük b�r hedeft�r. Bu özver�l� çalışmayı Da-
rüşşafaka tamamen gönüllülüğe dayalı kurumsal ve b�reysel 
bağışlarla sürdürüyor. En öneml� görevler�m�zden b�r�, Darüşşa-
faka’yı Türk�ye’n�n her köşes�ne duyurab�lmek ve toplumun tüm 
kurumları ve b�reyler� tarafından sah�plen�lmes�n�, sağlayacak ça-
lışmaları yapab�lmekt�r.  Yüksek Danışma Kurulu’nun üyeler� olarak  
önümüzdek� zaman �ç�nde hep beraber el ele vererek hedefler�m�z� 

Değerl� Okurlar,
2018’e yan� Darüşşafaka’nın 155. yılına adım attı-
ğımız şu günlerde, gazetem�z�n yen� sayısıyla s�zlere 
ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda da 
öğrenc�ler�, öğretmenler�, vel�ler�, mezunları ve bağış-
çılarıyla büyük b�r a�le olan Darüşşafaka’yı s�zlere daha 
�y� anlatmaya çalıştık. Okuyacağınız her haber ve söy-
leş�de Darüşşafaka’ya b�raz daha yakınlaşmanızı ve 
gönül vermen�z� d�ler�z. 
Muc�zelere �nanır mısınız? 8. sınıf öğrenc�m�z Mukad-
des Ç�ftç� �nanıyor: “Burası muc�zeler�n gerçekleşt�ğ� 
b�r yer. Darüşşafaka çıktı karşıma, karanlık geleceğ�me 
b�r ışık tutar g�b�… Nasıl mutlu olmuştum, �nanamazsı-
nız. Han� kahvereng� dalların üzer�nde pembe ç�çekler 
açar ya, ben�m de karanlık dünyamın �ç�nde açan dört 
yapraklı yoncam olmuştu. Eşs�z ve bulunmaz…” 
İşte Darüşşafaka, 155 yıldır bu muc�zeler� yaratma 
ve çoğaltma gayes�yle var gücüyle çalışıyor. Her ge-
çen gün Darüşşafaka’nın bu çabalarını ve yet�şt�rd�ğ� 
gençler� gören daha çok b�rey ve kurum, bu muc�zelere 
ortak olmak �st�yor. Az çok demeden desteğ�n� es�r-
gem�yor. Evet, “muc�zem�z” 155 yaşında ve b�z bu yıl 

M. Talha Çamaş 
Yönet�m Kurulu Başkanı 
Darüşşafaka Cem�yet�

GÜNCEL

Zeker�ya Yıldırım: “B�ne yaklaşan öğrenc�s�yle, 

vel�ler�yle, kırk b�n� aşan b�reysel bağışçılarıyla, 

İş Bankası başta olmak üzere ülkem�z�n önde 

gelen kuruluşlarından aldığı desteklerle, 

Cem�yet üyeler�yle, kamuoyu önderler�nden 

oluşan Yüksek Danışma Kurulu üyeler�yle 

kend�ne özgü a�les�n� büyüttü, paydaş 

yelpazes�n� gen�şlett�.”

Zeker�ya Yıldırım Hüsamett�n Kav�

çeş�tl� etk�nl�klerle kamuoyunun d�kkat�n� daha da fazla 
çekmey� planlıyoruz. 155. yılımıza ulaşmamızda deste-
ğ�, katkısı olan herkes� en der�n saygı ve m�nnet duygu-
larımla selamlıyorum.  
B�r�nc�l hedef�m�z, daha çok çocuğun muc�zes� olmak 
ded�k ve bunun �ç�n de �let�ş�m çağının b�zlere sun-
duğu tüm �mkanları kullanıyoruz. El�n�zde tuttuğunuz 
gazetem�z, hayatında bu muc�zen�n ışığını h�ssetm�ş 
�nsanların h�kayeler�yle dolu… Darüşşafaka’yı tanıtma-
ya, ne yaptığımızı anlatmaya ve bu yuvanın, dokunduğu, 
yet�şt�rd�ğ� �nsanların hayatlarındak� anlamını aktarma-
ya çalışıyoruz. Gazetem�z, bu öneml� �şlev� üstlen�yor. 
Bu nedenle el�n�ze geçt�ğ�nde bunu hatırlamanızı r�ca 
ed�yorum. Gazetem�z� okuyun, okutun, çevren�zle pay-
laşın. Gazetem�z�n �çer�kler�n� ayrıca web s�tem�zde de 
yayınlıyoruz. Web s�tem�z de tıpkı gazetem�z g�b� b�z�m 
�ç�n Darüşşafaka dünyasını yansıttığımız b�r v�tr�n. Web 
s�tem�z� de tak�p ed�p yazılarımızı, söyleş�ler�m�z� çevre-
n�zle paylaşab�l�rs�n�z. Aynı şek�lde, sosyal medyanın da 
önem� her geçen gün artarken, b�z de bu platformlarda-
k� varlığımızı g�derek güçlend�r�yoruz. Bas�t b�r dey�şle, 
�nsanlar neredeyse b�z de oradayız. Bu nedenle, sosyal 

medyada b�z� tak�p ed�p duyurularımızı, h�kayeler�m�z� 
paylaşmanız, çevren�ze de aynısını tavs�ye etmen�z 
b�z�m �ç�n son derece öneml� b�r destek.
Her şeyden çok �ht�yacımız olan sevg�, saygı, umut 
ve �y�l�ğ�n yuvası olan Darüşşafaka’dan topluma yan-
sıyan değerlerle sağlık, mutluluk dolu b�r yıl d�ler�m.
Bu sene, 155. yılımızda s�z� hep b�rl�kte daha çok 
muc�ze yaratmaya davet ed�yoruz. Darüşşafaka’da 
okuyan, annes� ya da babası hayatta olmayan, mad-
d� durumu yeters�z, çalışkan ve parlak b�r öğrenc�ye 
yardım edeb�l�r, yardımdan da öte hayatını değ�şt�re-
b�l�rs�n�z. Çünkü, 2015 mezunumuz ve Koç Ün�vers�-
tes� Hukuk Fakültes� 2. sınıf öğrenc�s� Abdullah Boz-
daş’ın ded�ğ� g�b�, “Belk� de b�r �nsana yapılab�lecek 
en kutsal �y�l�k, eğ�t�mle onun yaşamının değ�şmes�-
ne ves�le olmaktır”.
Bazı şeyler olmasa da olur, ama hem çocuklarımız 
hem ülkem�z �ç�n eğ�t�m olmazsa olmaz.
Destekler�n�z �ç�n çok teşekkür eder�z. 155 yıldır  
Darüşşafaka’yı s�zler var ett�n�z, var olun! 
2018’de muc�zeler s�z�nle olsun! 
En der�n sevg� ve saygılarımla, �y� okumalar.
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Ayşe Görey: “Darüşşafaka’da yet�şenler, 155 

yıldır yazılagelen bu h�kâyen�n b�rer kahramanı 

oldular. Yurt �ç�nde ve dışında b�l�m, sanat, spor, 

s�yaset, ekonom� g�b� pek çok alanda başarı 

öyküler� yazdılar. Ülkeye, dünyaya, �nsanlığa 

yararlı �şler yaptılar.”

gerçekleşt�rme çabası �ç�nde olacağız. Hep�m�z yaptığımız bu gö-
nüllü ve kutsal görev�n b�l�nc�nde, 155. yılında Darüşşafaka’yı çok 
daha yukarılara taşıma gayret�nde olmayı sürdüreceğ�z.”

AYŞE GÖREY: “155 YILDIR YAZILAGELEN HİKÂYENİN 
KAHRAMANLARI”
Bugünün Darüşşafakalılarını 21. yüzyıl becer�ler�yle yoğurarak ge-
leceğe göndermen�n temel görevler� olduğunu bel�rten Darüşşa-
faka L�ses� Müdürü Ayşe Görey, şu düşünceler� d�le get�rd�: 
“Türk�ye’n�n eğ�t�m tar�h�ndek� �lk özel halk okulu ve s�v�l toplum 
örgütü olan Darüşşafaka’da ‘eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�’n� sağlamaya 
çalışan b�r yönet�c� ve gönüllüyüm. 155 yıldır Türk�ye’n�n her ye-
r�nden, �y� eğ�t�m �mkânı olmayan yetenekl� gençler�, modern ola-
naklarıyla eğ�t�p donatarak hayata kazandıran bu şefkat yuvasında 
olmak, bu ves�leyle Darüşşafaka h�kâyes�nde yer almak büyük b�r 
heyecan ve mutluluk ben�m �ç�n. Darüşşafaka’da yet�şenler, 155 
yıldır yazılagelen bu h�kâyen�n b�rer kahramanı oldular. Yurt �ç�nde 
ve dışında b�l�m, sanat, spor, s�yaset, ekonom� g�b� pek çok alan-
da başarı öyküler� yazdılar. Ülkeye, dünyaya, �nsanlığa yararlı �şler 
yaptılar. Bu yuvada yet�şmekte olan Darüşşafakalıları 21. yüzyıl 
becer�ler�yle de yoğurarak geleceğe göndermek yan� h�kâyeye bu 
anlayışla yet�şt�r�lm�ş kahramanlar katarak devam etmek de b�zle-
r�n görev�d�r. ”   

ŞULE UYAR: “BİR ÇOCUĞUN YOLUNA IŞIK TUTMAK”
Darüşşafaka’nın 155. yılında daha fazla çocuğun yaşamına dokun-
masını temenn� eden Ortaokul Müdürü Şule Uyar, “B�r eğ�t�mc�n�n 
�steyeceğ� yegane şey b�r çocuğun b�le olsa hayatına dokunduğu-
nu b�lmek, ona yol açmak, yoluna ışık tutmaktır. Bu duyguyu 155 
yıllık köklü ve saygın b�r kurumda, buradak� özel çocuklarla yaşa-
mak ben�m �ç�n en büyük mutluluktur. Bu mutluluğu her geçen 
gün daha çok çocukla yaşamak en büyük d�leğ�m. B�r çocuğun 
b�le hayal�ne yaklaşmasına b�r nebze de olsa destek olab�l�yorsam 
ne mutlu bana. Darüşşafaka A�les�’n�n daha n�ce yıllar bu m�nval-       
de devam etmes�n� ve Türk�ye’n�n her yer�nden daha çok çocuğa 
ulaşmasını, yarınlarımız olan çocuklarımıza b�r yuva olmaya devam 
etmes�n� canıgönülden d�ler�m” ded�.

Ayşe Görey Şule Uyar

Mehmet Fahr� Özbey Müjde Süme

Üm�t Başkırt

M. FAHRİ ÖZBEY: “SİYAHI AZ YEŞİLİ ÇOK”
Darüşşafaka’nın sadece kend�s�n�n değ�l, çevres�n�n de yaşamını 
değ�şt�ren �nsanlar yet�şt�rd�ğ�ne vurgu yapan Darüşşafaka Eğ�-
t�m Kurumları Yaşam Müdürü Mehmet Fahr� Özbey, şöyle konuştu: 
“Darüşşafaka, geleceğ�m�z olan çocuklara çok öneml� katkılar sağ-
layan, geçen 155 yıla rağmen d�nam�k, güncell�ğ�n� koruyan ve gün-
demde kalmayı başarmış b�r kurumdur. Kurulduğu tar�hten günü-
müze b�l�m, kültür, sanat, spor g�b� b�rçok alanda ülkeye ve dünyaya 
h�zmet eden, sadece kend�ler�n�n değ�l, aynı zamanda çevreler�n�n 
de yaşamlarını değ�şt�ren �nsanlar yet�şt�rm�ş ve yet�şt�rmeye de-
vam edecekt�r. Z�nc�r�n halkaları g�b� b�rb�r�ne sıkı sıkıya kenetlenen 
mezunları, öğrenc�ler�, bağışçıları, vel�ler�, çalışanları ve gönüllüle-
r�yle Türk�ye’n�n en köklü ve saygın a�leler�nden b�r� olarak bundan 
sonra da daha da büyüyerek, ülkem�z çocuklarına eğ�t�m alanında 
katkılar sağlayacaktır. Darüşşafaka’nın s�yahı az yeş�l� çok olarak 
ülkem�z geleceğ�ne katkı sağlamayı sürdürmes�n� d�ler, bu ves�leyle 
b�r kez daha ülkem�z adına Darüşşafaka’yı kuranlara, emekler�yle ve 
bağışlarıyla yaşatanlara sonsuz şükranlarımı sunarım.”

MÜJDE SÜME (DŞ’88): “ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’YE ÇAĞDAŞ 
FİDANLAR YETİŞTİRMEK BOYNUMUZUN BORCU”
“Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�” m�syonuyla ülkem�z çocuklarının yaşamla-
rını değ�şt�ren Darüşşafaka Cem�yet�’n�n 155. yılını kutlayan Darüş-
şafakalılar Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı Müjde Süme (DŞ’88) şu 

görüşler� d�le get�rd�: “B�nlerce destekç�n�n el ele ayakta tuttuğu 
Darüşşafaka’nın h�kayes� başlayalı 155 yıl olacak. 155 yıl önce or-
tak b�r paydadan hareketle, gönül b�rl�ğ�, umut ve heyecanla yapılan 
başlangıç olumlu sonuçlar verd�. Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� m�syonuyla 
ülkem�z çocuklarının yaşamlarını değ�şt�ren Darüşşafaka Cem�yet�,  
Cumhur�yet değerler�n�n, devr�mler�n�n ve kadın-erkek eş�tl�ğ�n�n 
hak�m olduğu b�r Türk�ye �ç�n çalışmalarına devam ed�yor. B�nlerce 
genc�m�ze verd�ğ�m�z eğ�t�m desteğ�, onların yaşamlarında gü-
zel ve der�n �zler bırakmış ve kardeşl�k duygularının yerleşmes�n� 
sağlamıştır. B�r buçuk asrı aşkın b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�ğ�n 
pek�şmes�n� sağlayan, ‘çağdaş Türk�ye’ye çağdaş f�danlar yet�şt�r-
mek boynumuzun borcudur’ �lkes�n� sah�plenen Darüşşafaka Ce-
m�yet�’n�n 155. yılını en �çten d�lekler�mle kutlar ve ebed� olmasını 
d�ler�m.”

ÜMİT BAŞKIRT (DŞ’95): “NİCE 155 YILLAR HAYATTA  
KALMASINI ÜMİT EDERİM”
Darüşşafaka Spor Kulübü’nün (DSK) “eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�” 
m�syonunun spordak� tems�lc�s� olduğunu vurgulayan DSK Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Üm�t Başkırt (DŞ’95), “155 yıllık Darüşşafaka 
Cem�yet�’n�n ayrılmaz b�r parçası olan 104 yıllık Darüşşafaka Spor 
Kulübü olarak Cem�yet�m�z�n 155. yılını kutlarız. Cem�yet�m�z�n 
‘eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�’ gayes�n� ‘sporda fırsat eş�tl�ğ�’ m�syo-
nuyla b�rleşt�rme çabamıza verd�ğ� destekle b�rçok sporsevere  
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ulaşma �mkanı yakalayab�ld�k. Darüşşafaka’nın büyüyerek ülken�n  
her köşes�nde Darüşşafaka’nın şefkatl� el�yle yeşermey� bekle-
yen hayatlara ulaşacağı n�ce n�ce yıllar olması d�leğ�m�zle... İlk kez 
büyük ve heybetl� yeş�l kapısından g�r�ş�mle b�r parçası oldum Da-
rüşşafaka’nın ve o günden bugüne b�r parçası olmaktan hep gurur 
duydum. Ben Darüşşafaka’nın 122. dönem mezunlarındanım, be-
n�m g�b� b�nlerce k�ş�ye sah�p çıkan şefkat yuvası Darüşşafakamız, 
benden daha önce ve benden sonra yüzlerce genc�n hayatlarının 
değ�şmes�ne ves�le oldu. Cem�yet�m�z�n 155. yılı hep�m�ze kutlu 
olsun” d�ye konuştu.

TARHAN ERDEM: “BUGÜNÜN ZORLUKLARI YOLUMUZU 
AYDINLATIYOR”
Darüşşafaka’nın, öğrenc�ler�n� geleceğ�n koşullarına göre yet�şt�r-
mes�n�n önem�n�n altını ç�zen Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu 
Esk� Başkanı Tarhan Erdem, şu görüşler� d�le get�rd�: “Darüşşafaka 
Eğ�t�m Kurumları, b�r buçuk asırdır Cem�yet�n yönet�m�nde, güç-
lükler� yenerek çağın koşullarını �zlemeye ve gerekler�ne uymaya 
çalışıyor. Türk�ye’n�n karşılaştığı ulusal zorluklarla mücadele ett�ğ� 
bu günlerde, Darüşşafaka Cem�yet� de öğrenc�ler�n� �ler�dek� zor 
dönemler�n �ht�yaçlarına göre hazırlamalıdır. Gelecekte öğrenc�le-
r�m�z�n, yüksek b�lg�l� ve sağlam karakterl� yurttaşlar olmaları baş-
lıca hedef�m�z olmalıdır. Bugünün koşullarına uyan �nsanlar değ�l, 
yarının koşullarına hazır k�ş�ler yet�şt�rmel�y�z. Mütevazı ancak �de-
al�st yaşam h�kayes�, Darüşşafaka’nın programını, günün şartlarını 
ve geleceğ�n �stekler�n� düşünerek yapmasını gerekl� kılmaktadır. 
155 yılın önümüze koyduğu görev budur. Bugünün zorlukları yolu-
muzu aydınlatıyor, yarına hazırlanmak �ç�n �mkan sunuyor.”   

DARÜŞŞAFAKA’NIN EN BÜYÜK KURUMSAL DESTEKÇİSİ:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
“Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�” m�syonuyla çağdaş ve n�tel�kl� eğ�t�m ve-
ren Darüşşafaka’nın 155. yılını �çtenl�kle kutluyoruz. 
Türk�ye İş Bankası olarak genç nüfus oranının oldukça yüksek ol-
duğu ülkem�zde eğ�t�m alanında öneml� �ht�yaçların bulunduğunu 
b�l�yor ve bu alanda sürdürüleb�l�r, yaygın er�ş�ml� sosyal sorumlu-
luk faal�yetler� yürütüyoruz. Bu faal�yetler arasında Darüşşafaka 
�le hayata geç�r�len “81 İlden 81 Öğrenc�” projem�z�n özel b�r yer� 
bulunmaktadır. 10 yıldan bu yana sürdürdüğümüz “81 İlden 81 
Öğrenc�” projes� kapsamında 618 öğrenc�n�n eğ�t�m�ne katkı sağ-
lamaya devam ederken, bu yıl �lk mezunlarımızı vermen�n gururunu 
yaşıyoruz. Sağladığımız eğ�t�m desteğ�n�n yanı sıra Türk�ye İş Ban-
kası Müzes� ve İş Sanat’ta düzenled�ğ�m�z etk�nl�klerle öğrenc�ler�-
m�z�n sosyal ve kültürel gel�ş�mler�n� de destekl�yor, bu ves�lelerle 
onlarla b�r araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 
Çağdaş b�r ortamda, Cumhur�yet değerler�n� ben�mseyen, aklın ve 
b�l�m�n öncülüğünde, sorgulayarak öğrenmey� teşv�k eden b�r eğ�-
t�m alan Darüşşafakalı gençler�m�z�n başarılarının �ler�de ülkem�z 
�ç�n de büyük gurur kaynağı olacağını b�l�yoruz.

HALİDUN TINAZTEPE: “DÜNYA DÖNDÜKÇE YAŞAMASI 
TEMENNİSİYLE…”
2015’te Darüşşafaka’ya başlayan 10 öğrenc�n�n mezun�yetler�ne 
kadar tüm g�derler�n� üstlenen Şenesenevler Rez�dans bağışçısı 
ve Tınaztepe Eğ�t�m Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Mütevell�s� Ha-
l�dun Tınaztepe şunları söyled�: “Darüşşafaka Cem�yet�’yle yolla-
rımız 1991 yılında kurduğumuz Vakfımızın 1992’de Darüşşafaka 

Eğ�t�m Kurumları’ndan mezun olup ün�vers�teye başlayacak olan 
11 öğrenc�ye burs vermes�yle kes�şt�. Bu burs aynı zamanda Vak-
fımızın verd�ğ� �lk burs olma özell�ğ�n� de taşımaktadır. 
2010 yılında kardeş�m�n hastalığı dolayısıyla Şenesenevler Re-
z�dans’a geld�k. Kardeş�me göster�len �ht�mam beklent�m�z�n çok 
üstündeyd�. Hastalığının �lerlemes�yle Nurs�ng Home’a transfer 
ed�ld� ve hem orayı hem de Darüşşafaka F�z�k Tedav� ve Rehab�-
l�tasyon Merkez�’n� tanıma şansım oldu. 1873 yılında o devr�n 
�ht�yaçlarına göre babası hayatta olmayan çocukların eğ�t�m ve 
öğret�m�n� sağlamak �ç�n kurulan okula, 2015 yılından �t�baren 
Vakfımız 10 çocuğun Darüşşafaka’dak� eğ�t�m hayatı boyunca 
tüm masraflarını üstlenerek destek verd�. 155 yıllık kurum olan 
Darüşşafaka Cem�yet�, o dönem�n koşullarına uygun olarak orta-
öğret�me katkı sunmayı �ht�yaç olarak görmüşse, geleceğ�n Tür-
k�ye’s�n�n şek�llend�r�lmes�nde çağdaş ve b�l�msel anlayışla eğ�t�m 
veren b�r ün�vers�te kurmayı da �ht�yaç olarak görecekt�r. İnşallah 
Vakfımıza bu �rfan yuvasına b�r tuğla koymak nas�p olsun. Emsal 
Cem�yetler�n ve Darüşşafaka Cem�yet�’n�n dünya döndükçe yaşa-
maları temenn�s�yle…”

FATMA BAYINDIR: “BİZLER ŞU ANDA DÜNYANIN  
CENNETİNDE YAŞIYORUZ.”
Şenesenevler Rez�dans bağışçısı Fatma Bayındır duygularını şu 
sözlerle �fade ett�: “Ben sek�z seney� burada dolu dolu çok güzel 
yaşadım. 1863 senes�nden ber� öksüz ve yet�m çocukları dahası 
�ler� yaştak� bağışçılarını düşünerek böyle b�r müessesey� kuran 
fan�ler� h�ç aklımızdan çıkarmamamız gerek�yor. Darüşşafaka Re-
z�dansları’nda yaşayan bağışçılar olarak b�zler şu anda dünyanın 
cennet�nde yaşıyoruz. Bırakıp g�denler nurlarda yatsınlar, her ak-
şam yatarken dualarımı eks�k etm�yorum.”

ÇAĞATAY ÖZDOĞRU: “BENİM İÇİN HAYATTAKİ EN  
ÖNEMLİ GURUR KAYNAĞI”
Darüşşafaka’ya destek vermen�n kend�s� �ç�n büyük b�r onur oldu-
ğunu �fade eden Esas Hold�ng CEO’su ve uzun yıllardır bağışlarıyla 
Darüşşafaka’yı destekleyen Çağatay Özdoğru, “Darüşşafaka’nın 
ülkem�z�n en kutsal ve topluma c�dd� fayda sağlayan kurumlarının 
başında yer aldığına �nanıyorum. 155 yıldır kes�nt�s�z olarak çocuk-
larımıza yuva olan ve daha da öneml�s� yarattığı mükemmel eğ�-
t�m ortamıyla onları hayata hazırlayan Darüşşafaka �ç�n el�m�zden 
gelen desteğ� vereb�lm�ş olmak ben�m �ç�n hayattak� en öneml� 
gurur kaynağıdır. Çok sevd�ğ�m b�rçok Darüşşafakalı arkadaşım 
ve ağabeyler�m g�b�, mezun olacak kardeşler�m�n de hayatta kend� 
alanlarında başarılı ve mutlu �nsanlar olması en büyük d�leğ�md�r” 
d�ye konuştu.

PINAR VE HAKAN SATIOĞLU: “İŞTE BİZİM AİLEMİZ…”
Kend�ler�n� güçlü ve köklü b�r a�len�n, sevg�yle sarmalanan, her 
zaman hatırı sorulan, asla unutulmayan fertler� g�b� h�ssett�kler�n� 
bel�rten Darüşşafaka’nın vas�yet bağışçısı ve d�ş hek�m� olan 
Pınar ve Hakan Satıoğlu ç�ft�, şunları söyled�: “Ülkem�z�n en köklü 
hayır kurumlarından Darüşşafaka’yla yakından tanışmamız, Mal-
tepe Rez�dans’ta kalan b�r hastamızın davet� üzer�ne kend�s�ne 
yaptığımız z�yaretle gerçekleşt�. Ortamın sıcaklığı ve �ler� yaşlarını 
o çatı altında geç�rmek �steyenlere sağladığı gen�ş �mkanlar, b�z� 
hem hayrete düşürdü hem de mutlu ett�. Yaşımız �lerley�nce aynı 
yoldan g�tmeye hemen o gün orada karar verd�k. Zaman �ç�nde el 
ele, yaşam boyu çalışıp d�d�nerek, tasarruf ederek elde ett�ğ�m�z 
b�r�k�m�, özell�kle çocukların hayatına katkı sunacak b�ç�mde 
değerlend�rmen�n en anlamlı ve güzel yol olacağı f�kr� z�hn�m�zde 
bel�rd�. Bu f�kr�m�z, y�ne o çatı altında yet�ş�p hukukçu olan b�r 
başka dostumuzun teşv�k ve cesaretlend�rmes�yle de �y�ce 
netleş�p pek�şt�. Vas�yet bağışçısı olmak �ç�n kurumdan �çer� adım 
attığımız anda, doğru yolda olduğumuzu anladık ve büyük b�r ma-
nev� onay aldık der�nl�kler�m�zden... Yetk�l�ler tarafından olağanüs-
tü b�r nezaket ve �çtenl�kle ağırlandık. Ancak b�z� en çok etk�leyen 
nokta, b�zden sonra kuruma devred�lecek olan b�r�k�m�m�zle, 
mal varlığımızla �lg�l� en küçük b�r sorgulamanın yapılmamasıydı. 
Bu soylu yaklaşım, bugüne kadar da asla zedelenmed�. Bağışçı 
olduğumuzdan ber�, kend�m�z� bu güçlü ve köklü a�len�n, sevg�yle 
sarmalanan, her zaman hatırı sorulan, asla unutulmayan fertler� 
g�b� h�ssed�yor, Darüşşafaka ve yet�şt�rd�ğ� çocuklarımız �le �lg�l� 
yazılı ve görsel medyada yer alan her haberde, her tanıtımda, 
yapılan her etk�nl�kte büyük b�r heyecan duyuyor ve sev�nçle ‘İşte 
b�z�m a�lem�z’ d�yoruz.”

AHMET BAYSAL: “DARÜŞŞAFAKA, HAYIRSEVERLİĞİ  
TARİHE MAL OLMUŞ MİLLETİMİZİN 155 YILLIK  
GERÇEĞİDİR”
Darüşşafaka’nın en bel�rg�n özell�ğ�n�n, 155 yıldır kaynağını, ülke-
n�n hayırsever şahıs ve kurumlarından sağlayab�lmes� olduğunu 
vurgulayan Yakacık Rez�dans bağışçısı ve İzzet Baysal Vakfı Yö-
net�m Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, şu görüşler� d�le get�rd�: “Da-
rüşşafaka Cem�yet� 155. yılına g�r�yor ve s�z, 90 yaşında, son 20 
yıldır bu cem�yet�n yaşlılar �ç�n kurduğu b�r huzurev�nde (Rez�dans), 
hayatınızın sonuna kadar bakılacağı garant�s�n�n huzuru �ç�ndes�-
n�z! Sadece ülkem�zde değ�l, sanırım dünyanın h�çb�r ülkes�nde 
bulunmayan böyle b�r kuruluşu takd�r etmekten başka, hatta o 
hayır cem�yet�n�n s�ze b�r de üyel�k hakkı vermes�ne teşekkürden 
başka ne d�yeb�l�rs�n�z!  Aynı Cem�yet�n, senede b�ne yakın annes� 
veya babası hayatta olmayan, madd� durumu yeters�z öğrenc�n�n, 

Hal�dun Tınaztepe Darüşşafakalı öğrenc�lerle...
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ortaokuldan başlayarak ün�vers�teye kadar devam eden eğ�t�m 
hayatları boyunca tüm masraflarını karşıladığını b�lenlerdense-
n�z, o cem�yet�n üyes� olmakla onurlanmaktan başka ne yapab�-
l�rs�n�z! Evet, �şte bu hayır kurumu, Cumhur�yet�m�z�n 95. yılında, 
2018 senes�nde, 155. yılına g�r�yor. Ş�md�ye kadar yet�şt�rd�ğ� 
çocukların sayısı çoktan on b�nler� geçt�. 1996 yılından ber� �se 
kurduğu rez�danslarında b�ne yakın yaşlı hayatlarının �k�nc� baha-
rını huzur �ç�nde yaşadı ve yaşamaya devam ed�yor. Bu cem�yet�n 
en bel�rg�n vasfı, bu �mkanı yaratab�len muazzam kaynağı, ülke-
n�n hayırsever şahıs ve kurumlarından sağlayab�lmes�nded�r. Ne 
mutlu o k�ş� ve kurumlara k�, gönülden verd�kler� �le Darüşşafaka 
Cem�yet�’n�n bahsett�ğ�m hayırlarını daha n�ce yüz yıllara taşı-
masına �mkan sağlamaktadırlar! Bu nedenled�r k�, Darüşşafaka, 
hayırseverl�ğ� tar�he mal olmuş m�llet�m�z�n 155 yıllık gerçeğ�d�r.”

GALİP HAKTANIR (DŞ’42): “NE MUTLU  
DARÜŞŞAFAKALIYIZ”
Darüşşafaka’nın kend�s�ne her şey�, hayatta onurlu olmayı ve 
d�md�k durmayı öğrett�ğ�n� söyleyen en kıdeml� Darüşşafakalı-
lardan Gal�p Haktanır (DŞ’42), mesajında şunları söyled�: “B�z-
lere her şey� veren kutsal yuvamız Darüşşafaka, kuruluşunun 
155’�nc� yılını kutluyor. 1932 yılında Darüşşafaka’ya g�rd�ğ�me 
göre 85 yıllık b�r beraberl�ğ�m�z var demekt�r. Darüşşafaka’yı ku-
ranlar yattıkları yerde h�ç üzülmes�nler z�ra Darüşşafaka çok �y� 
b�r yolda gel�şmekted�r. Darüşşafaka’ya g�rd�ğ�m �lk günlerde b�-
raz yadırgar g�b� olmuştum fakat o kutsal yuva ben� kısa zamanda 
kend�ne bağladı. Büyükler� ağabeyler�m, küçükler� kardeş�m g�b� 
görüyordum. Kısa zamanda har�c� ve dah�l� g�ys�ler�m�z, ayakkabı-
larımız oldu. Har�c� g�ys�ler�m�z lac�vert kumaştandı, ceket�m�z�n 
d�k yakası üzer�nde numaralarımız yazılıydı. Kollarımızda sınıfları-
mızı gösteren yeş�l şer�tler, pantolonlarımızın yanında yukarıdan 
aşağıya yeş�l şer�t vardı. Sokakta büyükler�m�z� gördüğümüzde 
asker selamı ver�yorduk. İnsanlar b�zlere sevg�yle bakıyor, hatta 
bazı hanımlar ‘Ah yavrum’ d�yerek sarılıp öpüyorlardı. Darüşşafaka 
b�ze her şey�, hayatta onurlu olmayı, d�md�k durmayı öğret�yordu. 
Sınıf arkadaşlarım hayatta yapacakları �şler hakkında ufak tefek 
�şaretler ver�yorlardı. K�m� gazetelerden s�yaset adamlarının re-
s�mler�n� kes�p saklıyor Hayr� Seçk�n g�b�, ben de spor adamlarının 
res�mler�n� kes�p saklıyordum. Hayr� Seçk�n Büyük M�llet Mec-
l�s�’ne g�rd�, ben de futbolda m�ll� takıma kadar yükseld�m. B�z�m 
zamanımızda babası ölmüş erkek çocuklarını okutan yuvamız 
b�zden sonra annes� hayatta olmayan erkek ve kız çocuklarını da 
yuvasına katarak Türk�ye çapında b�r yaraya parmak basmış oldu. 
Darüşşafakalı olmaktan büyük b�r gurur duyuyor, her g�tt�ğ�m�z 
yerde �ft�harla Darüşşafakalı olduğumuzu söylüyoruz. Atatürk, 

‘Ne mutlu Türk’üm d�yene’ d�yordu, b�z de buna �laveten ‘Ne mutlu 
Darüşşafakalıyız’ d�yoruz.”

HAYEL KIYMETLİ: “SEVGİYİ 155 YILA  
SIĞDIRABİLMEKTİR DARÜŞŞAFAKA”
Yuvasının kend�s�ne yaşam boyu öğrenme b�l�nc�n�, �nsanın, �n-
sanlığın sorunlarına duyarlı ve çok yönlü olmayı kazandırdığını 
söyleyen Darüşşafaka L�ses� 10. sınıf öğrenc�s� Hayel Kıymetl�, 
şu görüşler� d�le get�rd�: “Darüşşafaka, eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n�n 
mümkün olduğunu b�zlere daha önce h�ç sah�p olamayacağımız 
�mkanlar tanıyarak kanıtlamış 155 yıllık köklü b�r a�led�r. A�le de-
mek yeters�z aslında çünkü 1863’ten ber� Türk�ye’n�n ve dünya-
nın her yer�nde kolu kanadı, kardeş�, akrabası olan kocaman b�r 
boy, b�r sülaled�r Darüşşafaka… Darüşşafakalılık eğlencel�d�r, 
heyecan doludur. Çarşı günler�nde okula saat�nde g�reb�lmek �ç�n 
Usa�n Bolt’a fark atarak ol�mp�yat rekoru kırmaktır. Anahtarı kay-
betmen�n veya unutmanın sonucunda k�l�t kırmada usta olmaktır. 
Güne radyodak� pes ses�ne alıştığımız Havayı Koklayan Adam’la 
başlamaktır. Tıpkı Benjam�n Button g�b� yaş aldıkça gençleşme-
n�n, da�ma çocuk olmanın yaşandığı yerd�r. Darüşşafakalılık, ya-
şam boyu öğrenme b�l�nc�d�r. Hem kend� kültürünle hem evrensel 
kültürlerle yoğrulmaktır. Çağa ayak uydurmak, çağın ötes�nde b�r 
eğ�t�mle 21. yüzyıl becer�ler�ne sah�p b�r prof�lle yet�şeb�lmekt�r. 
‘Hayatta en hak�k� mürş�t b�l�md�r’ d�yen Ata’mızın �z�nde b�l�m ve 
teknoloj�yle dereceler almaktır; robot yapmaktır, kodlama öğ-
renmekt�r, 3D yazıcılarla ürün yaratmaktır; sanatla uğraşmaktır, 
Sezen Aksu’yla şarkı söylemekt�r; keman, g�tar, p�yano çalmak-
tır, t�yatronun klas�kler�n�, öneml� eserler�n� sahnede oynamak-
tır; sporun her alanında var olmak, şamp�yonluklar kazanmaktır.  
ülkem�z�n, dünyanın edeb�yatçılarını okumaktır; ş��rler, öyküler, 
köşe yazıları yazmaktır; �nsanın, �nsanlığın sorunlarına duyarlı ol-
maktır. Mükemmel İng�l�zceyle dünyayla �let�ş�m kurmaktır; Top-
lumsal projelerde yer almaktır. Darüşşafakalılık �ron�kt�r. 5. sınıfta 
evden ayrılıp okula geld�ğ�m�z �ç�n ağlarken 12. sınıfta mezun 
olup eve döneceğ�m�z �ç�n ağlamaktır. İç�nde yaşarken sızlanıp 
ayrılmadan özlemekt�r. Sayfalara ‘Yeter!’ ded�rtecek kadar anla-
mı, değer�, acıyı, umudu, özlem� ama en çok sevg�y� 155 yıla sığ-
dırab�lmekt�r Darüşşafaka ve Darüşşafakalılık. İy� k� varsın şefkat 
yuvam!”

GÜLLER YAZGI AKATA: “BİLGELİĞİN VE ŞEFKATİN 
İMPARATORLUĞU…”
Darüşşafakalı olmanın da�ma ayaklarının üzer�nde durmak, kend�n� 
ve d�ğerler�n� �ler�ye taşımak olduğunu söyleyen Darüşşafaka Or-
taokulu 8. sınıf öğrenc�s� Güller Yazgı Akata yuvasına �l�şk�n şu gö-
rüşler� paylaştı: “Darüşşafaka b�zler �ç�n sadece b�r okul değ�l, aynı 
zamanda şefkat ve sevg� kaynağı olan b�r yuvadır. Onun b�zde em-
sals�z olmasının nedenler�nden b�r� de b�zler muhtaç olduğumuz 
b�r yıldız zerres� ararken z�f�r� karanlığın ortasında, onun b�zlere do-
ğan güneş�n ta kend�s� olab�leceğ�m�z� hatırlatmasıdır ufuklarda.  
Darüşşafakalı olmak, yapab�lecekler�n�n azm�nde ve farkında 
olmaktır, da�ma ayaklarının üzer�nde durmaktır. Darüşşafakalı 
olmak �t�raz etmekt�r, sorgulamaktır, hayal kurmaktır, kend�n� ve 
d�ğerler�n� daha �ler�ye el ele taşımaktır, b�zzat tanıklık ett�ğ�n 
ruhu yaşatmaktır. K�m b�l�r kaç duygusal ana tanıklık etm�ş o yeş�l 
kapının ardında, küçülen kend� kozasına çek�len el kadar çocuk-
lar, �ler�de b�r kelebek olarak kozasını terk ederler. Baştan sarar, 
sarmalar kend�n� ve yen�den tevellüt eder çağdaşlığın ve sevg�-
n�n el değmem�ş ortamında. Terk etse de kozasını, bağını h�çb�r 
zaman kesmez kanatlarını �nşa ett�ğ� yer �le kend�s� arasında. 
Darüşşafaka b�lgel�ğ�n ve şefkat�n �mparatorluğudur, üm�d�n göz 
kamaştıran ışığıdır, dışa açılan b�r pencered�r. Okuldan öte anne 
şefkat�yle çevrelenm�ş b�r yuvadır. Az�z Nes�n’e, Yalçın Gran�t’e, 
Sal�h Zek�’ye, Ahmet Ras�m’e ‘ağabey’ d�ye sesleneb�lmek büyük 
b�r bahşoluştur. Yet�şt�rd�kler�nle, gölgenle, varoluşunla �y� k� var-
sın Darüşşafaka! N�ce yüz ell� beş�nc� yıllara koca çınar, var ett�n 
var olduk.”

MUKADDES ÇİFTÇİ: “BENİM DÖRT YAPRAKLI YONCAM”
Çok sevd�ğ� yuvasını “eşs�z ve bulunmaz muc�ze b�r yer” olarak 
tanımlayan Darüşşafaka Ortaokulu 8. sınıf öğrenc�s� Mukaddes 
Ç�ftç�, b�z�mle şu duygu ve düşünceler�n� paylaştı: “Darüşşafa-
ka, �ç�nde rengarenk ç�çekler barındıran ve o ç�çekler� büyütüp 
yeşerten b�r kurumdur. Amacı �se f�kr� hür, v�cdanı hür, �rfanı hür, 
Atatürk �lkeler�ne ve �nkılaplarına bağlı yen� nes�ller yet�şt�rmekt�r. 
B�r çocuk h�ç tatmadığı b�r duygunun, baba sevg�s�n�n yokluğunu 
nasıl h�ssedeb�l�r k�? Ama ben bu duyguyu Daçka’da h�ssett�m, 
hem de varlığını h�ssett�m. Bana hayatı öğrett� burası. Hayata 
daha gen�ş pencerelerden bakmamı sağladı. Dürüst, duyarlı, 
hoşgörülü, en öneml�s� �se hayatı, �nsanları sevmey� ve onlara 
yardım etmem gerekt�ğ�n� öğrett�. Aslında burası muc�ze b�r yer. 
Darüşşafaka çıktı karşıma, karanlık geleceğ�me b�r ışık tutar 
g�b�… Nasıl mutlu olmuştum, �nanamazsınız. Han� kahvereng� 
dalların üzer�nde pembe ç�çekler açar ya, ben�m de karanlık dün-
yamın �ç�nde açan dört yapraklı yoncam olmuştu. Eşs�z ve bulun-
maz. Artık tükenen umutlarım değ�l yeşeren gülücükler�m vardı 

Güller Yazgı Akata

Mukaddes Ç�ftç�

Ülkü Sarıkaya

yüzümde… Ben�m umut yıldızım oldu Darüşşafaka! Sadece 
ben�m de değ�l, her yıl memleket�n her köşes�nden aldığı 120 
öğrenc�y� hayata bağlıyor ve onların da üm�t yıldızı oluyor. Daçka 
b�zler�, Atatürk’ün bekled�ğ� b�reyler g�b� yet�şt�r�yor. İy� �nsanlar 
ve memleket�n ışık kaynağı olmamıza öncülük ed�yor. Bu muc�-
ze yer� çok sev�yorum.”  

ABDULLAH BOZDAŞ: “İYİ Kİ BU BÜYÜK AİLENİN  
BİR PARÇASIYIM”
B�r �nsana yapılab�lecek belk� de en kutsal �y�l�ğ�n eğ�t�mle onun 
hayatını değ�şt�rmek olduğunu bel�rten 2015 Darüşşafaka 
L�ses� mezunu ve Koç Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� 2. sınıf 
öğrenc�s� Abdullah Bozdaş şunları söyled�: “Öyle b�r kurum 
düşünün k� 155 yıllık köklü tar�h�nde sayısız savaş, rej�m değ�-
ş�kl�ğ�, yen�den ç�z�len k�lometrelerce sınırlar ve belk� de daha 
k�msen�n b�lmed�ğ� zorluklar geç�rs�n… Ve her defasında bu 
zorluklardan daha da güçlü b�r şek�lde sıyrılsın. Darüşşafaka, 
ülkem�z�n en köklü eğ�t�m kurumlarından b�r�, en öneml�s�.  
Onu böyle değerl� ve güçlü kılan �se b�r �nsana karşı yapılab�le-
cek belk� en kutsal �y�l�k, eğ�t�mle onun hayatını değ�şt�rmek. 
Bu, öyle değerl� b�r m�syon k� Darüşşafakalıların gurur duyduğu,  
Darüşşafakalı olmayanların �se �mrend�ğ�… 10 yaşında başla-
yıp tam 10 yıl süren yolculuğum boyunca Darüşşafaka bana 
çağdaş, özgürlükçü, ülkes�ne ve topluma karşı sorumluluk 
b�l�nc�ne sah�p ve Atatürkçü b�r b�rey olmayı öğrett�. Hayatımda 
övündüğüm en büyük özell�ğ�m olan Darüşşafakalı olmanın 
bana yaşattığı haklı gururu, hem okulumun 155. yılına ulaşma-
sıyla hem de bu satırları yazarken b�r kez daha anladım. İy� k� bu 
büyük a�len�n b�r parçasıyım. Sen çok yaşa Daçka!”

ÜLKÜ SARIKAYA: “POST TENEBRAS LUX -  
KARANLIKTAN AYDINLIĞA…”
Daha güzel b�r dünya �ç�n önce çocukların s�yahlarının yeş�le 
dönmes� gerekt�ğ�n� ve s�yahı yeş�le dönüştüren�n eğ�t�m oldu-
ğunu savunan 2016 Darüşşafaka L�ses� mezunu ve İstanbul 
Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� 2. sınıf öğrenc�s� Ülkü Sarıkaya şu 
görüşler� d�le get�rd�:  “Şanssız başlayan yaşamıma büyülü b�r 
dokunuş yaptı Darüşşafaka. İnsan �ç�ne doğduğu hayatı seçme 
şansına sah�p değ�l ama Darüşşafaka bana yaşamak �sted�ğ�m 
hayatı yaratma şansını verd�. ‘Böyle gelm�ş böyle g�der’, ‘alın 
yazısı’, ‘kader’ g�b� anlayışlara boyun eğmemem�, hayatın aslın-
da her zaman yen� başlangıçlara gebe olab�leceğ�n� görmem� 
sağladı. 155 yıldır sürdürdüğü eğ�t�mle yaşamları değ�şt�rme 
m�syonuyla ben�m g�b� hayatına d�ğer çocuklara nazaran b�rkaç 
adım ger�de başlayan n�celer�n�n yaşamını değ�şt�rd�, her b�r�-
m�z�n hayatında devr�mler yaptı. B�zlere b�z olma şansını veren 
Darüşşafaka, sanatla, b�l�mle, sporla ülkem�z�n ve dünyanın her 
yer�nde ne yazık k� mümkün olmayan olanakların heps�n� ‘ev�m�-
z�n bahçes�nde’ b�r araya get�rd�. Ha�z olduğumuz potans�yel� 
ortaya çıkartıp kend�m�z� gel�şt�rme şansını, her zaman daha �y� 
olma olanağını b�ze sundu. B�ze düşen sah�p olduğumuz şansa 
her gün gülümsemek ve Daçka’nın v�zyonunu kend� v�zyonu-
muz b�lmek, onu �ler� taşımak �ç�n çabalamak oldu. 
B�nlerces�n� büyüten, besleyen, b�nlerce dalı olan kocaman b�r 
ağaç Darüşşafaka.  Kökü sağlam ve hala büyümeye devam 
eden, edecek olan b�r ağaç. İnsan, eks�k b�r ebeveynle hayat-
ta kalır ama hep zorlanır. Tökezled�ğ�nde onu tutacak eller� arar 
gözler�. İşte Darüşşafaka her şeyden önce ve herkesten çok 
b�ze eller�n� uzattı. Her b�r�m�z� özenle, severek ve adının hakkını 
vererek şefkatle büyüttü. Ben�m, arkadaşlarımın, kardeşler�-
m�n, ağabeyler�m�n, ablalarımın, Sal�h Zek�ler�n, Az�z Nes�nler�n, 
Ahmet Ras�mler�n, Berna Moranların ve daha n�celer�n�n 155 yıl 
boyunca babası, annes� oldu. İnanıyorum ve d�l�yorum k� daha 
uzun yüzyıllar boyu çocukların hayatlarını s�yahtan yeş�le çev�r-
meye devam eder.”

FİLİZ BANATLI: “SANA NE KADAR 
TEŞEKKÜR ETSEK AZ GELİR”
Tek evladını Darüşşafaka’ya emanet ett�ğ� �ç�n b�r gün b�le p�ş-
manlık duymadığını anlatan Darüşşafaka vel�s�, Okul A�le B�rl�ğ� 
Başkanı F�l�z Banatlı, duygularını şu sözlerle �fade ett�: “İnsan 
bazen kend�n� çares�z h�sseder de karamsarlığa kapılır ya, ya-
şadıkları sadece kend� başına gelm�ş zanneder. İşte ben böyle 
b�r zamanda tanıştım Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’yla. Yalnız 
olmadığımı, ben�mk� g�b� hatta daha çares�z n�ce yaşamlar ta-
nıdım ben bu kurumda. Bu hayatların nasıl umutla yet�şt�ğ�ne 
tanık oldum. Bugün dokuz yıl olmuş tek evladımı, göz bebeğ�m� 
bu kuruma emanet edel�. B�r gün olsun b�ze p�şmanlık yaşatma-
dığın �ç�n, çocuklarımızın geleceğ�n� sağlam temeller üzer�ne 
attığın �ç�n, onları sadece eğ�t�mc� gözüyle değ�l; b�rer anne-ba-
ba olup şefkat�nle sardığın �ç�n, n�ce hayatlara dokunduğun �ç�n, 
sana ne kadar teşekkür etsek az gel�r. Bu kurumu anlatmak 
elbette b�rkaç satıra sığmaz. Ancak çocuklarımıza sağladığımız 
�mkanlar ve kazandıkları, b�r ömür boyu yaşanır. N�ce s�yahtan 
yeş�le dönen hayatlar adına; n�ce 155 yıllara Darüşşafaka.” 



6 SÖYLEŞİ

Hacettepe ve Ankara Ün�vers�tes�’nde d�ş 

hek�ml�ğ� bölümünün kurulmasında görev alan 

ve yüzlerce d�ş hek�m� yet�şt�ren Prof. Dr. Bed�� 

Küçüküçerler, “Ben� 1942’ye götürün, y�ne 

Darüşşafakalı olurum” d�yor.

D�le kolay 69 yıl geçm�ş Prof. Dr. Bed�� Küçüküçerler’�n Darüşşa-
faka L�ses�’nden mezun�yet�n�n üzer�nden...Fakat sank� dünmüş 
g�b� anlatıyor Darüşşafaka yıllarını...  
O, “386 Bülent Dem�rsoy, 381 Ahmet Neşet Atay, 270 Hasan 
Ş�mşek, 294 Burhanett�n Ağıryürüyen, 22 İsmet Tet�kkurt, 360 
Sem�h Çalıkkocaoğlu, 8 İsma�l Hakkı Batuk” d�ye b�r solukta sı-
ralarken sınıf arkadaşlarının �s�mler�n�, ben kend� okul numaramı 
hatırlamaya çalışıyorum.
Sözler�ne “Ben� 1942’ye götürün, y�ne Darüşşafakalı olurum” 
d�ye başlayan Küçüküçerler, adeta Darüşşafaka’nın öğrenc�ler�n-
de yarattığı bağlılığın, sevg�n�n ete kem�ğe bürünmüş hal� olarak 
karşımızda duruyordu.
1930 doğumlu Mehmet Bed�� Küçüküçerler, babasını dört ya-
şında kaybed�yor. İlkokul yıllarında Fat�h’te oturan b�r akrabasını 
z�yarete g�derken, yolda gördüğü b�r grup l�sel� öğrenc�n�n for-
masını o kadar beğen�yor k�, “Ben de bu formayı g�yeceğ�m” d�ye 
tutturuyor. A�les�n�n yaptığı araştırmalar, onları Darüşşafaka’ya 
götürüyor. İlkokul b�t�nce Darüşşafaka �mt�hanına başvuran Kü-
çüküçerler, üzer�nden geçen 75 yıla �nat aynı heyecanla anlatıyor 
sınav gününü: “Hastayım, ateş�m var. Sınava g�tt�m, yüzüm al al... 
Görevl� el�n� alnıma koydu, g�tt� b�r hap get�rd�: Gr�p�n... Yutturdu 
bana... İmt�han başladı, adam g�d�p gel�p alnımı tutuyor. Y�ne de 
verd�m �mt�hanı...”

“HÂLÂ SAKLARIM, DARÜŞŞAFAKA’NIN VERDİĞİ O  
SÜMERBANK AYAKKABISINI”
Takv�mler 1942’y� göstermekted�r, Küçüküçerler, o çok beğen-
d�ğ� formayı g�ymes�n� sağlayan sınavı verd�ğ�nde... Böylel�kle 
6. sınıfı Darüşşafaka’da okumaya başlar. Okula başlarken Da-
rüşşafaka’nın verd�ğ� Sümerbank ayakkabısını hâlâ sakladığını 
söylerken gözler�nden yaşlar süzülüyor: “Her yıl yazlık ve kışlık 
olmak üzere paltodan çoraba kadar tüm kıyafetler�m�z� Darüş-
şafaka ver�rd�. Ayakkabılarımız Sümerbank marka olurdu, hâlâ 
saklarım Darüşşafaka’nın verd�ğ� o Sümerbank ayakkabılarından 
b�r ç�ft…”

“346 BEDİİ KÜÇÜKÜÇERLER, DARÜŞŞAFAKA MEZUNU”
1949’da Darüşşafaka L�ses�’n� b�r�nc�l�kle b�t�ren Küçüküçerler 
olgunluk �mt�hanını da İstanbul b�r�nc�s�, Türk�ye �k�nc�s� olarak 
ver�y  or: “O yıllar ün�vers�teye g�deb�lmek �ç�n olgunluk �mt�hanını 
vermek �cap ed�yordu. Kompoz�syon, f�z�k, k�mya ve matemat�k 
dersler�nden sınava g�r�yorduk. Kompoz�syondan 9, d�ğerler�n-
den 10 aldım. Sınavı 39 puanla verd�m. S�n�rlend�m, ‘N�ye 40 de-
ğ�l?’ d�ye... O yıllar İnsan Hakları Evrensel Beyannames�, B�rleşm�ş 
M�lletlerce yen� kabul ed�lm�şt�, ben de kompoz�syon sınavında 
onu yazmıştım. Cumhur�yet gazetes�nden de kompoz�syonumu 
okumuş, beğenm�şlerd�. Jür� üyes�n� buldum, İstanbul Erkek L�-
ses�’nden b�r Türkçe öğretmen� �d�. Yanına g�tt�m, neden dokuz 
puan verd�ğ�n� sordum. ‘Sen k�ms�n?’ ded�. ‘Ben, 346 Bed�� Küçü-
küçerler, Darüşşafaka mezunu...’ Öğretmen, sekreterden sınav 
kağıtlarını �sted�. Ben�m kağıdımı buldu, �k� yerde v�rgülü yanlış 
kullandığım �ç�n puan kırdığını söyled�. Y�ne de olgunluk �mt�hanın-
da İstanbul b�r�nc�s�, Türk�ye �k�nc�s� oldum. İft�har ederd�m, çünkü 
Darüşşafakalıydım ben...”

“AÇILMADIK KAPI BIRAKMADI, DARÜŞŞAFAKA BİZE”
Yüzünde kocaman gülümseme ve gururla şöyle konuşuyor Kü-
çüküçerler: “İsted�ğ�m her ün�vers�teye g�reb�l�yordum. Sadece 
Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�’n�n �mt�hanı vardı, onu da kazandım. 
Açılmadık kapı bırakmadı, Darüşşafaka b�ze...”
İsted�ğ� ün�vers�teye g�reb�lmes�ne karşın annes�n�n hukuk eğ�-
t�m� alması �ç�n ısrar ett�ğ�n� bel�rten Küçüküçerler, “Annem,  

ders�nden geçm�şt�m. Ceza olarak zayıfları düzeltene kadar ev 
�zn�m� �ptal ett�ler. Bunun üzer�ne öyle b�r ders çalıştım k� b�r�nc� 
sınıfı �kmals�z geçt�m” d�ye konuşuyor.
“Darüşşafaka, bambaşka b�r okul” d�yen Küçüküçerler, “Orada-
k� d�s�pl�n� h�çb�r yerde görmed�m. O yıllarda b�z, ütüsüz kıyafet 
g�ymezd�k. Ütühanem�z vardı, eğer sıra gelmezse cumadan pan-
tolonlarımızı yatağın altına koyardık. Cumartes� kalktık mı heps� 
ütülenm�ş olurdu. Eller uzatılır, tırnaklara bakılırdı. Hep�m�z�n d�ş 
fırçası vardı. Sınıf öğretmen�m�z Rüştü Bey, her akşam b�zler� 
yatırırken d�şler�m�z� fırçalayıp fırçalamadığımızı kontrol eder-
d�. Rüştü Bey, özell�kle yorganı kafasına kadar örtmüş olanların 
ne tarafa yattığına bakardı. Eğer sola yatmışsa sağa çev�r�rd�. 
Çünkü kalb�n sıkışmasından korkardı. Ben, hayatım boyunca hep 
sağ tarafıma yatarım. Ben de �k� kızımı orada gördüğüm d�s�pl�nle 
yet�şt�rd�m. İk�s� de okudu. Büyük kızım Gökş�n Bozkurt, M�mar 
S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� M�marlık Fakültes� Şeh�r ve 
Bölge Planlama Bölümü’nden mezun… Küçük kızım Ayş�n Kaba-
lak �se aynı ün�vers�ten�n bale bölümünü b�t�rd�. Halen profesör 
olarak aynı bölümde öğrenc� yet�şt�r�yor” d�yor.

“BİZ DARÜŞŞAFAKALILAR KARDEŞTEN DAHA YAKINIZ”
“B�z Darüşşafakalılar kardeşten daha yakınız” d�yen Küçüküçer-
ler, b�r solukta sayıyor sınıf arkadaşlarının �s�mler�n�, hem de okul 
numaralarıyla: “386 Bülent Dem�rsoy, tıp fakültes�n� b�t�rd�, dah�-
l�ye uzmanı oldu. 381 Ahmet Neşet Atay, Ürgüp Maar�f Müdürü 
oldu. 270 Hasan Ş�mşek, veter�nerd� ve Gülhane Hayvanat Bah-
çes� Müdürlüğü’nü yaptı. 294 Burhanett�n Ağıryürüyen, 22 İsmet 
Tet�kkurt, 360 Mel�h Çalıkkocaoğlu, 8 İsma�l Hakkı Batuk…” 
İsma�l Hakkı Batuk’un �sm�n� söylerken duruyor: “İsma�l Hakkı 
fevkalade çalışkan, dürüst, yakışıklı, sınıfın en �y�ler�nden b�r�-
s�yd�. Cumhurbaşkanı Mal�ye ve Ekonom� Danışmanlığı görev�-
ne kadar yükselm�şt�, o yıllar sık sık gazetelere çıkardı. B�z de 
Darüşşafakalı d�ye övünürdük.” “Zor yıllardı” d�yor Küçüküçerler, 
Darüşşafaka’da okuduğu yıllar �ç�n ve ekl�yor: “Harp yıllarıydı, Al-
manlar kapımıza kadar dayanmıştı. Ama Darüşşafaka b�z�, aç açık 
bırakmadı h�ç…” 

‘Oğlum b�z sen� okutamayız. B�z�m a�le hep hak�m, savcı... Sen 
de hukuk fakültes�ne g�r’ ded�. Çünkü annem�n amcası Numan 
Aksoy, hukukçuydu. Onun oğlu Prof. Dr. Muammer Aksoy y�ne 
hukukçu... ‘Ben hak�m olmayacağım’ dey�p, evden kaçtım. Sınıf 
arkadaşım Haluk’un ev�nde kaldım. Annem karakola g�d�yor, ka-
yıp b�ld�r�m� yapıyor. Hukuk fakültes�n�n kayıtları dolunca eve 
döndüm” d�ye anlatıyor. Ardından İstanbul Ün�vers�tes� D�ş He-
k�ml�ğ� Yüksekokulu’na kayıt yaptıran Küçüküçerler, bu terc�h�n�n 
neden�n� şöyle açıklıyor: “Çünkü d�ş hek�ml�ğ� üç seneyd�, Tekn�k 
Ün�vers�te beş... İk� sene fazla okumam lazım. Oysa b�r an önce 
okulu b�t�r�p para kazanmam gerek�yordu. Ancak ben�m g�rd�ğ�m 
sene d�ş hek�ml�ğ�n� de dört sene yapıverd�ler.”

“DARÜŞŞAFAKA, BAMBAŞKA BİR OKUL”
Sözü dönüp dolaştırıp 40’lı yıllarda Darüşşafaka’da aldıkları eğ�-
t�m�n kal�tes�ne get�ren Küçüküçerler, “Fransızca okuduk ve �y� 
b�r Fransızcayla mezun olduk. Çok kıymetl� hocalarımız ve sıkı 
b�r d�s�pl�n vardı. Örneğ�n �lk yıl, yarı sömest�rde karne aldık. Be-
n�m on b�r ders�n dokuzu zayıf geld�. Sadece müz�k ve j�mnast�k 

“Ben� 1942’ye Götürün, Y�ne 
Darüşşafakalı Olurum”
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OKULA BAŞLARKEN DARÜŞŞAFAKA’NIN 
VERDİĞİ SÜMERBANK AYAKKABISINI HÂLÂ 
SAKLADIĞINI SÖYLEYEN KÜÇÜKÜÇERLER, 

‘HER YIL YAZLIK VE KIŞLIK OLMAK 
ÜZERE PALTODAN ÇORABA KADAR TÜM 

KIYAFETLERİMİZİ DARÜŞŞAFAKA VERİRDİ. 
AYAKKABILARIMIZ SÜMERBANK MARKA 

OLURDU, HÂLÂ SAKLARIM DARÜŞŞAFAKA’NIN 
VERDİĞİ O SÜMERBANK AYAKKABILARINDAN 

BİR ÇİFT’ DİYOR.
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“BEŞİKTAŞ, DARÜŞŞAFAKA FORMALI ÖĞRENCİLERİ ŞEREF  
TRİBÜNÜNE ÜCRETSİZ ALIRDI”
“Ben Beş�ktaşlıyım. Çünkü Beş�ktaş, Darüşşafaka formalı öğren-
c�ler� şeref tr�bününe ücrets�z alırdı” d�yen Küçüküçerler, Darüş-
şafaka’dan mezun olduktan sonra b�r buçuk yıl Galatasaray’da 
futbol oynadığını ancak b�r başka Darüşşafakalı futbolcu Gal�p 
Haktanır’ın b�r maçta bacağını kırması yüzünden futbol kar�yer�-
n�n b�tt�ğ�n� gülerek söylüyor.

ABD’DEKİ 255 ÜNİVERSİTE’YE TEK TEK MEKTUP YAZIYOR
Ün�vers�teden mezun olduktan sonra Erzurum’da yedek subay 
olarak vatan� görev�n� yapan Küçüküçerler, Erzurum’dan geld�k-
ten sonra İstanbul Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Yüksekokulu’nda 
b�r buçuk sene as�stan olarak çalışıyor, ardından da ABD’ye g�d�-
yor. Küçüküçerler’�n ABD’ye g�d�ş öyküsü �se b�r hayl� �lg�nç: “Ben, 
İng�l�zce’y� Erzurum’da yedek subayken öğrend�m. Orada Amer�-
kalı çene cerrahı b�r yarbay vardı. K�taplar get�r�r, bana İng�l�zce 
öğretmeye çalışırdı. O k�tapları aldım, yürüdüm. Terh�s olunca 
da Amer�kan Konsolosluğu’nda �mt�hana g�rd�m, orta sev�yede 
kazandım. Ardından ABD’dek� 255 yüksekokula ve fakülteye te-
ker teker dakt�loyla mektup yazdım. Aynı olmasınlar d�ye kopya 
kağıdı b�le kullanmadım. Günler�m� aldı. Her mektup 23 kuruşa 
g�d�yordu Amer�ka’ya... Doğru dürüst param yoktu, y�ne de gön-
derd�m. İk� ün�vers�teden olumlu yanıt aldım. New York Ün�vers�-
tes�’n� terc�h ett�m. 1957’de Yozgat ş�leb�yle Amer�ka’ya g�tt�m. 
Ceb�mde sadece 52 dolar vardı.”

“BÖYLE İŞLERE BEN KARIŞMAM YEĞENİM”
B�raz daha dolar ed�nmek �ç�n dayısı Orgeneral Nazm� Ataç’tan 
�sted�ğ� yardıma da�r anısı o yılların Türk�yes� �ç�n tar�h� b�r anek-
dot da oluşturuyor: “Dayım, 8. Genelkurmay Başkanı İsma�l Hakkı 
Tunaboylu’nun arkadaşıydı. Amer�ka’ya g�tmeden önce onu z�ya-
ret ett�m, Mal�ye Bakanı Hasan Polatkan’dan ben�m �ç�n 50-100 
dolar daha �stey�p �steyemeyeceğ�n� sordum. B�rden ayağa kalktı 
ve ‘Böyle �şlere ben karışmam yeğen�m’ ded�.”
Amer�ka’dak� �lk yılında madd� açıdan çok zorlandığını söyleyen 
Küçüküçerler, “Her �şte çalıştım. Hafta sonları kapı kapı dolaşıp 
kar küred�m. Uzun yol tır şoförlüğü yaptım. Öte yandan geceler� 
yabancılar �ç�n açılmış l�san okuluna g�d�yordum ve New York Ün�-
vers�tes�’nde çene cerrah�s� �ht�sası yapıyordum. B�r�nc� seney� 
tamamladıktan sonra �ht�sas �mt�hanını verd�m.”
Bu süreçte İng�l�zces�n� öyle �lerlet�yor k�, “Yardımcı profesör ola-
rak ün�vers�tede Amer�kalı çocuklara ders vermeye başladım” d�-
yor ve ekl�yor: “Orada öğrenc�ler serbestler... B�rgün derse g�rd�m, 
öğrenc�n�n b�r� ayağını sıranın üstüne uzatmış. Ben de kürsüde-
y�m. ‘İnd�r o ayağını yere’ ded�m. ‘N�ye?’ ded�. ‘Türk�ye’de hocaların 
karşısında ayak tabanı göster�lmez’ ded�m. İnd�rd� ama ben� de 
rektörlüğe ş�kayet ett�. Ancak rektör ben� koruyarak, ‘onun adet-
ler�ne saygı göstermen lazım’ dem�ş.” ABD’de pek çok b�l�msel 
makales� yayınlanan Küçüküçerler, orada profesör oluyor. Çene 
cerrah�s� alanında ABD’de çeş�tl� hastanelerde çalışıyor ve mua-
yenehane açıyor. Ell� dolarla başladığı ABD macerası altıncı yılını 
tamamladığında, senede 150 b�n dolar gel�r� olan başarılı b�r d�ş 
hek�m� ve akadem�syene evr�l�yor. 

HACETTEPE VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE DİŞ  
HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNİ KURUYOR
Küçüküçerler, Türk�ye’ye dönüş öyküsünü �se şöyle anlatıyor: 
“B�rgün muayenehaneme Prof. Dr. Kazım Aras geld�, suratı ş�şm�ş, 
d�ş ağrısından muzdar�p... Ankara Ün�vers�tes�’nden görevl� olarak 
ABD’ye gelm�ş ve uçakta d�ş� ağrımaya başlamış. G�tt�ğ� doktor 
çene cerrahına g�tmes�n� tavs�ye ed�nce o da araştırıyor ve ben� 
buluyor. Küçük b�r operasyonla d�ş�n� çıkardım. Teşekkür ed�p g�t-
t�. Türk�ye’ye döndüğünde ben�, Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ya tav-
s�ye ed�yor. Ardından Prof. Dr. Doğramacı’dan mektup geld�, bana 
Hacettepe Ün�vers�tes�’nde D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�’n� kurmayı 
tekl�f ed�yordu. Tab�� çok heyecanlandım. Koşulları konuştuk, tek-
l�f ett�ğ� maaş ve olanaklar çok �y�yd�. SSK Müdür Yardımcısı olan 
b�r yakınım vardı, ona danıştım. Mebusların b�le bu kadar maaş 
almadığını söyled�. Muayenehanem� toparladım, İstanbul’a gön-
derd�m. 1963’ün sonunda Hacettepe Ün�vers�tes�’nde göreve 
başladım.”Hacettepe Ün�vers�tes�’nde D�ş Hek�ml�ğ� Bölümü’nün 
kurulması �ç�n kolları sıvayan Küçüküçerler, “ABD’deyken alınma-
sı gereken aletler� yazıp gönderm�şt�m, ama geld�ğ�mde h�çb�r 
şey yoktu. Gerekl� aletler� aldırttım. Gerekt�ğ�nde sıva yaptım, 
gerekt�ğ�nde boya... Aletler� monte ett�k. İk� ay çalıştıktan sonra 
maaş aldım. Bana tekl�f ed�len�n çok altındaydı. Tekl�f mektubunu 
alıp, Doğramacı’nın yanına g�tt�m. Gerekl� düzeltmen�n yapılaca-
ğını söyled�. Ancak yapılan zam da yeters�zd�. O maaşla geç�n-
mek �mkansızdı. Sırf vatanımda çocukları yet�şt�rmek �ç�n dön-
müştüm. Ancak ver�len sözler�n yer�ne get�r�lmemes� ben� hayl� 
üzdü. Y�ne de �k� yıla yakın orada görev yaptım. Ardından ayrılarak, 
muayenehane açtım. B�r yıl sonra rahmetl� Prof. Dr. C�hat Borçba-
kan, Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�’ne bağlı D�ş Hek�ml�ğ� Yük-
sekokulu’nu kurmam �ç�n ben� davet ett�. Yanıma �k� doçent, b�r  

profesör alarak çalışmaya başladım. B�r yandan da muayenehanede  
çalışıyordum. ABD’de profesör olmuştum ancak Türk�ye kabul 
etmey�nce yen�den hem doçentl�k hem de profesörlük �mt�ha-
nına g�rd�m. Ankara Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Yüksekokulu’nda 
profesör oldum. 1978’de de oraya dekan seç�ld�m. Tab��, ün�-
vers�teler�n en hareketl� olduğu yıllardı. Sürekl� eylem oluyordu. 
Lak�n D�ş Hek�ml�ğ�’nde anarş�y� durdurdum. Sağı da solu da pa-
takladım. Ben�, Süleyman Dem�rel’e ş�kayet ett�ler. Dem�rel ara-
dı, ‘Eller�ne sağlık’ ded�. 1981’de dekanlıktan ayrıldım, sağlığım 
bozulmuştu” d�ye anlatıyor.

“BEDİİ BEY DOLGU YAPMAZ ADETA ÇAKAR”
1984’te ün�vers�teden emekl� olan Küçüküçerler, ardından 
İstanbul’da muayenehane açıyor ve 18 yıl da orada çalışıyor: 
“Muayenehanem hala duruyor. Her gün g�d�yor, aletler�n tozunu 
alıyorum. Ş�md� o aletler�, Darüşşafaka’nın rev�r�ne bağışlamak 
arzusundayım. Yen�den başa g�tsem gene d�ş hek�m� olurdum. 
P�yasada, İstanbul ve Ankara Ün�vers�tes�’nde ‘Bed�� Bey dolgu 
yapmaz adeta çakar, onun dolgusu düşmez’ d�ye �s�m yapmıştım” 
d�yor. 70’l� yılların sonlarında Darüşşafakalı üç gence ün�vers�te 
eğ�t�mler� boyunca burs veren Küçüküçerler, “Çocukların �s�mle-
r�n� vermeyeceğ�m, belk� �zzet�nef�sler�ne dokunur. B�r�s� genel 
cerrah oldu, b�r� İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�’n� b�t�rd�, orada as�s-
tan oldu, ardından da kend� ş�rket�n� kurdu. B�r� de f�z�k uzmanı, 
Amer�ka’da çalışıyor. Onlar da b�lmez ben�... Ama ben hep tak�p 
ett�m, başarılarıyla mutlu oldum” d�ye duygularını �fade ed�yor.
Yüzlerce d�ş hek�m� yet�şt�rse de Ankara Ün�vers�tes�’nde öğren-
c�s� olan merhum Prof. Dr. Bülent Zeyt�noğlu’nun (DŞ’66) adını 
mutlulukla söylüyor: “O da Darüşşafakalıydı.” 
Meslektaşı Prof. Dr. Üm�t Gaz�lerl�’n�n Darüşşafaka Urla Rez�-
dans bağışçısı olmasından gururla bahseden Küçüküçerler, “Be-
n�m �ç�n her şey�n durduğu �k� konu var: B�r� Darüşşafaka d�ğer� 
Atatürk... İk�s�n�n de sevg�s� bambaşka... Yolum düştüğünde Fa-
t�h’tek� tar�h� b�namıza g�der�m, tar�h� b�naya bakar geçm�ş� hatır-
larım” d�ye sözler�n� noktalıyor. 

Bed�� Küçüküçerler, eş� Yakut Hanım ve kızı Gökş�n Bozkurt’la b�r arada.

Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyes� Fırat Tek�n, Bağış ve Bağışçı 
İşlemler� Yönet�c�s� Esen Türkmen, Bed�� ve Yakut Küçüküçerler

“Ben�m �ç�n her şey�n durduğu �k� konu var: 

B�r� Darüşşafaka d�ğer� Atatürk... İk�s�n�n 

de sevg�s� bambaşka... Yolum düştüğünde 

Fat�h’tek� tar�h� b�namıza g�der�m, tar�h� 

b�naya bakar geçm�ş� hatırlarım.” 



AKTÜEL

ABDULLAH 
ARIKAN:

“O kadar fazla �nsanın desteğ�yle büyümüşüm k�…”
Darüşşafaka L�ses� 2016 mezunu, ODTÜ Matemat�k Bölümü 2. sınıf öğrenc�s� Abdullah Arıkan, Darüşşafaka’nın kend�s�ne kattığı en öneml� 
değer�n öğrenmey� öğrenmek olduğunu söylüyor: “Gerekt�ğ�nde denemey�, başarısız olmayı, başarısız olmaktan korkmamayı, b�r şek�lde 
düşe kalka tek başıma her şey� yapab�leceğ�m� öğrett� bana Darüşşafaka. Bunun farkını hayatınız boyunca görüyorsunuz. Bu, k�tapta oku-
yab�leceğ�n�z veya b�r yerde rastlayab�leceğ�n�z b�r şey değ�l, deney�mle, hayatla öğren�len b�r şey. Darüşşafaka bu bakımdan özel bende.” 
Bağışçılarla �let�ş�me geçmen�n farklı b�r deney�m olduğunu bel�rten Arıkan, “O kadar fazla �nsanın desteğ�yle büyümüşüm k�, gerçekten 
sayıları �nanılmaz ve bu �nsanlar, bana ‘oğlum emekl� maaşım yatsın söz ver�yorum bağış yapacağım’ d�yen �nsanlar… İç�mde daha da fazla 
m�nnet duygusu oluştu. Daha büyük sorumluluk ve borç h�ssett�m Darüşşafaka’ya karşı. B�r de şunu fark ett�m k�, Darüşşafaka, b�rb�r�n� h�ç 
tanımayan, b�rb�r�nden h�ç haber� olmayan b�nlerce �nsanın destekler�yle ayakta duruyor. Darüşşafaka’nın temel�n� oluşturan bu �nsanlar, 
kend�ler�n� eğ�t�me adamış, eğ�t�me destek verm�ş b�nlerce apayrı �nsan. Belk� b�rb�rler�n�n yanından geç�yorlar, belk� hayatları boyunca h�ç 
karşılaşmıyorlar, ama bu �nsanlar Darüşşafaka’yı oluşturuyorlar. B�rb�r�nden bu kadar ayrı �nsanlar, b�r bütün oluşturuyor. Çok enteresan” 
d�ye anlatıyor. “B�rkaç �şte çalıştım, Darüşşafaka ben�m gördüğüm en güzel �ş ortamıydı” d�yen Arıkan, bu süreçte en çok bağış yapmak �ç�n 
emekl� maaşını bekleyen hayırseverden etk�lend�ğ�n� bel�rt�yor: “Bağış yapab�lmek �ç�n maaş bekl�yor, o da emekl� maaşı zaten, ama bağış 
yapab�lmek �ç�n bekl�yor, harcamak �ç�n değ�l. Çok b�r varlığın �ç�nde olmasa da eğ�t�me bu kadar kend�n� adamış olması ve Darüşşafaka’ya 
bu kadar güvenmes�, muc�ze g�b�…”

DUYGU 
KILINÇ:

“Her Darüşşafakalı burada geç�rd�ğ� yılların arkasındak� �nsanlarla tanışmalı”
Darüşşafaka 2016 mezunu, B�lg� Ün�vers�tes� Medya ve İlet�ş�m S�stemler� Bölümü 2. sınıf öğrenc�s� Duygu Kılınç, “Darüşşafaka’ya 
başlamak hayatıma yön veren en büyük şeylerden b�r� oldu. Dokuz yaşımda �k�nc� b�r yuva sah�b� oldum, b�r sürü kardeş ed�nd�m. Kend�m� 
keşfetme sürec�mdek� en büyük pay Darüşşafaka’nındır” d�yor. 
Cem�yet’te çalışmanın kend�s� �ç�n güzel b�r deney�m olduğunu bel�rten Kılınç, “Neredeyse her yaştan, her poz�syondan �nsanla konuştum. 
Burada çalışmak ben� çok duygulandırdı çünkü Darüşşafaka’yı ayakta tutan onlarca bağışçımızla konuştum. Ne kadar güzel b�r şey yaptık-
larını, onlara ne kadar m�nnettar olmamız gerekt�ğ�n� b�r kez daha fark ett�m. B�r keres�nde b�r bağışçımız duygulanarak ağlamaya başladı 
ben�mle konuşurken. Onun ağlaması ben� çok der�nden etk�led�. Bence her Darüşşafakalı burada geç�rd�ğ� yılların arkasındak� �nsanlarla 
tanışmalı” d�ye sözler�n� noktalıyor.

KEMAL 
ÇELİK: 

“Sahnen�n arkasındak� o kul�s� gördüm”
Darüşşafaka L�ses� 2015 mezunu, Marmara Ün�vers�tes� Fransızca Tercümanlık Bölümü 1. sınıf öğrenc�s� Kemal Çel�k, “İnsanlar Darüşşa-
fakalı olduğumuzu öğren�nce, b�ze b�r umut ışığı g�b� bakıyorlar, bakışları değ�ş�yor. Ben burada okumasaydım b�r yabancı d�l sah�b� olab�-
leceğ�m� sanmıyorum. İk�nc� yabancı d�l� de öğren�yoruz k� zaten ben bu sayede ün�vers�te bölümümü de buna göre seçt�m. G�tar çalmayı 
burada öğrend�m. 2010’da başladım, annem� b�r şek�lde kandırıp b�r g�tar aldırmıştım bayram hed�yes� olarak. O zamandan ber� çalıyorum. 
Ben�m en sevd�ğ�m derst�. Dışarıda çoğu �nsanın elde edemed�ğ� b�r hob�… Bunu sana ders olarak ver�yorlar, nerede var k� bu? Çok büyük 
b�r ayrıcalık” d�ye anlatıyor Darüşşafaka’nın hayatına kazandırdıklarını. 
“Darüşşafaka’nın bu kadar gen�ş b�r k�tleye ulaştığını tahm�n etm�yordum” d�yen Çel�k’� Cem�yet’te çalışması sırasında en çok etk�leyen, 
b�r kadın bağışçının bağış yapamadığı �ç�n kend�s�nden özür d�lemes� olmuş: “Bunu beklem�yordum açıkçası… Aradığım �ç�n ben kusura 
bakmayın der�m d�ye bekl�yordum ama tam ters� oldu. Konuşurken b�rden ağlamaya başladı. O da kısıtlı �mkanlarıyla çocuğunu okutmaya 
çalışıyormuş. Ülkem�zde çok güzel �nsanlar varmış, bunu fark ett�m.” Darüşşafaka’da çalışması sayes�nde sahnen�n arkasındak� kul�s� gör-
düğünü �fade eden Çel�k, “Genelde b�r �ş yapılırken en çok sonuca bakılır. Ama o sonucun arkasında k�mler ne yapıyor, nasıl emek ver�yor 
k�mse b�lmez. Ben sahnen�n arkasındak� o kul�s�, o hazırlığı gördüm. Kes�nl�kle mezunlara tavs�ye ed�yorum. K�mler�n bağış yaptığını, ne 
�mkanlarla, hatta ne �mkansızlıklarla bağışta bulunduğunu görmeler�n� �ster�m” d�yor.

Abdullah Arıkan: “Bağış yapab�lmek �ç�n 
maaş bekl�yor, o da emekl� maaşı zaten, 
ama bağış yapab�lmek �ç�n bekl�yor, 
harcamak �ç�n değ�l. Çok b�r varlığın 
�ç�nde olmasa da eğ�t�me bu kadar kend�n� 
adamış olması ve Darüşşafaka’ya bu 
kadar güvenmes�, muc�ze g�b�…”

Muc�zen�n İk� Tarafı
Darüşşafaka Cem�yet� geçt�ğ�m�z yaz, ün�vers�te eğ�t�m�n� sürdüren mezunları �le bağışçılarını buluşturan b�r projeye 
�mza attı. Projen�n amacı, b�r yandan Darüşşafaka’da okumuş gençler�n, k�mler�n desteğ�yle eğ�t�m aldıkları hakkında 
f�k�r sah�b� olmalarını sağlamak d�ğer yandan da bu yuvayı yaşatmak �ç�n destek veren hayırseverlere bağışlarıyla Da-
rüşşafaka’da okumuş, ş�md� de l�sans eğ�t�mler�ne devam eden gençlerle sohbet etme olanağı tanımaktı. Proje kap-
samında gönüllü mezunlar yaz boyu yet�şmeler�ne destek olan hayırseverler� arayarak teşekkür ett�, Darüşşafaka’da-
k� son gel�şmeler hakkında b�lg� verd�, sorularını yanıtladı. Projede görev alan Abdullah Arıkan (DŞ’2016), Kemal Çel�k 
(DŞ’2015), Duygu Kılınç (DŞ’2016), Can Ataseven (DŞ’2016), Anıl Doğan Albayrak (DŞ’2016), Harun Baş (DŞ’2015) 
ve Ülkü Sarıkaya’yla (DŞ’2016) bu deney�mler�ne �l�şk�n �zlen�mler� üzer�ne konuştuk. 

HABER E RA :
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CAN 
ATASEVEN:

“Tab�r� ca�zse ekmek paralarını bağışlıyorlar”
Darüşşafaka L�ses� 2016 mezunu, Marmara Ün�vers�tes� Uluslararası İl�şk�ler Bölümü 2. sınıf öğrenc�s� Can Ataseven de “Darüşşafa-
ka sayes�nde hayatta b�r şeyler� her zaman daha kolay elde edeb�lme şansım oldu. Ben� sosyal açıdan çok gel�şt�rd�. Öğretmenler�m�z, 
belletmenler�m�z hep�m�zle ayrı ayrı �lg�len�yorlardı sağ olsunlar… O yüzden Darüşşafaka �k�nc� a�lem, hatta yer� gel�yor b�r�nc� a�lem oluyor” 
görüşünü d�le get�r�yor. 
Ataseven, “İlk �ş deney�m�m de a�lem�n olduğu yerde olsun” dem�ş ve dört gün �ç�n gel�p 50 güne yakın Darüşşafaka’da çalışmış. Bu 
deney�m�n okuluna bakış açısını gen�şlett�ğ�n� �fade eden Ataseven, “Bağışçılarımızın heps� m�lyoner �nsanlar değ�l, normal b�r maaşla 
geç�nen, hayatını sürdürmeye çalışan �nsanlar. Tab�r� ca�zse ekmek paralarını bağışlıyorlar. Bu kadar zor şartlarda yaşayan �nsanların, bu 
kadar �steyerek b�ze destek verd�kler�n� b�lm�yorduk. Onlar buraya ülkem�z�n geleceğ�, çocukların geleceğ� �ç�n bağış yapıyorlar. Özell�kle 
Darüşşafaka’ya güven�yorlar” d�ye anlatıyor. Eğ�t�m�ne destek �ç�n bağış yaptığı b�r genç tarafından teşekkür �ç�n aranmanın, hayatına 
dokunduğu o gence da�r b�lg� almanın bağışçıları çok mutlu ett�ğ�n� gözlemleyen Ataseven, kend�s�n� etk�leyen b�rçok olay b�r�n� şöyle anla-
tıyor: “B�r hanımefend�yle konuşmuştum. İlk başlarda gayet güzel, mutlu konuşuyorduk. B�r anda ağlamaya başladı ve yakın zamanda eş�n� 
kaybett�ğ�n�, b�z� ş�md� daha çok anladığını söyled�. Ya da mesela b�z�mle yaşıt b�r� vardı, o da yakın zamanda babasını kaybetm�ş. Yazın b�r 
yerde çalışmış ve o paranın b�r kısmını b�ze bağışlamış. Hatta ‘Okula gel�p gönüllü de çalışırım’ ded�. Bu �nsanlar sadece madd� değ�l manev� 
destekle de yanımızda olmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten de çok öneml�.”

ÜLKÜ 
SARIKAYA: 

“İy� kalpl� �nsanların desteğ�yle burada �şler yürüyor”
Darüşşafaka 2016 mezunu, İstanbul Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� 2. sınıf öğrenc�s� Ülkü Sarıkaya, Darüşşafaka’nın hayatında değ�şt�r-
d�kler�n�n bu röportaja sığmayacağını söylüyor ve şöyle devam ed�yor: “Şu an Darüşşafaka sayes�nde ben böyley�m. Sadece akadem�k 
anlamda değ�l, ruhsal, manev� anlamda da b�rçok şey kazandırdı. K�ş�l�ğ�m� çok b�ç�mlend�rd�ğ�n� söyleyeb�l�r�m. Zorluklarla mücadele 
etmey�, kend� başıma b�r şeyler� başarab�leceğ�m� öğrend�m. Hep�m�z farklı b�r kültürel arka plandan gel�yoruz ama burada hep�m�z tek b�r 
Darüşşafaka kültürü altında b�rleş�yoruz. Bu moza�ğ�n b�r parçası olmak çok öğret�c� oldu.”
Darüşşafaka’da çalışmanın bağışçılara duyduğu m�nnet ve sevg�y� artırdığını bel�rten Sarıkaya, “Burada yed�ğ�m�z yemekten yattığımız ya-
tağa kadar b�z� f�nanse eden �nsanlarla görüşmek çok key�fl�yd�. İnsanların hayatlarında neler olursa olsun b�r şek�lde burayı düşündükler�n� 
öğrend�m. Bu büyük b�r �ncel�k. Çünkü b�z� tanımıyorlar ama karşılıksız b�r şek�lde b�ze yardım ed�yorlar. Bu, �y�l�kt�r. Sadece varlıklı �nsanların 
parasıyla değ�l de �y� kalpl� �nsanların desteğ�yle burada �şler yürüyor. Bunu fark etm�ş oldum. Bu da m�nnet duygumu daha da artırdı. Aynı 
zamanda, madd� durumu ne olursa olsun �nsanların b�r şek�lde bu dünyada b�r değ�ş�kl�k yaratmaya çalışmaları, ben� mot�ve ett�. Bundan 
sonra yaptığım şeylerde o �nsanlar kes�nl�kle aklıma gelecek ve kes�nl�kle b�r rol model olacaklar.” 
Bağışçılarla konuşunca kend�s�n� çok daha kıymetl� h�ssett�ğ�n� vurgulayan Sarıkaya,“Sadece madd� değ�l, manev� anlamda da s�ze kıymet 
ver�p yardım etm�şler, onun karşılığında �sted�kler� tek şey s�z�n mutlu olmanız ve b�r şek�lde hayatınızı değ�şt�rmen�z. Onlarca hatta b�nler-
ce k�ş�, sırf s�z�n �y� b�r hayatınız olması �ç�n yardım etmek �st�yor, uğraşıyor. Bu �nanılmaz b�r şey” d�ye duygularını d�le get�r�yor.

HARUN 
BAŞ: 

“Bağışçılarımızı arıyoruz, teşekkür ed�yoruz, b�z� unutmayın d�yoruz”
Darüşşafaka L�ses� 2015 mezunu, Namık Kemal Ün�vers�tes� B�lg�sayar Mühend�sl�ğ� Bölümü 3. sınıf öğrenc�s� Harun Baş �se Darüşşa-
faka’nın hayatına kattıklarını şöyle anlatıyor: “Öncel�kle zaten hep�m�z�n b�r ortak derd� vardı, babamızı kaybetm�ş olmamız. Bu dışarıdan 
bakıldığı zaman dezavantaj olarak gözüküyor doğal olarak, ama Darüşşafaka’nın sağladığı ortam o dezavantajı ortadan kaldırıyor. 10 yıl 
boyunca aynı arkadaşlarınla b�rl�ktes�n, arkadaşlıktan da öte kardeşl�k sayılab�l�r aslında. Bu büyük b�r avantaj… Mezun olduğun zaman da 
kocaman b�r cam�a var arkanda. Hayata hazır oluyorsun. Darüşşafaka’nın başka b�r artısı da, yabancı d�l. Okuduğum bölümde çok avantajı 
oluyor.”  
Bağışçılarla konuşmanın kend�s�n� duygulandırdığını bel�rten Baş, “Bağışçılarımızı arıyoruz, teşekkür ed�yoruz, b�z� unutmayın d�yoruz. Çok 
severek bağış yapıyorlar, b�l�nçl�ler. B�z�m aramamız onları da mutlu ed�yor, duygulandırıyor. Mezun olduktan sonra arayıp onlarla konuşma-
mızın böyle etk�l� olması, �nsanı duygulandırıyor.” 
Tüm mezunlara bu deney�m� yaşamayı tavs�ye eden Baş, sözler�n� şöyle noktalıyor: “İlk günden ber� �nsanlar gayet olumlu, enerj� de 
yüksekt�. Heps� b�rb�r�nden �y�, çok tatlı �nsanlar. Bağış b�r�m�nde �ş�n� canıgönülden yapan �nsanlar var. Burada kutsal b�r �ş yapıyorsun. 
Cem�yet’te çalışan �nsanlara yardım ed�yorsun. Mezun olmuş b�r Daçkalının b�r ay, b�r ay olmasa b�le b�r hafta burada çalışması gerek�yor. 
Ayrıca, doğum günümün hatırlanıp kutlanması çok �nce b�r davranıştı.”

ANIL DOĞAN 
ALBAYRAK: 

“Hayatımı değ�şt�ren b�r okul...”
Darüşşafaka L�ses� 2016 mezunu, M�mar S�nan Ün�vers�tes� S�nema Telev�zyon Bölümü 2. sınıf öğrenc�s� Anıl Doğan Albayrak �se Darüş-
şafaka’da hep çalıştıkça kend�n� gel�şt�reb�leceğ� olanakları bulduğunun altını ç�z�yor. Albayrak, “Ün�vers�tede b�le bu kadar gen�ş olanak 
bulamıyorum. Hayatımı değ�şt�ren b�r okul... Kes�nl�kle �y� k� buraya gelm�ş�m, �y� k� Daçkalı olmuşum. Darüşşafaka b�r kere t�yatroyu kattı 
hayatıma. Heykel yaptım, bunu hayal b�le edemezd�m. Hem sanatsal hem akadem�k olarak Darüşşafaka bana çok şey kattı. Edeb�yatta, 
okuduğumuz k�taplar hala �ş�me yarıyor. Darüşşafakalı olmak �nsanı her açıdan b�r sev�ye öne taşıyor. Ün�vers�teye b�r�k�mle gel�yorsun. 
Hocaların b�le bakış açısı farklı oluyor.” 
Hem Darüşşafaka’ya katkıda bulunmanın hem de a�les�n�n �ç�nde tekrar vak�t geç�rmen�n onu çok mutlu ett�ğ�n� söyleyen Albayrak, 
Darüşşafaka’dak� çalışmanı deney�m�ne �l�şk�n düşünceler�n� şöyle açıklıyor: “En küçük meblağdan en büyük meblağa kadar destek olan 
tüm bağışçılarımızın b�z� düşünmes� b�le yeterl�. O kadar �y� n�yetl� b�r davranış k� bağış yapmak, kend� gönlünden b�r şey koparıp başkasını 
düşünerek ona vermek. Paylaşarak çoğalan b�r durum... O kadar duygulandırıcı b�r şey k�… Özell�kle telefonda konuşurken bazı bağışçıla-
rımız b�z�m başarılı olduğumuzu duyduklarında gözyaşlarını tutamıyorlar. Ben�m hayatıma Darüşşafaka sayes�nde nasıl yön vereb�ld�ğ�m� 
duyduklarında, çok mutlu oluyorlar. Bu tab�� ben� de mutlu ed�yor. Çünkü Darüşşafaka sayes�nde ben, bütün hayaller�me kavuşab�l�yorum. 
Mesela b�r bağışçımızın ‘çocuklara güzel b�r gelecek emanet etmek �st�yorum, Türk�ye’n�n geleceğ� s�zs�n�z’ demes� çok duygulandırıyor 
ben�. O yüzden çok mutlu olduğum b�r deney�m oldu.” 

ANIL DOĞAN ALBAYRAK: ‘TELEFONDA 
KONUŞURKEN BAZI BAĞIŞÇILARIMIZ BİZİM 
BAŞARILI OLDUĞUMUZU DUYDUKLARINDA 

GÖZYAŞLARINI TUTAMIYORLAR. BENİM 
HAYATIMA DARÜŞŞAFAKA SAYESİNDE NASIL 
YÖN VEREBİLDİĞİMİ DUYDUKLARINDA, ÇOK 

MUTLU OLUYORLAR. BU TABİİ BENİ DE MUTLU 
EDİYOR. ÇÜNKÜ DARÜŞŞAFAKA SAYESİNDE 

BEN, BÜTÜN HAYALLERİME KAVUŞABİLİYORUM.’ 
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Kaan Altınkılıç, “Geçen ay �lk defa, yıllar 

önce tasarımlardan b�r�n� yapan Darüşşafakalı 

gençlerden b�r�yle b�r toplantıda denk geld�k. 

Kend�s�n�n bulunduğu konum, duruşu ve 

yorumları üzer�ne ne kadar güzel b�r projede 

yer aldığımızı b�r kez daha görmüş olduk. 

Bugüne kadar aldığımız en güzel ger� dönüş de 

buydu” d�yor.

kend� kend�ne buldu. Yıllar önce b�r pazarlama toplantısında 
sloganın ne olması gerekt�ğ�n� tartışırken, Kahve Dünyası’nın 
özell�kler�nden bahsed�yorduk. B�r noktada b�r�m�z�n ağzından 
çıkan b�r cümlen�n �çer�ğ�yd� “herkes�n ortak noktası”. Sonra b�raz 
düşündük ve ded�k k� gerçekten 7’den 70’e her türlü �nanca, 
gel�re, düşünceye sah�p �nsan Kahve Dünyası’nın müşter�s�.

2010 yılından ber� Darüşşafaka’ya destek oluyorsunuz. 
Darüşşafaka’nın m�syonu hakkında düşünceler�n�z� öğre-
neb�l�r m�y�z? 
Herkes �ç�n b�r ürün, h�zmet olanağı sunduğumuz marka değerle-
r�m�zde, gelecek vaat eden çocukların ürünler�n� k�tlelere ulaştı-
ran b�r aracı oluyoruz. Darüşşafaka’nın da bu yolda ve m�syonda 
destekç�s� olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Darüşşafaka’ya destek vermek s�z�n �ç�n ne �fade ed�yor?
Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sunan b�r kurum olarak Darüşşafaka’yla 
�ş b�rl�ğ�m�zden çok memnunuz. Kurum kültürü olarak b�z�m �ç�n 
sosyal sorumluluk projeler� sürdürüleb�l�rl�k açısından yüksek 
önem arz ed�yor. Topluma karşı her alanda sorumlu l�derler 
yet�şt�ren bu kuruma destek vermek b�zler� mutlu ederken, marka 
hedefler�m�zle de oldukça uyumlu b�r �ş b�rl�ğ�n� oluşturmuştur.

Kahve Dünyası’ndak� Darüşşafaka Ürünler� �le �lg�l� nasıl 
ger� dönüşler alıyorsunuz?
Darüşşafaka’nın kuruluş amacını b�len müşter�ler�m�z ürünler� 
kend�ler� ya da hed�ye etmek �ç�n satın aldıklarında, mağaza 
yönet�c�ler�m�ze, kend�ler�n�n de projeye bu şek�lde dah�l 
ed�lmes�n�n uyandırdığı poz�t�f etk�den bahsed�yorlar. Özell�kle 
sevd�kler�ne alacakları herhang� b�r hed�ye yer�ne Darüşşafaka 
ürünler�n� aldıklarında hed�yeler�n�n daha manalı olduğu 
konusunda ger� dönüş yapıyorlar. Geçen ay �lk defa yıllar önce 
tasarımlardan b�r�n� yapan Darüşşafakalı gençlerden b�r�yle b�r 
toplantıda denk geld�k. Kend�s�n�n bulunduğu konum, duruşu ve 
yorumları üzer�ne ne kadar güzel b�r projede yer aldığımızı b�r kez 
daha görmüş olduk. Bugüne kadar aldığımız en güzel ger� dönüş 
de buydu. 

sosyalleşt�rme özell�ğ�n� de unutmamak gerek�r. Arkadaşlarınızla 
vak�t geç�rmek �ç�n karnınızın aç olması veya ev�n�z�n müsa�t 
olması gerekmez. Kahve Dünyası mağazalarımızda buluşup 
sohbet etmek �ç�n kahve çok güzel b�r aracıdır. Türk toplumu 
tarafından, özell�kle Türk kahves�n�n, en çok sev�len kahve çeş�d� 
olma sebepler�nden b�r� de budur. 

Kahve Dünyası’nın başarısını nelere borçlusunuz?
Başarımızın en büyük kaynağı markamızın geleceğe yönel�k 
büyüme ve dünyada daha da öneml� b�r yer ed�nme olanağıdır. 
Kahve Dünyası’nın dünyanın en büyük kahve z�nc�rler�nden b�r� 
olması konusunda b�zlere h�ssett�rd�ğ� potans�yel�yle her sabah 
arzu ve az�mle �şe koyulup gece ertes� günün heyecanıyla 
yatıyoruz. Bunun da başarı olarak ger� dönüşünü alıyoruz.

Toplam kaç şuben�z var? 
Türk�ye’de 400 noktada Kahve Dünyası’nın sıcak kahveler� 
�le lezzetl� ç�kolatalarına ulaşmanız mümkün. 150 mağazayla 
vatandaşlarımıza serv�s ver�yoruz. Yıl sonuna kadar her on günde 
b�r şube ortalaması �le �lerleyerek 160’a ulaşmayı hedefl�yoruz. 
Yurt dışında İng�ltere, Romanya, Suud� Arab�stan ve Kuveyt’te 
serv�s ver�yoruz. Önümüzdek� yıl bu ülke sayısını �k�ye katlamayı 
hedefl�yoruz.

Kahve Dünyası’nda gündem�n�zde olan yen�l�kler nelerd�r? 
Son b�r buçuk sened�r Kahve Dünyası’nda b�rçok yen�l�k 
gerçekleşt�rd�k. Bunlar arasında çok yakında yayına alacağımız 
yen� web s�tem�z ve mob�l uygulamamız da bulunuyor. Sanal 
ortamdak� yatırımlarımız dışında b�r taraftan mağazalarımızın 
tasarımlarını yen�lerken b�r taraftan bardaklarımızı yepyen� 
tasarımlarla değ�şt�r�yor olacağız. Tab�� k� bu ürünler� s�zlere 
daha �y� eğ�t�mlerden geçm�ş, yepyen� kıyafetler�yle çalışan 
personeller�m�z serv�s ed�yor olacak.

“Hep�m�z�n Ortak Noktası” sloganının anlamını, �nsanlara 
vermek �sted�ğ�n�z mesajı s�zden d�nleyeb�l�r m�y�z?
Hep�m�z�n Ortak Noktası sloganını aslında b�z değ�l de marka 

Kahve Dünyası, Yed� Yıldır 
Daçkalıların Yanında…

HABER: BAHAR PAYKOÇ

“B�r kahve �çer m�y�z?” Bu soru �ç�nde farklı b�r anlam barındırır. 
Yorgunsanız s�z� kend�n�ze get�ren, dertl�ysen�z rahatlatan, 
heyecanlıysanız b�raz olsun yatıştıran b�r eyleme açılan k�l�t 
sorudur. İç�nde b�r s�h�r vardır adeta. İnsanlar arasında b�r sıcaklık 
yaratır, sam�m�yet �fades�d�r. Kahve �çmek hem başlı başına 
öneml� hem de o anı paylaşmak �ç�n b�r bahaned�r.
İşte hayatımızın �ç�nde bu denl� özel b�r yere sah�p olan kahveyle 
�lg�l� ülkem�z�n gurur kaynağı f�rmalarından b�r�, Kahve Dünyası… 
“Hep�m�z�n Ortak Noktası” sloganıyla �nsanları kahve ve ç�kolata 
sevg�s�nde buluşturan Kahve Dünyası, dünyanın sudan sonra en 
çok �ç�len �çeceğ�n� en �y� şek�lde sunmak amacıyla çalışıyor. 
Darüşşafaka �le Kahve Dünyası’nın yolu �lk kez 2010’da 
kes�ş�yor. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda 
Darüşşafaka’yla �ş b�rl�ğ� yapan Kahve Dünyası, öğrenc�ler�n 
yaratıcı yönünü ortaya çıkarmak ve onlara tasarımlarını ürüne 
dönüştürme mutluluğu yaşatmak hedef�yle farklı b�r proje 
hayata geç�r�yor. 
Projeyle, Darüşşafakalı öğrenc�ler�n hayal dünyasının kapılarını 
açan b�rb�r�nden �lg�nç res�mler ve desenler, kupa, termos ve 
ç�kolata kutusu g�b� ürünler�n üzer�ne taşınıyor. Tasarımları 
yapan öğrenc�ler�n �s�mler�n�n de yazılı olduğu bu ürünler, Kahve 
Dünyası’nın tüm mağazalarında tüket�c�lerle buluşmaya başlı-
yor.  F�rma, zaman zaman Darüşşafakalı  öğrenc�ler� endüstr�yel 
tasarımcılarla b�r araya get�rerek de, yaratıcılıklarını nasıl ürüne 
dönüştüreb�lecekler� hakkında f�k�r sah�b� olmalarını sağlıyor. 
Bugüne kadar onlarca öğrenc�ye ç�z�mler�n�n ürüne dönüşme-
s�n�n ve k�tlelerle buluşmasının mutluluğunu yaşatan proje, 
aynı zamanda Darüşşafakalı öğrenc�ler�n eğ�t�m� �ç�n düzenl� 
olarak kaynak yaratıyor. Çünkü proje kapsamında üret�len 
f�ncan, termos ve ç�kolataların satışından elde ed�len gel�r�n b�r 
kısmı Darüşşafaka’ya bağışlanıyor. Öyle k� bugüne kadar Kahve 
Dünyası, yaptığı bu bağışlarla �k� öğrenc�n�n Darüşşafaka’ya 
g�r�şler�nden mezun�yetler�ne kadark� eğ�t�m g�derler�ne destek 
olarak “Ç�fte D�plomalı Bağışçı” oldu. “Hep�m�z�n Ortak Noktası” 
sloganı, b�rb�r�n� h�ç tanımasa da aynı m�syona �nanan b�nlerce 
�y� kalpl� �nsanın destekler�yle yaşayan Darüşşafaka’ya da çok 
uyuyor. 
Kahve Dünyası’nın Genel Müdür Yardımcısı ve Altınmarka Grubu 
Yönet�m Kurulu Üyes� Kaan Altınkılıç’la b�r araya gelerek merak 
ett�kler�m�z� sorduk.

Kahve Dünyası’nın kuruluşundan bu yana h�kayes�n� 
s�zden d�nleyeb�l�r m�y�z?
2004 yılında Em�nönü’nde açtığımız �lk mağazayla Türk kahves�n� 
daha ulaşılab�l�r b�r formatta müşter�yle buluşturmayı amaçladık. 
Sıfırdan yarattığımız ve benzer� olmayan markamızda kahve 
�le ç�kolatanın güzel uyumuna d�kkat çekmek çabalarımızdan 
b�r�s�. Yıllar �ç�nde b�r taraftan yepyen� ürünler� müşter�ler�m�zle 
buluştururken b�r taraftan da kahvey� masaya serv�s formatıyla 
sektöre yen� b�r yaklaşım get�rd�k. Bugün Türk�ye’n�n en fazla 
�l�nde bulunan kahve z�nc�r� olarak mağazalarımızda her gün 
yüzb�nlerce m�saf�r ağırlamaktayız.

Kahven�n Türk toplumundak� yer� hakkında neler söyle-
mek �sters�n�z? 
Kahven�n dünyaya yayılımındak� en büyük adımlardan b�r�, yaklaşık 
500 yıl önce, o dönem topraklarımızda yaşayan tüccarlarımızın 
kahvey� Avrupa’ya götürmes�d�r. Bunun sayes�nde Osmanlı 
İmparatorluğu dönem�nde tükett�ğ�m�z kahve küresel b�r �çecek 
hal�ne gelm�şt�r. Tar�h� bu kadar esk�ye dayanan bu lezzetl� 
�çeceğ�n artık genler�m�ze �şlem�ş olduğunu söylemek çok da 
yanlış olmaz d�ye düşünüyorum. Kahven�n lezzetl� oluşu dışında 

Kahve Dünyası Genel Müdür Yardımcısı  ve Altınmarka Grubu Yönet�m Kurulu Üyes� Kaan Altınkılıç, Kahve Dünyası çalışanlarıyla...
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Araştırmalar göster�yor k�, gönlü zeng�n olan daha mutlu yaşıyor; yardım etmek, cömert olmak 

kend�m�z� daha �y� h�ssetmem�z� sağlıyor. En mutlu günler�nde sevd�kler�ne Darüşşafaka’nın 

özel gün ürünler�n� hed�ye edenler�n de mutlulukları katmerlen�yor. Öğrenc�ler�m�z�n 

yaşamlarının eğ�t�mle değ�şmes�ne destek olmanın verd�ğ� mutluluk ve huzur, yaşamlarındak� 

öneml� dönüm noktalarında h�ssett�kler� coşkuya eşl�k ed�yor. İşte buna �k� güzel, �lham ver�c� 

örnek… İy�l�k paylaşarak çoğalsın, dünya daha güzel b�r yer olsun d�ye…

NAZLI CEM: “DARÜŞŞAFAKA ÜRÜNÜ TERCİH ETMEK BİZİM 
AİLEDE BİR GELENEK”
Geçt�ğ�m�z aylar �ç�nde Darüşşafaka ürünler�n� bağış karşılığı ed�-
nenlerden b�r� de Darüşşafaka cam�asının sev�len �s�mler�nden 
Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Esk� Üyes� İsma�l Hayr� 
Cem’�n (DŞ’78) kızı Nazlı Cem’d�… ABD’de yaşayan ve mutlu b�r 
yuva kurduğu gün babasının yet�şt�ğ� yuvaya destek olmayı seçen 
Nazlı Cem, 27 yaşında… İstanbul’da doğup büyüyen Nazlı Cem, 
Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde Sosyoloj� okuduktan sonra tasarım ve 
an�masyon eğ�t�m� almak �ç�n ABD’ye g�d�yor. Dördüncü senes�n�n 
ardından kend�s�n� oraya yerleşm�ş bulan Cem, ABD’de an�masyon 
ve tasarım stüdyolarıyla çalışıyor. Düğün törenler�nde m�saf�rler�-
ne Darüşşafaka’nın özel gün ürününü hed�ye eden Cem, bu kararı-
nın gerekçes�n� şöyle açıklıyor: “Hed�ye olarak Darüşşafaka ürünü 
terc�h etmek b�z�m a�lede yıllardır süren b�r gelenek. Bayramlarda, 
doğum günler�nde, yıl dönümler�nde b�rb�r�m�ze �ht�yacımız olma-
yan hed�yeler almak yer�ne Darüşşafaka’yla �lg�l� hed�yeler ver�-
yoruz. İk� sene önce ağabey�m evlend�ğ�nde de davetl�lere n�kah 
şeker� yer�ne Darüşşafaka magnet� hed�ye ed�lm�şt�. Bu sefer de 
babam sürpr�z yapıp Türk�ye’den k�tap ayraçlarını get�rm�ş.” Darüş-
şafaka’nın, babasının hayatında çok öneml� b�r yer� olduğunu ve 
daha çok çocuğun bu şansa sah�p olmasını arzuladığını vurgula-
yan Cem, “Babamın Darüşşafaka’da kend�s�ne sağlanan �mkan-
lar ve kurduğu arkadaşlıklar sayes�nde hayatta başardığı şeyler 
çok gurur ver�c�. Darüşşafaka büyük b�r a�le ve ben de bu a�len�n 
parçasıyım. Darüşşafaka’ya destek olmak ben�m �ç�n bu a�len�n 
büyümes� ve daha çok çocuğun bu �mkanlardan yararlanab�lmes� 
demek” d�yor. 

“HEDİYE ANLAYIŞINI KÜÇÜK DE OLSA 
DEĞİŞTİREBİLMEK MUTLULUK VERİCİ”
M�saf�rler�n�n Darüşşafaka k�tap ayraçlarına büyük �lg� gös-
terd�ğ�n� söyleyen Cem, “Hem Darüşşafaka’yı tanıtan hem de 
kend�m�zden b�r anı olarak saklayab�lecekler� b�r hed�ye vere-
b�lmek çok güzeld�. B�r yandan da hed�ye anlayışını küçük de 
olsa değ�şt�reb�lmek mutluluk ver�c�” d�ye konuşuyor. Babası 
İsma�l Hayr� Cem’�n Darüşşafaka’yı hep ev� olarak anlatmasın-
dan çok etk�lend�ğ�n� kaydeden Nazlı Cem, “Kırk seney� aşkın 
süren arkadaşlıklarının başladığı, haylazlık yaptığı, �lk kadınbudu 
köftes�n� yed�ğ�, öğrend�ğ�, büyüdüğü ve kend� olmayı öğrend�ğ� 
ev�. Yalnızca babam değ�l, bütün arkadaşları hep hayatlarının 
en güzel günler�n� geç�rd�kler� yer olarak anlatırlar” d�yor. İsma�l 
Hayr� Cem’�n yazdığı “İmkansız Hayatlar-Darüşşafakalıların Anıları 
(1873-1950)” k�tabının da Darüşşafaka tar�h�ne ışık tutan b�r 
kaynak k�tap olduğunu �fade eden Nazlı Hanım, “Sözlü tar�h, 
toplumsal bellek oluşturmak ve öneml� değerler�n kaybolma-
ması açısından çok öneml�... Ancak sözlü tar�h�n nes�lden nesle 
aktarılırken öneml� bölümünün kaybolma �ht�mal� çok yüksek. Bu 
yüzden de ‘İmkansız Hayatlar’ın bu sözlü tar�h� b�r araya get�rme-
s�n� çok değerl� buluyorum. Darüşşafakalılarla yaptığı röportajlar 
ve araştırmalar sırasında Darüşşafaka tar�h�ne öneml� katkılarda 
bulunacak b�lg�ler ed�nd�ğ�ne ve b�r okulun tar�h�n�n sadece resm� 
belgeler üzer�nden anlatılamayacağını, o okulu okul yapan �nsan-
ların anılarıyla canlandırdığını gösterd�ğ�ne �nanıyorum. Öğrenc�ler 
�ç�n bu büyük �s�mlerle aynı tar�h�n parçası olmak em�n�m gurur 
ver�c� ve mot�ve ed�c�d�r. Aynı şey öğretmenler ve �darec�ler �ç�n 
de geçerl�. Darüşşafaka �ç�n yapılan fedakarlıklar ve sarf ed�len 
çabanın sonuçlarını bu anılarda görmek, onlar �ç�n de �y� b�r gurur 
kaynağı ve kend�ler� �ç�n alab�lecekler� b�r kıstas olacaktır” görü-
şünü d�le get�r�yor. Darüşşafaka’nın hayatında her zaman büyük 
yer� olduğunu söyleyen Nazlı Cem, “Orada kurulan arkadaşlıklar, 
b�z Darüşşafakalıların çocukları �ç�n de çok değerl� arkadaşlıklar 
yarattı. Bu a�len�n parçası olab�ld�ğ�m �ç�n çok mutluyum” d�yerek 
sözler�n� noktalıyor.

ASLI KIZMAZ: “BEŞ KİŞİ BİLE BENDEN GÖRÜP 
YAPTIRSA KÂRDIR”
Youtube kanalından paylaştığı v�deolarla tak�pç�ler�ne sam�m� 
b�r şek�lde hayatını yansıtan Aslı Kızmaz, geçen yıl kızı Naz’ın 
doğumunda Darüşşafaka magnetler� alarak “eğ�t�mde fırsat 
eş�tl�ğ�”ne destek verd�. 1983’te Esk�şeh�r’de doğan Aslı Kızmaz, 
Dokuz Eylül Ün�vers�tes� ve B�rm�ngham Ün�vers�tes�’nde eğ�t�m 
aldıktan sonra yıllarca kurumsal hayatta çalışıyor ve ardından 

da kend� �sm�n� taşıyan d�j�tal �çer�k üret�m 
ajansını kuruyor. Geçen yıl kızı Naz’ın 
doğumunda, mutluluğunu paylaşanlara 
Darüşşafaka magnetler�nden hed�ye etmeye 
karar veren Kızmaz, bunun gerekçes�n� şöyle 
açıklıyor: “Ham�lel�k dönem�mde ve çocuğum 
doğduktan sonra bazı çok gereks�z harcama-
ların yapıldığını gördüm, bununla �lg�l� b�r sektör oluşturulmuş. Bu 
kadar çok masraf yapılmasını çok doğru ve et�k bulmuyorum. 
Aynı zamanda, böyle günler�n b�r anısının olması gerekt�ğ�ne de 
çok �nanıyorum. Ama bunu başkalarını da sev�nd�rerek, yan� kend� 
mutluluğumuzu başkalarıyla paylaşarak yapab�l�r�z. Bu sebeple 
Darüşşafaka’ya destek olmak �sted�m ve doğumuma gelenlere 
Darüşşafaka magnetler�nden verd�k. Ne b�r oda süslemes� ne de 
başka b�r şey yaptık.”

“DARÜŞŞAFAKA DEVAM ETSİN, BİZ DE HER 
ZAMAN ARKASINDAYIZ”
Bu terc�h�n�n başkalarına örnek olması �ç�n sosyal medya hesap-
larında da paylaşan Kızmaz, “Çünkü �nsanların bunu görmes�n�n 

Mutluluklarını İy�l�kle Büyütenler

faydalı olduğunu düşünüyo-
rum. Beş k�ş� b�le benden gö-

rüp yaptırsa kârdır. Herkes çok 
sev�nd� ve çevrem�zdek� b�rçok 

�nsan, doğumunda ya da doğum 
günler�nde böyle şeylere yöneld�. 

Bana çok fazla mesaj geld�. ‘S�zden 
gördük, b�z de yaptık’ d�ye. Demek k� bazı �nsanlara b�r katkımız ol-
muş.” Başka �nsanları etk�leme gücüne sah�p k�ş�ler�n, Darüşşafa-
ka g�b� STK’ları desteklemes�n�n çok öneml� olduğunu vurgulayan 
Kızmaz, “Çünkü b�l�nç yaratılıyor. Ben Naz’ın b�r�nc� yaş gününde de 
LÖSEV �ç�n b�r kampanya açtım. K�mseden hed�ye �stemed�m ve 
herkes�n oraya bağış yapmasını sağladım. Bunu gören �nsanlar, b�r, 
�k�, üç, dört k�ş� derken artıyor. O arkadaşına söylüyor, o onun arka-
daşına söylüyor. B�z�m g�b� tak�pç�s� olan �nsanların ya da meşhur 
olan �nsanların böyle şeylere daha fazla önem vermes� ve paylaş-
ması gerekt�ğ�n� düşünüyorum k� b�l�nç yaratılsın.” Darüşşafaka’yla 
özel b�r bağı olduğunu �fade eden Kızmaz, “Darüşşafaka, asırlardır 
ç�zg�s�n� h�ç bozmadı. Çok çok �y� b�r şey yapıyor. O, devam ets�n, 
b�z de her zaman arkasındayız” d�yerek söyleş�m�z� b�t�r�yor. 

HABER:

Aslı Kızmaz

Nazlı Cem & Evan R�ccard�



BAĞIŞÇILARIMIZ

DARÜŞŞAFAKA’DAN YETİŞEN 
LEVENT ATICI VE ABİDİN ÇARPA, 
BU YIL YAPTIKLARI BAĞIŞLARLA 

DARÜŞŞAFAKA’NIN VASİYET VE HİBE 
BAĞIŞÇILARI ARASINA KATILDI. İKİSİ 

DE BİR ZAMANLAR KENDİLERİNE 
TANINAN EĞİTİM OLANAĞINDAN BAŞKA 
ÇOCUKLARIN DA YARARLANABİLMESİ, 

O ÇARKIN DÖNEBİLMESİ İÇİN 
GENÇ YAŞTA VARİSİ OLARAK 

DARÜŞŞAFAKA’YI SEÇTİ. ŞİMDİ İKİ 
DARÜŞŞAFAKALININ BAĞIŞÇILIK 
ÖYKÜLERİNE KULAK VERİYORUZ.

Geçt�ğ�m�z yıl kullanım hakkı yaşam boyu kend�s�nde kalmak ko-
şuluyla sah�p olduğu gayr�menkuller� Darüşşafaka’ya bağışlayan 
Levent Atıcı, babasını üç yaşında kaybed�yor. Kadıköy Osmangaz� 
İlkokulu’nu b�t�r�yor. Darüşşafakalı Murat Gökoğlu’nun (DŞ’75) öğ-
retmen annes�n�n yönlend�rmes�yle Darüşşafaka Sınavı’na g�ren 
Atıcı, “Annem, Haydarpaşa Sağlık Kolej�’nde �dar� memurdu. Murat 
Ağabey’�n annes� de orada öğretmend�. Onun yönlend�rmes�yle 5. 
sınıfı b�t�rd�ğ�mde annem ben�, Darüşşafaka Sınavı’na soktu. B�r-
gün sokakta oyun oynuyordum, annem geld�, bana sarıldı: ‘Darüş-
şafaka’yı kazanmışsın’ ded�. Çok sev�nm�şt�m” d�ye o günler� an-
latıyor. Sınava g�rd�ğ�nde Darüşşafaka’nın yatılı b�r okul olduğunu 
b�lmed�ğ�n� bel�rten Atıcı, “Ancak benden z�yade evdek�ler bunun 
�ç�n dertlen�yordu. Ben�m �ç�n her şey değ�ş�kt�. H�ç sıkıntı çekme-
d�m, d�ğer çocuklarla hemen kaynaştık. Tab��, okulun �mkanları da 
çok zeng�nd�. Spordan sanata �sted�ğ�m�z her şeyle �lg�leneb�l�yor-
duk. Bu da sürec� kolaylaştırmıştı” d�yor.

“OKULDA O YILLAR YABANCI BİR KOLEJ  
ATMOSFERİ VARDI”
1971-1976 yılları arasında Darüşşafaka’da okuyan Atıcı, “Heps� 
b�rb�r�nden �y�, değerl� eğ�t�mc�ler b�zler� yet�şt�rd�. Har�ka b�r eğ�-
t�m aldık. Yabancı öğretmen sayımız çoktu. Heps� de öğretmey� 
b�len ve mesleğ�n� seven eğ�t�mc�lerd�. Okulda o yıllar yabancı b�r 
kolej atmosfer� vardı” d�ye konuşuyor.

BEŞ MUTLU YIL…
Darüşşafaka’da geç�rd�ğ� beş yılı mutlulukla yad eden Atıcı, özel-
l�kle her sabah öğrenc�ler� müz�kle uyandıran yayın kulübündek� 
görev�n� neşeyle anlatıyor: “Yemekhaneye �nen merd�venler�n ya-
nında yayın odamız vardı. Her sabah yed�ye çeyrek kala öğrenc�le-
r� uyandırmak �ç�n müz�k yapardık. Makara teyb�m�z vardı, her gün 
farklı b�r müz�k çalardık, tüm kulüp üyeler� çalınacak müz�ğe karar 
ver�rd�. Bütün yatakhane o müz�kle uyanır, güne başlardı. Ayrıca 
sosyal yardım kulübünde de görev alırdım. Müth�ş key�f aldığım 
b�r kulüptü o da… Öğrenc�ler �ç�n her hafta toplu doğum günü 
etk�nl�ğ� düzenlerd�k. Genelde okulun yanındak� pastaneye g�der, 
pastayı ben seçer ve alırdım, o etk�nl�klerde de çok eğlen�rd�k.”
 
DARÜŞŞAFAKA’DAN FENERBAHÇE LİSESİ’NE
Ortaokulu b�t�rd�ğ�nde a�les�n�n, onu Darüşşafaka’dan alarak 

Darüşşafaka’ya g�tt�ğ�mde Süheyla Hanım’la karşılaştık. İç�mden 
okuldan ayrıldığım �ç�n mutlu olduğunu düşünüyordum. Yanıma 
geld�, ‘G�tt�ğ�n� duydum, keşke devam etseyd�n, çok üzüldüm’ 
ded�. Yüzüne baktığımda gerçekten üzgündü. Çok şaşırmıştım, 
onun bu hal�ne… O zaman anladım, ne yaparsak yapalım oradak� 
hocalar gerçekten b�zler� evlatları g�b� sev�yordu.”
Fenerbahçe L�ses�’n� b�t�rd�kten sonra İstanbul Ün�vers�tes� Tec-
rüb� Ps�koloj� Bölümü’ne g�ren Atıcı, b�r yıl orada eğ�t�m gördükten 
sonra yen�den sınava g�r�yor ve bu kez İstanbul İkt�sad� ve T�car� 
İl�mler Akadem�s�’n� kazanıyor. 1984’te burayı b�t�ren Atıcı, CNR 
Fuarcılık’ta çalışma hayatına atılıyor. Ardından da otomot�v sek-
törüne geç�yor. Uzun yıllar otomot�vde çalışan Atıcı, 1998’de 
ABD’ye g�d�yor. İk� yıl orada yaşadıktan sonra ülkes�ne dönüyor ve 
y�ne otomot�v sektöründe çalışmaya devam ed�yor. 

“DARÜŞŞAFAKA BENİM İÇİN ‘AİDİYET’  
ANLAMINA GELİYOR”
Sah�p olduğu gayr�menkuller� Darüşşafaka’ya bağışlayan Atıcı, bu 
kararının gerekçes�n� şöyle açıklıyor: “Darüşşafaka ben�m �ç�n ‘a�-
d�yet’ anlamına gel�yor. Herkes�n kend�n� a�t h�ssett�ğ� b�r şey var-
dır. Ben�m �ç�n bu, Darüşşafaka’dır. Sah�p olduğum gayr�menkuller� 
Darüşşafaka’ya h�be ett�m. Çünkü b�z, başka �nsanların bağışları 
sayes�nde orada har�ka b�r eğ�t�m aldık ve çok güzel b�r cam�anın 
parçası olduk. Elbette başka çocukların da bundan faydalan-
masını �st�yorum. İnsan, memnun kaldığı şey� destekler. Ben de 
Darüşşafaka’dan o kadar memnun ayrıldım k� onun daha �y� hale 
gelmes�, daha fazla çocuk alab�lmes�, öğrenc�ler�ne daha �y� eğ�-
t�m ve yaşam kal�tes� sunab�lmes� �ç�n üzer�me düşen� yapmaya 
çalışıyorum. B�zler orada sağlanan fırsat eş�tl�ğ�nden yararlandık, 
ş�md� başka çocukların da yararlanmasında b�r nebze katkım ol-
sun �st�yorum.” 

“BİR ÇOCUĞUN HAYATINDA BU KADAR GÜZEL ANILAR  
BIRAKAN BİR OKUL, ELBETTE DESTEKLENMELİDİR”
Her zaman aklının b�r köşes�nde bağışçı olma f�kr�n�n yattığını 
vurgulayan Özer, “Ben�m, en büyük arzumdu. Hep Darüşşafaka 
�ç�n b�r şey yapmam gerekt�ğ�n� h�ssed�yordum. Çünkü oraya b�r 
vefa borcumuz var. Ben orada beş yıl, çok mutlu olarak okudum. 
İlk formasyonum Darüşşafaka’dan… B�z�m dönem�m�zde Darüş-
şafaka’nın eğ�t�m� tartışılmazdı. Ben, İng�l�zcey� Darüşşafaka’da 
öğrend�m.  O kadar �y� b�r İng�l�zceyle Fenerbahçe L�ses�’ne g�t-
m�şt�m k� sınavlarda öğretmen kopyayı önlemek �ç�n ben�m ba-
şımda beklerd�.”
Özer sözler�n� şöyle noktalıyor: “Ben orada çok güzel beş sene 
geç�rd�m. B�r çocuğun hayatında bu kadar güzel anılar bırakan b�r 
okul, elbette desteklenmel�d�r.”    

Fenerbahçe L�ses�’ne verd�ğ�n� bel�rten Atıcı, “1976 senes�yd�. 
Türk�ye’n�n en hareketl� yılları… K�m�n k�m� vurduğu b�l�nmeyen ka-
ranlık günler… Annem ve �k� teyzemden oluşan küçük a�lem, böy-
le b�r ortamda gözler�n�n önünde olmamı �stey�nce ben� Darüşşa-
faka’dan aldılar. Ama bu okula olan b�r güvens�zl�k değ�l, -k� okul 
en güvende olduğumuz yerd�- tamamıyla ülke durumu ve belk� de 
b�raz kend� aşırı end�şelenmeler�yd�. Çok üzülmüştüm ama daha 
15-16 yaşlarında b�r çocuktum. Fenerbahçe L�ses�’nde de çok 
güzel anılarım, arkadaşlıklarım oldu ama Darüşşafaka bambaşka 
b�r okuldur. Her şeyden önce Daçka’dak� arkadaşlıktan öte kar-
deşl�kt�r” d�ye duygularını d�le get�r�yor.

“ÖĞRETMENLERİMİZ BİZLERİ EVLATLARI  
GİBİ SEVİYORDU”
Darüşşafaka’da öğretmen-öğrenc� �l�şk�s�n�n de çok farklı oldu-
ğunu vurgulayan Atıcı, bu noktada şu anısını anlatıyor: “Ben�m 
takl�t kab�l�yet�m çok �y�yd�, öyle k� üst sınıftan ağabeyler gel�r, öğ-
retmenler� takl�t etmem� �sterd�. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış, 
Türkçey� aksanlı konuşan Süheyla Berker �s�ml� b�r öğretmen�m�z 
vardı. Aksanı neden�yle Süheyla Hanım da ben�m en fazla takl�-
d�n� yaptığım öğretmenlerden b�r�yd�. 1976’da nak�l evrakları �ç�n 
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“Başka Çocukların da Darüşşafaka’da 
Okumasını İst�yorum”

“Herkes�n kend�n� a�t h�ssett�ğ� b�r şey vardır. 

Ben�m �ç�n bu, Darüşşafaka’dır. Sah�p olduğum 

gayr�menkuller� Darüşşafaka’ya h�be ett�m. 

Çünkü b�z, başka �nsanların bağışları sayes�nde 

orada har�ka b�r eğ�t�m aldık ve çok güzel  

b�r cam�anın parçası olduk. Elbette başka 

çocukların da bundan faydalanmasını 

�st�yorum.”
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“Darüşşafaka, b�z�m a�len�n baş tacıdır. Altımız 

da Darüşşafaka sayes�nde okuduk, adam olduk. 

Darüşşafaka, annes� veya babasını kaybetm�ş, 

madd� �mkanı yeters�z b�r çocuk �ç�n büyük b�r 

fırsattır. Bağışlarla ayakta duran b�r kurumda 

h�çb�r k�mseye, düşünce odağına ve m�hraka 

bağımlı olmadan bağımsız, hür v�cdanla hayatı 

keşfetmekt�r.”

Geçt�ğ�m�z yıl yaptığı vas�yetle tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya 
bağışlayan �ş adamı Ab�d�n Çarpa’nın (DŞ’83) a�les�nde beş Da-
rüşşafakalı var: Petrol ve jeoloj� konusunda dünyanın önde gelen 
uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Ar�f Yükler (DŞ’66), Prof. Dr. 
Ahmet İrfan Yükler (DŞ’68), Al� Altıparmak (DŞ’72), Af�tap Oflaz 
Altıparmak (DŞ’80) ve Mehmet Çarpa (DŞ’81)… Her b�r� farklı 
dönemlerde Darüşşafaka’nın tedr�satından geçm�ş, alanında 
başarılara �mza atmış, kend� ayaklarının üzer�nde d�md�k durab�l-
m�ş beş �nsanın hayatındak� değ�ş�m tanıklığına, kend� hayatını 
da ekley�nce genç yaşına karşın adını Darüşşafaka’nın vas�yet 
bağışçıları arasına yazdırıyor. Ab�d�n Çarpa, 1964’te yed� kardeş�n 
sonuncusu olarak Ceyhan’da doğuyor. Baba tarafı Adana-Mısır, 
anne tarafı Kosova-Selan�k kökenl� olan Çarpa’nın a�les�, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküş yıllarında Anadolu’ya göç ed�yor. Dedes� 
Zeynel Ab�d�n Oksal, İst�klal Savaşı’nda Batı Karaden�z Sah�l Sa-
vunma Gücü’nde başçavuş olarak görev yapıyor. Babası Mustafa 
Kemal Bey �se Z�raat Bankası’nda şube müdürü olarak Anado-
lu’nun b�rçok şehr�nde görev alıyor. Mustafa Kemal Bey, 45 yaşın-
da Bursa’da hayata veda ed�yor. Bunun üzer�ne yed� çocuğuyla b�r 
başına kalan annes� Hüsn�ye Hanım, her b�r� farklı b�r �lde doğmuş 
yed� çocuğunu da yanına alıp İstanbul’a dönüyor. 

AYNI AİLEDEN ALTI DARÜŞŞAFAKALI
Darüşşafaka’nın a�les�n�n hayatında hep var olduğunu bel�rten 
Ab�d�n Bey, bunun gerekçes�n� şöyle açıklıyor: “Teyzeler�m�n eşler� 
de erken yaşlarda vefat ett�kler� �ç�n a�lemde benden önce Darüş-
şafaka’da eğ�t�m görmüş beş k�ş� daha var. Kuzenler�m Prof. Dr. 
Ar�f Yükler, Prof. Dr. İrfan Yükler, Af�tap Oflaz Altıparmak �le eş� Al� 
Altıparmak ve ağabey�m Mehmet Çarpa, Darüşşafaka’da okudu. 
İlk olarak Ar�f Ağabey g�r�yor, ardından da kardeş� İrfan Ağabey… 
Onlar, Fat�h’te oturdukları �ç�n Darüşşafaka’yı tesadüfen b�l�yor-
lar. Ben de �lkokulu b�t�r�nce hem Kadıköy Maar�f ve Devlet Parasız 
Yatılı Okulları’nın hem de Darüşşafaka’nın sınavına g�rd�m, heps�n� 
de kazandım. Elbette terc�h�m�z Darüşşafaka oldu. Kuzenler�m ve 
ağabey�m�n aldığı eğ�t�m�n kal�tes�, sunulan �mkanlar b�zler �ç�n �s-
t�snaydı.” Darüşşafaka’nın öğrenc�ler�ne Türk�ye’de b�r okulda ve-
r�leb�lecek en üst düzey eğ�t�m� verd�ğ�n� vurgulayan Çarpa, “Ho-
calarımız arasında çok sayıda yabancı uyruklu eğ�t�mc� vardı. Türk 
hocalarımız �se branşlarında ülke çapında �t�nayla seç�lm�ş üst 
düzeyde donanımlı k�ş�lerd�. Füsun El�oğlu, N�hal Yöneyman, Gönül 
Soysallıoğlu, Erol Açıkgöz, Kemal Bek, Hayrett�n Cete… Heps� de 
seçk�n eğ�t�m ve a�le geçm�şler�ne sah�p k�ş�lerd�. Salt para �ç�n 
değ�l, eğ�t�me de gönül verd�kler�nden çalışıyorlardı. Düşünün 
b�r m�lletvek�l� kızı olan Gönül Soysallıoğlu, her gün üşenmeden 
Pend�k’ten Fat�h’e gel�rd�. Hocalarımızın pedagoj�k formasyon ve 
karakterler�n�n oturmuş olması b�zler �ç�n b�rer n�mett�. Eğ�t�m�n 

latırdı. M�s g�b� kokardı odası, hâlâ burnumdadır o koku… Efsane 
hocalarımızdan Hayrett�n Cete’n�n verd�ğ� cezalar b�le eğ�t�md� 
aslında; koca b�r İng�l�zce k�tabı yanında boş sarı b�r defterle ver�r, 
k�tabı deftere kopya ederd�k, sonra fark ett�m k� o cezalar, İng�l�z-
ce gramer ve yazımızı gel�şt�r�yordu. Son sınıfta öğrenc� başkanı 
olduğumda, görevler�m arasında hastalanan alt sınıflardak� kü-
çük kardeşler� Çapa Tıp Fakültes�’ne götürmek de vardı. Özell�kle 
Çarşamba Pazarı’ndan sonrak� sabahlarda köpek orduları olurdu 
sokaklarda... Sabahın altı - yed�s�nde sokak köpekler�yle köşe 
kapmaca oynayarak hastaneye g�derd�k.”

“DARÜŞŞAFAKA HEP YANIMIZDAYDI”
1980 İht�lal� ve önces�nde yaşanan süreç de Çarpa’nın anıla-
rında gen�ş yer buluyor: “B�z, Türk�ye’n�n en kötü dönem�nde ye-
t�şt�k. Terör her yerdeyd�. Ev�m�zde pencere açamazdık. O kötü 
dönemde b�le Darüşşafaka, öğrenc�ler�ne çok �y� b�r eğ�t�m verd� 
ve sah�p çıktı. Yağ, et g�b� her şey �ç�n kuyruklara g�r�len dönemde 
Darüşşafaka’da tam b�r müreffeh ortam yaşardık.” Ün�vers�te 
eğ�t�m� süres�nce de Darüşşafaka’dan burs alan Çarpa, “Cem�-
yet, her zaman yanımızdaydı. Mesela Beymen, Vakko g�b� marka-
lar ser� sonu koleks�yonlarını bağışladığında Cem�yet, b�z� arardı. 
Ş�şl�’dek� Cem�yet b�nasına g�der, �ht�yacımız olan kıyafetler� alır-
dık. Ben, hayatımda bu markaları �lk olarak Darüşşafaka sayes�n-
de g�y�nd�m” d�yor gülümseyerek.

VARİSİ DARÜŞŞAFAKA
Bağışlarıyla her zaman okulunu destekleyen Çarpa, Darüşşafa-
ka’ya vas�yette bulunma f�kr�n�n hep aklında olduğunu bel�rterek, 
“Bu kararımı erken b�r tar�he çekmem�n sebeb� �se ben� doğuran, 
büyüten, annem, babam, can yoldaşım, şefkat ab�des� annem 
Hüsn�ye Çarpa’yı 25 Mart 2017’de 92 yaşında kaybetm�ş ol-
mam. Herkes�n annes� değerl�d�r ancak o ben�m �ç�n anlatılmaz 
b�r değere sah�pt�. Hayatının son beş yılındak� sağlık problemler� 
neden�yle k�m� zamanlar Darüşşafaka Rez�dansları’na yerleşme-
s� konusunu aramızda konuşurduk. Ancak ev�n� b�r türlü bırakmak 
�stemezd�. Onun vefatıyla daha önce düşündüğüm bu konuyu er-
ken b�r tar�he çekmeye karar verd�m” d�ye konuşuyor.
Bağışından ötürü kend�n� huzurlu h�ssett�ğ�n� kaydeden Çarpa, 
“Türk�ye’n�n en esk� eğ�t�m kurumlarından b�r�s� sayes�nde madd� 
olanakları olmayan yet�m çocuklara bu kadar uzun b�r süre üst 
düzey eğ�t�m vererek fırsat eş�tl�ğ� sunulması dünyada ender 
görülen b�r durumdur. Bu �mkandan yararlanan b�r�s� olarak bana 
bu �mkanı veren kuruma el�mden geld�ğ�nce destek vermey� b�r 
ödev olarak kabul ed�yorum. Elbette henüz yaş olarak önümüzde 
uzun yıllar var, daha çok çalışıp daha çok katkılarda bulunmak en 
büyük arzum” d�ye sözler�n� noktalıyor.    

dışında b�zler� evler�nde ağırlarlardı, gez�ler düzenlerlerd�, yaz ta-
t�ller�nde b�le b�zler� ararlardı. Yaz ödev� olarak en az b�r-�k� İng�l�zce 
roman ver�l�r, bunları sonbahara kadar okur özetlerd�k. Eğ�t�m� b�r 
yandan tatlı-sert b�r d�s�pl�nde ver�rken, d�ğer yandan b�zlerle ya-
kından �lg�len�rlerd�” d�ye anlatıyor.

DARÜŞŞAFAKA’DAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE
Fen bölümünü b�t�rmes�ne karşın hayal�n�n d�plomatlık olduğunu 
vurgulayan Çarpa, “Annem�n kuzen�, D�plomat, B�rleşm�ş M�lletler 
Afr�ka Kalkınma D�rektörü ve TCMB Senatörü Mehmet Al� Oksal’a 
öykünürdüm. Bu sebeple Boğaz�ç� Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m� ve 
Uluslararası İl�şk�ler Bölümü’ne g�rd�m. L�sans eğ�t�m�m� 1987’de 
b�t�rmem gerek�yordu ama b�r sene uzattım. Çünkü ün�vers�te ha-
yatım boyunca hep çalıştım, konferanslarda rehberl�k, tercüman-
lık yaptım. Sonra, o yıllarda Türk�ye’n�n Avrupa Topluluğu’na katılım 
görüşmeler� çok güncel olduğundan Marmara Ün�vers�tes� Avru-
pa Topluluğu Enst�tüsü’nün �lk yılında davetl� yüksek l�sans öğ-
renc�s� oldum. Ancak okula gündüz devam zorunluluğu ve ben�m 
madd� olarak çalışma hayatına b�r an önce başlama zorunluluğum 
yüzünden �lk yılın ortasında eğ�t�m� bıraktım. O sırada Dış İşler� Ba-
kanlığı’nın sınavına g�rd�m. Ancak Dış İşler�’n�n verd�ğ� maaş, Anka-
ra’da yen� b�r hayata başlamak �ç�n yeters�zd�. Böylel�kle �dealler�-
m� bıraktım, o yılların en popüler sektörlerden bankacılığa g�rd�m. 
İlk Pamukbank’ta başladım.” On �k� yıl bankacılık sektöründe görev 
alan Çarpa, 2001’de yaşanan büyük kr�zde kapanan bankalardan 
b�r� olan Kentbank’ta Dağıtım Kanalları ve Nak�t Yönet�m� Müdü-
rü �ken bankacılık kar�yer�n� sonlandırıyor. Ardından kend� f�rması 
EPC Elektromekan�k T�c. Ltd. Ş�rket�’n� kuran Çarpa, alçak ve orta 
ger�l�m elektr�k malzemeler� konusunda Avrupa kökenl� f�rmaların 
Türk�ye tems�lc�l�ğ�n� yürütüyor. 

DAÇKA ANILARI
“Darüşşafaka, b�z�m a�len�n baş tacıdır. Altımızda Darüşşafaka 
sayes�nde okuduk, adam olduk” d�yen Çarpa, sözler�n� şöyle sür-
dürüyor: “Darüşşafaka, annes�n� veya babasını kaybetm�ş, madd� 
�mkanı yeters�z b�r çocuk �ç�n büyük b�r fırsattır. Bağışlarla ayakta 
duran b�r kurumda h�çb�r k�mseye, düşünce odağına ve m�hraka 
bağımlı olmadan bağımsız, hür v�cdanla hayatı keşfetmekt�r. 
Ver�len üst düzey eğ�t�m, d�s�pl�n ve sunulan �mkanlarla hayata 
b�r adım �ler�de başlamaktır. Son olarak adına yaraşır şek�lde b�r 
şefkat yuvasıdır.” Kend�s�ne Darüşşafaka yıllarına da�r unutama-
dığı b�r anısını sorduğumuzda “O kadar çok k�” d�yor ve anlatmaya 
başlıyor: “İlk zamanlar anneden kopmanın verd�ğ� eks�kl�ğ� ta-
mamlamada büyük rolü olan oyun odasını ve ş�md� adını hatırlaya-
madığım rehber öğretmen�m�z�n desteğ�n� h�ç unutmam. B�z�mle 
monopol�, scrabble g�b� oyunlar oynar, derd�m�z� d�nler, b�z� rahat-

“Darüşşafaka, B�z�m A�len�n Baş Tacıdır”

Ab�d�n Çarpa’ya Darüşşafaka Cem�yet� Bağış ve Bağışçı 
İl�şk�ler� Yetk�l�s� Nuray Apaydın tarafından “Bağışçı Belges�” 
takd�m ed�l�rken...
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“DARÜŞŞAFAKA BENİM İÇİN MUTLULUK DEMEK”
2017 yılı Darüşşafaka G�r�ş Sınavı’nın b�r�nc�s� Em�ne Özge Oğuz, 
Darüşşafaka’ya Den�zl�’den geld�. Tek çocuk olan Em�ne Özge’n�n 
a�les� Den�zl�’de yaşıyor. Annes�n�n desteğ�yle dört yıl boyunca 
düzenl� olarak sınava hazırlanan Em�ne Özge, sonunda hayal�ne 
ulaşarak Darüşşafaka’yı kazanıyor, hem de b�r�nc� olarak...
Em�ne Özge, b�r�nc� olduğunu öğren�nce neler h�ssett�ğ�n� şöyle 
anlatıyor: “Annem, sınıfa ‘kızım sınavda b�r�nc� olmuşsun’ d�ye g�-
r�p haber verd�. Çok mutlu oldum. İnsan sev�nçten ağlar ya, ben 
de ağlamaya başladım.” Yen� yuvasına uyum sağlamakta güçlük 
çekmeyen Em�ne Özge, burada en çok, ders dışı akt�v�teler�n ol-
masını, spor yapab�lmey�, her branşın ayrı dersl�ğ� ve öğretmen� 
olmasını sevd�ğ�n� söylüyor. Darüşşafaka’ya h�ç zorlanmadan 
alıştığını bel�rten Em�ne Özge, en sevd�ğ� dersler�n �se fen ve 
teknoloj�, matemat�k ve İng�l�zce olduğunu kayded�yor.  
Basketbol oynamayı, h�kâye yazmayı, özell�kle de uzay ve 
astronom� alanında araştırma yapmayı seven ve münazara kulü-
bünün üyes� olan Em�ne Özge şöyle konuşuyor: “Öncek� okulum-
da dersler� sadece k�taptan görüyorduk. Burada gözlemev� var, 
gezegenler� canlı canlı göreb�l�yoruz.” Darüşşafakalı olmak “gu-
rur demek” d�yor ve şöyle devam ed�yor: “Sen Darüşşafakalısın 
ded�kler�nde mutlu oluyorum. O yüzden Darüşşafaka ben�m �ç�n 
mutluluk demek.” B�l�m �nsanı olmayı hedefleyen Em�ne Özge, 
“Yen� şeyler keşfed�p �nsanlara yararım dokunsun �st�yorum. 
Darüşşafaka sayes�nde de bu hayal�m�n gerçekleşeceğ�ne �na-
nıyorum. Çünkü burada �ht�yaç duyduğumuz her şey var” d�yerek 
söyleş�m�z� b�t�ren Em�ne Özge, g�r�ş koşullarını taşıyan tüm öğ-
renc�ler� sınava davet ed�yor.

“KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİ İÇİN 
DARÜŞŞAFAKA’YA GELSİNLER”
Darüşşafaka Sınavı’nın �k�nc�s� Dem�rhan Boran Yılmaz, Da-
rüşşafaka’ya Antalya’dan geld�. Aslen S�noplu olan Dem�rhan 
Boran’ın a�les� Antalya’da yaşıyor. Dem�rhan Boran’ın ün�vers�-
tede okuyan b�r de ağabey� var. Öğretmen olan b�r akrabasının 
yönlend�rmes�yle sınavdan haberdar olan Dem�rhan Boran, ders� 
derste d�nleyerek Darüşşafaka Sınavı’na hazırlandığını söylüyor 
ve ekl�yor: “Darüşşafaka çok �y� b�r okul, burada b�r sürü ayrıcalık 
ve çok fazla �mkan var. Darüşşafaka’nın bu kadar güzel b�r okul 
olduğunu b�lm�yordum.” İng�l�zce ders�n� Darüşşafaka’da sevme-
ye başladığını söyleyen Dem�rhan Boran, “Kulüp etk�nl�kler�n� çok 
sev�yorum. Ders dışında boş zamanımızı değerlend�rmem�z �ç�n 
b�ze fırsat oluyor. İng�l�zce ders� çok eğlencel�... İng�l�zce ders�n� 

2017’n�n Şamp�yonları
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sevmem�n neden� hem yen� b�r d�l öğrenmen�n verd�ğ� heyecan 
hem de �ç�nde akt�v�teler�n olması” d�ye konuşuyor. Darüşşa-
fakalı olmanın gurur ve mutluluk verd�ğ�n� söyleyen Dem�rhan 
Boran, Darüşşafaka’ya geld�kten sonra b�l�m �nsanı olmaya ka-
rar verd�ğ�n� söylüyor. 
Hedef�n� gerçekleşt�rmek �ç�n ardu�no kulübüne g�rd�ğ�n� ve 
yaratıcılığı gel�şs�n d�ye hafta sonu or�gam� yaptığını kaydeden 
Dem�rhan Boran, �ler�de de robot kulübüne g�rmey� planlıyor. 
Bu yıl g�r�ş koşullarını taşıyan tüm öğrenc�ler� Darüşşafaka 
Sınavı’na başvurmaya davet eden Dem�rhan Boran, onlara şu 
tavs�yelerde bulunuyor: “Mutlaka ders� �y� d�nles�nler, çok güzel 
çalışsınlar ve örnek sorulara baksınlar. Genel Yetenek test�ne 
özell�kle d�kkat ets�nler. Süre zor yeteb�l�yor” d�yor ve “Kend�ler�-
n� güvende h�ssetmeler� �ç�n Darüşşafaka’ya gels�nler” d�yerek 
söyleş�m�z� b�t�r�yor.

“DARÜŞŞAFAKALI OLMAK, İYİ BİR YERE GELMEK DEMEK”
Darüşşafaka Sınavı’nın üçüncüsü Em�r M�rsat Şen, Darüşşa-
faka’ya Bursa’dan geld�. Dereceyle Darüşşafaka’ya g�rmen�n 
gururunu yaşayan Em�r M�rsat, babasını b�r yıl önce kaybed�yor. 
Ardından yaşanan sürec� Em�r M�rsat şöyle anlatıyor: “Babamın 
vefatından sonra çalışmam �ç�n çok kısa b�r süre vardı. Annem 
öğretmen�mle konuştu ve sınava g�rmeme karar verd�k. Bu 
süre zarfında öğretmen�m bana çok yardım ett�. Ben de sınavı 
kazanarak onun emekler�n� boşa çıkarmadım.” 
Darüşşafaka’da �lk ayının oldukça eğlencel� geçt�ğ�n� bel�rten 
Em�r M�rsat, “Burada etütler var. Matemat�k ve İng�l�zce ders�n� 
çok sev�yorum. İng�l�zce ders�nde b�raz zorlansam da başara-
b�leceğ�m� b�l�yorum” d�yor. Darüşşafaka’da bu yıl b�s�klet ve 
tekno-g�r�ş�mc�l�k kulübünde görev alan Em�r M�rsat, “Çok gü-
zel stres atıyoruz. Yen� şeyler öğren�p kend�m�z� özgürce �fade 
ed�yoruz” d�ye konuşuyor. 
Gelecekte �nşaat mühend�s� olmayı hayal eden Em�r M�rsat, 
bunun gerekçes�n� şöyle açıklıyor: “Yen� b�nalar �lg�m� çek�yor.” 
“Darüşşafaka’da öğrenc� olmak çok güzel b�r şey. Burada oku-
duğum �ç�n mutluyum” d�yen Em�r M�rsat, bu sene sınava g�re-
b�lecek olan adaylara çağrı yapıyor: “Düzenl� ve �lg�l� çalışsınlar. 
Zekâ gel�şt�r�c� sorular çözsünler. Genel Yetenek test�nde 45 
soru var. Bu test b�lg�den çok zekâyı ölçüyor.”
Em�r M�rsat, “Pek� sınava neden g�rs�nler?” sorusuna �se şöyle 
yanıt ver�yor: “Buranın eğ�t�m� d�ğer okullardan çok daha �y�… 
Darüşşafakalı olmak, �y� b�r yere gelmek demek. Burada herke-
s�n kardeş g�b� olması da çok güzel, �nsan yalnız h�ssetm�yor.” 

HABER E RA :

Bu yılk� sınavda 1.110 aday öğrenc� arasından �lk üçe g�ren Em�ne 

Özge Oğuz (Den�zl�), Dem�rhan Boran Yılmaz (Antalya) ve Em�r 

M�rsat Şen (Bursa), Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’ndak� �lk 

aylarını ger�de bıraktı. Darüşşafaka Sınavı’nın şamp�yonlarıyla 

b�r araya geld�k, sınava hazırlık ve g�r�ş süreçler� �le �lk aylarındak� 

deney�mler�n� konuştuk.

Em�ne Özge Oğuz

Dem�rhan Boran Yılmaz

Em�r M�rsat Şen
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Darüşşafaka, 154 yıldır annes� ya da babası 

hayatta olmayan, madd� durumu yeters�z, 

yetenekl� çocuklara eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� 

olanağı yaratıyor. Bunu da toplumun her 

kes�m�n�n desteğ�yle yapıyor. Bu destek 

k�m� zaman nak�t k�m� zaman menkul ya 

da gayr�menkul bağışı olab�leceğ� g�b� k�m� 

zaman da Cem�yet�n ya da okulun �ht�yaçlarını 

karşılamaya yönel�k ürün ya da h�zmet bağışı 

şekl�nde olab�l�yor. Gazetem�z�n bu sayısında 

uzmanlıklarını 700’e yakın çalışanı olan 

Darüşşafaka’nın �nsan kaynağını gel�şt�rmek 

�ç�n gönüllü olarak kullanan �k� �sm� konuk 

ett�k: 1990 Darüşşafaka L�ses� mezunu, 

Eğ�tmen, Danışman, Profesyonel Koç (PCC) 

Burak Güngör �le Profesyonel Koç (ACC)  

Ertay Örmen…  

BURAK GÜNGÖR: “KENDİMİ SANKİ YENİDEN OKULA 
DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”
Kurucu ortağı olduğu Gün Kurumsal Gel�ş�m ve Danışman-
lık f�rması bünyes�nde “L�derl�k, Eğ�t�c�n�n Eğ�t�m�, Sunum 
Becer�ler�, Uzlaşma Becer�ler�, Müşter� Merkezl� Yaklaşım, 
Koçluk Becer�ler�, İlet�ş�m ve İl�şk� Yönet�m�” g�b� konular-
da kurumlara eğ�t�m ve danışmanlık veren Burak Güngör 
(DŞ’1990), b�r yıl önce, sah�p olduğu b�r�k�mden Darüşşafa-
ka’nın da yararlanması �ç�n harekete geç�yor. İlk olarak yöne-
t�c� kadrosuna yönel�k eğ�t�mler vermeye başlayan Güngör, 
bu sürec� şöyle anlatıyor: “Uzun zamandır, mezun olduğum 
ve bugünlere gelmemde en büyük pay sah�b� olan okulum 
�ç�n neler yapab�l�r�m d�ye düşünüyordum. Özell�kle uzmanlık 
alanımda Cem�yet ve okulum �ç�n b�r şeyler yapmak �st�yor-
dum. Bu bağlamda Cem�yet yetk�l�ler�yle b�r araya geld�k ve 
Darüşşafaka’ya nasıl destek olab�leceğ�m� konuştuk. İlk 
etapta kurum yönet�c�ler�ne yönel�k ‘Yönet�m Becer�ler�’ 
eğ�t�m�yle başlamaya karar verd�k. İlk eğ�t�m� geçen sene 
kasım ayında verd�m. Bu eğ�t�mde; l�derl�k, �let�ş�m, �nsan 
�l�şk�ler�, ek�p yönet�m�, �ş b�rl�ğ� gel�şt�rme, ger� b�ld�r�m ve 
mot�vasyon konularını ele aldık.” 
Darüşşafaka yönet�c�ler�n�n k�ş�sel gel�ş�m�ne yönel�k yürüt-
tüğü çalışmalardan paha b�ç�lmez b�r manev� tatm�n aldığını 
kaydeden Güngör, “Okulumun ben�m üzer�mdek� emeğ�n� 
h�çb�r zaman ödeyemem ama bu t�p çalışmalarla okuluma 
katkı sağlayab�l�rsem ne mutlu bana… Darüşşafaka �ç�n 
b�r şeyler yapab�lmek ve burada yapılan çalışmalara katkı 
sağlayab�lmek en büyük hayaller�mden ve hedefler�mden 
b�r�yd�. Bu fırsatı bulduğum �ç�n çok mutluyum. Kend�m� san-
k� yen�den okula dönmüş g�b� h�ssed�yorum. Bundan sonra 
Darüşşafaka’ya katkı sağlayacak projeler�n �ç�nde daha faz-
la yer almak �st�yorum. Okuluma katkı sağlamak aynı zaman-
da çok gurur ver�c�” d�ye duygularını �fade ed�yor.
Eğ�t�mler sayes�nde Darüşşafaka’nın yönet�c� kadrosunu 
yakından tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Güngör, “Ger-
çekten konularına çok hak�m ve her b�r� b�rb�r�nden değerl� 
yönet�c�lere sah�b�z. Eğ�t�mler esnasında Cem�yet’�n çalış-
maları hakkında daha detaylı b�lg� ed�nme fırsatım oldu ve 
yapılan �ş�n büyüklüğünün b�r kez daha farkına vardım” d�yor. 
2018 yılı �ç�n de Darüşşafaka Cem�yet� İnsan Kaynakları 
B�r�m�yle kapsamlı b�r gel�ş�m programının hazırlığı �ç�nde 
olduklarını söyleyen Güngör, “Her kademedek� Cem�yet ça-
lışanını kapsayacak bu program �ç�nde b�rçok farklı gel�ş�m 
aracını kullanacağız. Şu günlerde bu programın tasarımı ve 
gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışıyoruz. Böyle gen�ş kapsamlı b�r pro-
jen�n hem tasarımı hem de eğ�t�mler�n ver�lmes� konusunda 
çalışmak ve projeye katkı sağlamak ben� çok mutlu ed�yor 
ve heyecanlandırıyor” d�ye sözler�n� noktalıyor.

ERTAY ÖRMEN: “DARÜŞŞAFAKA ÇALIŞANLARI DA 
ORTAK BİR RUHA SAHİP”
Darüşşafaka çalışanlarına yönel�k gönüllü olarak koçluk 
programı yürüten Ertay Örmen, uzun yıllar özel sektörde 
yönet�c�l�k yaptıktan sonra profesyonel koçluk eğ�t�m� alı-

yor ve bu alana yoğunlaşıyor. B�r yıl önce Darüşşafaka çalı-
şanlarına yönel�k gönüllü olarak koçluk programı yürütmeye 
başlayan Örmen, “Profesyonel �ş hayatından sonra b�r süre 
kend� başıma kalma dönem� yaşadım. Bu dönem�n sonunda 
da çevremdek� �nsanlara nasıl daha faydalı olab�leceğ�m, 
tecrübeler�m� nasıl aktarab�leceğ�m g�b� konulara odaklan-
dım. Koçluk çalışmalarına başladığımda da haftanın en az 
b�r gününü gönüllü çalışmalara ayırmaya karar verd�m. Çünkü 
pek çok k�ş�n�n hayatına dokunab�l�r, değ�ş�m yaratab�l�r, fay-
dalı olab�l�rd�m. Bunu nerede yapab�leceğ�m� düşündüğümde 
aklıma �lk önce öğrenc�ler ve onlarla çalışan kurumlar geld�. 
Bu da ben� Darüşşafaka’ya get�rd�” d�yor ve ekl�yor: “Öğren-
c�lere koçluk yapmadığım �ç�n onlarla dolaylı temasım olsun 
�sted�m. Bu nedenle de onlarla �lg�lenen, �let�ş�m kuran, onlara 
dokunan k�ş�lere koçluk yapmaya karar verd�m.”
Ardından Darüşşafaka’yla �let�ş�me geçen Örmen, “Gönüllü 
koçluk �steğ�m� Darüşşafaka’ya �lett�m. Benden, yönet�m 
kuruluna sunulmak üzere özgeçm�ş�m �stend�. Ardından da 
�sted�ğ�m zaman başlayab�leceğ�m b�lg�s� ver�ld�” d�ye süre-
c� özetl�yor. Ağırlıklı olarak Cem�yet ve Rez�danslarda görev 
alan çalışanlara koçluk desteğ� veren Örmen, “Bu projeye 
başlamadan önce Darüşşafaka ben�m �ç�n sadece annes� 
ya da babası hayatta olmayan çocukların eğ�t�m gördüğü 
b�r okuldu. Meğerse ben�m b�ld�ğ�m buzdağının görünen kıs-
mıymış. Buzdağının b�r de görünmeyen kısmı varmış. İç�ne 
g�r�nce keşfett�m. Keşfett�kçe hoşuma g�tt�. İy� k� de keş-
fett�m. Ben, Darüşşafaka’yı sadece b�r okul olarak görürken, 
arkasında b�r Cem�yet ve Rez�dans boyutunun da olduğunu 
gördüm. Darüşşafaka, okulunda çocuk ve gençlere, rez�-
danslarında �se �ler� yaştak�lere h�zmet veren b�r kurum. Bunu 
da gayet güzel yapıyor ama müh�m olan, daha �y� nasıl yapar, 
daha �ler�ye nasıl götürür? Bu da �nsan kaynağıyla doğrudan 

�l�nt�l� b�r durum… İşte bu kadrolarda görev alan k�ş�lerde b�r 
farkındalık yaratab�ld�ysem ne mutlu bana” d�ye görüşler�n� 
d�le get�r�yor.

“ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU CANLI 
TUTMAKTAN KEYİF ALIYORUM” 
Haftanın b�r gününü Darüşşafaka’ya ayıran Örmen, şöyle 
konuşuyor: “Uzun zamandır h�çb�r şey �ç�n kend�m� çok fazla 
sıkmıyorum, randevuları hep kend� düzen�me göre ayarlıyo-
rum. Ama b�r yıldır h�ç aksatmadan her perşembe günü Da-
rüşşafaka’ya gel�yorum. D�nç olayım d�ye çarşamba akşam-
ları h�çb�r şey yapmıyorum. Buradak� günü en ver�ml� şek�lde 
geç�rmeye çalışıyorum. Bazen randevumdan b�r saat önce 
gel�p, geç çıkab�l�yorum. Sorusu olan, danışmak �steyen b�r�-
ler� varsa randevu dışı olsa b�le görüşüyorum. Çünkü o günü 
ne kadar ver�ml� geç�reb�l�rsem, ne kadar çok k�ş�ye dokunur-
sam o kadar key�f alıyorum. Eğer bu k�ş�ye dokunursam o da 
g�d�p çocuklara ya da rez�danslardak� bağışçılara dokunacak 
d�ye düşünüyorum. Tab�� k� çocuklar, gençler ve yaşlılarla ça-
lışmak kolay değ�l. Ben bu k�ş�lere h�zmet veren çalışanların 
mot�vasyonunu canlı tutmaktan key�f alıyorum. Bu projeye 
başlarken en fazla altı ay süreceğ�n� düşünmüştüm ama b�r 
yılı aşkın b�r süred�r buradayım ve hala �lk günkü heyecanı 
duyuyorum.” Galatasaray L�ses� mezunu olan Örmen, “Ben 
de parasız yatılı b�r okulda okudum. Bu t�p okulların ruhu olur. 
Darüşşafaka da ruhu olan okullardan… Genelde bu okullar-
da okuyanlar ortak b�r ruha sah�p olurlar ama çalışanlar �ç�n 
durum farklıdır. Darüşşafaka’da çalışanlar da aynı ruhu taşı-
yorlar. K� zaten bunun dışındak� yaklaşımla ve yönet�mle ku-
rum gel�şemez ve daha �ler�ye g�demez. Bu proje b�r bakıma o 
ruhun devam etmes�, güçlenmes�, tazelenmes� �ç�n atılan b�r 
adım” d�ye sözler�n� sonlandırıyor. 

Darüşşafaka’nın Gönüllü Koçları 

HABER:

Burak Güngör

Ertay Örmen



6 SÖYLEŞİ

2008 yılında hayata veda eden Darüşşafakalı Dr. Fazıl Erc�yaş’ın 
yaşamının kapılarını, geçt�ğ�m�z Kurban Bayramı’nda bağışını ulaş-
tırmak �ç�n Darüşşafaka’ya gelen oğlu İsma�l Erc�yaş sayes�nde 
araladık. Kadıköy Akmar Pasajı’ndak� Beyaz Köşe K�tabev�’n�n 
sah�b� İsma�l Erc�yaş, kend�n� Darüşşafaka’nın manev� �k�nc� nes�l 
öğrenc�s� olarak tanımlıyor ve ekl�yor: “Ben de ‘Saye-� sakfında ye-
t�şt�m bu b�nanın’ der�m her zaman.”
İstanbul Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes�’nden mezun olduktan son-
ra çeş�tl� s�gorta f�rmalarında çalışan İsma�l Bey, 1989’da eczacı 
eş�ne destek olmak �ç�n �ş�nden �st�fa ederek, eczacılığa başlıyor. 
Uzun yıllar eş�yle b�rl�kte Kadıköy Akmar Pasajı’nın g�r�ş�ndek� Pa-
zar Eczanes�’n� �şleten İsma�l Erc�yaş, 2013’ün sonunda eczane-
ler�n� k�tabev�ne dönüştürüyor. Bugün Darüşşafakalı ortağı Esra 
Aysan’la (DŞ’1988) yayıncılık da yapan İsma�l Bey, pek çok k�tabı 
okurla buluşturuyor. Dr. Fazıl Erc�yaş �ç�n “Muhteşem b�r �nsan ve 
babaydı” d�ye sözler�ne başlayan İsma�l Bey, a�le öyküler�n� şöy-
le anlatıyor: “Babaannem Hacı Ebe Ayşe Sıdıka Erc�yaş’ın a�les�, 
Balkan Harb�’nden çok önce Bulgar�stan Şumnu’dan İzm�r’e göç 
ed�yor. Üç kız kardeş anneler�n�n teşv�k�yle okuyup öğretmen 
oluyor. Öyle k� 1909’da babaannem, Man�sa’dak� kız mekteb�nde 
güzel sanatlar öğretmenl�ğ� yapıyor. Dedem Kol Ağası İsma�l Hak-
kı Aksaray �se Manastır Asker� Rüşt�yes� ve Harb�ye Mekteb�’nde 
Atatürk’le aynı sınıfta yet�şm�ş, Almanca, Fransızca b�len çok kül-
türlü b�r har�ta subayı �m�ş. Babası M�ralay Süleyman Efend� D�r�ş-
n�l�, İşkodra’dan Man�sa’ya yerleşm�ş.”

252 NUMARALI DARÜŞŞAFAKALI MEHMET FAZIL ERCİYAŞ
Fazıl Erc�yaş, Kol Ağası İsma�l Hakkı �le Sıdıka Hanım’ın �zd�vacından 
1912’de Man�sa’da dünyaya gel�yor. Kısa b�r süre sonra a�le, bü-
yükbaba M�ralay Süleyman Efend�’n�n tay�n� neden�yle Kayser�’ye 

Radyolog Doktor Mehmet Fazıl Erc�yaş, 1912’de doğuyor. Ata-
türk’ün Manastır Asker� Rüşt�yes� ve Harb�ye Mekteb�’nde sınıf 
arkadaşı da olan babası İsma�l Hakkı Aksaray, Irak’ta şeh�t düş-
tüğünde o, daha �k� yaşındadır. İlkokul dördüncü sınıftan sonra 
Darüşşafaka Sınavı’nı kazanıyor. Sek�z yıllık eğ�t�m�n ardından 
1930’da Darüşşafaka’dan mezun oluyor ve İstanbul Ün�vers�tes� 
İstanbul Tıp Fakültes�’ne g�r�yor. 1936’da hükümet tab�b� olarak 
Erz�ncan’a atanıyor. Bu �lk görev yer�nde 1939 Deprem�’n� yaşıyor 
ve yerle yeksan olmuş Erz�ncan’da canını d�ş�ne takıp yaraların 
sarılması �ç�n çalışıyor. Röntgen as�stanlığını Vakıf Gureba Hasta-
nes�’nde tamamlayarak uzman radyolog olan Erc�yaş, d�le kolay 72 
yıl mesleğ�n� aşkla yapıyor, onlarca radyolog hek�m yet�şt�r�yor. Tıp-
tak� gel�şmeler� sürekl� tak�p eden Dr. Erc�yaş, 80 yaşında kursuna 
g�d�p, ultrason uzmanı oluyor. Darüşşafaka’yla bağlarını da hep 
koruyor. Öyle k� k�m� zaman Darüşşafaka Sınavı’nı kazanan aday 
öğrenc�ler�n okula kabulü �ç�n gerekl� sağlık muayeneler�n� yapıyor, 
k�m� zaman da 1960’lı yıllarda fırtına g�b� esen Darüşşafaka Bas-
ketbol Takımı’nın spor hek�ml�ğ�n� üstlen�yor.  

2008’de vefat edene kadar tam 72 yıl 

mesleğ�n� aşkla yapan Radyolog Doktor 

Mehmet Fazıl Erc�yaş’ın (DŞ’1930) yaşamının 

kapılarını oğlu İsma�l Erc�yaş’ın anlatımıyla 

araladık. 
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göç ed�yor. Bundan sonra yaşanan sürec� İsma�l Bey şöyle aktarı-
yor: “Tab��, Osmanlı’da savaş rüzgarları es�yor. Dedem İsma�l Hak-
kı Bey’e de görev emr� gel�yor. Dedem henüz �k� yaşındak� oğlu 
Fazıl’ı bırakıp bu göreve g�tmey� �stem�yor ama esk� b�r asker olan 
babası karşı çıkıyor. Böylel�kle dedem, Irak savaşında tabur ko-
mutanlığına atanıyor ve orada şeh�t oluyor. Babaannem bu olay-
dan sonra oğlunu da alarak Kayser�’den İstanbul’a gel�yor. Önce 
b�r çorap atölyes� kuruyor ama harp yıllarında �şler�n yürümed�ğ�n� 
görünce vazgeç�yor. Üsküdar Toptaşı semt�nde otururken, ba-
bam özel b�r �lkokulda eğ�t�m hayatına başlıyor. Dördüncü sınıfta 
�mt�hanlarını kazanarak, 252 numarayla Darüşşafaka’ya g�r�yor. 
Babam, Darüşşafaka’ya başlayınca çevres�ndek�ler babaanne-
me ‘tek çocuğun var, nasıl böyle leyl� mektebe ver�yorsun’ de-
m�şler. Babaannem de ‘yüreğ�me taş bastım evladım adam olsun 
d�ye oraya yolladım’ derm�ş. Babam, 1930’da mezun olana kadar 
sek�z yıl boyunca ‘şefkat yuvası’nın kuru fasulye, p�lav ve çöplü 
üzüm hoşafını y�yor ve mükemmel b�r eğ�t�m alıyor.” 

DOKTOR FAZIL ERCİYAŞ
Darüşşafaka’dan sonra tıp fakültes�ne devam eden Fazıl Erc�yaş, 
1936’da oradan mezun oluyor. Ardından Erz�ncan Refah�ye’ye 
hükümet tab�b� olarak atanıyor. Bu görev� esnasında 1939’dak� 
büyük deprem� yaşıyor. Ev� yıkılıyor. Annes� enkazdan sağ kurtul-
sa da evlatlık olarak yanlarına aldıkları kız çocuğu yaşamını y�t�r�-
yor. O felakette yaşadıkları, “Teneke Trampet” �s�ml� müz�k grubu 
tarafından “Erz�ncan 1939” �sm�yle bestelen�yor: “Yıl b�n dokuz 
yüz otuz dokuz, yetm�ş sene evvel Erz�ncan’dayız. Röntgen Uz-
manı Doktor Fazıl Bey Amca o zaman y�rm� sek�z yaşında anca...” 
Babasının Erz�ncan’da büyük uğraşlar verd�ğ�n� bel�rten İsma�l 
Bey, Dr. Fazıl Erc�yaş’ın o günlere da�r b�r anısını şöyle aktarıyor: 
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“Zelzeleden 14 gün sonra enkazdan b�r�n� çıkarmışlar. Babamın 
hükümet tab�b� olarak canlı mı cansız mı d�ye kontrol etmes� gere-
k�yormuş. Nabız yok, göz bebeğ�nde h�çb�r reaks�yon yok, ceb�nde 
l�mon varmış, kes�p adamın ağzına sıkmış. Adam reaks�yon ver�n-
ce canlı olduğunu tesp�t etm�ş.” Erz�ncan’dan sonra vatan� görev�-
n� yer�ne get�ren Dr. Fazıl Erc�yaş, 2. Dünya Savaşı neden�yle uzun 
yıllar askerl�k h�zmet�nde kalıyor. Tezkeres�n� aldıktan sonra Vakıf 
Gureba Hastanes�’ne tay�n� çıkıyor ve röntgen as�stanlığını bura-
da tamamlıyor. Ardından Trabzon, Çorum ve Heybel�ada Sanator-
yumu’nda görev alıyor. Bu arada 1942’de evlen�yor, 1943’te kızı, 
1947’de �se oğlu İsma�l Bey doğuyor.

“80 YAŞINDA KURSA GİTTİ VE ULTRASON UZMANI OLDU”
Heybel�ada Sanatoryumu’nda sek�z yıl çalıştıktan sonra Ş�şl� Etfal 
Eğ�t�m Hastanes�’nde röntgen hocalığına atanan Dr. Fazıl Erc�yaş, 
onlarca hek�m�n yet�şmes�nde görev alıyor. Röntgen uzmanlık sı-
navlarında jür� üyel�ğ� yapıyor. Onun meslek aşkını ve öğrenme tut-
kusunu İsma�l Bey şu cümlelerle d�le get�r�yor: “Yen�l�klere ve öğ-
renmeye hep açıktı. Babamın yatağının baş ucunda hep uzmanlık 
�mt�hanlarına g�ren hek�mler�n tez çalışmaları olurdu. Her tez� baş-
tan sona d�d�k d�d�k okurdu. Düşünün 1936’da tıp fakültes�nden 
mezun olmuş ama tüm tıbb� gel�şmelere hak�md�. Ultrason c�hazı 
çıktığında babam 80 yaşındaydı, kursuna g�tt� ve ultrason uzmanı 
oldu. 1962’de spor hek�ml�ğ� yaptığı dönemde takımla Almanya’ya 
g�deceğ�n� öğrend�ğ�nde ‘ben�m Fransızcam orada geçmez’ dey�p, 
akşamları Almanca kursuna g�tt� ve Almanca öğrend�.”
Fazıl Bey’�n nasıl mesleğ�n�n erbabı olduğunu �se oğlunun anlattığı 
şu anı gözler önüne ser�yor: “Ankara’da yaşayan b�r halamız vardı. 
Orada muayene olduğu profesörler bey�n tümörü tanısı koyuyor. 
Eş� Amer�ka’ya götürürken, İstanbul’a da uğruyorlar. Babam da f�l-
m�n� çek�yor, ‘sende b�r şey yok, h�ç Amer�ka’ya falan g�tme’ d�yor. 
Y�ne de Amer�ka’ya g�tt�ler ve oradak� doktorlar da babamın tanısı-
nı tey�t ederek, onları ger� gönderm�şt�.”

“HİÇBİR ZAMAN RENK, DİL, DİN, IRK FARKI GÖZETMEDİM”
Devletten emekl� olduktan sonra hem kend� muayenehanes�ne de-
vam eden hem de PTT, İst�nye Devlet Hastanes� ve son olarak Üs-
küdar Kızılay D�spanser�’nde çalışan Dr. Fazıl Erc�yaş’ın, vefatından 
kısa b�r süre önce katıldığı Tab�pler Odası’nın plaket tören�nde yap-
tığı konuşma onun nasıl b�r hek�m olduğuna da�r �puçları da ver�yor:  
“Ben, 72 yıllık meslek hayatımda deontoloj�den h�ç ayrılmadım. 
Hastalarım arasında h�çb�r zaman renk, d�l, d�n, ırk farkı gözetme-
d�m. Herkese eş�t muamele yapmaya çalıştım.” 

FOTO FAZIL
Babasının Darüşşafaka’yla bağlarını hep koruduğunu bel�rten İs-
ma�l Bey, “Onu, hep Darüşşafaka marşını mırıldanırken duyardık: 
‘Darüşşafaka b�ze kucak, pek sev�ml� b�r muhterem ocak, bu mek-
tep b�ze rehber olacak, gönüller�m�z nurla dolacak.’ Darüşşafaka 
yıllarında annes�n�n aldığı b�r fotoğraf mak�nes�yle okulda arkadaş-
larının fotoğrafını çekerek harçlığını çıkardığını anlatırdı. Esk� b�na-
dak� Darüşşafaka Müzes�’nde ‘Foto Fazıl’ �mzalı b�rkaç fotoğraf 
gördüğümüzde �k�m�z de çok heyecanlanmıştık. P�lav günler�n� h�ç 
kaçırmazdı. 

“1936 yılında tıp fakültes� b�tt�ğ�nde babam, arka-
daşlarıyla Florya’da kamp yapmaya g�d�yor. B�r öğle-
den sonra arkadaşları otururken babam sah�le �n�yor. 
Bakıyor k� Atatürk, sandalla gez�yor. Hemen yanına 
g�d�yor. Selamlaşıyorlar. Atatürk, babama k�m oldu-
ğunu soruyor. Babam, yen� doktor olduğunu söylüyor. 
‘Afer�n, k�m�n çocuğusun?’ d�yor. Babam da Şeh�t 
Yüzbaşı İsma�l Hakkı Aksaraylı’nın oğlu olduğunu söy-
lüyor. ‘Ben�m sınıf arkadaşım’ d�yor ve babama şu na-
s�hatı ver�yor: ‘H�ç korkma, cesur ol. O zaman kafana 
koyduklarını mutlaka uygularsın.” 

Fazıl Erc�yaş ve 
Atatürk

İsma�l Erc�yaş, “Ben b�ld�m b�lel�, babam her 

sene kurban parasını götürür Darüşşafaka’ya 

ver�rd�. Ş�md� de ben bunu sürdürmeye 

çalışıyorum. Her Kurban Bayramı’nda öyle 

�nternetm�ş, bankaymış değ�l, babam 

g�b� Darüşşafaka’ya g�d�p elden bağışımı 

yapıyorum” d�yor. 

Dr. Erc�yaş, 96 yıllık ömrünün 72 yılı boyunca hek�ml�k yaptı.

DARÜŞŞAFAKA’YLA BAĞLARINI HEP 
KORUYAN DR. FAZIL ERCİYAŞ, KİMİ ZAMAN 
DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NI KAZANAN ADAY 

ÖĞRENCİLERİN OKULA KABULÜ İÇİN GEREKLİ 
SAĞLIK MUAYENELERİNİ YAPIYOR, KİMİ 

ZAMAN DA 1960’LI YILLARDA FIRTINA GİBİ 
ESEN DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL TAKIMI’NIN 

SPOR HEKİMLİĞİNİ ÜSTLENİYOR.  

Bazı seneler b�rl�kte g�derd�k. On seneden fazla en kıdeml� Da-
rüşşafakalı olarak okul kütüğüne plaka çaktı. Hatta ondan sonra 
gelen kıdeml� Darüşşafakalılar, ‘Senden, b�ze sıra gelmeyecek’ 
d�ye espr� yaparlardı” d�ye anlatıyor. 

ADAY ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPIYOR
Darüşşafaka Sınavı’nı kazanan öğrenc�ler�n sağlık kontroller�n� 
de babasının yaptığını aktaran İsma�l Bey, “O yıllar Darüşşafaka, 
aday öğrenc�ler�n� babamın Çemberl�taş’tak� muayenehanes�ne 
gönder�yordu. Her sene 60-70 çocuk gel�rd�, babam f�lmler�n� 
çeker, muayene eder, sağlam raporu ver�rd�. 1960’lı yıllarda �se 
Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın hek�ml�ğ�n� üstlend�. O yıllar 
Darüşşafaka’nın çok �y� b�r basketbol takımı vardı. Ben de �y� b�r 
basketbol sey�rc�s�yd�m. ‘Haş�m, Nedret basket’ d�ye slogan 
atardık, babamla… İk�s� de Darüşşafaka’nın en �y� oyuncularıydı. 
Yalçın Gran�t, takımın yönet�c�s�yd�. Hep b�rl�kte Belç�ka’ya turnu-
vaya g�tt�ler ve şamp�yon olup geld�ler” d�yor. Dr. Fazıl Bey’�n h�ç 
kopmadığı Darüşşafakalı arkadaşlarının İsma�l Bey’�n hayatında 
da hep öneml� yerler� oluyor. Öyle k� k�m� çocukluk �dolü k�m�n�n 
çocuğu en yakın arkadaşı olmuş: “Darüşşafaka Müdürlüğü de 
yapan Muhterem Vefa Veznedaroğlu, babamın yakın dostuydu. 
Ev�m�ze gel�rd�. Her da�m şık, �sm� g�b� muhterem b�r zattı. Ben�m 
de çocukluk �dolümdü. Çok erken yaşta kaybett�k onu… Cena-
zes�ne babamla b�rl�kte g�tm�şt�k, tüm sınıf arkadaşlarıyla son 
yolculuğuna uğurlamıştık. Y�ne ANAP m�lletvek�l� de olan Avukat 
Mustafa Çakaloğlu vardı. Son derece entelektüel ve zek� b�r�yd�. 
Ona da hayrandım.”

HEPARI AİLESİ VE DARÜŞŞAFAKA
1994’te hayata veda eden müz�syen Uzay Heparı’nın dedes� 
Reşat Heparı’nın da babasının sınıf arkadaşı olduğunu kaydeden 
İsma�l Bey, “Reşat Bey’le de çok yakındılar. O, Darüşşafaka’da 
öğretmenl�k de yaptı. Çok genç yaşta kaybett�k. Hastalandığın-
da babamla Fat�h’tek� evler�ne z�yarete g�tm�şt�k. Son günler�yd�. 
‘Fazıl, ne olur s�gara �çme’ dem�ş. Babam o zaman s�garayı bırakı-
yor. Ben, üçüncü sınıftayken Reşat Bey öldü, akab�nde oğlu Yayla 
da Darüşşafaka’ya g�rd�. Ben de Yayla �le yakın arkadaştım” d�ye 
konuşuyor.

“MUHTEŞEM BİR BABAYDI”
Dr. Fazıl Erc�yaş �ç�n “Muhteşem b�r babaydı” d�yen İsma�l Bey, 
onu şöyle anlatıyor: “Etrafına �y�l�k yapmayı seven, herkes�n �ş�ne 
koşan, herkes tarafından saygı duyulan b�r�yd�. A�lede k�m�n başı 
sıkışsa babama koşardı. Çünkü babamın not etme huyu vardı. 
Tüm hastalarının kaydını tutardı, k�m�n ne �şle meşgul olduğunu 
b�l�rd� ve bu b�lg�ler� çevres�nden k�m�n �ht�yacı olursa onun soru-
nunu çözmek �ç�n kullanırdı. Babamın b�r araya get�r�c�, toplayıcı 
b�r yönü vardı. Gerek Darüşşafakalı gerekse tıp fakültes�nden 

arkadaşlarını her sene o b�r araya toplardı. Sağlığına hep çok önem 
verd�. Genç yaşında araba sah�b� olmasına rağmen, öldüğü yıla ka-
dar her gün en az beş k�lometre yürürdü. Ağzından çıkan h�çb�r argo 
ya da gal�z lafa rastlamadık.”

72 YIL HEKİMLİK YAPTI
Babasının ömrünün sonuna kadar çalıştığını vurgulayan İsma�l Bey, 
“Baba artık çalışma ded�ğ�m�zde ‘çalışmazsam ben, ölürüm’ derd�. 
En son Üsküdar Kızılay D�spanser�’nde çalışıyordu. Orası kapatılın-
ca Şubat 2008’de babamı �k�nc� kez emekl� ett�ler. Babam, mart 
ayında y�ne �ş arıyordu. Tab�pler Odası’na g�tm�şt�, kend�s�ne uygun 
b�r �ş sormak �ç�n… Em�nönü’nde yağmur bastırmış, sırılsıklam 
olmuş. Ertes� gün hastalandı. İş arama yolunda zatürre oldu. Has-
taneye yatırdık, b�r daha çıkamadı. Haz�ran ayında kaybett�k. 96 
yaşındaydı.”

“BEN DE DARÜŞŞAFAKA’NIN EĞİTİMİNDEN 
BEDAVADAN İSTİFADE ETTİM”
“Babamdan ve arkadaşlarından yıllarca d�nled�m, öğrend�m, senede 
b�r g�tt�ğ�m p�lav günler�yle ben de Darüşşafaka’nın manev� �k�nc� 
nes�l öğrenc�s� oldum” d�yen İsma�l Bey, Darüşşafaka’nın kend� 
hayatındak� yer�ne da�r şu görüşler� d�le get�r�yor: “H�ç k�mse b�r 
nes�lde tam ve mükemmel olamaz ancak babasından, dedes�nden 
b�r şeyler elde ederek kend�n� tamamlar. Babam Darüşşafaka’da 
okuduğu �ç�n b�z, pek çok şey� hazır gördük. Çünkü Darüşşafaka’da 
spor eğ�t�m� almıştı, l�san öğrenm�şt�, sağlam b�r d�s�pl�n almıştı. 
Tüm Darüşşafakalılar g�b� �srafa ödün vermezd�. B�r öğretmen� 
vardı: Rıfkı Bey… Mezun olduktan sonra da babamla görüşmey� 
sürdürmüştü. Her Ramazan, b�ze �ftara gel�rd�. Son derece zar�f, 
k�bar, gerçek b�r Osmanlı beyefend�s�... Darüşşafaka’da öğretmen 
değ�l, eğ�tmen �m�ş. Çocuklara adab-ı muaşeret kurallarını öğret�r-
m�ş. İşte ben, bu eğ�t�mden bedavadan �st�fade ett�m. O kültürle 
büyüdüm.”

BABADAN OĞULA SÜREN BAĞIŞÇILIK GELENEĞİ
Aynı zamanda Darüşşafaka bağışçısı da olan İsma�l Bey, “Ben b�l-
d�m b�lel�, babam her sene kurban parasını götürür Darüşşafaka’ya 
ver�rd�. Ş�md� de ben bunu sürdürmeye çalışıyorum. Her Kurban 
Bayramı’nda öyle �nternetm�ş, bankaymış değ�l, babam g�b� Darüş-
şafaka’ya g�d�p elden bağışımı yapıyorum. Çünkü o gün öneml� ve �y� 
b�r şey yaptığımı düşünüyorum. Bunu yapmaktan gerçekten key�f 
alıyorum” d�yor. 
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İnsan Kaynakları alanında yönet�c� olarak 
çalışan Müjgan Erkut Mete, “Oğlum Dem�r 
büyüyünce hayatımıza b�r kumbara g�rd�. 
Ben, babası ve d�ğer a�le büyükler�m�z De-
m�r’�n kumbarasına katkıda bulunuyoruz. O da 
oyuncak alab�l�yor, b�r�kt�reb�l�yor. Onun tasar-
rufunda olan b�r şey. B�r gün aklıma Dem�r’le 
konuşmak geld�. Ona Darüşşafaka’yı anlat-
tım. ‘Başka çocukların da okumasına destek 
olmak �ster m�s�n?’ d�ye sordum. ‘Ben zaten 
yardımda bulunuyorum ama eğer sen de bulu-
nursan daha çok yardım etm�ş oluruz’ ded�m” 
d�ye anlatıyor. Dem�r de annes�n�n bu öner�-
s�yle �lg�l� düşünmüş ve her ay kumbarasından 
aldığı b�r m�ktarı Darüşşafaka’da eğ�t�m gören 
öğrenc�lere göndermey� kabul etm�ş. “Daha 
çok çocuk okusun” d�yen Dem�r sürec� şöy-
le anlatıyor: “Ben daha önce Darüşşafaka’yı 
reklamda görmüştüm. B�r gün telev�zyon sey-
red�yordum, sonra yatma vakt�m geld�ğ�nde 

annem ben� çağırdı, Darüşşafaka’ya yardım etmem� �sted�. Ben de b�r süre düşündüm sonra da Darüşşafaka’ya yardım 
etmeye karar verd�m. Başka arkadaşlarımın da bağış yapmasını �ster�m. S�z de bağış yapın lütfen çünkü bu çok �y� b�r 
şey ve çocuklarımız çok sev�necek.” Kamuoyuna “Bazı harcamalar olmasa da olur ama eğ�t�m olmazsa olmaz” d�ye 
seslenen Darüşşafaka’nın bu çağrısına annes�n�n teşv�k�yle kulak veren Dem�r, oyuncak almak yer�ne Darüşşafakalı 
öğrenc�ler�n eğ�t�m�ne destek olmayı seçerek şapka çıkarılacak b�r davranışta bulunuyor. 
B�r buçuk yaşında b�r çocuğu daha olan Müjgan Erkut Mete, “İnşallah o da Dem�r kadar olduğunda aynı şek�lde bu 
yolculuğa devam eder” d�yor ve ekl�yor: “S�z�n g�b� çok beğen�p takd�r ett�ğ�m b�r kuruma m�n�c�k de olsa destek ola-
b�ld�ğ�m �ç�n çok mutluyum. Ben�m �ç�n çocukların okuması, özell�kle de fırsat eş�tl�ğ�ne sah�p olmayan çocukların oku-
ması çok öneml�. Çok güzel b�r �ş yapıyorsunuz. Umarım bağışçılarınızın sayısı hep artar. Türk�ye’n�n buna �ht�yacı var. 
Kuruluşunuzu yürekten tebr�k ed�yorum, el�mden geld�ğ�nce her zaman destekç�n�z olmaya devam edeceğ�m. İnşallah 
yet�şt�rd�ğ�m çocuklar da aynı şek�lde olacaklar. Emeğ�n�ze sağlık, �nşallah Türk�yem�z daha aydınlık b�r şek�lde bu ço-
cuklarla beraber daha da parlar.” 

“OYUNCAK OLMASA DA 
OLUR AMA EĞİTİM OLMAZSA 
OLMAZ!” DİYEN DEMİR

Darüşşafaka Cem�yet� tarafından “saydamlık” ve “hesap vereb�l�rl�k” �lkeler� doğrultusunda 2011’den ber� düzenlenen  
ve bu yıl 7’nc�s� gerçekleşt�r�len etk�nl�kte 100’ün üzer�nde Darüşşafaka bağışçısı b�r araya geld�. Organ�zasyon kapsa-
mında, katılımcılara kurum faal�yetler� hakkında detaylı b�lg� ver�l�rken, destekler�yle eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�ne katkıda 
bulunan bağışçılara sert�f�kaları takd�m ed�ld�.
Toplu olarak yen�len öğle yemeğ�n�n ardından bağışçılar, Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları öğrenc�ler�n�n b�l�msel araştırma-
larını ve kulüp çalışmalarını serg�led�kler� stantları z�yaret ederken okuldak� sosyal ve eğ�tsel çalışmalar hakkında b�lg� 
aldı. 
Etk�nl�ğ�n açılışında konuşan Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, n�tel�kl� eğ�t�me er�ş�mde 
fırsat eş�tl�ğ�n�n sağlanmasının b�r ülken�n gel�şm�şl�k düzey�n� saptayan en öneml� ölçüt olduğunun altını ç�zerken, “Bu-
gün müreffeh toplum olarak n�telend�r�len ülkeler, çocuklarına eş�t koşullarda eğ�t�m olanağı sağlamayı başaran ülkeler-
d�r. Her çocuğun eş�t koşullarda eğ�t�m alması gerekt�ğ� �nancıyla Darüşşafaka olarak 154 yıldır bu sorunun çözümünün 
parçası olduk ve olmaya devam ed�yoruz. Belk� �ğneyle kuyu kazmaktır, yaptığımız… Fakat tek b�r çocuğun dah� yaşamını 
eğ�t�mle değ�şt�reb�ld�ğ�m�z sürece b�z, �ğneyle kuyu kazmaya gönüllü olduk, gönüllü olmaya da devam edeceğ�z. Darüş-
şafaka’nın kend�s� �ç�n ne �fade ett�ğ� sorusunu, ‘Darüşşafaka, kader�n de değ�şeb�leceğ�n�n kanıtıdır’ d�ye yanıtlıyor b�r 
öğrenc�m�z… Şu an 958 çocuğumuz var, s�z�nle b�rl�kte kader�n� değ�şt�reb�ld�ğ�m�z.” �fadeler�n� kullandı.
Ardından Darüşşafaka L�ses� Müdürü Ayşe Görey, Ortaokul Müdürü Şule Uyar ve Yaşam Müdürü Mehmet Fahr� Özbey, 
Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’na �l�şk�n gel�şmeler� bağışçılarla paylaştı.
Etk�nl�kte, “Darüşşafaka Vel�ler�n� Arıyor” kampanyası kapsamında yaptıkları bağışlarla “Vel� Bağışçı”, “Ortaokul Vel� Ba-
ğışçısı”, “Mezun Bağışçı”, “Ç�fte D�plomalı Bağışçı”, “Temel Taş Bağışçı” ve “Kurucu Bağışçı” payes�n� alan hayırseverler �le 
var�s� olarak Darüşşafaka’yı seçen vas�yet bağışçılarına sert�f�kaları takd�m ed�ld�.
Darüşşafaka Müzes�’n� gezen ve öğle yemeğ�n� öğrenc�lerle b�rl�kte yemekhanede y�yen bağışçılar; or�gam�, s�h�r, keçe, 
satranç, model uçak, 3D Pr�nter ve robot kulübü öğrenc�ler�n�n çalışmalarına katıldı. Fest�val havasında geçen etk�nl�kte, 
keçe ve 3D kulübü öğrenc�ler� günün anısına yaptıkları küçük armağanları bağışçılara takd�m ett�. 

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE 
GÖNÜL VERENLER BULUŞTU
Darüşşafaka’nın her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bağışçılar Günü etk�nl�ğ�, 

4 Kasım’da Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları Maslak Kampüsü’nde gerçekleşt�r�ld�.

Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Esk� Üyes�, Darüşşafakalı Tunçer Gö-
meçl� (DŞ’67), 23 Temmuz’da düzenlenen 29. Samsung Boğaz�ç� Kıtalara-
rası Yüzme Yarışı’na katılarak Darüşşafaka �ç�n bağış kampanyası düzenled�.
Darüşşafaka’dan mezun�yet�n�n 50. yılında yarışa katılan Gömeçl�, yerl� ve 
yabancı toplam 2 b�n 147 yüzücüden b�r� ve yaşı en büyük 30. yüzücüydü. 
Darüşşafakalı kardeşler� �ç�n Asya’dan Avrupa’ya kulaç atan Gömeçl�, 6.500 
metrel�k parkuru, 1 saat 28 dak�ka 11 san�yede tamamladı.
“Elbette, söz konusu DAÇKA �se tüm den�zler aşılır. Desteğ�n�zle her kulacı 
Darüşşafaka’ya bağışa dönüştürerek, bugün okulumuzda okuyan 1000’e 
yakın kardeş�m�z�n eğ�t�m�ne katkı sağlamayı amaçlıyorum. Gel�n kıtaları b�r-
l�kte aşalım... Ben, yüzerken s�z de bağışlarınızla yanımda olun!” d�yerek bağış 
çağrısı yapan Gömeçl�, Darüşşafaka’ya destek oldu. Yarışa katılanlar arasın-
da, Darüşşafaka’nın bağışçılarından Meral Muhayeş de vardı. 

TUNÇER GÖMEÇLİ 
BOĞAZ’I EĞİTİMDE 
FIRSAT EŞİTLİĞİ 
İÇİN GEÇTİ  

Meral MuhayeşTunçer Gömeçl�

Bağışlarıyla Darüşşafaka’yı destekleyen Müjgan Erkut Mete’n�n 6 yaşındak� oğlu Tolga 

Dem�r Mete de Darüşşafaka’nın bağışçıları arasına katıldı. Dem�r, her ay kumbarasında 

b�r�kt�rd�ğ� parasının b�r kısmını annes�ne ver�yor ve “Darüşşafaka’ya gönder�r m�s�n 

anne?” d�yor. Pek�, �lkokul 1. sınıf öğrenc�s� 6 yaşında b�r çocuk Darüşşafaka’ya destek 

olmaya nasıl karar verd�? Gel�n, öyküsünü kend�s�nden ve annes�nden d�nleyel�m.
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12 Kasım Pazar günü gerçekleşen İstanbul Maratonu’nda; gönüllü koşucular, Darüşşafakalı öğrenc�ler, öğretmenler, mezunlar, 
bağışçılar, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyes� Fırat Tek�n, Yönet�m Kurulu Esk� Üyes� Beş�r Özmen ve Darüşşafaka çalı-
şanları; annes� ya da babası hayatta olmayan, madd� durumu yeters�z öğrenc�ler�n geleceğ�n� aydınlatmak �ç�n köprüyü tek yürek 
hal�nde geçt�.
Ayrıca Mercedes-Benz Türk, Burgan Bank, Özak Global, Panason�c Eco Solut�ons Türk�ye, P�rell� Prometeon Türk�ye, H�lton İstanbul 
Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus, B�ltes Kolej�, Green&Black Mar�ne Log�st�cs, Cef�c Türk�ye, Günsan Elektr�k, �D�splay ve 
N�şantaşı Ün�vers�tes�’n�n çalışanları da Darüşşafaka �ç�n koştu.
Eller�nde “Söz konusu eğ�t�mse yardıma koşarız” pankartlarıyla koşan Darüşşafaka gönüllüler�, adımlarıyla eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�-
ne destek verd�.
Darüşşafaka’ya bu yıl başlayan 70 öğrenc�n�n 1 yıllık eğ�t�m �ht�yacını karşılamak �ç�n 700.000 TL toplama hedef�yle yola çıkılan 
kampanyada 733.000 TL bağış toplandı.
Adımlarını Darüşşafakalı öğrenc�ler �ç�n atan koşucular, 5 Aralık’ta Darüşşafaka Cem�yet�’nde düzenlenen madalya tören�nde de 
buluştu. Her yıl üç ayrı kategor�de madalya takd�m� yapılan törende, bu yıl öncek� yıllardan farklı olarak Jür� Özel Ödüller� de ver�ld�. 
12 farklı kategor�de ver�len ödüller büyük heyecan yarattı. Koşucular, tören�n ardından ver�len makarna part�s�yle gelecek senek� 
koşu �ç�n ş�md�den enerj� topladı. 

465 KOŞUCU EĞİTİM İÇİN YARDIMA KOŞTU
39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 465 koşucu “Söz konusu eğ�t�mse, yardıma koşarım” 

d�yerek adımlarını Darüşşafakalı öğrenc�ler �ç�n attı. Koşucular, Darüşşafaka’ya bu yıl başlayan 

73 öğrenc�n�n 1 yıllık eğ�t�m �ht�yacını karşılayacak 733.000 TL bağış topladı.

En fazla bağış toplayan �lk beş koşucu:
1) Beş�r Özmen
2) MBT Runners
3) Tankut Rıfat Şensürücü
4) Süleyman Morbel
5) Aslı Tan Sunter

En fazla sayıda bağışçıdan bağış toplayan
�lk beş koşucu:
1) Beş�r Özmen
2) Saf�ye Öncel
3) Ceng�z Yörükoğlu
4) Aslı Tan Sunter
5) Büşra G�ray

En fazla bağış toplayan �lk beş kurum: 
1) Mercedes-Benz Türk 
2) Green&Black Log�st�cs
3) P�rell�&Prometeon
4) Burgan Bank 
5) Özak Global



KISA KISA

Darüşşafaka Cem�yet�’n�n yönet�c�ler�, 8 Ağustos’ta T.C. M�ll� 
Eğ�t�m Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ı makamında z�yaret ett�. Da-
rüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş, 
Başkan Vek�l� Hakan Tah�roğlu ve Yönet�m Kurulu Üyes� Prof. 
Dr. Esra Ekmekç� Çalıcıoğlu, Bakan Dr. İsmet Yılmaz ve Bakan-
lık yetk�l�ler�ne Darüşşafaka’nın gelecek planlarına �l�şk�n b�lg� 
sundu.
Bakan Dr. İsmet Yılmaz da Darüşşafaka’nın çalışmalarını tak-
d�rle �zled�kler�n� bel�rterek, Darüşşafaka’nın büyüme ve daha 
fazla öğrenc�ye dokunma hedef�n� her zaman destekleye-
cekler�n� �fade ett�. 

DARÜŞŞAFAKA’DAN 
MİLLİ EĞİTİM 

BAKANI’NA ZİYARET

Bodrum P�er’de gerçekleşt�r�len etk�nl�ğe; Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Bodrum Beled�-
ye Başkanı Mehmet Kocadon, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyeler�, esk� bakanlardan Dr. İmren Aykut ve Bülent 
Akarcalı �le Darüşşafaka’nın Yönet�m Kurulu Üyeler� ve çok sayıda davetl� katıldı.
Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Önümüzdek� yıl 155. yılımızı kutlayacağız. Türk�ye’de çok 
çok az kuruluş 155 yıldır hayatını devam ett�r�yor. Üstel�k sadece ve sadece bağışlarla yaşıyoruz. Bunu nasıl mı sağlı-
yoruz? Darüşşafaka’yı ayakta tutan adalet, eş�tl�k, kardeşl�k �lkeler�nden h�ç sapmayarak. Bağışçılarımıza karşı şeffaf, 
hesap vereb�l�r, dürüst ve güven�l�r olmayı sürdürerek.” d�ye konuştu.
Darüşşafaka Urla Rez�dans Bağışçısı, TRT’n�n duayen sp�ker� Aytaç Kardüz ve Darüşşafaka’nın vas�yet bağışçısı, gazete-
c� Ertuğ Karakullukçu da etk�nl�kte söz alarak duygularını paylaştı. 
“Darüşşafaka Rez�dansları’nda güven çember� �çer�s�ndey�z” d�yen Aytaç Kardüz, sözler�ne şöyle devam ett�: “Herkes�n 
tek başına bakıma, �lg�ye ve güvene �ht�yacı var. Bell� b�r yaştan sonra en öneml�s� sağlık. Her zaman yanınızda olan, el�n�z-
den tutan sağlık personel� var. Rez�dans personel� h�çb�r yerde bulamayacağınız mükemmell�kte. Darüşşafaka’da b�r ço-
cuğa ver�leb�lecek her şey� ver�yorlar. Darüşşafaka’nın çocuklarını b�r d�nley�n! Türkçeler�, görgü ve eğ�t�mler� mükemmel. 
Dünya çapında eğ�t�m alıyorlar.” 
“Bağışımız em�n ellere emanet” d�yen Ertuğ Karakullukçu �se duygu ve düşünceler�n� şöyle �fade ett�: “B�r�k�mler�m�z� b�r 
hayır kurumuna bağışlamaya karar verd�k. Darüşşafaka’nın kapısını çaldık. B�r sürü çalışanla tanışıp oradak� sıcaklığı pay-
laştık. Öğrenc�lerle yemek yed�k, sınıfları gezd�k ve nasıl b�r sevg� ortamında büyüdükler�n� gördük. Taşa betona yatırım 
yapmak b�r yere kadar. İnsana yatırım en öneml�s�. Rez�danslarla tanıştık. B�z�m gem�y� uygarlığa doğru çev�recek kaptan-
lara �ht�yacımız var. Bu kurum en başta Darüşşafaka’dır. Aydınlık, çağdaş b�r Türk�ye, uygar yarınlar �st�yoruz. Atatürk’ün 
ışıklı yolunda yürüyecek �nsanlar �st�yoruz. Ben bu �nsanları Darüşşafaka’da gördüm. Bu yüzden bağış yaptığım �ç�n mut-
luyum. Bağışımız em�n ellere emanet.” 

Darüşşafaka Cem�yet�, Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları ve Darüşşafaka Rez�dansları’nın tanıtımı 
kapsamında 25 Eylül’de Bodrum’da tanıtım toplantısı düzenled�.

DARÜŞŞAFAKA’DAN 
BODRUM’DA TANITIM 
TOPLANTISI

F�k�rler�yle Darüşşafaka’nın yanında olmak �steyen kamuoyu önderler�n� buluşturan Yüksek Danışma Kurulu (YDK), 2017 yılının 
son toplantısını, 14 Ek�m’de Zeker�ya Yıldırım’ın başkanlığında yaptı. Türk�ye İş Bankası’nın ev sah�pl�ğ�nde İş Kuleler�’nde yapılan 
25. YDK Toplantısı’nda nöbet devr� de yaşandı. 2013 yılından bu yana YDK Başkanlığı görev�n� yürüten Zeker�ya Yıldırım’ın kend� 
�steğ�yle görev�nden ayrılması neden�yle, bu göreve İstanbul Sanay� Odası Esk� Yönet�m Kurulu Başkanı ve GTE Endüstr� S�stemler� 
A.Ş. Yönet�m Kurulu Başkanı Hüsamett�n Kav� seç�ld�. Yaşamı boyunca hep s�v�l toplum kuruluşlarında görev aldığını bel�rten Kav�, 
Darüşşafaka g�b� köklü b�r eğ�t�m kurumu �ç�n çalışmaktan onur duyduğunu �fade ett�. 

YÜKSEK DANIŞMA 
KURULU’NDA NÖBET DEVRİ

Darüşşafaka Rez�dansları’nın �lk halkası olarak 1997 yılında 
kapılarını açan Yakacık Rez�dans’ın 20. yılı, Darüşşafaka A�les� 
tarafından düzenlenen özel b�r etk�nl�kle kutlandı.  
Yakacık Rez�dans’ta 25 Ek�m’de düzenlenen etk�nl�ğ�n açılış 
konuşmasını yapan Talha Çamaş, “Rez�danslarda yaşayan s�z 
değerl� bağışçılarımız Darüşşafaka A�les�’n�n büyükler�s�n�z. 
S�zler�n, mutluluk, huzur ve sağlıkla, güven �ç�nde yaşamanız 
b�zler�n her zaman öncel�kl� konusudur. Darüşşafaka Rez�-
dansları da tıpkı okulumuz g�b� yüzlerce yıl s�zler g�b� gönlü 
yüce �nsanların yuvası, ev�, güvend�ğ� kapısı olacaktır. İy� k� 
varsınız, �y� k� b�z�mles�n�z! N�ce yılları b�rl�kte kutlamak d�le-
ğ�yle.” ded�.
Kuruluşundan bu yana Yakacık Rez�dans’ta yaşayan Jale 
Erkut etk�nl�kte duygularını şu sözlerle �fade ett�: “Ben b�r 
Cumhur�yet kadınıyım. Cumhur�yet’�n kazandırdıklarının karşı-
lığını b�r parça da olsa çocuklara vereb�l�rsem ne mutlu bana! 
Çocukların karamsarlığa sürüklenmeden hayata bağlanması, 
b�ze en büyük ödül. Darüşşafaka g�b� cem�yetler�n çoğalması 
gerek�yor. Çocuklar çok �y� yet�şt�r�l�yor. Bağışçıların artması 
demek daha çok çocuğun okuması demek…”
Etk�nl�ğe katılan Darüşşafaka 8. sınıf öğrenc�ler�nden F. Fur-
kan Özgen �se, “Okulumuzun sıcak ortamını b�ze sağlayan 
büyükler�m�z sayes�nde geleceğe umutla bakıyoruz” derken 
Mukaddes Ç�ftç� de “B�z�m okumamız �ç�n Rez�dans’ta yaşa-
yanların el�n� öpmek bana gurur verd�” sözler�yle duygularını 
�fade ett�. 

YAKACIK 
REZİDANS

20 YAŞINDA…
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Maltepe Rez�dans bağışçısı Belg� Paksoy’un Rusçadan çev�rd�ğ� “Bankta İk� K�ş�” �s�ml� t�yatro 
oyunu, 17 Kasım’da Yakacık Rez�dans’ta sahnelend�. Aleksandr Gelman’ın yazdığı ve Belg� Pak-
soy’un d�l�m�ze kazandırdığı oyun, “T�yatro P.A.S.” oyuncuları Sevtap Çapan ve Murat Batıkan Avcı 
tarafından rez�dans sak�nler� �ç�n perde ded�. Caner B�lg�ner’�n yönett�ğ� ve Fulya B�lg�ner’�n yönet-
men yardımcılığını üstlend�ğ� oyuna rez�dans sak�nler� yoğun �lg� gösterd�. Darüşşafaka Cem�yet� 
Yönet�m Kurulu Üyes� Sevhan Gök Kahya, oyunun ardından Belg� Paksoy’a teşekkür ederek ç�çek 
takd�m ett�.
2002 yılından �t�baren İstanbul Devlet T�yatrolarında dört yıl boyunca sahnelenen “Bankta İk� 
K�ş�”, 2002’de 25. Avn� D�ll�g�l “En İy� Erkek Oyuncu” (Zafer Erg�n) ve “En �y� Çev�r�” (Belg� Paksoy) 
ödüller�n� almıştı. Ayrıca sanatçı Fulya B�lg�ner’�n Kad�r Has Ün�vers�tes�’nde yaptığı yüksek l�sans 
çalışmasının konusu oldu. Oyun, 31 Ek�m’de yapılan gala göster�m�nden sonra b�r “T�yatro P.A.S.” 
çalışması ürünü olarak Darüşşafaka Rez�dansları’nın üyeler�yle buluştu. 

“BANKTA İKİ KİŞİ”, 
YAKACIK REZİDANS’TAYDI

Darüşşafaka Urla Rez�dans bağışçıları ve Darüşşafakalı öğrenc�ler, Büyük Önder Atatürk’ün b�zlere 
bıraktığı en değerl� m�ras olan Cumhur�yet�n 94. yılını, 28 Ek�m’de Urla Rez�dans’ta düzenlenen et-
k�nl�kte b�rl�kte kutladı.
Etk�nl�kte konuşan Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyes� Erman Süsler, “Cumhur�yet devr�m� 
b�r muc�zed�r. Darüşşafaka olarak bugün de Atatürk’ün hedef olarak bel�rled�ğ� çağdaş ve uygar b�r 
ülke olma yolunda la�k, demokrat�k Cumhur�yet rej�m�n� koruma hedef� doğrultusunda çalışıyoruz. 
Türk�ye’n�n dört b�r köşes�nden sınavla seçt�ğ�m�z 1000’e yakın çocuğumuzu s�zler�n bağışlarıyla 
Atatürk �lkeler�ne bağlı, �nsanlara ve çevreye saygılı, yen�l�kç�, sorgulayan, düşünceler�n� özgürce �fa-
de eden, demokrat�k, dürüst, ad�l, et�k değerlere bağlı b�reyler olarak yet�şt�r�yoruz. Destekler�n�zle 
ülkem�z�n geleceğ�ne katkı sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” ded�.
Etk�nl�kte, b�r öğrenc�n�n Darüşşafaka Ortaokulu’ndan mezun oluncaya kadark� eğ�t�m�ne destek 
vererek “Ortaokul Vel� Bağışçısı” olan Urla Rez�dans bağışçısı ve 1948 yılı Darüşşafaka L�ses� me-
zunu Bülent Fahr� Akınsal’a sert�f�kası, Yönet�m Kurulu Üyeler� Celalett�n Çağlar ve Erman Süsler 
tarafından takd�m ed�ld�. 
Darüşşafaka öğrenc�ler�n�n müz�k ve dans performansları serg�led�kler� etk�nl�kte, Darüşşafaka a�-
les�n�n üyeler�, Cumhur�yet coşkusunu b�rl�kte yaşadı. 

URLA REZİDANS’TA 
CUMHURİYET 
BAYRAMI KLASİĞİ…

Darüşşafaka Cem�yet�’ne destek veren MPR İlet�ş�m Danışmanlığı Ajansı ve 4129Grey 
Reklam Ajansı, Darüşşafaka �ç�n hayata geç�rd�kler� projelerle, Türk�ye’n�n en yaratıcı, etk�l� 
ve kal�tel� pazarlama projeler�n�n ödüllend�r�ld�ğ� 2017 Med�aCat Fel�s Ödüller�’nde ödüller� 
kucakladı. Bu yıl 12. kez düzenlenen Fel�s Ödüller�, 8 Kasım’da Zorlu PSM’de düzenlenen 
törenle sah�pler�n� buldu. 
“Klas Hamal” olarak tanınan Mehmet Ateş’�n Darüşşafaka’ya yaptığı bağışı konu alan ve 
MPR’n�n Darüşşafaka �ç�n gerçekleşt�rd�ğ� “İy�l�k Paylaştıkça Çoğalır” projes�, �k�  Büyük Ödül 
dah�l toplam beş ödülün sah�b� oldu. 
Ödül tören�ne katılarak MPR Ajans Başkanı Meral Saçkan’la b�rl�kte Fel�s Ödülü’nü almak 
�ç�n sahneye çıkan Mehmet Ateş, “Bu projey� �y�l�k çoğalsın d�ye yaptım. İy�l�k böyle böyle 
yayılsın, dünya daha �y� b�r yer olsun �st�yorum” d�ye seslend�.
Darüşşafaka’ya gönüllü destek veren ve bu yıl “Bazı Harcamalar Olmasa da Olur Ama Eğ�-
t�m Olmazsa Olmaz” kampanyasının yen� f�lm� ve görseller�n� hazırlayan 4129Grey Reklam 
Ajansı da, 2017 Med�aCat Fel�s Ödüller�’nde ödülü kucakladı. “Olmasa da Olur” kampanya-
sı, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürüleb�l�rl�k Bölümü, Eğ�t�m Alanı kategor�s�nde Fel�s Ödülü’ne 
layık görüldü. 

2017 FELİS ÖDÜLLERİ’NE 
DARÜŞŞAFAKA 
DAMGASI

Sev�len oyuncu Eng�n Akyürek’�n dünyanın dört b�r yanından hayranları, oyuncunun 36. do-
ğum gününü kutlamak �ç�n ona “yaşam değ�şt�ren” b�r sürpr�z hazırladı. “Hayd� Gel Sen de 
B�ze Katıl” adını verd�kler� b�r grup kuran hayranlar, Ağustos - Ek�m 2017 dönem�nde Eng�n 
Akyürek adına Darüşşafakalı öğrenc�ler �ç�n uluslararası b�r bağış kampanyası düzenled�. 
Arjant�n, Peru, Mısır, Yunan�stan, İran ve Endonezya dah�l b�rçok farklı ülkeden 157 k�ş�n�n 
katıldığı kampanya kapsamında yaklaşık 40 b�n TL bağış toplandı. Ayrıca, bağış yapanlar 
arasından kurayla bel�rlenen 15 k�ş�, Eng�n Akyürek’le Darüşşafaka çatısı altında tanışma 
fırsatı yakaladı. 15 Aralık’ta Darüşşafaka Müzes�’nde düzenlenen etk�nl�kte Cem�yet Yö-
net�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş tarafından Akyürek’e “Vel� Bağışçı Sert�f�kası” takd�m 
ed�l�rken, Akyürek de hayranlarının kend�s� �ç�n hazırlattığı doğum günü pastasının mumlarını 
öğrenc�lerle b�rl�kte üfled�. 

ENGİN AKYÜREK’E EN GÜZEL 
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
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Darüşşafaka A�les�, 10 Kasım Cuma günü Türk�ye 
Cumhur�yet�’n�n kurucusu Ulu Önder�m�z Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlanışının 79. 
yılında O’nu b�r kez daha saygı, m�nnet ve şükran-
la andı. TİM Göster� Merkez�’nde düzenlenen tö-
rende, Atatürk’ün “Yolunda yürüyen b�r yolcunun, 
yalnız ufku görmes� kâf� değ�ld�r. Muhakkak ufkun 
ötes�n� de görmes� ve b�lmes� lazımdır” sözünden 
hareketle yola çıkan Darüşşafakalı öğrenc�ler, ha-
zırladıkları “Memleket�m” �s�ml� göster�y� sahneled�. 
Göster�ler�nde Atatürk’ün l�derl�k özell�ğ�n�, k�tap 
okuma alışkanlığını ve memleket sevg�s�n� �şleyen 
öğrenc�ler�n performansı büyük alkış topladı. Tören, 
Darüşşafakalı öğrenc�ler�n toplu olarak verd�kler� şu 
sözle sona erd�: “B�zler özgür b�r şek�lde yaşıyorsak 
ve her b�r�m�z geleceğ�n l�derler� olma yolunda öz-
gürce kend�m�z� �fade edeb�l�yorsak Atatürk saye-
s�nded�r. O’na özgürlük ve demokras�y� get�rd�ğ� �ç�n 
m�nnettarız ve b�z Darüşşafakalı gençler olarak söz 
ver�yoruz: B�ze emanet ett�ğ�n Cumhur�yet’e, değer-
ler�m�ze da�ma sah�p çıkacağız.” 

O’NU ANIYORUZ, ANLIYORUZ, ANLATIYORUZ...

Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları, Cumhur�yet�m�z�n 94. yılını 24 
Ek�m’de Darüşşafaka TİM Göster� Merkez�’nde düzenled�ğ� 
törenle kutladı. Törende öğrenc�ler, Cumhur�yet’�n kuruluşu 
ve sonrasında yaşananları sahnede canlandırdı. 23 Mayıs 
1919’da Sultanahmet Meydanı’nda halkın bağımsızlık mü-
cadeles�nden vazgeçmeyeceğ�ne yem�n ed�ş�nden; Cumhur�-
yet’�n �lk yıllarında sanat, arkeoloj�, tar�h, felsefe, tıp g�b� farklı 
alanlarda eğ�t�m almak �ç�n Avrupa’ya gönder�len gençlere 
kadar b�rçok öneml� gel�şme �zley�c�lere aktarıldı.
Ulu Önder Atatürk’ün “S�z� b�rer kıvılcım olarak gönder�yorum. 
Volkan olup dönmel�s�n�z!” d�yerek gönderd�ğ� gençler�n h�ka-
yeler�, Darüşşafakalı öğrenc�ler tarafından canlandırıldı. En �y� 
şartlarda yurt dışına eğ�t�m �ç�n gönder�len bu gençler arasın-
da yer alan Darüşşafaka mezunları Mahmut Cûda �le Muh�tt�n 
Sebat�’n�n öyküler�n� de �zley�c�yle buluşturan “Kıvılcımdan 
Volkana” �s�ml� göster� büyük alkış aldı. 

DARÜŞŞAFAKA’DA  
29 EKİM COŞKUSU!

Törene, Türk�ye İş Bankası Genel Müdürü ve Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyes� Adnan Bal�, Darüşşafaka Cem�-
yet� Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve Yönet�m Kurulu Üyeler�, Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları yönet�c�ler�, öğret-
menler�, öğrenc�ler�, vel�ler�, bağışçıları ve dostları katıldı.
Tören�n açılış konuşmasını yapan Talha Çamaş, Darüşşafaka’nın, b�rb�r�n� h�ç tanımasa da aynı amaçta buluşan b�nlerce 
�y� kalpl� �nsanın destekler�yle ayakta durduğunu bel�rterek, “Madd� bakımdan değ�l ama gönül bakımından zeng�n �n-
sanların destekler� Darüşşafaka’yı yaşatıyor. Bağışçılarımıza ver�lecek en güzel hed�ye, öğrenc�ler�m�z�n en �y� şek�lde 
yet�şmes�. Bunu b�l�yor ve bu öneml� sorumluluğumuzu yer�ne get�rmek �ç�n var gücümüzle çalışıyoruz”  d�ye konuştu.

ADNAN BALİ: “BU ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ”
Darüşşafakalı öğrenc�lere yen� eğ�t�m-öğret�m yılının �lk ders�n�, Türk�ye İş Bankası Genel Müdürü ve Darüşşafaka 
Yüksek Danışma Kurulu Üyes� Adnan Bal� verd�. Bal�, “Darüşşafaka’yla �ş b�rl�ğ�m�z tesadüf� b�r had�se değ�ld�r. B�-
r�s� b�r buçuk asırdır b�r�s� b�r asra yakın süred�r varlığını sürdüren, �k� köklü kurum aynı amaç �ç�n, ülken�n kalkınma-
sı �ç�n çalışıyoruz. B�ze bu fırsatı verd�ğ� �ç�n asıl b�z Darüşşafaka’ya teşekkür eder�z. Kend�ler�ne bırakıldığında 
belk� çok farklı noktalara g�deb�lecek olan m�n�c�k f�danları alıp bu tecrübel�, değerl� öğretmenler�m�z�n, eğ�t�mc�-
ler�m�z�n el�nde çok başka ufuklara yolculuk yaptırtıyoruz. B�z�m �ç�n bundan daha büyük b�r gurur olamaz. B�z�m �lk 
programa başladığımız yıl Darüşşafaka’ya g�ren ve hazırlığı atlayan 6 öğrenc�m�z bu yıl mezun oldular ve heps� de 
çok güzel ün�vers�te başarıları elde ett�ler. Onları da tebr�k ed�yor, başarılar d�l�yorum. Bu yuvada sadece kal�tel� 
b�r eğ�t�m ver�lm�yor, aynı zamanda sıcak b�r yuva, b�r a�le sıcaklığı sunuluyor. Çok kıymetl� ve çok kutsal b�r �ş yapı-
lıyor. Bu çocuklarımızın geleceğ�, Türk�ye’n�n geleceğ�… İşte Darüşşafaka g�b� kurumlar bu nedenle öneml�” ded�.  
Törende ayrıca, 2017 ün�vers�te sınavlarında gösterd�kler� başarıyla “Yusuf Z�ya Paşa Ödülü”nü almaya hak kazanan 
İhsan Doğramacı B�lkent Ün�vers�tes� İng�l�z D�l� ve Edeb�yatı Bölümü öğrenc�s� Em�ne Büşra Kevran, Koç Ün�vers�tes� 
Mak�ne Mühend�sl�ğ� Bölümü öğrenc�s� Şah�n Güçer, Koç Ün�vers�tes� Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� Bölümü öğren-
c�s� Oğuzhan Za�m ve  M�mar S�nan Ün�vers�tes� S�nema ve Telev�zyon Bölümü öğrenc�s� Yusuf Koçy�ğ�t’e Talha Çamaş 
tarafından ödüller� takd�m ed�ld�. 

İYİ DERSLER DARÜŞŞAFAKA!
Türk�ye’n�n eğ�t�m çınarı Darüşşafaka’da 2017-2018 Eğ�t�m - Öğret�m Yılı Açılış Tören�, 

11 Eylül’de TİM Göster� Merkez�’nde yapıldı. 

Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79. yılında TİM Göster� Merkez�’nde düzenled�ğ� törenle andı.
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Darüşşafakalı öğrenc�ler, İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�’nde 2 Aralık’ta düzenlenen 14. Buluş Şenl�ğ�’nde ödülü kucakladı. 
ABD’de NASA Jet Propuls�on Laboratory (JPL) tarafından düzenlenen “Invent�on Challenge” adlı yarışma esas alınarak 
yapılan Buluş Şenl�ğ�’nde, ülkem�z�n dört b�r yanından l�se ve ortaokul öğrenc�ler� �le hob�c�ler buluşlarını yarıştırdı. 
Bu yılk� teması “TOP ÇATIDA” olan yarışmada tüm katılımcı muc�tler yaptıkları düzeneklerle, 6 metre uzaktak� b�r kovanın 
�ç�ne b�r dak�kada en fazla sayıda plast�k topu sokmaya çalıştı. Yarışma ve derecelend�rme, okullar ve hob�c�ler olmak 
üzere �k� kategor�de yapıldı ve dereceye g�renlere b�rer kupa, ayrıca “en küçük”, “en haf�f”, “en sıra dışı”, “en art�st�k” ve 
“en yaratıcı” tasarımlara da b�rer plaket ver�ld�. 
Darüşşafaka L�ses� adına yarışmaya katılan Darüşşafaka Robot Takımı “Sultans of Türk�ye” öğrenc�ler�, “The K�ng” adlı 
robotlarıyla “En Küçük Tasarım” ödülüne layık görüldü. 

“THE KING” 
BİR ÖDÜL DAHA KAZANDI

Bu yıl beş�nc�s� düzenlenen Darüşşafaka Model B�rleşm�ş M�lletler 
Konferansı, yoğun b�r katılıma sahne oldu. 23 okuldan 310 delegen�n 
yer aldığı konferansta, Arakan’da yaşananlardan Afr�ka’dak� çatışmala-
ra; Yemen’dek� açlık kr�z�nden Sur�ye ve Irak’tak� gel�şmelere kadar çok 
sayıda konu masaya yatırıldı.
Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları Model B�rleşm�ş M�lletler (MUN) Ku-
lübü tarafından 2013 yılında düzenlenmeye başlanan Darüşşafaka 
Model B�rleşm�ş M�lletler Konferansı’nın beş�nc�s�, 12 - 15 Ek�m ta-
r�hler� arasında İş Kuleler� ve Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları Maslak  
Kampüsü’nde gerçekleşt�r�ld�. Türk�ye’n�n dört b�r yanındak� 23 okuldan 
toplam 310 delegen�n katıldığı dört günlük konferansta “Ülke Sınırları” 
teması �şlen�rken, gündemde yer alan s�yas�, ekonom�k ve çevresel 
sorunların yanı sıra dünyadak� güvenl�k �le �nsan hakları �hlaller� üzer�ne 
çözüm öner�ler� get�r�ld�.
Konferansın İş Kuleler�’nde gerçekleşt�r�len açılışında ana konuşmacı 
olarak yer alan TSKB Yönet�m Kurulu Üyes� Emekl� Büyükelç� M�that 
Rende, dünyadak� güncel sorunlara değ�n�rken, d�yalog kurmaya, karşı-
lıklı anlayış ve uzlaşmaya her zamank�nden daha fazla �ht�yacımız oldu-
ğunu vurguladı. M�that Rende öğrenc�lere, �y� b�r müzakerec� olmak �ç�n 
sah�p olunması gereken özell�kler� de anlattı. 

5. DARÜŞŞAFAKA MODEL 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KONFERANSI DÜZENLENDİ

Darüşşafaka L�ses� Robot Takımı “Sultans of Türk�ye”, F�kret Yüksel Vakfı’nın ülkem�zde üçüncüsünü düzenled�ğ� “2017 
Turk�sh Robot�cs Off-Season Robot Yarışması”nda 54 ek�p arasından sıyrılarak, “F�nal�st All�ance” ve “Excellence �n 
Eng�neer�ng” ödüller�n�n sah�b� oldu. Ülker Spor ve Etk�nl�k Salonu’nda 2-4 Aralık tar�hler�nde yapılan robot turnuvasında 
yer alan 2905 takım numaralı Sultans of Türk�ye, Darüşşafaka L�ses�’n� başarıyla tems�l ett�.
Üç gün süren yarışmada jür� oturumları ve robot maçlarında başarılarını serg�leyen Darüşşafaka L�ses� Robot Takımı, 
son ana kadar d�ğer ek�plere de yardımcı olarak profesyonelce mücadele ett�. Sultans of Türk�ye’n�n yaptığı robot, 54 
takım arasından yüksek performans göstererek f�nale kaldı. Bu başarısıyla “F�nal�st All�ance - F�nal�stler�n İtt�fakı” ödü-
lünü almaya hak kazandı. Darüşşafakalı öğrenc�ler�n yaptığı robot ayrıca olağanüstü tasarıma ve kullanılab�l�rl�ğe sah�p 
robota ver�len “Excellence �n Eng�neer�ng - Mühend�sl�kte Mükemmell�k” ödülüne de layık görüldü. Böylel�kle Darüşşa-
faka L�ses� Robot Takımı, turnuvayı �k� ödülle tamamlayarak, başarılarına yen�ler�n� ekled�. 

DARÜŞŞAFAKA FRC ROBOT 
TAKIMI’NA İKİ ÖDÜL...

Çalışmalarını ABD’dek� Massachusetts Inst�tute of Techno-
logy’de (MIT) sürdüren Türk b�l�m kadını Canan Dağdev�ren, 12 
Ek�m’de Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’nı z�yaret ett�.
Robot Kulübünü, DŞMaker Kulübünü ve 3D Yazıcı atölyeler�n� 
gezen Dağdev�ren, öğrenc�ler�n çalışmalarını �lg�yle �nceled�, 
öğrenc�lerle sohbet ett� ve Darüşşafaka hakkında b�lg� aldı.
Harvard Ün�vers�tes�’n�n Genç Akadem� üyel�ğ�ne seç�len �lk 
Türk olan Dağdev�ren, Forbes derg�s�n�n “30 Yaşın Altındak� En 
Başarılı 30 B�l�m İnsanı” l�stes�nde yer alıyor. Dağdev�ren, aynı 
zamanda 1969 Darüşşafaka L�ses� mezunu Prof. Dr. Haluk 
Ünal’ın başkanlığını yürüttüğü Türk-Amer�kan B�l�m İnsanları ve 
Akadem�syenler� Derneğ�’n�n (TASSA) de üyes�…

CANAN DAĞDEVİREN 
DARÜŞŞAFAKA’DAYDI
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Darüşşafaka  Eğ�t�m   Kurumları    g�r�ş sınavına 2017-
2018 öğret�m yılı �ç�n 1110 öğrenc� g�rd�, bunlardan 
120’s� okulda öğren�m görmeye hak kazandı. Bu ço-
cuklardan 39’u “evc�”, yan� hafta sonları İstanbul’dak� 
a�leler�n�n yanında kalacak. 81 öğrenc� �se “da�m�”, yan� 
İstanbul dışındak� �llerden geld�kler� �ç�n hafta sonlarını 
da okulda geç�recek. Çocukların heps� anneler�  
ya da başka yakınlarıyla b�rl�kte 5 Eylül Salı günü “Uyum 
Programı”na katılmak �ç�n okula geld�ler. İlk üç gün 
çeş�tl� etk�nl�klerle b�rl�kte geçt�. 7 Eylül Perşembe 
saat 11.30’da ayrılık anı geld� ve a�leler okuldan çıktı. 
Hemen ardından p�kn�ğe götürülen çocukların evden 
uzakta, annes�z �lk geceler�n� kolay atlatab�lmeler� 
�ç�n mezun ağabey ve ablaları da armağanlarla okula 
geld�. B�rl�kte yen�len akşam yemeğ� sırasında tanışıldı, 
sohbetler ed�ld�, anne ve ev özlem�yle ağlayanlar te-
sell� ed�ld�. Yemek sonrası �zlenen “M�nyonlar” f�lm�yle 
gözyaşları kahkahaya dönüştü, hele de f�lm çıkışı 
palyaçonun karşıladığı çocukların keyf�ne d�yecek 
yoktu. Yatma zamanı gel�nce gene bazı gözler dolmaya 
başladı. Öğretmenler, c�c�anneler, mezunlar, çocukları 
neşelend�rmek �ç�n eller�nden gelen� yaparken, her 
çocuğu yastığının üzer�nde bekleyen ayıcıklar da 
uykuya dalmalarını kolaylaştırdı. Böylece, “B�tmeyen 
b�r H�kâye” olan Darüşşafaka’nın en m�n�kler�, sek�z yıl 
sürecek okul yaşamlarına başlarken, okuldan 5, 10, 
20, 30 yıl önce mezun olanlar, kend� �lk geceler�n�, 
ağlamalarını, b�rb�rler�nde tesell� bulmalarını anarak 
evler�ne döndü.

“BEN BURADA CERRAH OLURUM”
Düzgün �fades�, kullandığı kel�meler, verd�ğ� cevaplarla 
hep�m�z� hayrete düşüren Y�ğ�t Akpınar, okulu, hem rek-

120 YENİ DAÇKALI UYUM PROGRAMINDAYDI!
HABER:

RA :

 Kayıt Başlangıç Tar�h�: 2 Ocak 2018, Salı

 Kayıt B�t�m Tar�h�: 21 Mayıs 2018, Pazartes�

 Sınav Günü: 27 Mayıs 2018, Pazar

 Sınav Saat�: 10.00

Sınav B�lg�ler�:

 Babasının ve/veya annes�n�n hayatta olmaması

 A�les�n�n madd� durumunun �y� b�r eğ�t�m �ç�n yeterl� 
olmaması

 2007 ya da sonrak� yıllarda doğmuş olması 
(Yaş düzeltmes� geçers�zd�r.)

 2017 - 2018 Eğ�t�m ve Öğret�m Yılında �lkokul 
dördüncü sınıf öğrenc�s� olması

 Sağlık ve d�ğer yönlerden yatılı okula kabulünde 
sakınca bulunmaması

 T.C. vatandaşı olması

2018 Darüşşafaka Sınavı’na 
g�recek öğrenc�lerde  
aranan koşullar:

Adres: Darüşşafaka Ortaokulu  
Darüşşafaka Caddes� No: 5/9 Maslak 
34457 Sarıyer / İstanbul
Telefon: 0 212 939 28 00 – Dah�l�: 2812
E-posta: kay�t.kabul@dek.k12.tr

İlet�ş�m

SINAV 27 MAYIS’TA...

Babası veya annes� hayatta olmayan, madd� olanakları ye-
ters�z öğrenc�lere parasız ve yatılı eğ�t�m fırsatı tanıyan 
Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 
2018 Pazar günü saat 10.00’da Türk�ye’n�n 21 �l�nde dü-
zenlenecek. Sınavda başarılı olan, mal� durum araştırması 
ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenc�ler ortaokul-
dan ün�vers�teye ücrets�z kolej eğ�t�m� alma hakkı elde ede-
cek. Bu  sınavla 120 öğrenc�y� daha Daçka A�les�’ne katma-
ya hazırlanan Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları, g�r�ş koşullarını 
taşıyan �lkokul 4. sınıf öğrenc�ler�ne ulaşab�lmek �ç�n yoğun 
çalışma yürütüyor.

27 MAYIS’TA 21 İLDE SINAV VAR
Başvuruları 2 Ocak’ta başlayıp 21 Mayıs’ta sona erecek 
olan Darüşşafaka G�r�ş Sınavı, 27 Mayıs’ta Adana, Ağrı, 
Ankara, Antalya, Bursa, Den�zl�, D�yarbakır, Erzurum, Gaz�an-
tep, İstanbul, İzm�r, Kayser�, Konya, Malatya, Mard�n, Mers�n, 
Samsun, S�vas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yapılacak. Bu 
�ller dışından sınava g�rmek üzere gelecek öğrenc�ler ve 
vel�ler�n�n ulaşım g�derler� Darüşşafaka Cem�yet� tarafından 
karşılanacak. Öğrenc�ler�n z�h�nsel potans�yeller�n� ve yara-
tıcılıklarını ölçen Darüşşafaka G�r�ş Sınavı; Genel Yetenek, 
Türkçe ve Matemat�k olmak üzere üç bölümden oluşuyor. 

İlkokul 4. sınıfta okuyan, babası ya da annes� hayatta olmayan, madd� olanakları yeters�z 

öğrenc�ler�n katılab�ld�ğ� Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’na g�r�ş sınavı, 27 Mayıs’ta 

Türk�ye genel�nde 21 �lde yapılacak. 2 Ocak’ta başlayan sınav başvuruları 21 Mayıs’ta 

sona erecek.

lamlardan hem de yenges�n�n akrabasının Darüşşafakalı 
arkadaşından b�l�yormuş. Sınavı ve sonrasını Y�ğ�t’ten 
d�nleyel�m: “Sınav kolaydı ama kafa karıştıran mantık 
soruları vardı, m�nnacık şeyler g�b� ama öneml�. Sınav 
sonrası yedeklerde olunca b�raz ted�rg�n oldum. Gerç� sı-
ram yukarıdaydı. Yaz tat�l� normal geçt�, annemle b�r alış-
ver�ş merkez�ndeyken annem�n telefonu çaldı. “Kazandı, 
hayırlı olsun” ded�ler. Ben sev�nçten neredeyse bağı-
racaktım, yan� öyle b� yerde olmasak bağırırdım. Okula 
gel�nce ‘Aman Allahım burası kocaman b�r okul. Nasıl 
çözer�m burayı?’ ded�m ama �k� günde öğrend�m her yer�. 
Ben cerrah olmak �st�yorum, başka okulda olsam belk� 
olamazdım ama burada olurum.’’ “Annem� özlüyorum ta-
b�� ama burada herkes aynı durumda’’ d�yen Y�ğ�t, 3 gün 
önce tanıştığı, sek�z yılı b�rl�kte geç�receğ� arkadaşlarını 
“kardeş” olarak ben�msem�ş b�le.

OKULUN ÜÇÜZLERİ
Darüşşafaka’yı Balıkes�r, Susurluk’tan kazanan üçüzler 
Özlem, Ayşe ve Ç�ğdem Efe, anneler�nden ayrıldıkları 
�ç�n üzülseler de üç kardeş b�r arada olmanın avantajını 
yaşıyor. Özlem, “B�r�m�z kazanmasa gelmeyecekt�k. B�r-
b�r�m�z� bırakmayacaktık” d�yor. Sınava g�r�p şanslarını 
denemek �sted�kler�n� söyleyen Ç�ğdem, kazandıklarını 
nasıl öğrend�kler�n�, “Yengemlerdeyd�k. Annemler mut-
fakta oturuyordu. B�lg�sayarda adımızı gördük, b�rb�r�m�-
ze sarıldık” d�yerek anlatıyor. Türkçeyle arası çok �y� olan, 
duygusal k�taplar seven, en son Falaka ve Tom Amca’nın 
Kulübes�’n� okuyan Ç�ğdem, Türkçe öğretmen� olacak. 
Kalb� ve akc�ğerler� çok merak eden Özlem ya doktor 
ya b�l�m �nsanı olmayı hedefl�yor. Sosyal b�lg�ler k�tabın-
dak� “B�nbaşı Ayşe”den etk�lenen Ayşe �se geleceğ�n  
b�nbaşısı. 


