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Leyla Alaton: 
Güçlü ve mutlu 
kadının sembolü

Bu binanın saye-i 
sakfında yetişen 
eğitimciler...

Darüşşafakalı 
gençlerin yurt 
dışı deneyimi 

Prof. Dr. Yusuf 
Eradam: “Size 
hasadı kazandıran 
o uzun geçmişi 
görmezden gelmek 
çok yanlış olur”

Darüşşafakalılar, 
YGS’de yüzde 
15’lik dilimde....

“Darüşşafakalı olmak demek
hayal etmek ve bunu başarmak demek!”
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Darüşşafaka, ülkemiz çocuklarına nasıl bir fırsat eşitliği 
sağlıyor? 
1863’te “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla kurulan Darüş-
şafaka, 153 yıldır annesi veya babası hayatta olmayan, maddi 
durumu yetersiz ve yetenekli öğrencilere uluslararası standart-
larda kaliteli bir eğitim vererek, bu misyonunu sürdürüyor. Bugün 
okulumuzda Türkiye’nin 70 ilinden 435’i kız, 537’si erkek olmak 
üzere toplam 972 çocuğumuz öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin 
%42’si İstanbul’dan %58’i İstanbul dışından geliyor. Darüşşafa-
ka kuruluşundan bu yana öğrencilerini sınavla belirliyor. Çocuk-
larımıza sunduğumuz fırsat eşitliği de tam bu noktada başlıyor. 
Çünkü eğitimde bölgeler arasında görülen farklılıkları dikkate 
alarak akademik bilgiden ziyade zihinsel ve yaratıcı düşünme 
yeteneklerini ölçen bir sınavla öğrencilerimizi belirliyoruz. Bu ne-
denle sınavımızı Türkiye’nin en ücra köşesindeki bir köy okulun-

Darüşşafaka Ortaokulu Müdürü Ayşe Görey ile Darüşşafaka geleneğini, Darüşşafaka’nın 
öğrencilere sağladığı fırsatları ve Darüşşafaka Giriş Sınavı’nı konuştuk. 29 Mayıs’ta 
21 ilde yapılacak sınava, şu ana kadar babası ya da annesi vefat etmiş, 2.000’e yakın 
4. sınıf öğrencisi başvurdu. 25 Mayıs’a kadar başvuru süreci devam eden sınavdan 
Darüşşafaka’nın giriş koşullarını taşıyan tüm çocukların haberdar olması için yoğun 
bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların başında yer alan Ayşe Görey ise herkesin bu 
konuda yapabilecekleri olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Çevrelerinde koşullarımıza uyan 
öğrenciler varsa sınavımıza yönlendirebilirler.”
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da okuyan öğrenci de büyükşehirde daha iyi koşullarda okuyan 
öğrenci de kazanabiliyor. Mesela bu eğitim-öğretim yılında Ar-
dahan’ın bir mezrasından bir kız öğrencimiz sınavımızı kazanarak 
ailemize katıldı.

Bu durumda Darüşşafaka’yı özel kılan yanlardan da bah-
setmek gerekiyor?
Darüşşafaka’da her öğrenci ayrı bir birey olarak kabul ediliyor. 
Tüm eğitim ve öğretim programları, bunu desteklemek üzere 

planlanıyor. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizi haya-
ta hazırlamak, kültürel yönden zengin kılmak amacıyla pek çok 
farklı etkinlik ve kulüp çalışmaları yapıyoruz. Onların ezberden 
uzak, yaşarak öğrenmelerini destekliyoruz. Bu nedenle pek çok 
dersi, laboratuvar ya da atölye ortamında uygulamalı gerçekleş-
tiriyoruz. Düşünün bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan bir grup 5. sınıf 
öğrencimiz, Araştırmacı Çocuk Programı kapsamında şu sıralar 
harıl harıl çileğin DNA’sını çıkarmak için çalışıyor. Bununla birlikte 
Darüşşafaka, hep ilk’lerin okulu olmuştur.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin gazetesidir.
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Değerli Okurlar,

Gazetemizin yeni sayısıyla sizlere ulaşmanın mutluluğunu ya-

şıyoruz. Bildiğiniz gibi 29 Mayıs’ta ailemize katacağımız yeni 

öğrencilerimizi belirleyecek sınavımızı düzenleyeceğiz.

Baba veya anne kaybıyla hayata başlayan, iyi bir eğitim alma 

olanağı bulunmayan ve bu sınavda başarılı olan 120 çocuğu-

muza daha Darüşşafaka çatısı altında çağdaş eğitim olanağı 

sunacağız. 

Onları da anneleri veya babaları ya da büyükbabaları veya bü-

yükanneleri ya da ilkokul öğretmenleri, ellerinden tutup Darüş-

şafaka’ya getirecek, içinde geride bıraktığı hayatlarından eş-

yalar dolu valizleriyle...  Aile fotoğrafları, en sevilen oyuncaklar 

ve birkaç giysiyle yüklü olacak valizleri muhtemelen... 

Önce çerçeveli fotoğraflar çıkacak valizlerinden, yataklarının 

başucundaki komodinlerin üzerine konulacak, sonra oyuncak-

lar... Ardından giysileri çıkacak valizlerinden, özenle yerleştirile-

cek dolaplarına... 153 yıldır her eğitim-öğretim yılının başında 

değişmeyen manzaradır bu, Darüşşafaka’da... Biz, on yaşında 

iyi bir eğitim ve gelecek için ailesini, evini, arkadaşlarını, şeh-

rini arkasında bırakan “mucize çocukların” ve çocuğunun iyi 

bir eğitim alabilmesi için ondan ayrılma fedakârlığını gösteren 

“vizyoner ebeveynlerin” okuluyuz.

O çocuklar ki vakti geldiğinde ellerinde Darüşşafaka Lisesi 

diploması, valizlerinde Darüşşafaka’da geçirdikleri dokuz yılın 

anıları ve arkalarında kocaman bir ailenin desteğiyle buradan 

ayrılacak. Ayakları yere sapasağlam basan, yaşam boyu öğren-

meyi ilke edinmiş, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, 

topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler 

olarak hayata atılacaklar ve büyük ihtimalle 12. sınıf öğrenci-

miz Ecem Sekban’ın ifade ettiği duyguları taşıyacaklar: “Da-

rüşşafaka, zorluklarla mücadeleyi öğreten, acısıyla tatlısıyla 

kara bir tohumdan yemyeşil bir ağaca dönüşüm sürecimin 

başlayıp tamamlandığı yer.” 

İşte, “yemyeşil bir ağaca” dönüştüreceğimiz 120 öğrencimizi 

belirlemek için 29 Mayıs’ta 21 ilde sınavımızı gerçekleştire-

ceğiz. Gazetemizin bu sayısında yer alan Ortaokul Müdürü-

müz Sayın Ayşe Görey’in söyleşisinde sınavımıza dair bilgileri 

okuyabilir, daha fazla çocuğa ulaşma çabamıza siz de destek 

verebilirsiniz.

51 yıl önce Darüşşafaka sınavını kazanarak bu yuvada ye-

tişmiş Prof. Dr. Yusuf Eradam’ın (DŞ’73), okulumuzda öğret-

menlik yapan iki mezunumuz Hatice Uslu (DŞ’2001) ile Aynur 

Hünerli’nin (DŞ’2004) ve değişim programlarıyla geçtiğimiz yıl 

eğitimlerini yurt dışında tamamlayan altı öğrencimizin öyküle-

rini gazetemizde okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda farklı kuşaklardan Darüşşafakalıların öykülerini 

sizlerle buluşturarak, hâlâ zamana yenilmeyen ilkelerin, değer-

lerin, duyguların var olduğunu göstermek istedik. Bu çatı altın-

da 153 yıldır korunan en büyük değerlerden biri de şüphesiz 

“bağışçılık”tır. 153 yıldır hiç tanımadığı çocukların iyi bir eğitim 

alması için tüm mal varlığını bağışlayanlar da, emekli maaşın-

dan onlar için para ayıranlar da ne mutlu ki hiç eksik olmadı.

Darüşşafaka’ya çok büyük katkı veren hayırseverlerin isimleri-

ni geleceğe taşımak amacıyla farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu-

nun ilk adımı olarak anma programları başlattık ve geçtiğimiz 

dönemde Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı, Reşit 

Saffet Atabinen’i, Süreyya İlmen’i ve Emine Sada Dumlu’yu ve-

fat yıl dönümlerinde andık. 

Bağışlarıyla 153 yıldır bu çarkı döndüren hayırseverleri bir kez 

daha saygı ve minnetle anarken, bu iyilik hareketinin bugünkü 

temsilcisi Sayın Leyla Alaton’u da gazetemizde konuk ettik.

Darüşşafaka’ya ilişkin daha pek çok haberin yer aldığı gazete-

mizi beğeniyle okumanızı diliyorum.

Saygılarımla

M. Talha Çamaş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Darüşşafaka Cemiyeti

Mesela; Türkiye’nin ortaöğretim düzeyindeki ilk tekno-girişimci-
lik merkezini açmıştır, yine Türkiye’nin ilk liseler arası 3D yazıcı 
atölyesi ve yarışmasını düzenlemiştir. Kampüsümüzde bulunan 
planetaryum ve gözlemevi sayesinde öğrencilerimiz gökyüzünü 
ve yıldızları inceleyebiliyorlar. Çocuklarımız Darüşşafaka’ya baş-
ladıkları andan itibaren yeteneklerine göre bir müzik enstrüma-
nının eğitimini alıyor ve en az bir spor dalıyla ilgileniyor. Yine kam-
püsümüzde futbol, basketbol, voleybol, hentbol sahaları, tenis 
kortları, havuz gibi pek çok spor alanı bulunuyor. Darüşşafaka, 
1955’ten bu yana İngilizce ağırlıklı eğitim veren bir okul... Öğren-
cilerimiz ortaokulu bitirdiklerinde B1 düzeyinde, liseden mezun 
olduklarında ise C1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip oluyor. 
Ayrıca 6. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Fransızca veya 
Almanca eğitimi veriyoruz.

Sizin hayatınızda Darüşşafaka’nın yeri nedir?
Darüşşafaka, öğrencilerini hayata dolu dolu hazırlayan, ülkesine 
ve dünyaya yararlı kişiler yetiştiren, sadece iyi bir okul değil, aynı 
zamanda büyük ve köklü bir ailedir. Böyle bir kurumda bulunmak-
tan son derece gurur duyuyorum. Her sabah öğrencilerimizin 
gözlerindeki ışıltıyı görmek, öğrenme azmini, sevgiyi ve saygıyı 
hissetmek bana yaşama enerjisi veriyor.

Ülkemizde bu sene Darüşşafaka’nın giriş koşullarını ta-
şıyan kaç öğrenci bulunuyor?
Bu sene koşullarımızı taşıyan yaklaşık 17.000 öğrenci var. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da tüm potansiyel adaylara tek tek ulaşarak, 
sınavımıza davet ettik. Buradan da 29 Mayıs’ta saat 10.00’da, 
21 ilde düzenleyeceğimiz sınava, babası veya annesi vefat et-
miş tüm 4. sınıf öğrencilerini beklediğimizi hatırlatmak istiyo-
rum. Sınavda öğrenciler, Genel Yetenek, Matematik ve Türkçe 
sorularını yanıtlayacaklar. Hepsine başarılar diliyorum.

Peki, Darüşşafaka’nın başka illerde okul açma gibi bir 
planı var mı?
Başka illerde okul açmayı tabii ki istiyoruz, çünkü daha fazla 
çocuğumuza fırsat eşitliği sunabilmek, daha fazla çocuğun 
yaşamını eğitimle değiştirebilmek ancak yeni bir okulla müm-
kün... Düşünün 17.000 koşularımıza uyan öğrencinin sadece 
120’sini kabul edebiliyoruz. Yaptığımız tanıtım toplantılarında 
katılımcılardan bu kalitede bir okulun başka illerde de açılma-
sı ve daha fazla çocuğa ulaşılması konusunda istekler, hatta 
sitemler alıyoruz.

Biraz sınav tanıtım toplantılarından bahsedebilir misi-
niz? Toplantı yapılacak il ve ilçeler neye göre seçiliyor?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı öğretmen, öğrenci ve veliler-
le buluşturmak için her sene tanıtım toplantıları düzenliyoruz. 
Tanıtım yapacağımız illeri potansiyel öğrenci sayısına bakarak 
belirliyoruz. Bu sene 29 merkezde toplantı yaptık.

Sınav merkezleri neye göre belirleniyor?
Sınav merkezlerini belirlerken yine potansiyel aday sayısını dik-
kate alıyoruz. Ayrıca sınav ilinin merkezi olması ve civar illerden 
ulaşımın kolay olması da belirleme kriterlerimiz arasında yer alı-
yor. Bununla birlikte yakın illerden sınavımız için gelen öğrenci ve 
velilerin yol masraflarını karşılıyoruz ki öğrencinin yaşadığı yerin 
sınav merkezi olmaması sınava katılmasına bir engel teşkil et-
mesin.

Darüşşafaka’ya giriş koşullarını taşıyan öğrencilere, öğ-
retmen ve velilerine neler söylemek istersiniz? Neden 
sınava girsinler?
Darüşşafaka, Türkiye’nin en seçkin, saygın, başarılı ve güvenilir 
kurumlarından biri... Öğrencilerin var olan yeteneklerini geliştiren, 
onları tam donanımlı olarak hayata hazırlayan bir okul. Öğrencile-
rimize, Avrupa Birliği standartlarında bir eğitim olanağı sunuyo-
ruz. Sınıflarımız en fazla 24 öğrenciden oluşuyor ve öğretmen 
başına ortalama 5 öğrenci düşüyor. MEB müfredatının yanı sıra 
öğrencilerimize bilimsel düşünme ve yöntem becerisi kazandır-
mayı hedefleyen “Araştırmacı Çocuk Programı” ile disiplinler ara-
sı planlama, bütünsel öğrenme ve kriter odaklı değerlendirme 
yetisini kazandırmayı hedefleyen Bakalorya Orta Yıllar Programı 
(MYP) gibi farklı programlar da uyguluyoruz.
Ayrıca; astronomi, MUN, Fotoğraf, Akıl Oyunları, Animasyon, Me-
katronik ve Robot Kulübü gibi 50’den fazla sosyal kulüp öğrenci-
lerimizin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için çalışıyor. Yurt 
dışındaki okullarla birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ve deği-
şim programları öğrencilerimizin vizyonlarının genişlemesinde 
ve dünya vatandaşı olabilmelerinde önemli rol oynuyor. Özetle, 
öğrencilerimizi yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benim-
semiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumlu-
luklarının bilincinde liderler olarak yetiştiriyoruz.

Darüşşafaka koşullarında bir okul dünyada bulunuyor 
mu?
Darüşşafaka koşullarına benzer birkaç okul var. Örneğin; ABD’de 
annesi veya babası vefat etmiş çocuklar için bir okul olduğunu 
biliyoruz. Hatta bu okul ile öğrencilerimiz ortak bir proje yapıyor-
lar. Aramızdaki fark Darüşşafaka’nın bağışlarla yürüyen bir kurum 
olması. Sanırım bu özelliğimiz bizi dünyada eşi olmayan bir kurum 
yapıyor.

Darüşşafaka’da okumak öğrenciler ve aileler için ne gibi 
avantajlar sağlıyor?
Ebeveynler çocuklarının önce iyi insan, sonra iyi meslekleri olan 
başarılı, mutlu bireyler olmalarını ister. Darüşşafaka Eğitim Ku-
rumları öğrencilerine bunları kazandıran bir kurumdur. Aileler gö-
nül rahatlığıyla okulumuzu tercih edebilirler. İlk haftalar elbette 
hem öğrenciler hem de veliler için zor geçiyor. Çünkü işin içinde 
ayrılık var. Bu dönemde okulumuzun rehberlik birimi her zaman 
öğrencilerimize ve velilerimize destek veriyor. Bu zorluklar atlatı-
lınca “Ağlayarak girdiğimiz bu kapıdan, ağlayarak çıkıyoruz” diyor-
lar mezun olurken...

Darüşşafakalı olmak ne demektir?
Darüşşafakalı olmak hayal etmek ve sonra da hayal ettiklerini 
başarabilmek demektir. n

Darüşşafaka Sınav Merkezleri
İL OKUL  TEL
ADANA  İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi (0-322) 454 26 76
AĞRI   Şeyh Edebali İlkokulu   (0-472) 215 12 16
 ANKARA  Namık Kemal Ortaokulu  (0-312) 425 24 05
ANTALYA  Başöğretmen Atatürk Ortaokulu (0-242) 312 66 70-71
BURSA   Dörtçelik İlkokulu   (0-224) 327 75 23
DENİZLİ  Gazi İlkokulu  (0-258) 216 18 35
DİYARBAKIR  Ali Emiri Ortaokulu  (0-412) 228 05 51 - 52
ERZURUM  İsmetpaşa İlkokulu  (0-442) 234 78 67
GAZİANTEP  Abdullah Kepkep İlkokulu  (0-342) 230 31 43
İSTANBUL  Darüşşafaka Eğitim Kurumları  (0-212) 939 28 00
İZMİR  Merkez Halit Bey İlkokulu  (0-232) 262 47 22

KAYSERİ  Besime Özdereci Ortaokulu  (0-352) 223 41 46
KONYA  Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu  (0-332) 351 12 22
MALATYA Fırat İlkokulu (0-422) 321 11 55
MARDİN 13 Mart İlk ve Ortaokulu (0-482) 213 29 07

MERSİN  İleri Ortaokulu  (0-324) 237 12 30
SAMSUN  Merkez Alparslan İlkokulu  (0-362) 231 10 42
SİVAS Behrampaşa Ortaokulu  (0-346) 221 22 77
ŞANLIURFA    Fevzi Çakmak Ortaokulu ( 0-414) 313 51 27
TRABZON Cudibey Ortaokulu   (0-462) 321 12 94
VAN   Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu  (0-432) 216 12 23

“EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ ÖNCE İYİ İNSAN, 
SONRA İYİ MESLEKLERİ OLAN BAŞARILI, MUTLU 

BİREYLER OLMALARINI İSTER. DARÜŞŞAFAKA 
EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNE BUNLARI 

KAZANDIRAN BİR KURUMDUR. AİLELER 
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OKULUMUZU TERCİH 

EDEBİLİRLER.”
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“Size hasadı kazandıran o uzun geçmişi 
görmezden gelmek çok yanlış olur”

Baktığımızda genel olarak birçok işte imzanız var. Yazar, 
çevirmen, besteci, fotoğraf sanatçısı, eleştirmen, öğre-
tim üyesi. Bu kadar çoklu düşünmenin arka planını öğre-
nebilir miyiz?
Ben burada da Darüşşafaka’yı anmak isterim. Bir deyim vardır; 
her dala uzanan, her şeyden anlıyormuş gibi olan ama hiçbirinin 
uzmanı olmayan. Bu bir kötülemedir aslında ama bu saydıklarını-
zın bir ikisinin uzmanı olduğumu söyleyebilirim. Bence önce me-
rak gerekli. Hayatta öğrenecek çok şey var. İyi bir öğrenci değil,  
öğrenici olmayı ben Darüşşafaka’da öğrendim. 

DARÜŞŞAFAKA’DAN ÖNCESİ… 
Niğde’nin Bor kasabasından çıkmışsınız, tozlu bağ yolla-
rında yetişmişsiniz. Sonra ablanız üniversite okuyacağım 
diye tutturunca ailece Ankara’ya taşınmışsınız. 
1962’de bir kamyonun üzerinde ilkokul üçe giderken taşındık 
Ankara’ya. Son çocuk, tekne kazıntısı ve “değmen Yusuf”uma 
diye büyümüşüm. Ev bana saray gibi gelirdi, ben de oranın pren-
siydim. Babam kunduracıydı, Ankara’ya taşındığımızda da diki-
mevinde işçi oldu. Annem bize hiç hissettirmedi, yani ben yoksul 
olduğumuzu hiç hissetmezdim. Beşinci sınıfta benim gözümde 
heybetli bir adam Vedat amca vardı, onun oğlu Haluk’la iyi arka-
daştık. Ağır ceza hakimi ve milletvekili. O benim Darüşşafaka’ya 
kaydolmamı istedi. Ben, annesi ve babası hayatta olanların da 
Darüşşafaka’ya kabul edildiği dönemde girdim. Yoksul, zeki ol-
ması ve sınavı kazanması koşulları geçerliydi ama. Ankara’dan üç 
dört kişi kazandık.

Ondan sonra Darüşşafaka süreci başlıyor sizin için… 
Biraz oraya ilişkin detayları öğrensek… 
11 yaşında İstanbul’a gelir gelmez aşık oldum, ilk sevgilim İstan-
bul oldu. Bu kadar çok şeye merak duymamda okulun çok etkisi 
oldu. Daha hazırlıkta Shakespeare okuduk. İngilizceyi o kadar çok 
sevdim ki İngilizce öğretmeni olmaya 12 yaşında karar verdim. 
Hatta arkadaşlarıma İngilizce öğretip not verirdim. 

Peki çabuk adapte oldunuz mu, aile başka bir şehirde, siz 
de anladığım kadarıyla aileye düşkün, prens gibi yetişti-
rilmiş tek erkek çocuksunuz? 
Onu nereden öğrendim bilmiyorum ama gece battaniyeyi üstü-

Prof. Dr. Yusuf Eradam’ın 11 yaşında başlamış 
Darüşşafaka yolculuğu, orada okurken karar 
vermiş öğretmen olmaya. Şimdilerde Kültür 
Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı 
olan Eradam’la Darüşşafaka anılarını konuştuk. 
Şair, öykü yazarı, çevirmen, eleştirmen, amatör 
fotoğraf sanatçısı ve besteci olan Eradam, bu 
çok yönlü kişiliğinin altında da Darüşşafaka’yı 
anıyor, yetiştiği yuvanın kendisine çok ilham 
verdiğini belirtiyor. 

HABER: BANU BOZDEMİR   
FOTOĞRAF: GÖKHAN DEĞİRMENCİ 

me çeker hüngür hüngür ağlardım, sabah da tekrar oraya adapte 
olurdum. Bir çift ayakkabı verirlerdi, İstanbul’u dolaştırmaya çıka-
rırlardı. Müdiremiz Nazıma Antel çok kıymetliydi bizim için. Benim 
şöyle bir formül geliştirmeme vesile oldu. Şefkat ve disiplinle 
gelen mesafe eşittir heybet. Heybetli bir kadındı, çok korkardık 
ama anaçtı aynı zamanda. Okulumuz çok faaldi. Orta ikide kur-
duğumuz Maydanozlar müzik grubumuz vardı. 10 Kasımlarda 
şiir okurdum, İstiklal Marşı okuma yarışmasında sınıfta birinci 
olmuştum. İngilizce okuma yarışmasında hazırlık sınıfları içinde 
birinci oldum. Böyle küçük başarılar alınca daha çok öğrenmem 
lazım dedim, okul siz istedikçe olanak veren bir okul. Ben de hırslı 
bir çocuktum. 

Darüşşafaka’da diğer çocuklarla aranız nasıldı, yatılı 
okumak vs… 
Gayet iyiydi, ayrım yoktu çocuklar arasında. 1863’lerde kuruldu-
ğu için o zamanki kural Türk ve Müslüman çocuklarının alınma-
sıydı. Gayrimüslimler alınmıyordu. Sanki onlar yoksul olamazmış 
gibi. 2012 yılındaki Genel Kurul’da bu değiştirildi. 

Lise mezuniyetinize kadar okudunuz değil mi orada? Üni-
versitede herhangi bir desteği oldu mu Darüşşafaka’nın? 
Evet, 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü biterken Ankara’ya döndüğü-
mü hatırlıyorum. Hayır, devlet bursu aldım onun dışında Darüşşa-
faka’dan herhangi bir yardım almadım. Ailemin yanında kalıyordum 
zaten ve devletten aldığım burs da yeterli geliyordu. Öğrenciyken 
başladım çalışmaya. Tercümanlık, garsonluk gibi işler yaptım. 

Öğretmenlik yapma fikri hep vardı diyorsunuz, peki Da-
rüşşafaka’da öğretmenlik yapma düşüncesi oldu mu?
O fikir hep oldu tabii. Hacettepe’de okurken o çok yaygın bir 
tavırdır, insan hangi okulda okuyorsa o okulda sevdiği hocaları 
oluyor mutlaka. Benim ilahlarım hep olur ve onlara bağlanma hu-
yum vardır. Üniversitede de çok değerli hocalarım oldu, onların 
yanında kalmak, onlarla yürümek istiyorsunuz. Dil hocası olmak 
da önemliydi, doktoramı bitirdikten sonra Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı Bölümü’nde 2004 yılına kadar çalıştım. Doçentliğimi 
de profesörlüğümü de oradan aldım. Ama o arada fotoğrafa me-
rak saldım, müzik duruyor. Mesela 60 yaşında yapabildim albü-
mümü. Hâlâ yapabilsem stüdyoya girmeye hazır bir sürü bestem 
var. Kayahan, Kaç Para bestemle 1983 Eurovision Türkiye ele-
melerine katılmıştı. 

Tekrar İstanbul’a dönmeniz ve Kültür Üniversitesi yolcu-
luğunuz nasıl başladı? 
Emekli olunca İstanbul’a geldim. Aslında başvurduğum ilk okul-
dur Kültür Üniversitesi. Ama o zaman olumlu bir yanıt gelmemiş-
ti. Ben de Haliç Üniversitesi’nde başladım sonra Işık Üniversite-
si’ne, oradan da Bahçeşehir’e geçtim. Buradan da teklif geldi o 
arada. 2014 yılında buraya başladım. Burası son hocalık yerim 
olsun isterim. 

Tekrar Darüşşafaka’ya dönecek olursak, tüm mal varlığı-
nızı Darüşşafaka’ya bağışladınız. Bu konuda neler söyler-
siniz? 
O kadar çok dillendirdim ki… Bu bir çeşit profesör olacağım, 
albüm yapacağım tarzı bir idealdi. Vefa ideali. Birçok insanı bık-
tırmış bile olabilirim. Kimim kimsem yok derken, elbette bir sürü 
yeğenim akrabam var. Ama hepsi de adam oldu, yardım edebil-

diğime etmişimdir belki. Geri ödenmesi gereken bir şey de var, 
o çarkın da dönmesi gerekiyor. Tüm yazdıklarımın telif hakkı da 
dahil olmak üzere, ölene kadar ismimi daha da büyütmem gere-
kiyor ki, onlar daha fazla telif getirsin. Bunu resmileştirdik iki şa-
hitle. Bu o kadar büyütülecek bir şey değil, illa biyolojik, fizyolojik 
akrabanız olması gerekmiyor, onlar bizim kardeşimiz. Yine aileye 
gidiyor.  

Güzel bir vefa örneği…
Hasret ürününü veriyor bir şekilde, hasat mevsimine girdiğiniz-
de anlıyorsunuz bunu. Akademik açıdan da öyle. Eskiden şunu 
yayınlatayım diye çırpınırdım, şimdi onlar size gelmeye başlıyor. 
Alanınızda ün değil saygınlık kazanınca onun da keyfi ayrı oluyor. 
Size o hasadı kazandıran o uzun geçmişi görmezden gelmek çok 
yanlış olur. 

Ziyaretleriniz oluyor mu? 
Onu da çok sık yapmıyorum. Bu benim karakterimde olan bir şey. 
Çok nadir gidiyorum. Öyle bir görünür olmama sıkıntım var. Ede-
biyat, şairlik, yazarlık onlarda da var bu görünmeme halim. PEN 
Yazarlar Derneği üyesiyim ama toplantılarına gitmiyorum mesela. 
Çok pimpirikliyim. Çok sevdiğim bir yazarla tanışmak da istemem. 
Eserlerinden seviyorum ama tanışınca tılsımı gidiyor bazen. 

Peki Darüşşafaka anılarınız mutlaka vardır, bir ya da bir-
kaçını bizimle paylaşır mısınız? 
Hayrettin Cete hocamı gerçekten çok severdim. Folklor ekibini 
o çalıştırırdı. Beni boy meselesinden almadıkları için ekibe, onları 
imrenerek izlerdim. Bir gün Hayrettin Cete prova için arkadaşları 
çağırıyor, minik taşlar atıyor cama. Ben de o taşlardan birini geri-
sin geri aşağıya attım. Taş gözlüğüyle gözünün arasına girdi. Beni 
çağırdı yanına ve bir tokat attı. Ben ağlamaya başladım. Bana İn-
gilizce ‘go to hell’ dedi. Ben de ona ‘you go to hell’ dedim. Böyle 
çocuksu şeylerimiz vardı. Bir diğeri de Aynur Doğruer hocamla 
ilgili. Nazıma Antel ilk kez Darüşşafaka’dan dışarı çıkmamı sağla-
mıştır. Çivi saplama olayından sonra titreyerek gittiğim odasında 
okuldan memnun olup olmadığımı sormuştu. Tabii ki memnun-
dum. Aynur Doğruer hocamız Türkçe öğretmenimizdi. Onun da 
gözüne girmek için çırpınırdım, benden başkasını sevecek diye 
ödüm kopardı. İstiklal Marşı’nı ona göre Fatih arkadaşımız en iyi 
okumuştu ama sınıf beni seçmişti. Aynur hoca “Küçük Erkekler” 
diye bir Amerikan romanı hediye etmişti bana, hâlâ durur. Ama 
okumadım. Neden? Çünkü Aynur hoca beni seçmedi. En sevdi-
ğim hoca beni sevmedi kafası. Benim öğrencilerimde de var ay-
nısı, hemen anlıyorsunuz. Ama Aynur hocama layık olmaya hep 
çalıştım, o idollüğünden bir şey yitirmedi benim için. Geçen yıldı 
sanırım Darüşşafaka yararına Süreyya Operası’nda Nazım Hik-
met şarkıları konserinde, ben de albümümü o gün çıkarmıştım, 
Nazım Hikmet için yaptığım besteyi çıktım hocamın karşısında 
okudum, o da beni dinledi. İyi örnekler önünüzdeyse seçmek size 
kalıyor. n
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla 
Alaton, başarılı bir iş kadını, iki çocuk 
annesi ve kendini kadınların güçlenmesine 
ve mutlu olmasına adamış bir girişimci… 
Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşımak 
amacıyla görüşler üreten  Yüksek Danışma 
Kurulu ve Darüşşafaka için kaynak yaratan 
Konuşmacı Platformu’nun ilk üyeleri arasında 
yer alan Alaton, fikrini, gönlünü, emeğini 
Darüşşafaka’ya veren bir eğitim gönüllüsü... 
Her zaman Darüşşafaka’nın ve öğrencilerinin 
yanında olan  Leyla Alaton, Alarko Holding’deki 
ofisinde sorularımızı yanıtladı.  

“DARÜŞŞAFAKA’DAKİ ÖĞRENCİLER ÇOK 
ÖZEL ÇOCUKLAR”
Darüşşafakalı öğrencilerle zaman zaman söyleşiler yaptığını 
ifade eden Leyla Alaton, sohbete şu sözlerle başlıyor: “Darüş-
şafaka’daki öğrenciler çok özel çocuklar. Bütün Türkiye’den top-
lanmış, çok zor şartlardan gelen ve değer bilen öğrenciler. Onlar 
yokluktan geliyor ve bence çok daha ileri gidecekler. Darüşşa-
faka’ya gidip konuşma yapmayı çok seviyorum. Konuşmama da 
şöyle başlıyorum: Darüşşafaka öğrencileri seçilmiştir, özeldir ve 
ilerinin Türkiye’sinde önemli çocuklardır.” 
Bugün eğitim sisteminin bölgeden bölgeye değişen, çok bü-
yük, dinamik bir sistem haline geldiğini ifade eden Leyla Alaton, 
değişim hızının giderek arttığı, medyanın çocuklar ve gençlerin 
yaşamında daha etkili olduğu bugünün dünyasında öğretmen-
lerin de kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yapıyor: “Öğ-
retmenlerin ‘yeni dünya’ koşullarına çok çabuk adapte olacak 
şekilde seçilmesi lazım. Kendilerini sürekli geliştirmeliler” diyor. 
Öğretmenlerin artık öğrencilerle çok daha yakın bir ilişki içinde 
olduğunu gözlemlediğini de söyleyen Alaton, “Bizim yaşadığımız 
o ast-üst ilişkisi, o çok saygılı, korku dolu ilişki yok. O günleri ha-
kikaten negatif anıyorum. Korkunun güdümünde giden bir eğitim 
sisteminden bambaşka bir eğitim sistemine geçtik” diye anlatı-
yor. Bugünün gençliğine çok geniş imkânlar verilmesini savunan 
Alaton, “Çincenin bile öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. En 
azından böyle bir imkân olmalı” diyor. 

“DARÜŞŞAFAKA’NIN MİSYONUYLA GURUR 
DUYUYORUM”
2009 yılından beri Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kuru-
lu’nun (YDK) üyesi olan Alaton, “Çok güzel bir danışma kurulumuz 
var. Darüşşafaka, benim içinde olmaktan gurur duyduğum bir 
eğitim-öğretim yeri. Misyonuyla gurur duyuyorum. Türkiye’ye çok 
değerli kişiler yetiştiren ve doğru kişiler tarafından yönetilen bir 
kurum” diye görüş bildiriyor.
Alaton, YDK üyelerinin Ocak 2015’te başlattığı gönüllü bir sosyal 
sorumluluk girişimi olan Konuşmacı Platformu’nun da kurulduğun-
dan beri üyesi. Çeşitli şirketlerde yaptığı konuşmalar karşılığında 
aldığı ücretleri Darüşşafaka’ya bağışlıyor. Dilek Ergül’ün öncülü-
ğünde 2014’te Darüşşafaka yararına gerçekleştirilen Rota Atlan-
tik projesine destek vermek amacıyla Ankara’da özel koleksiyo-
nundan eserleri “Alaca” isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturan 
Alaton, sosyal medyada da her fırsatta Darüşşafaka’yı destekliyor. 

ÖZGÜR VE MUTLU KADINLAR İÇİN: 
FREE’N HAPPY
Kadının ekonomik bağımsızlığının özgürlüğü ve mutluluğu da be-
raberinde getirdiğini belirten Alaton, Free’n Happy isimli bir ha-
reket başlatıyor. Diyor ki: “Free’n Happy, özgür ve mutlu demek. 
Kadın eğer kendi parasını kazanabilirse ayakta durabilir, kendi 

seçimlerini yapabilir ve mutlu olur. Zorluklarla daha kolay başa 
çıkar. Ekonomik bağımsızlık ailede eşitliği getirir. Daha dengeli 
ve sıhhatli aileler olur. Bir kadın parasını kazanabiliyorsa, kendini 
daha güçlü hisseder.”
Sağ kolunu göğe doğru uzatarak, “Yapabilirim” dercesine güçlü 
ve kararlı bir şekilde eliyle yaptığı işaret de “Free’n Happy”nin 
sembolü… Bu pozuyla kadınlara ilham ve güç veriyor. “Yapabi-
lirsiniz” diyor, “siz de başarabilirsiniz”. Sosyal medyada bu pozu 
vererek paylaştığı fotoğrafları görebilirsiniz.
Sosyal medyanın gücüne inanıyor ve onu çok iyi kullanıyor: “Sos-
yal medya bugünün en önemli iletişim aracı.” Instagram’da 60 
binden fazla takipçisi olan, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Snap-

chat’i aktif olarak kullanan Alaton, sevenlerine ve sevdiklerine 
sosyal medya aracılığıyla ulaşıyor, sık sık paylaşım yapıyor ve 
yenilikleri takip edip uyum sağlıyor. Paylaşımlarıyla takipçilerini 
sürekli motive ediyor. Kendi yaşama sevincini yayarak büyütüyor.
“Bayan Yanı” dergisinin tanıtımına da destek veren Alaton, “Ora-
daki yazarlar çok önemli, canı yanmış, progresif ve çağdaş kadın-
lar. Takip edin, hem çok güler hem de çok şey öğrenirsiniz. Bu ya-
zarlar Darüşşafaka’ya davet edilmeli ve genç kızlarla konuşmalı. 
Çünkü ağaç yaşken eğilir” diyor. 
Yaratıcılığının, enerjisinin kaynağını soruyoruz. Olumsuz tecrübe-
lerden sonra insanın daha yaratıcı olduğunu ifade ediyor ve “Ben 
boşandıktan sonra daha yaratıcı oldum. Çünkü canım en çok o 

Leyla Alaton: Güçlü ve 
mutlu kadının sembolü

SÖYLEŞİ: BAHAR PAYKOÇ    
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zaman yandı. İş hayatında da öyle, canım yanınca çok daha kükreyerek 
çıktım. Allah vermesin ama ne kadar büyük bir acı çekersen o kadar 
büyük çıkıyorsun. Ne kadar çok bastırılırsan volkan gibi o kadar yukarı 
doğru fışkırıyorsun” diye anlatıyor. 
Yıllar geçtikçe hayır demeyi de öğrenmiş: “Hayatımın bu döneminde, 
en çok biriktirdiğim, gördüğüm, en çabuk kavradığım, en kolay analiz 
ettiğim devredeyim. 10 yıl önce, utandığın veyahut da çok ayıp olur 
dediğin çok şeyden bugün gururla bahsediyorsun. Ve kendinde aşa-
ma gördüğün için iyi hissediyorsun. Yani yerinde saymamışsın, bir yol 
almışsın. Ve kadınların da hayır demeyi öğrenmelerini istiyorum. Ben 
bir sürü şeye hayır demedim, siz deyin istiyorum. Hayır demediğimiz 
için bugünlere geldik.”

“BAŞLATMAYI SEVİYORUM”
On üç yaşından beri çalışan Alaton, iş yaşamından her zaman büyük 
keyif aldığını ve kendini “starter (başlatıcı)” olarak tanımladığını belirti-
yor. Çalışmayı, üretmeyi, toplum için, başkaları için bir şeyler yapmayı 
seviyor. Enerjik… “Ben başlatmayı seviyorum. Mesela TurkishWIN’i 
başlatanlardan biriyim. Topraktan çıkma, yeşerme safhasını seviyo-
rum. Sonra güller açmasını da dışarıdan seyretmeyi seviyorum” diyor. 
İnsanlardaki ön yargıları yıkmak için de çalıştığını ifade eden Alaton, 
Common Purpose Türkiye - Ortak İdealler Derneği’ne destek verdiğini 
söylüyor. “Çok değişik çevrelerden insanlar, bu dernekte bir sene için-
de 60 saat bir arada zaman geçiriyor. İnsanların bir araya gelince ne 
kadar daha ön yargısız ve güzel bir beraberlik geçirebileceğini görüyor-
sunuz. Çevrelerine karşı daha az ön yargılı hale geliyorlar ve hale hale 
genişliyor bu.” 

“GÜÇLÜLÜK KAZANILAN BİR ŞEY”
Leyla Alaton, iş dünyasında ve hayatta güçlü duruşuyla tanınan bir ka-
dın. Sebebini sorduğumuzda, “O bir genetik, o bir karakter, o bir bastırıl-
madan sonra çıkış ve o bir Leyla olmak” diye yanıtlıyor ve devam ediyor: 
“Bugünkü Leyla kendine güvenen, kendi becerisine, kendi sebatkârlı-
ğına, kendi yılmazlığına inanan bir kadın… Bu da hayatın bu evresinde 
sahip olduğum güzel bir his, yaşlanmak böyle bir şey. Kendinden emin 
olmak yaşla geliyor.” Güçlülüğün kazanılan bir şey olduğunu söyleyen 
Alaton, “Kimse sana o gücü vermiyor. Sen kendin tecrübeleri yaşadık-
ça güçleniyorsun, kendine güvendiğin için güçleniyorsun ve sonunda 
kendine o kadar güveniyorsun ki hiçbir şey beni yıkamaz, yıldıramaz, 
ben neysem oyum noktasına geliyorsun. Ve korkusuzlaşıyorsun. Ben-
ce güçlü olma hissi korkusuzluktan gelir. Ben, babamın genetiğini taşı-
dığım için korkusuz olduğumu düşünüyorum” diye anlatıyor. 
Babası İshak Alaton’dan söz açılınca ondan aldığı çok özelliği olduğunu 
belirten Leyla Alaton, babasını şöyle anlatıyor: “O çok iyimserdir. Her-
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kese çok fazla güvenir. Yaratıcıdır. Üç adım ileriyi görür. Çok şeffaftır. 
Çok vericidir. Çok insan sever. Memleket için yaşar. Maddeye o kadar 
önem vermez. Giydiği kıyafet sıfır önem taşır” dedikten sonra gülerek 
ekliyor: “Tabii, ben bir kadın olarak o bakımdan ona o kadar benzemiyo-
rum çok şükür…” Babasının dünyaya geldiği toplum koşullarıyla kendi 
içine doğduğu koşulların da birbirinden çok farklı olduğunu ifade eden 
Leyla Alaton, “O Varlık Vergisi’ni görmüş, 14 yaşındayken evindeki 
soba bile gözünün önünde sökülüp alınmış. Tamam, biz de benzin ve 
kahve kuyruğu görmüş bir nesiliz ama onların gördüğü yokluğu da gör-
medik doğrusu. Onlar, en kötüsünü gördüğü için de çıkışı çok büyük 
olmuş, büyük bir şirket kurmuş, Türkiye’ye çok büyük katkısı olmuş. 
Çok güzel bir hikâyesi var” diye anlatıyor. 1954’te Bankalar Caddesi’n-
deki Vefai Han’da küçük bir odada kurulan bugünün koskoca Alarko 
Holding’inin ve İshak Alaton’un ilham verici yaşam öyküsü, Mehmet 
Gündem’in kendisiyle yaptığı söyleşilerin yer aldığı “Lüzumlu Adam” ve 
“Lüzumsuz Adam” isimli kitaplarda anlatılıyor. “Lüzumsuz Adam” ismi, 
İshak Alaton’un mütevazı kişiliğinden ileri geliyor.
“Zenginlik nedir?” sorusuna “Servetini kaybettiğinde geride kalandır!” 
cevabını veren İshak Alaton şöyle diyor “Lüzumlu Adam”ın 285’inci 
sayfasında: “Zor ve sıkıntılı bir geçmişten geliyorum. Çok çalıştım, 
büyük mücadeleler verdim. İş kurdum, adım adım büyüdük, holding 
sahibiyim, zengin olduğum söylenir, ama hiçbiri beni anlatmaya yet-
mez. Bütün bunlar beni tatmin de etmez. Bir miktar paraya sahip ol-
duktan sonra daha fazla paranın mutluluğa çok fazla katkısı olmadığı 
neticesine vardım. Saygın bir ömür, zengin bir hayata tercih edilir diye 
düşündüm. Bu benim hayat felsefem haline geldi ve çok erken bir dö-
nemde, belki şirket olarak veya aile olarak çok da zengin olmayacağız, 
ama saygın olacağız dedim. Türkiye’deki şartlarda dahi saygınlığın her 
şeyin ötesinde olduğu neticesine vardım.” 
“Sizi hayatta en çok ne mutlu eder?” diye sorduğumuzda şöyle yanıt 
veriyor Leyla Alaton: “Önce yavrularımı sıhhatte ve mutlu görmek, 
ailemin yanımda olması, işimde huzurlu olmam beni çok mutlu eder. 
Ayrıca genç kızların benim rol modelliğimden, mentorluğumdan fayda-
lanıp benim kadar çok hata yapmamalarını ümit etmek beni mutlu edi-
yor. Ben başıma gelenleri, yaşadıklarımı mümkün olduğu kadar şeffaf 
anlatmaya çalıştıkça onların bundan ders almaları beni mutlu ediyor. 
Ben başkalarından farklı olarak çok göze sokuyorum bazı gerçekleri. 
Ve çok da faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Cennette yerimin ay-
rıldığına eminim orası sıkıcı olsa da. Şaka…” diyor ve gülüyor. 
Leyla Alaton’un Darüşşafakalı öğrencilere tavsiyelerini almadan onu 
bırakamazdık. İşte tavsiyeleri: “Beni sosyal medyada takip etsinler, 
hayatlarında mutlaka sevdikleri işi yapsınlar, çalışkan olsunlar, hata 
yapacaklar elbet ama kendilerine güvensinler, başkalarından çok ken-
dilerine güvensinler. Kendilerini sevsinler…” n

KONUŞMACI 
PLATFORMU
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Salih Zeki’ler, Ahmet Rasim’ler, İsmail 
Safa’lar, Osman Nuri Ergin’ler,  Mahmut 
Cûda’lar gibi “çatısının gölgesinde 
yetişenlerin” bilgisini, mesaisini fırsat 
eşitliği için harcadığı Darüşşafaka’da  bugün 
görev yapan iki eğitimcinin öyküsünü sizlerle 
buluşturmak istedik: İngilizce öğretmeni 
Hatice Uslu (DŞ’2001) ile kimya öğretmeni 
Aynur Hünerli (DŞ’2004)... 

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka, tarihi  bo-
yunca birçok değerli sanatçı, bilim ve fikir insanının gönüllü öğ-
retmenlik yaptığı, bilgisini, mesaisini fırsat eşitliği için verdiği bir 
eğitim yuvası olmuştur. Kimler yok ki bu isimlerin arasında...  Şair 
Namık Kemal ile Yahya Kemal Beyatlı, bestekâr Zekai Dede Efendi, 
oğlu Ahmet Irsoy  (ikisinin toplam hizmet süresi yaklaşık 70 yıldır), 
Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa, yazar Ahmet Mithat Efendi, 
spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan, sporcu ve eğitimci Ruhi Sarılap, 
ressam Hoca Ali Rıza, Halil Edhem Eldem, Emile Lacoine ile Agah 
Efendi, tarihçi Yusuf Akçura, Darüşşafaka Marşı’nın bestecisi Tahir 
Sevenay, önde gelen dilbilimci Tahir Nejat Gencan... 
Aynı şekilde matematikçi Salih Zeki, yazar Ahmet Rasim, edebi-
yatçı İsmail Safa, belediyeci Osman Nuri Ergin, yazar ve eğitimci Ali 
Kami Akyüz, ressam Mahmut Cûda, şair Vasfi Mahir Kocatürk gibi 
Darüşşafaka’nın yetiştirdiği pek çok sanat, edebiyat, bilim insanı 
da Darüşşafakalı öğrencilerin eğitiminde görev üstlenir.
Darüşşafaka isimli şiirinde “Ben saye-i sakfında yetiştim bu binanın” 
(Bu binanın çatısının gölgesinde yetiştim) diyen şair, yazar İsmail 
Safa (DŞ’1886), aynı zamanda 1920-1939 yılları arasında Darüş-
şafaka Müdürü olan Ali Kami Akyüz’ün ağabeyiydi. Goethe, Tolstoy, 
Flaubert gibi ünlü yazarların eserlerinin tercümesini yapan Ali Kami 
Bey, Darüşşafaka tarihinde özel yeri olan eğitimcilerden biridir.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Darüşşafaka, yetiştirdiği gençler 
arasında öğretmenlik mesleğine gönül verenleri, akademik kadro-
suna dahil ediyor. Günümüzde Darüşşafaka’nın akademik kadro-
sunda görev alan eğitimciler arasında iki Darüşşafakalı bulunuyor: 
İngilizce öğretmeni Hatice Uslu (DŞ’2001) ile kimya öğretmeni Ay-
nur Hünerli (DŞ’2004)... Şimdi onların hikâyelerine kulak veriyoruz.

HATİCE USLU: “BURADA, HİÇBİR YERDE 
BULAMAYACAĞINIZ BİR ENERJİ VAR”
Darüşşafaka Lisesi’nden 2001 yılında mezun olan Hatice Uslu, 10 
yıldır yetiştiği yuvada İngilizce öğretmenliği yapıyor. Uslu’yu Darüş-
şafaka’yla tanıştıran hâlâ minnetle andığı ilkokul öğretmeni oluyor. 
O yıllar Darüşşafaka Sınavı’nın yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
yapıldığını hatırlatan Uslu, bu nedenle sınava Darüşşafaka’da giri-
yor ve kazanıyor. Ardından da kendi deyimiyle keyifli bir öğrencilik 
dönemi başlıyor: “Ben daimiydim. İstanbul’da bir sürü akrabam var-
dı, arada onlar ısrar edince çıkıyordum açıkçası. Daimi olmak bana 
çok keyif veriyordu, hatta cuma günü olsun da evciler bir an önce 
gitsin diye beklerdik. Geniş bir çevrem vardı ve çok eğleniyorduk.”
Darüşşafaka’nın sunduğu imkânlardan sonuna kadar yararlandı-

duğunu ifade eden Uslu, “Onlar için çok önemli bu. ‘Öğretmenim 
bizi anlayabiliyorsunuz’ diyorlar. Mezun olmaya yaklaştıkları zaman 
‘Abla diyelim mi artık?’ diye espriler yapıyorlar. Hem ablaları hem 
öğretmenleriyim” diyor. Velilerin de Darüşşafakalı olduğunu öğren-
dikten sonra çok rahatladıklarını söylüyor: “Çünkü ilk defa geliyorlar 
okula. İlk defa böyle bir maceranın içine girdikleri zaman kendile-
rinden birinin, yani Darüşşafakalı birinin burada öğretmen olduğunu 
duyunca çok rahatlıyorlar. Onlara bir güven veriyor.”
Başka bir okulda çalışmayı hayal bile edemediğini belirten Uslu, 
“Buradaki öğrencilere o kadar bağlıyım ki… Kendim de aynı yollar-
dan geçtiğim için onların başarılı olması için elimden geldiği kadar 
çaba sarf ediyorum. Ömrümün yarısından fazlası burada geçmiş 
durumda. Yani artık benim etim kemiğim gibi oldu. Yuvam diyebili-
rim. Kopamadığım bir yer. Burada çok büyük bir manevi tatmin his-
sediyorum. Öğrencilerle iç içe olmak çok güzel. Bazen gerçekten 
insanın özel hayatında sorunlar da oluyor ama okula girdiğiniz anda 
onların size bir sarılması gerçekten her şeyi unutturuyor. Ve diyor-
sun: ‘Evet, Hatice şu anda burada olman ve verimli olman gereki-
yor’. Bu hiçbir yerde bulamayacağınız bir enerji bence.”

AYNUR HÜNERLİ:  “DARÜŞŞAFAKA, DEĞİŞİM VE KENDİ 
AYAKLARININ ÜZERİNDE DURMAKTIR”
Darüşşafaka Lisesi’nden 2004 yılında mezun olan Aynur Hünerli, 
yedi yıldır yetiştiği yuvada kimya öğretmenliği yapıyor. Marmara 
Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olur olmaz  
belletmen öğretmen olarak Darüşşafaka’ya geri dönen Hüner-
li, bir yıl boyunca öğrenci evlerinde küçük sınıflarla ilgileniyor. 
Ardından da lise 10, 11 ve 12. sınıfların kimya dersine girmeye 
başlıyor. Bir zamanlar öğrenci olarak oturduğu sıraların bugünkü 
sahiplerini geleceğe hazırlıyor, bir zamanlar öğretmeni olan mes-
lektaşlarıyla birlikte görev yapıyor.

“BURAYI GÖRDÜĞÜMDE ADETA BÜYÜLENMİŞTİM”
Onu da Darüşşafaka’yla tanıştıran ilkokul  öğretmeni oluyor. Üze-
rinden yaklaşık 20 yıl geçse de Hünerli, Darüşşafaka Sınavı’na 
girdiği günü sanki dünmüş gibi anlatıyor: “O yıllar bugünkü gibi 
tanıtım çalışmaları yoktu. Her zaman şükranla andığım ilkokul 
öğretmenimin sayesinde Darüşşafaka’dan haberdar oldum. İs-
tanbul’da yaşadığım için sınava burada girdim. Yıl 1997... Ana ka-
pıdan içeri girince -o meşhur yeşil-siyah kapıdan- ellerim titriyor, 
kalbim küt küt atıyordu. Annem, o halimi görünce ‘sağlığın daha 
önemli, istersen girme, soğan ekmek yer, seni yine de okuturum’ 
demişti. Öncesinde Anadolu Lisesi sınavlarına da girmiştim ama 
zerre kadar heyecanlanmamıştım. Oysa buraya geldiğimde elle-
rim titremeye başlamıştı. Çünkü burayı gördüğümde adeta bü-
yülenmiştim.”
Darüşşafaka’nın kapılarını açan sınavı kazanan Hünerli, ardından 
yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: “O yıllar oryantasyon iki hafta sü-
rüyordu. Ama bugünkü gibi veliler katılmıyordu. Annem, beni ya-
takhaneye bıraktı, valizimi dolabıma yerleştirdi ve gitti, diğer veli-
ler gibi... Oryantasyondan sonra İngilizce hazırlık sınıfına başladık. 
İngilizce öğretmenimiz Aysel Çobanlı, müthiş bir eğitimciydi. Hızlı 
bir şekilde Darüşşafaka’ya adapte oldum.”

“BEN, KİMYA ÖĞRETMENİ OLACAĞIM”
Öğretmenlik hayallerinin Darüşşafaka’da şekillendiğini kaydeden 
Hünerli, “9. sınıftayken, ‘ben kimya öğretmeni olacağım’ dedim. 
Çünkü kimya dersini çok seviyordum. Öyle ki üniversite tercih 
döneminde sadece Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği 
Bölümü’nü yazmak istemiştim ama öğretmenlerim başka ter-
cihler de yapmamı istemişti. Farklı birkaç tercihte bulunsam da 
hayalimdeki bölüme girdim” diye konuşuyor.

ğını söyleyen Uslu, okul hayatı boyunca yüzmeden basketbola, 
tiyatrodan halk oyunlarına, resimden bağlama çalmaya çok sayıda 
aktiviteyle ilgilendiği belirtiyor. Halk oyunları ekibindeyken 10. sı-
nıfta Macaristan’a bir festivale giden Uslu, “Orada ilk kez yurt dışı-
nı görme fırsatım oldu. Ufkum açıldı. Darüşşafaka’da öğrenciyken 
çocukların yurt dışı tecrübesi edinmesinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Dünyaya bakış açınızı değiştiren bir durum” diye 
görüş bildiriyor. Kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırlandıklarının altını 
çizen Uslu, “Çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Öyle ki ‘Biz burada öğret-
men olamayız’ gibi düşündüğümüz zamanlar olurdu. Eğitim kalitesi 
gayet iyiydi ve öğrenmeye açık olan öğrenciler için çok fırsat vardı. 
Ama bugünle karşılaştırdığımız zaman, bu kadar sistemli fırsatlar 
yoktu. Bazı şeyler biraz daha öğrencinin inisiyatifine bırakılmıştı. 
O zaman da yine imkânlar vardı, öğretmenler eğiliyordu üzerimize 
ama şu anda daha sistemli. Öğrenci bazen zorunlulukla başlıyor şu 
anda ama daha sonra keyif alıyor ve işine yarayan bir şey olduğunu 
anlıyor” diyor. 

“BANA ÖĞRENCİLİĞİ VE ÖĞRETMENLİĞİ SEVDİREN 
DAVID LOWE’DİR”
Darüşşafaka’da bir sürü sevdiği hocası olduğunu ifade eden Uslu, 
özellikle İngilizce öğretmeni David Lowe’yi minnetle hatırlıyor ve 
ondan çok etkilendiğini söylüyor: “Gerçekten İngilizceyi sevmeme, 
o derse çok önem vermeme sebep oldu. Acayip özverili, eğlenceli, 
öğrenci için gerçekten çok iyi şeyler yapan bir hocaydı ve onun sa-
yesinde öğretmen olmaya karar vermiş olabilirim. Bana öğrenciliği 
ve öğretmenliği sevdiren odur.” 
Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne giren Uslu, üniversitede 
okurken öğretmen olmaya karar veriyor ve ardından hem formas-
yon alıyor hem de bir dernekte yetişkinlere İngilizce dersi vererek 
deneyim kazanıyor. Üniversite eğitimi sırasında Darüşşafaka Ce-
miyeti ve Darüşşafakalılar Derneği’nden burs desteği alan Uslu, 
ikinci sınıfın yazında Antalya’da bir otelde genel müdürlük yapan 
Darüşşafakalı bir ağabeyinin yanında çalışıyor. Üniversitedeyken 
ABD’de “Work and Travel” yapıyor. Mısır’da rehberlik yapma fırsatı 
elde ediyor. Darüşşafakalılardan hayatı boyunca çok destek gördü-
ğünü belirten Uslu, özellikle Enver Ertekin’in kendisi için çok önemli 
bir yeri olduğunu ifade ediyor: “Altıncı sınıftayken bir pilav gününde 
tanıştık. İletişimimiz hiç kopmadı. Sağ olsun boş zamanlarında bize 
yumurta bile haşlayıp getirirdi, harçlık verirdi, çok yardımcı olurdu. 
Bizi alıp dışarı çıkarır, gezdirirdi. Üniversite zamanımda da yurt para-
mı ödemede çok destek oldu. Manevi babam gibidir” diye anlatıyor. 
İngilizce öğretmeni David Lowe’nin izinden giderek öğretmen olan 
Uslu, 10 yıldır Darüşşafaka’da İngilizce öğretmenliği yapıyor. Kendi 
geçtiği yollardan bugün geçen öğrencilere, kardeşlerine yardımcı 
oluyor. Başka bir okulda görevliyken Darüşşafaka’dan resim öğ-
retmeni Emin Boşnak’ın teşvikiyle Darüşşafaka’ya başvuran Uslu, 
önce belletmen olarak işe başlıyor: “O dönem burada yabancı bir 
öğretmen arıyorlardı. Fakat bir şekilde şansım döndü ve on beş gün 
belletmen olarak çalıştıktan sonra İngilizce bölümüne geçtim. Şu 
an onuncu yılıma devam ediyorum.” Ulusal ve uluslararası turnuva-
larda Darüşşafaka’yı temsil eden Destination Imagination Takımı’nı 
dört yıldır çalıştıran Uslu, Türkiye birinciliği bulunan ve ABD’de ülke-
mizi temsil eden takımın bu yıl da Polonya’da düzenlenen turnuva-
da uluslararası takımlar kategorisinde 1’inci olduğunu belirtiyor ve 
ekliyor: “Okulumuzun adını duyurmak çok önemli bu tarz platform-
larda. Öğrenciler için de çok güzel bir tecrübe oluyor. Hayatlarında 
bambaşka bir kapı açıyor.” 

“HEM ABLALARI HEM ÖĞRETMENLERİYİM”
Öğrencileriyle ilişkisinde Darüşşafakalı olmasının bir avantaj ol-

Bu binanın saye-i sakfında yetişen eğitimciler

YAZI: DEMET EYİ - BAHAR PAYKOÇ

Hatice Uslu
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Yükseköğrenimine 2004 yılında başlayan Hünerli, bu süreçte de 
hem Cemiyet’ten hem de Darüşşafakalılar Derneği’nden burs 
desteği alıyor. Bir yandan okurken diğer yandan da hafta sonları 
ücretsiz olarak dershanelerde çalışan Hünerli, “Tek derdim, de-
neyim kazanmak ve kimyanın lise kısmından da uzaklaşmamaktı. 
Gerçek anlamda ilk iş deneyimim Darüşşafaka’da oldu. 2009’da 
mezun  oldum ve aynı yıl belletmen öğretmen olarak Darüşşafa-
ka’ya geri döndüm” diyor.

ÇİZGİNİN ÖBÜR TARAFI
Belletmen öğretmen olarak yuvaya dönen Hünerli, Darüşşafa-
ka’daki öğretmenliğinin ilk  günlerini şöyle anlatıyor: “İlk günler 
sürekli kendi öğrencilik yıllarımla bugünü karşılaştırıyordum. 
Sürekli bir empati kurma hali içindeydim. Diğer yandan da artık 
öğrenci değil, öğretmendim. Yani çizginin öbür tarafındaydım. 
Öğretmenlik ve ablalık arasındaki dengeyi kurmam gerekiyordu.”  

“BELKİ DE KENDİMİ GERÇEKLEŞTİREMEYECEKTİM”
Bir Darüşşafakalı olarak Darüşşafaka’da öğretmenlik yapmak-
tan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hünerli, öğrencile-
riyle arasındaki ilişkiyi şöyle özetliyor: “İlk etapta ablaları olarak 
görüyorlar ama onlara hep; ‘Tamam ben sizin ablanızım ama yeşil 
kapının bu tarafında öğretmeninizim. Yeşil kapının diğer tarafında 
ve pilav günlerinde ablanızım’ diyorum.”
Darüşşafaka’nın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna “Değişim 

ve kendi ayaklarının üzerinde durma” diye yanıtlayan Hünerli, 
“Çünkü Darüşşafaka öğrencilerine bunu öğretiyor. Darüşşafa-
ka’ya gitmeseydim nasıl bir hayatımın olacağını çok düşündüm. 
Belki de kendimi gerçekleştiremeyecektim. Yine bir şeyler ya-
pacaktım ama bu kadar sağlam olmayacaktı, kendi kurallarımı 
koyup onların üzerine bu kadar gidemeyecektim” diye düşünce-
lerini açıklıyor.

“İYİ Kİ KIZIM DARÜŞŞAFAKA’YA GİTTİ”
Öğrencilik yıllarını mutlulukla yad eden Hünerli, o yıllara dair 
unutamadığı bir anısını da gülümseyerek anlatıyor: “Ben, ku-

rallara uyan, dersi derste dinleyen,  gerçekten çok düzgün bir 
öğrenciydim. Öyle ki ortaokul birinci sınıfta Türkçe öğretmeni-
miz Derya Basut’un dersinde bazı öğrenciler dersi kaynatmak 
için bir şeyler yapmış, ben de gülmüşüm. Sırf ben de onlara ka-
tıldığım için Derya Hoca, bunu mazur görmüş ve veli toplantı-
sında anneme, ‘Aynur, onlara eşlik etmeseydi kızabilirdim ama 
Aynur’un ilk defa böyle bir şey yapması hoşuma gitti’ demişti.”
Darüşşafaka’nın annesinin hayatında da özel bir yeri olduğunu 
ifade eden Hünerli, “Annem her fırsatta ‘İyi ki kızım Darüşşafa-
ka’ya gitti’ der. Her yılbaşı milli piyango bileti alır, çıkarsa Darüş-
şafaka’ya bağışlamak için” diye anlatıyor. n

Aynur Hünerli



8 AKTÜEL

Değişim programlarıyla 2014-2015 eğitim - 
öğretim yılını yurt dışında geçiren Darüşşafaka 
Lisesi öğrencileri Fatih Demirci (11. sınıf), 
Tameris Evirgen (12. sınıf), İlknur Beken (11. 
sınıf),  Ömer Faik Borahan (11. sınıf), Yakuphan 
Emre Kendir (10. sınıf) ve Eren Güzeloğlu’yla  
(11. sınıf), bu deneyimlerini ve gelecek 
planlarını konuştuk.

Fatih Demirci: “Darüşşafakalı profili, değişim öğrencisi 
olmak isteyenlerin ileride kazanmak istediği profil”
Geçtiğimiz yıl Türk Kültür Vakfı (AFS) iş birliğiyle Kennedy Lugar 
ABD Burslu Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı’nı kazana-
rak, 10. sınıfı ABD’nin Indiana eyaletindeki Winamac Community 
High School’da okuyan ve bu yıl 11. sınıfa Darüşşafaka’da de-
vam eden Fatih Demirci, 11 aylık ABD deneyimini şöyle anlatıyor: 
“AFS programıyla ABD’nin Indiana eyaletine gittim. Orada olmak 
benim için çok faydalıydı. Kendime daha güvenli oldum, İngilizce-
mi geliştirdim. Genel kültürüm gelişti ve bir de beyzbol oynamayı 
öğrendim. Ben, Winnemen kasabasında kaldım. 2.500 nüfuslu 
küçük bir kasabaydı. Bir ay içinde bir sürü arkadaşım oldu. Mar-
kete gittiğimde beni tanıyorlardı, ‘sen değişim öğrencisi misin?’ 
diye soruyorlardı. Bu konuda çok heyecanlılardı. Arkadaşlarım 
çok eğlenceli ve iyi kalpliydiler. Eğer Darüşşafaka’da okumasay-
dım AFS sınavından büyük ihtimalle haberdar olamayacaktım. 
Burada okumak sınava girerken bana çok güven verdi. Akademik 
açıdan geride kalmayacağımı da, İngilizcemin yeterli olacağını da 
biliyordum. Darüşşafakalı profili, değişim öğrencisi olmak iste-
yenlerin ileride kazanmak istediği profil gibiydi. Okulda olmaktan 
çok mutluyum, hep teşekkür etmişimdir o yüzden. Gelecekle 
ilgili hayallerime gelince: endüstri mühendisliği düşünüyorum. 
Hem çok para kazanmak hem de yeteneklerimi kullanmak istiyo-
rum. Mimarlık da olabilir.” 

Tameris Evirgen: “Akademik olarak kolay bir seneydi”
Yine AFS programıyla 11. sınıfı ABD Wisconsin’deki West Salem 
High School’da okuyan ve bu yıl Darüşşafaka’da 12. sınıfa de-
vam eden Tameris Evirgen de bu deneyimini şöyle anlatıyor: 
“Ben de AFS değişim programıyla ABD’nin Wisconsin eyaletine 
gittim. 11 ay kaldım. Benim gittiğim yer buradan çok farklıydı, 

ve bunu ileride iş hayatımızda da göreceğimize inanıyorum. İyi bir 
eğitim, iyi bir İngilizce ve olayları tolere etme yeteneğimle çok 
iyi bir yıl geçirdim ABD’de. Okulumda çok mutluyum, bana verdiği 
şeyleri hiçbir zaman inkâr edemem. Portland’da kaldım, aşırı yeşil 
ve sürekli yağmur yağan bir şehirdi. Tek zor olan şey toplu taşı-
maydı. Herkesin arabası olduğu için benim kaldığım eve giden 
otobüs dörtten sonra yoktu. Onun için onlar gelip beni alıyorlardı. 
İlk sezon flüt çaldım. Hareket ederek flüt çalıyorduk. İkinci dö-
nemde de perküsyon bandosuna dahil oldum. Yalnızlık ve zor-
luk çekmedim. Benim için çok güzel bir yıl oldu. Oraya giderken 
amacım farklı şeyleri denemekti. Yaptığım etkinliklerin hiçbiri 
ülkemizde yok. Dersler aşırı kolaydı. Zorlanmadım, zaten yatılı 
okuduğum için aileden uzak kalmak da zor gelmedi. Gelecekle 
ilgili planlarıma gelince, altı yaşımdan beri hukuk istiyorum. Başka 
bir ülkede okumak istemiyorum, her ülkenin hukuku farklı, ülkem-
de yaşamak istiyorum. Galatasaray, Koç ya da İstanbul Hukuk 
istiyorum. Mezun olduktan sonra da denizcilik ya da sporculuk 
hukuku istiyorum. Hatta başsavcılık hedeflerim de var.” 

Ömer Faik Borahan: “Darüşşafaka sürekli hayatıma bir 
şeyler katan bir okul”
AFS programıyla 10. sınıfı Macaristan’da tamamlayan Ömer 

çok kuzeydeydi. Kaldığım sürenin büyük bölümü kıştı. Neredeyse 
kasabanın dışında yaşıyordum, o yüzden çok değişik oldu bura-
dan çıkıp oraya gitmek. Akademik olarak kolay bir seneydi. Sosyal 
olarak da kabul görmekte zorlanmadım. Bana yabancı muamele-
si çok yapılmadı. Çok fazla spor yaptım, ağır bir spor programları 
vardı. Bu yıl lise son olduğum için oradaki rahat akademik prog-
ramdan buradaki zor programa dönmek biraz zorlayıcı oldu benim 
için. Onun dışında çok iyiydi. Bu programa dahil olmamda Darüş-
şafaka’nın katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. İngilizcenin 
zaten çok büyük bir katkısı var. Şu an 12’nci sınıf öğrencisiyim, 
bu yıl sınava gireceğim. Türkiye’de endüstri ya da makine mühen-
disliği okumak istiyorum. Darüşşafaka’nın katkılarından biri de 
bizi sosyal insan yapması. Sosyal becerilerle birçok işi yapabilir 
hale geliyoruz, üniversiteden önce bu yetenekleri elde ediyoruz.”

İlknur Beken: “Darüşşafaka’nın avantajlarını yaşadığım 
ilk deneyimim oldu”
Aynı programla 10. sınıfı  ABD’nin Oregon eyaletindeki Lincoln 
High School’da tamamlayan 11. sınıf öğrencisi İlknur Beken’in  
bu deneyimine ilişkin görüşleri ise şöyle: 
“AFS programıyla ABD’nin Oregon eyaletinde 11 ay kaldım. Ama 
AFS deneyimi okulumuzun avantajlarını yaşadığım ilk deneyimdi 

‘Darüşşafakalı gençlerin yurt dışı deneyimi’ 
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Faik Borahan, 11. sınıfa Darüşşafaka’da devam ederken, geçti-
ğimiz yılki deneyimine ilişkin şu görüşleri dile getiriyor: 
“AFS programıyla Macaristan’a gittim. Üç seçim yapmıştım. 
Birincisi İtalya, ikincisi Hollanda üçüncüsü de Macaristan’dı. İlk 
ikisine kontenjan doluluğu yüzünden alınamadım, Macaristan’a 
seçildim. Kültürel ve akademik olarak çok farklı şeyler öğren-
dim. Bir dışlanma yaşamadım hatta ilk gittiğim gün insanlar 
etrafımı kuşattı, çok iyi arkadaşlarım oldu. Macaristan’la ilgili 
birçok şeyi öğrenmeye çalıştım. O kadar adapte oldum ki beni 
Macar sanmaya başladılar bir süre sonra. Tipim, Macarları an-
dırıyormuş. Mükemmel bir yıl geçirdim. Darüşşafaka sürekli 
hayatıma bir şeyler katmaya devam eden bir okul, eminim ki 
yaşamım boyunca da katmaya devam edecek. Bu okula gelme-
den önce tereddütlerim vardı. Ama akademik, sosyal ve kültü-
rel olarak çok fazla şey kattı hayatıma. Sekizinci sınıfta okulum 
sayesinde yurt dışına çıktım. 10’uncu sınıfta yine okulumun 
katkılarıyla çıktım. Mutluluk çok küçük bir kelime kalır hissettik-
lerim için. Beni hayata hazırladı. O gün giderken havalimanında 
herkes ayrılacağı için ağlıyordu, üzgündü. Ben de biraz üzgün-
düm ama alışacağımı biliyordum. Bunda da okulumun katkısı 
kesinlikle vardı.  Şu an 11. sınıf fen öğrencisiyim. Makine mü-
hendisliği istiyorum.”  

Yakuphan Emre Kendir: “Darüşşafaka, dünya insanı ol-
mamı sağladı”
Avrupa Sınıfı Değişim Programı’yla 9. sınıfı Almanya’da okuyan 
Yakuphan Emre Kendir, 10. sınıfa Darüşşafaka’da devam eder-
ken, bu deneyimini şöyle anlatıyor: 
“Almanya’ya bir programla gittim. Gymnasium diye bir okul var. 
Her yıl bizim okuldan bir kişi gidiyor oraya. Başvuru yapıyorsunuz 
önce, formlarınız Almanya’ya gidiyor. Seçilirseniz çağırıyorlar 
sizi. Hazırlık sınıfında ABD’ye gitmiştim, geçen yıl Almanya’ya 

lerim çok iyiydi. Birçok dersi aynı anda alıyordum. Benim ders 
listeme bakıp şaşırıyorlardı. Darüşşafaka’nın artısını o şekilde 
görüyordum. Darüşşafaka’da İngilizce eğitimi bayağı iyi bir nok-
tada. İngilizceye yatkınlığım da olduğu için Teksas’a gittikten 
bir süre sonra Teksas aksanı bende oturdu. Çok çabuk adapte 
oldum. Burada hepimiz aynı noktadan geliyoruz ve ortak payda-
larımız çok fazla ama orada çok farklı bir dünyadaydım, kosko-
ca Amerika’da tektim. Bunlara karşı idealist bir şekilde durarak 
kendimi yansıtmaya çalıştım. Ve o kadar çok şey öğrendim ki 
gittiğimle geldiğim arasında çok fazla düşünce farkı var. Bana 
çok şey kattı bu anlamda. Artık Darüşşafaka dışındaki hayatı 
görebiliyorum ve hayatta ne tarz adımlar atmam gerektiğini 
daha kolay kestirebiliyorum. Benim orada en büyük keyif aldı-
ğım şey münazaralardı. Düşüncelerimizi birbirimize anlatırken, 
ben aslında orada 1 yılda birkaç yaş büyüdüğümü gördüm. Şu 
an 11’inci sınıf fen öğrencisiyim. Boğaziçi Üniversitesi MIS’i 
(Management Information Systems, Yönetim Bilişim Sistemle-
ri) çok istiyorum. O olmazsa diğer hedefim elektrik elektronik 
veya bilgisayar mühendisliği. Yurt dışını da alternatif olarak dü-
şünüyorum. Edebiyata ve felsefeye ilgi duyuyorum. Köşe yazı-
ları yazıyor, çok şiir okuyorum. Çok yönlü bir insan olduğumu dü-
şünüyorum. Muhtemelen üniversitede tercih yaptıktan sonra 
bunlar hobi olarak hayatımda kalacak. Hayatımı Darüşşafakasız 
hiç düşünemiyorum. Bu okula gelmek hayatımdaki atılmış en 
iyi, en güzel adım benim için. Bana evin neresi deseler ilk aklı-
ma gelen Darüşşafaka oluyor. Maraş’ta ailemle yaşadığım evim 
var, burada ağabeyimle yaşadığım evim var ama asıl ev kavra-
mı benim için hep burası oldu. Kendimi güvende hissettiğim, 
huzurlu hissettiğim yer, benim için Darüşşafaka. Darüşşafaka 
yapıtaşım diyebilirim. Eren’i Eren yapan, beni hâlâ geliştiren, 
ben bu okuldan çıktıktan sonra bile benim karakterime bir şey 
katacak olan Darüşşafaka.” n 

gittim. Ne yazık ki bizi hiçbir şey bilmeyen insanlar olarak görü-
yorlar. İnsanlar benimle konuşurken ilk başta çekindiler. Yıl için-
de o çekinceleri gitti, alıştılar bana. Bizim gerçek kültürümüzü 
ve gerçek insanlarımızı bilmiyorlar. Oraya gidenler de Almanca 
öğrenmeden kendi kültürlerini yaşatmaya çalışıyor. Ben, bunu 
yanlış buldum. Kendi kültürüne sahip çıkacaksın ama oraya da 
uyum sağlamak lazım. Benim iki ailem de Alman’dı. Onlara biraz 
gerçek kültürümüzü gösterdiğimi düşünüyorum. Okul aşaması 
rahat geçti, ezberden uzak bir eğitim anlayışı var. Ders saat-
leri dışında ders çalışmadım, derste öğrendiklerim yeterliydi. 
Bir devlet okulundan oraya gitseydim çok zor olurdu. İngilizce 
öğreniyor olmamız büyük avantaj. İnsanlara daha açık bakabi-
liyoruz. Darüşşafaka’da olmaktan mutluyum kesinlikle. Dünya 
insanı olmamı sağladı burası ve ben de global dünyaya inanıyo-
rum. Hedefim Almanya’da tıp okumak. Orada okuduktan sonra 
ülkeme dönüp kendi insanıma hizmet etmek istiyorum.”

Eren Güzeloğlu: “Rotary’nin şu ana kadar verdiği en yük-
sek puanı aldım”
Rotary Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı kapsamında 
10’uncu sınıfı ABD’de okuyan Eren Güzeloğlu, 11’inci sınıfa 
Darüşşafaka’da devam ederken, geçtiğimiz yılki deneyimine 
ilişkin şu görüşleri dile getiriyor: 
“Rotary bursuyla ABD’nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde 
Cypress Creek High School ve Cypress Woods High School 
adlı okullarda okudum. Rotary Kulübü’nün sınavına girdim ve 
tüm Türkiye’den yaklaşık 40 kişinin içinde en yüksek puanı 
alarak birinci oldum. Rotary’nin şu ana kadar verdiği en yüksek 
puanı ben almışım. Darüşşafaka öğrencisiyim dediğim zaman 
‘tamam o zaman bu çocuk iyidir’ dediklerini fark ettim. Bunu 
okul dışı bir yerde kendi yaşıtlarım arasında ilk defa orada his-
settim. Birinci oldum ve istediğim ülkeye gidebiliyordum. Ders-

Yakuphan Emre Kendir Eren Güzeloğlu
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Ulu Önder Atatürk’ün annesi ve Darüşşafaka’nın 
bağışçısı Zübeyde Hanım, vefatının 93. yılında 
Darüşşafaka Cemiyeti tarafından mezarı başında 
anıldı. Darüşşafaka Cemiyeti yöneticileri, Urla Re-
zidans sakinleri ve çalışanlarının katıldığı törende, 
Zübeyde Hanım ve Cemiyet’e yaptığı bağış hakkın-
da bilgilendirme yapıldı.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Fırat Tekin, konuşmasında şunları söyledi: “28 
Ekim 1921 tarihinde yaptığı vasiyetiyle Ulu Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde 
Hanım misyonumuza büyük destek verdi. Ona duy-
duğumuz saygı, sevgi ve minnet çok büyük. Des-
teği bizim için çok kıymetli. Darüşşafaka Cemiyeti 
olarak Zübeyde Hanım’ı, ahirete intikal eden tüm 
bağışçılarımızı, Darüşşafaka’ya hizmeti geçenleri 
ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”
Fırat Tekin’in konuşmasından sonra Zübeyde Ha-
nım’ın ve bugün aramızda olmayan tüm bağışçıla-
rın ruhuna dua okundu. Karşıyaka Zübeyde Hanım 
Caddesi üzerinde bulunan anıt mezara çiçek bıra-
kılmasının ardından anma töreni sona erdi.

ZÜBEYDE HANIM’IN VASİYETİ
Darüşşafaka’nın arşiv ve müzesinde Atatürk’ün 
annesi Zübeyde Hanım’ın 28 Ekim 1921 tarihli ve 
20 bin kuruşluk (bugünün değeriyle 2 milyon TL’lik) 
bağışı içeren vasiyeti bulunuyor. Belgeye göre, 
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, bu bağış karşı-
lığında aile üyeleri için Kadir Geceleri hatim indiril-
mesini istedi. Ayrıca “elde edilecek gelirden, yılda 

bir defa öğrencilere mevsim meyveleri dağıtılacak 
ve bağışın gerekleri Darüşşafaka’da müdürlük ya-
pacak olan kişiler tarafından yerine getirilecektir” 
ifadesi yer alıyor.
Zübeyde Hanım’ın vasiyetini titizlikle yerine geti-
ren Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl Kadir Günü’nde, 
artık aramızda olmayan bağışçılarının, Darüşşa-
faka’ya hizmeti geçenlerin ve bütün şehitlerimi-
zin aziz ruhları için Erenköy Galip Paşa Camii’nde 
Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuyor ve indiri-
len Hatm-i Şerif’in duası yapılıyor.
Zübeyde Hanım’ın öğrencilere meyve dağıtılması 
konusundaki vasiyeti de titizlikle yerine getiriliyor. 
Darüşşafakalı öğrencilere yemek öğünleri dışında 
da meyve dağıtılıyor ve okul koridorlarında sunulan 
meyve sepetleri sayesinde öğrenciler diledikleri 
zaman meyve yiyebiliyor. n

VEFATININ 4. YILINDA EMİNE SADA DUMLU ANILDI

Darüşşafaka 1863’ten bu yana yaşamları eğitimle değiştirmesine olanak tanıyan bağışçılarının isim-
lerini bugünün ve geleceğin kuşaklarına ulaştırmak amacıyla farklı çalışmalara imza atıyor. Geçtiğimiz 
yıl Darüşşafaka Müzesi’nde gerçekleştirilen arşiv çalışmasıyla başta faaliyet raporları olmak üzere 
1863 yılından bugüne ulaşan basılı materyaller incelendi ve yüksek miktarda bağış yapan hayırsever-
lerin isimleri belirlendi. Ardından bu isimlere yönelik araştırmalar yapıldı ve  anma programları hazırlandı. 
Bu bağlamda bugünün değeriyle 2 milyon TL bağış yapan Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 
Çiçek Pasajı’nın yarıya yakın hissesini ve tüm mal varlığını vasiyet eden Emine Sada Dumlu, 1949 yılın-
da Fatih’teki Darüşşafaka binasının yanında bir öğrenci yurdu yaptıran Reşit Saffet Atabinen ve ismini 
taşıyan opera binasını bağışlayan Süreyya İlmen vefat yıl dönümlerinde anıldı. n

Tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayan Emi-
ne Sada Dumlu, vefatının 4. yılında Darüşşafaka 
Cemiyeti tarafından anıldı. Darüşşafaka 
Müzesi’nde yapılan anma etkinliğinde ko-
nuşan Talha Çamaş, merhume Emine Sada 
Dumlu ve Cemiyet’e yaptığı bağış hakkında 
bilgi verdi. Çamaş, “Darüşşafaka’nın de-
ğerli vasiyet bağışçısı Emine Sada Dumlu, 
1922 İstanbul doğumludur. Sadrazam Sait 
Paşa’nın torunudur. Ayrıca Türk sanatında 
iz bırakan Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey’in 
de yeğenidir. Sadrazam Sait Paşa, ‘Cemiyet-i Tedri-
siye ile Darüşşafaka’ya Fevkalade Hizmet Edenler’ 

arasındadır. Bu vesileyle Emine Sada Dumlu’nun 
Darüşşafaka’ya ilgisinin çok eskilere dayandığını 

ve Sait Paşa’nın ilgi ve teveccühünün 
muhtemelen torunu Sada Hanım’a da 
miras kaldığını söyleyebiliriz. Bağışçımız, 
eşi Münip Ser ile birlikte mal varlığını Ce-
miyetimize bırakmıştır. Eşi Münip Ser, 
1977’de vefat etmiştir. Sada Hanım, 
2002 yılında Darüşşafaka Yakacık Rezi-
dans’a yerleşmiş, 2005 yılından itibaren 

ise Maltepe Özel Bakım Ünitemizde ilgi ve özenle 
bakılmıştır. Maalesef, 23 Ocak 2012 tarihinde ara-
mızdan ayrılmıştır” dedi. n

1949 yılında Fatih’teki Darüşşafaka bi-
nasının yanında bir öğrenci yurdu yaptı-
ran Reşit Saffet Atabinen, vefatının 51. 
yılında anıldı. Darüşşafaka Müzesi’nde 2 
Şubat’ta yapılan anma etkinliğine; Darüş-
şafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, Başkan Vekili Fırat Tekin, 
Sayman Üye Orhan Cem, Yönetim Kurulu 
Üyesi Davut Ökütçü, merhum Reşit Saf-
fet Atabinen’in kurucu başkanı olduğu 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun 
(TURİNG) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bü-
lent Katkak, TURİNG çalışanları, Cemiyet 
yöneticileri, çalışanları ile Atabinen Tale-
be Yurdu’nda kalmış olan Darüşşafakalı 
Erhan Yücel, Hayati Baygan, Ali Kuşi ve 
Selahattin Odabaşı katıldı.
Reşit Saffet Atabinen’in 22 Ekim 1949 ta-
rihinde Fatih’teki Darüşşafaka binasının he-
men yanı başında bir talebe yurdu yaptırarak 
Darüşşafaka’ya bağışladığını belirten Talha 

Çamaş, “15 öğrenci kapasiteli bu yurtta, 
üniversite eğitimini sürdüren Darüşşafakalı 
öğrenciler ve Darüşşafaka Spor Kulübü’n-
den sporcular konaklamıştır. Müzemizin 
arşivinde bulunan 1949 tarihli Atabinen 
Talebe Yurdu Talimatnamesi’ndeki bilgilere 
göre; yurdun kuruluş amacı, maddi duru-
mu yetersiz ve başarılı Darüşşafaka Lisesi 
mezunlarını üniversite eğitimleri boyunca 
desteklemek, onlara barınacakları bir yuva 
sağlamaktı” bilgisini verdi. Ardından söz alan 
TURİNG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent 
Katkak ise, “Atabinen, TURİNG’i 1923’te, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan çok kısa bir 
süre sonra kurmuştur. O gün önerdiklerinin 
büyük çoğunluğu aradan neredeyse bir asır 
geçmesine rağmen halen geçerliliğini koru-
maktadır. Bu değerli insanın izinden giderek 
biz de bugün TURİNG olarak öğrencilere burs 
veriyoruz. Halen 655 öğrencinin eğitimini 
verdiğimiz burslarla destekliyoruz” dedi. n

İsmini taşıyan opera binasını Darüşşafa-
ka’ya bağışlayan Süreyya İlmen nam-ı diğer 
Süreyya Paşa, vefatının 61. yıl dönümünde 
Darüşşafaka Cemiyeti ve İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi iş birliğiyle düzenlenen 
Opera ve Operetler Konseri’yle anıldı.
Süreyya Operası’nda 6 Şubat’ta Süreyya 
İlmen anısına düzenlenen konsere; Da-
rüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi 
Tunçer Gömeçli, Darüşşafaka Yüksek Da-
nışma Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Da-
rüşşafaka Cemiyeti Baş Hukuk Müşaviri 
Av. Dr. İnci Ercan, merhum Süreyya İlmen’in 
ailesinden Prof. Dr. Şehvar Çağlayan, Zey-
nep Çağlayan ve Muammer Erboy, Mal-
tepe Belediyesi’nden Başkan Yardımcısı 
Nesimi Yaşar ve İnanç Hizmetleri Müdürü 
Murat Korkmaz, Darüşşafaka bağışçıların-
dan İnci Harmankaya, Sanay Sokullu, Filiz 
Acıgöl ve Türköz Türkay, Cemiyet yönetici-
leri ve çalışanları katıldı. 
Konser öncesinde Süreyya İlmen’in Da-
rüşşafaka’ya yaptığı bağış hakkında bilgi 
veren Tunçer Gömeçli, “Süreyya İlmen’e 
duyduğumuz vefanın bir göstergesi ola-
rak, kendisini Cemiyetimize miras bıraktığı 

Süreyya Operası’nda anmak bizim için ayrı 
bir anlam taşıyor. Seneler boyunca opera 
binasından elde edilen gelirle binlerce an-
nesi veya babası hayatta olmayan, maddi 
olanakları yetersiz çocuk, Darüşşafaka’da 
tam burslu ve yatılı eğitim alma fırsatı-
nı yakaladı. Bize miras bırakılan Süreyya 
Operası, bugün İstanbul’un en önemli kül-
tür-sanat durakları arasında yer alarak, ge-
leceğimizi aydınlatan öğrencilerimizin eği-
timine katkıda bulunmaya devam ediyor.” n

Eğitimle yaşıyorlar
Vefatının 51. yılında  
R. Saffet Atabinen anıldı

Vefatının 93. yılında  
Zübeyde Hanım anıldı

Vefatının 61. yılında  
Süreyya İlmen anıldı

KISA KISA
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SAİM KALE (DŞ’56) 
Darüşşafakalı Saim Kale (DŞ’56) 2010 yılından bu yana devam 
eden bağışlarıyla, Darüşşafakalı bir öğrencinin ortaokul eğitim 
giderlerini bağışlayarak “Ortaokul Veli Bağışçısı” oldu. 22 Ara-
lık’ta Darüşşafaka Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle, Saim 
Kale’ye sertifikası takdim edildi.

VELİM OLUR MUSUN?
Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı 
hayırsever kurumların ve bireylerin 
desteğiyle eğitimde fırsat eşitliğine güç 
katmayı sürdürüyor. Bağışlarının toplamı 
Darüşşafaka’da okuyan bir öğrencinin bir 
yıllık eğitim gideri olan 10 bin TL’ye ulaşan 
hayırseverlere “velilik” payesi veren program, 
yeni destekçileriyle yoluna devam ediyor. 
Geride bıraktığımız dönemde bağışlarıyla 
Darüşşafakalıların velisi olan hayırseverlere 
törenle bağışçı sertifikaları takdim edildi. 

Atilla Kesler

Reştan Aras Habibe Yüksel 
Barut

Selen Karaca 
Bayçöl

BASF Türkiye Ali Saatçi

Saim Kale

Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu, 13 Şubat’ta Zekeriya Yıldırım’ın başkan-
lığında 20. toplantısını gerçekleştirdi. Darüşşafaka Cemiyeti’nde düzenlenen toplantı-
ya 40’ı aşkın YDK üyesinin yanı sıra, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha 
Çamaş, Başkan Vekili Fırat Tekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Lütfü Telci, Hakan Tahiroğlu, Bü-
lent Topbaş, Mehmet Erktin, Sevhan Gök Kahya ve Ahmet Erelçin, Darüşşafaka Lisesi 
Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu, Darüşşafaka Ortaokulu Müdürü 
Ayşe Görey, Darüşşafaka Cemiyeti Eğitim Danışmanı Oktay Aydın ile Darüşşafaka Ce-
miyeti Genel Sekreter Yardımcıları Mesut Kızıl ve Burçak Karakaya katıldı.
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu ile Ortaokul 
Müdürü Ayşe Görey’in “TEOG Sınavları, YGS ve LYS Deneme Sınav Sonuçları”nı içeren 
sunumlarıyla başlayan toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’ın Cemiyet ve 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın organizasyonlarında yapılan değişikliklere ilişkin bil-
gilendirmesiyle devam etti.
Ardından söz alan Kaynak Geliştirme, Bağış İlişkileri ve İletişimden Sorumlu Genel Sek-
reter Yardımcısı Burçak Karakaya, 2015 bağış miktarları, bireysel ve kurumsal bağışlar 
ile rezidans bağışları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Mali İşler ve Bilgi İşlemden Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Kızıl ise, 2015 yılı mali durum ve 2016 yılı bütçesine 
ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. n

YDK, 20. toplantısını gerçekleştirdi

REŞTAN ARAS
Darüşşafaka’dan 1908 yılında mezun olan Arif Aras’ın oğlu Reş-
tan Aras, babasını yetiştiren okulu desteklemeye devam ediyor. 
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu’nun üyesi de olan Reştan 
Aras, bir öğrencinin bir yıllık eğitim giderini bağışlayarak “Veli Ba-
ğışçısı” oldu. Aynı zamanda Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı 
olan Aras’a sertifikası, 25 Aralık’ta sunuldu.

ATİLLA KESLER
Bir öğrencinin Darüşşafaka’daki bir yıllık eğitim giderlerini üstle-
nerek “Veli Bağışçısı” olan Atilla Kesler’e sertifikası, 9 Şubat’ta 
takdim edildi.

BASF TÜRKİYE
BASF Türkiye, Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2014-2015 Araş-
tırmacı Çocuk Programı 5. Bilimsel Araştırma Raporu’nun basım 
sponsorluğunu üstlenerek “Ortaokul Veli Bağışçısı” oldu. 16 Şu-
bat’ta Darüşşafaka Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle, BASF 
Türkiye adına Kurumsal İletişim Direktörü Selin Tunguç’a  bağışçı 
sertifikası, Fırat Tekin tarafından takdim edildi.

SELEN KARACA BAYÇÖL
Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) görev yapan Selen Karaca 
Bayçöl, Darüşşafakalı bir öğrencinin bir yıllık eğitim giderini bağış-
layarak “Veli Bağışçısı” oldu. 23 Şubat’ta Darüşşafaka Müzesi’n-
de gerçekleştirilen törenle, Selen Karaca Bayçöl adına hazırlanan 
“Veli Sertifikası” takdim edildi. Bayçöl’ün eşi İhsan Erbil Bayçöl de 
Darüşşafaka’nın düzenli bağışçıları arasında bulunuyor. 

ALİ SAATÇİ
Düzenli olarak Darüşşafaka’yı destekleyen Urla Rezidans Bağış-
çısı Ali Saatçi, Darüşşafakalı bir öğrencinin ortaokul 1. sınıftan 
lise mezuniyetine kadarki eğitim giderlerini bağışlayarak Darüş-
şafaka’nın “Mezun Bağışçısı” oldu. Talha Çamaş, Ali Saatçi’yi Urla 
Rezidans’ta ziyaret ederek “Mezun Bağışçı Sertifikası”nı takdim 
etti.

HABİBE YÜKSEL BARUT
Urla Rezidans Bağışçısı Habibe Yüksel Barut, Darüşşafakalı bir 
öğrencinin bir yıllık eğitim giderini bağışlayarak “Veli Bağışçısı” 
oldu. Talha Çamaş, Habibe Yüksel Barut’u Urla Rezidans’ta ziya-
ret ederek “Veli Sertifikası”nı takdim etti.

İBRAHİM CAN İPLİK
Bir öğrencinin Darüşşafaka’daki bir yıllık eğitim giderlerini üstle-
nerek “Veli Bağışçısı” olan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Can İplik’e (DŞ’93) sertifikası, 15 Mart’ta Darüş-
şafaka Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle Talha Çamaş tarafın-
dan takdim edildi.

LİTEKS PLASTİK
2012 yılından beri devam eden bağışlarıyla Darüşşafakalı bir öğren-
cinin ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadarki eğitim giderlerini 
bağışlayarak Darüşşafaka’nın “Mezun Bağışçısı” olan  Liteks Plastik 
için hazırlanan “Mezun Bağışçı Sertifikası”, 5 Nisan’da gerçekleş-
tirilen törenle firma sahibi Binnur Bükücü’ye Fırat Tekin tarafından 
sunuldu. n

Liteks Plastik
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2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme 
çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, 
hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini 
belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan 
Darüşşafaka Cemiyeti, 2015’te 9,08 olan 
notunu 2016 yılında 9,29’a yükseltti.

DARÜŞŞAFAKA KURUMSAL YÖNETİMDE 
NOTUNU 9,29’A YÜKSELTTİ

Darüşşafaka Cemiyeti, ECOSOC (Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi) üyeliğinden sonra yine 
Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk pro-
jelerinden biri olan BM Global Compact’e üye oldu. 
Sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkın-
ma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren 
yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan BM 
Global Compact, Darüşşafaka’nın üyelik başvurusunu 
kabul etti. Kabul mektubunda Darüşşafaka’ya göster-
diği duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.  
“Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” vizyo-
nuyla hareket eden UN Global Compact, iş dünyasını, 
iş gücünü, sivil toplumu, üniversiteler, belediyeler ve 
kamu kurumlarını Birleşmiş Milletler ile bir araya geti-
rerek kapsayıcı bir paydaş grubu temsil ediyor.
Sürdürülebilir bir kurumsal sosyal sorumluluk için far-
kındalığı artırmayı hedefleyen UN Global Compact, 
imzacılarının bulunduğu her bölgede ve ülkede kuru-
lan Ulusal Ağlar aracılığı ile yerinde ve doğrudan bir 

destek hizmeti sunuyor. UN Global Compact’in farklı 
millet, dil, kültür bağlamlarında benimsenmesi amacı-
na hizmet eden ulusal ağlar, aynı zamanda şirketlerin 
bir araya gelerek sürdürülebilirlik konularında hareke-
te geçmeleri için önemli bir platform oluşturuyor.. n

Darüşşafaka BM Global 
Compact üyesi oldu

WE SUPPORT

Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Dere-
celendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başba-
kanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
uygun olarak hazırladığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal 
Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak 
yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, bu 
kez 10 üzerinden 9,29 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti, aynı 
değerlendirmeden 2013 yılında 10 üzerinden 8,4, 2014 yılında 
8,64 ve 2015 yılında 9,08 puan almıştı.
Konuya ilişkin değerlendirme yapan Darüşşafaka Cemiyeti  Yö-

netim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “2013’te 8,4 pu-
anla başladığımız bu yolculuğu 9,29’a ulaştırmanın 
gururunu yaşıyoruz. Cemiyetimizin tüm faaliyetlerini 
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik 
ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. 153 yıldır Darüş-
şafaka, aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet 
olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. 
Bugün Cemiyetimizin aldığı 9,29 notu, bu anlayışın 
bir sonucudur. Darüşşafaka olarak bu notu her yıl 
daha yukarı taşımak için üzerimize düşeni yerine ge-
tireceğiz” dedi.
Kobirate’in 5 Nisan 2016 tarihli sonuç raporunda Da-
rüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçü-
de uyum sağladığı; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, 
diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk 
bilinç ve kültürünün yerleştiği, kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğu, iç kont-
rol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğu 
ifade edildi.. n

Darüşşafaka Cemiyeti, “saydamlık” ve “hesap 
verebilirlik” ilkesi doğrultusunda faaliyetleri 
hakkında bağışçılarını bilgilendirdi.

Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarıyla bir araya gelmek ve faaliyetle-
riyle ilgili güncel bilgileri paylaşmak amacıyla 16 Aralık’ta Büyük Ku-
lüp’te kahvaltılı buluşma düzenledi.
Yaklaşık 160 kişinin katıldığı etkinlikte, Darüşşafaka Rezidansları’n-
da yaşamını sürdüren bağışçılar ve vasiyet bağışçıları, Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Başkan Vekili Fırat 
Tekin, Denetim Kurulu Üyesi Levent Tumlu, Darüşşafakalılar, Cemiyet 
yöneticileri ve Darüşşafakalı öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdi. 
Talha Çamaş’ın Darüşşafaka ve rezidansları anlatan sunumunun 
ardından, Darüşşafakalı öğrenciler müzik performansları sergiledi. 
Keçe ve mozaik kulübü öğrencileri açtıkları stantta çalışmalarını ba-
ğışçıların beğenisine sunarken, robot kulübü öğrencileri de çalışma-
ları hakkında meraklıları bilgilendirdi ve 3D Printer ile üstünde “DŞ” 
yazılı hatıra eşyaları üreterek, bağışçılara armağan etti.
Etkinliğe katılan vasiyet bağışçısı Filiz Acıgöl, “Bugün çocukları gör-
dükten sonra ‘böyle çalışan beyinler varsa geleceğe umut vardır’ 
diye düşündüm. Darüşşafaka gerçekten geleceğin ete kemiğe bü-
rünmüş şekli. Bugün beni çok mutlu etti ve umutlandırdı” dedi.  Otuz 
beş yıl önce Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulunan Ayşe Sevil 
Tamer, “Ben Darüşşafaka’nın ilk bağışçılarından gibiyim, çünkü 40 
yaşında vasiyet bağışında bulundum. Kırk yaşındayken ‘her şeyim 
Darüşşafaka’nın’ dedim. Şimdi 75 yaşındayım. Ben, Türkiye’de en iyi 
okul olarak Darüşşafaka’yı görüyorum. Başkası yok” diye konuştu.
Etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Lerzan 
Sekizinci ise şöyle konuştu: “Güzel bir etkinlikti.  Bağış yaptığım 
günden beri rahat bir uykum var. Karar verdim, çok da iyi olmuş yap-
tığım şey.” n

Darüşşafaka 
bağışçılarıyla 
buluştu
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Darüşşafaka Cemiyeti, Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’yla hem 2015 yılı çalışmalarını ibra 
etti hem de yeni yönetimini belirledi.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2015 yılı çalışma dönemine ait 
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart Cumartesi günü saat 
10.00’da Maslak TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ge-
nel Kurul Toplantısı’nda ilk sözü 5. sınıf öğrencileri Damla Çağı-
ğan ile Selim Birtem aldı.
Darüşşafaka’ya Ankara’dan geldiğini belirten Damla Çağığan, 
“Umarım bir gün sizlerin oturduğu o koltuklarda oturur ve sizin 
gibi Darüşşafaka’nın yarınlarına yön veren bir insan olurum” 
diye duygularını ifade ederken, Bursa’dan gelen Selim Birtem 
ise “Ben de futbol ve badminton takımındayım, masa tenisi 
oynuyorum, halk oyunları kulübündeyim ve gitar eğitimi alma-
ya başladım. Darüşşafaka’ya ilk geldiğim aylar, her gün ailemle 
konuşurken şimdi haftada bir-iki kez konuşuyorum. Günlerim o 
kadar dolu dolu geçiyor ki telefon etmeye vakit kalmıyor. Tabii 
bir de bana hep sevgiyle, şefkatle ve saygıyla yaklaşan koca-
man bir ailem daha oldu” dedi.
Genel Kurul’un açılışını yapmak üzere kürsüye gelen Darüşşa-
faka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, sözlerine 
Darüşşafaka’nın geleceğe daha güçlü taşınması ülküsüne bir 
tuğla da kendisi koyabilmek için özveriyle görev yapan tüm 

eğitim kadrosuna, Darüşşafaka yöneticilerine ve çalışanları-
na teşekkür etti. Divan Heyeti’nin seçilmesinin ardından ilan 
edilmiş Olağan Genel Kurul Gündemi okunarak kesinleştirildi 
ve gündemin görüşülmesine geçildi. Gündeme geçilmesinden 
sonra söz alan Çamaş, 2006 yılında 42 Darüşşafakalı tarafın-
dan hazırlanan ve imzalanan “Söz Veriyoruz” beyannamesini 
okudu ve bu beyanname doğrultusunda 2007-2015 dönem-
leri arasında yapılan çalışmaları özetledi.
Hemen ardından Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan Cem, 
“Darüşşafaka 2015-2020 Stratejik Planı”, “2015 Gerçekle-
şen Stratejik Plan Çalışmaları”, “2015 Yılı Bilanço, Gelir-Gider 
Kesin Hesapları ve Bütçe Teklifi” ile “2016 Yatırımlar Bütçesi”ni 
sundu.
Görüşmelerden sonra Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı çalışma-
larına ilişkin Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu kabul 
edilerek, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi. 
Daha sonra Genel Kurul’a 2016 yılı Bütçe Tasarısının sunumu 
yapıldı ve 2016 yılı Bütçe Tasarısı üyeler tarafından onaylandı. 
Ardından gündemin diğer maddeleri görüşülerek kabul edildi. 
2016 yılı üyelik aidatının 250 TL olmasına karar verildi.
Görev süreleri dolan üyelerin yerine seçilecek yeni adaylar, Ça-
maş tarafından Genel Kurul üyelerine tanıtıldı. Ayrıca Cemiyet 
Üyesi Mükremin Altuntaş (DŞ’93), Yönetim Kurulu Asil Üyeliği 
için adaylığını açıkladı. 
Toplantı sonunda, gündemin seçimler maddesi uyarınca ve giz-
li oyla yapılan seçimlerde, görev sürelerinin dolması nedeniyle 
boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yeni üyeler seçildi. n

Darüşşafaka 
Cemiyeti 

Olağan 
Genel Kurul 

Toplantısı 
yapıldı

Darüşşafaka 153 yaşında
Darüşşafaka’nın 153. yaşı, TİM Gösteri Merkezi’nde öğrenci, 
öğretmen, veli, çalışan ve bağışçıların katıldığı törenle kutlandı.  
Törenin açılış konuşmasını yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Yusuf Ziya Paşa, 1863 yılın-
da Kapalıçarşı esnafına okuma yazma ve matematik öğretme 
sorumluluğunu duyup arkadaşlarıyla “Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye”yi kurmaya karar verdiğinde, ne Birleşmiş Milletler ne 
UNICEF vardı. Ne sosyal devlet anlayışı ne de sosyal sorumlu-
luk kavramı vardı. Yusuf Ziya Paşa ve arkadaşlarının ateşlediği 
kıvılcım, 153 yıldır sönmeyen bir meşaleye dönüştü, bizlerin ve 
daha nice çocuğun yaşamını aydınlattı. Bu salonu dolduran 972 
öğrencimizin, bu kutsal yuvadan yetişen ağabeylerimin ve kar-
deşlerimin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, tüm çalışma 
arkadaşlarımın, bu kurumu destekleriyle ayakta tutan saygıde-
ğer bağışçılarımızın, özetle eşsiz Büyük Darüşşafaka Ailesi’nin 
tarihi kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat 
Kulaberoğlu ise konuşmasında; yolu Darüşşafaka’dan geçen 
öğrenci, öğretmen ve bağışçıları minnetle andı.  

Ardından Darüşşafaka öğrencileri, “Ben Oradaydım” isimli gös-
terileriyle Salih Zeki’den Ali Kâmi Akyüz’e, Kâzım Uz’dan Reşat 
Aysu’ya, İhsan Devrim’den Aziz Nesin’e, Berna Moran’dan Halit 
Ziya Yılmayan’a Darüşşafaka tarihine mal olmuş bilim adamı, 
yönetici, müzisyen, yazar ve sanatçıların yaşam öykülerini sah-
neye taşıdı.
139. Dönem öğrencilerinden Doruk Çelik; “Darüşşafaka’dan 
mezun olunmaz” sözüyle Daçkalı olmanın bir ömür boyu sürdü-
ğünün altını çizdi. n

153. yıl etkinlikleri kapsamında mezarları İstanbul’da 
bulunan kuruculardan Yusuf Ziya Paşa, Darüşşafaka’da 
İngilizce eğitime geçişin mimarı Darüşşafaka Cemiyeti 
Eski Başkanı Fettah Aytaç ile Darüşşafaka’nın vasiyet 
bağışçısı ve yazar Sait Faik Abasıyanık, Zincirlikuyu Me-
zarlığı’nda; kuruculardan Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa Eyüp 
Mezarlığı’nda; kuruculardan Sakızlı Ahmet Esat Paşa İzmir 
Konak’ta bulunan Emir Sultan Türbesi’ndeki kabri başında, 
yine kuruculardan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Darüşşafa-
ka’dan yetişen matematik bilgini Salih Zeki ile Darüşşafa-
ka’da öğretmenlik yapmış ünlü yazar Ahmet Mithat Efendi 
de Fatih Camii Haziresi’nde mezarı başında anıldı. n

Kurucular ve Darüşşafaka’ya emeği geçenler anıldı



14

Başkasına ait bir şeyi, sahibinin izni ve onayı olmadan almak, hemen her 
öğretide çalmaktır, hırsızlıktır ve suçtur. İzinsiz ve onaysız alınan şey, so-
mut bir eşya ya da para olunca, hırsızlığı, ahlaksızlığı tanımlamak kolaydır 
da, iş, başkasına ait bir hakkı, fikri, sırayı, fırsatı çalmaya gelince, pek de 
kolayca hırsızlık ve ahlaksızlık olarak tanımlanmaz.
Her eğitim yılı başında, onlarca tanıdık ya da arkadaşlarımın, “Hocam, şu 
ilkokulun müdürünü tanır mısın?” sorusuna muhatap olurum. Gerekçesini 
bilmeme rağmen soruya soruyla karşılık verir, “Hayırdır, ne için gerekiyor?” 
diye sorarım. Gerisi malum. İlkokula başlayacak oğulları ya da kızları vardır. 
Bir biçimde bir yerlerden bir ilkokulun “çok iyi” olduğunu duymuşlardır. Ama 
o ilkokula gidebilmek için oturulması gereken sokaklardan birinde, hatta o 
semtte, mahallede, ilçede bile oturmuyorlardır. Tanıdık müdür bulabilirler-
se, “torpille”, çocuklarını o ilkokula kayıt ettireceklerdir. Böylece çocukla-
rının geleceklerini kurtarmış olacak ve “iyi” birer ebeveyn olacaklardır. Bu 
insanlara sorsanız, asla hırsızlık, yolsuzluk yapmamışlardır ve yapanları da 
her daim kınamışlardır. Birçok tanıdık, arkadaş kaybetme pahasına, ken-
di adıma, bu “hak ve fırsat” çalma işine hiçbir zaman alet olmadım. Ama 
ne yazık ki, böyle çok öğrenci kaydı alındığını veya tanıdıklıkla ya da yüklü 
bağışlarla, başka öğrencilere ait olan kayıt hakları ve fırsatlarının, gerekli 
ve yeterli koşulları taşımayan öğrencilerin anne babalarınca çalındığını da 
biliyorum.
Benzer bir durumu öğretmen tanıdıklarım ya da arkadaşlarımla da yaşıyo-
rum. Öğretmenlerden ya da bir tanıdığı öğretmen olan arkadaşlarımdan 
gelen soru da “Hocam, şu okulun genel müdürünü, müdürünü tanır mısın?” 
olur. Bu kez konu iş başvurusudur. O okula başvuru yapılmıştır ve işe ka-
bulde “torpil” istenmektedir. Bu konuda, öğretmenlik yetkinliğini bizzat 
bildiğim arkadaşlarım ya da arkadaşlarımın arkadaşı öğretmenler için re-
ferans olmayı yanlış bulmuyorum ve oluyorum da. Karar elbette okul yöne-
ticilerinin, ben görüşlerimi iletiyorum. Ancak, öğretmenliğini bilmediğim bir 
arkadaşım için ya da kendisini dahi tanımadığım bir arkadaşımın arkadaşı 
bir öğretmen için neden okul yöneticisi arkadaşlarımı arayayım ki? İyi bir 
öğretmense zaten seçilecek ve işe alınacaktır. İyi bir öğretmen değilse, 
benden istenen de, benim arayıp görüşeceğim yöneticiden istenen de, 
“başvuranlar arasında o işi hak eden olabilir ve ben de çok hak etmiyor ola-
bilirim ama olsun siz yine de onun hakkını çalıp, bana verin” değil de nedir? 
Bu öğretmen arkadaşlarla konuşsanız en hassas oldukları konu erdemdir, 
ahlaktır. Özel sektörde ya da kamuda, birçok insanın başvurduğu bir ele-
mede, sıralamada, adı ne olursa olsun kural dışı bir etkeni devreye sokmak 
hırsızlıktır. Hem de tüm öğretilerde en ağır hırsızlık olarak tanımlanan birey 
hakkı yemektir.
Bir “çalma” ama “çalmıyorum sanma” vakası da fikirlerde, görüşlerde ve 
yazılarda ortaya çıkar.  İşyerlerinde, okullarda, üniversitelerde, birçok top-
lantıda, birçok arkadaşınızın, toplantı öncesi ilk kez sizden duyduğu ve 
takdir ettiği bir görüşünüzü, gayet rahat bir biçimde kendi fikri gibi sun-
masına tanık olursunuz. Bu onlara göre çalmak değildir, “iş fırsatlarını kol-
lamaktır”, “iş yerinde babana bile güvenmeme ilkesidir”, “işte duygusallığa 
yer yoktur” ve benzeri birçok “başarıya giden yoldaki mübahlardan” biridir 
sadece. Sizin özgün görüşlerinizi, hiçbir referans vermeden kendi görüşü 
gibi anlatan, sizin özgün yazılarınızı, bazılarında noktasını virgülünü dahi de-
ğiştirme zahmeti göstermeden, kendi yazısıymış gibi yayımlayanlara sor-
sanız, onlar da yaşamları boyunca asla çalmadılar ve hırsızlık yapmadılar.
Hastanede torpille yatak bulan biri, kurallara uyarak sırasını bekleyen baş-
ka bir hastanın sırasını çalmış olmuyor mu? Trafik tıkandığında, uyanıklık 
yapıp emniyet şeridinden gidenler, sabırla bekleyen yaşlısı, hastası, be-
beklisi, çocuğu, genci yüzlerce insanın zamanını ve hakkını çalıyor demek 
değil midir? Çalışmadığı halde öğretmenden, okuldan not isteyen öğrenci, 
çalışan arkadaşlarının emeğini çalmış olmuyor mu? Çalmak illa da para ile 
eşya ile olmuyor. Belki de daha ağır olanı zamanınızın, görüşünüzün, fikrini-
zin, emeğinizin, sıranızın, fırsatınızın ve de hakkınızın çalınması. 
Ne yazık ki okumuşu okumamışı, eğitimlisi eğitimsizi, varsılı yoksulu, top-
lumumuz insanının çoğu, somuttan soyut düşünebilme ve evrensel moral 
değerler düzeyine henüz geçebilmiş değil. Bu konuda değişimi başkaların-
dan beklemeyip önce kendisinden başlamalı her insan. n

Değerler Eğitimine 
Kendinden Başla!

Oktay Aydın
Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Eğitim 
Danışmanı

KISA KISA

Sultans of Türkiye, geçen yılki bölgesel turnuvada 10 maçta 8 galibiyet alarak 
tarihinde ilk defa “Dünya Şampiyonası”nda yarışmaya hak kazanmış, ayrıca NA-
SA’nın sponsor olduğu “Regional Engineering Inspiration Award” ödülüne layık 
görülmüştü. Takım, 22-25 Nisan’da St. Louis’de gerçekleştirilen Dünya Şampiyo-
nası’nda 10 maçta 6 galibiyet alarak ülkemizi başarıyla temsil etmişti. n

Robot Takımı ABD’deydi
Kickoff etkinliğinde bu yılki 

robot temasını öğrenen 
Darüşşafaka Robot Takımı 

“Sultans of Türkiye” 6 
hafta içinde belirtilen 

özelliklere sahip robotunun 
yapımını tamamlayarak 

23 Şubat’ta robotunu 
ABD’ye gönderdi. Sultans 

of Türkiye, 30 Mart-2 Nisan 
tarihlerinde ABD’nin Florida 

eyaletinde düzenlenen 
South Florida FRC 

turnuvasında ülkemizi ve 
Darüşşafaka’yı temsil etti.

Sekiz yıl önce ABD’de düzenlenen First Robotics Competition (FRC) turnuvalarına ilk Türk takımı Sultans of Türkiye’yi gönderen 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Fikret Yüksel Vakfı ile birlikte 9 Ocak’ta Türkiye’nin ilk resmi Kickoff’unu düzenledi. Etkinlikte 
23 eğitim kurumundan 300 öğrenci ile 50’yi aşkın mentoru tüm dünya ile eş zamanlı olarak NASA TV’den canlı yayında FIRST 
Robotics Competition yarışmasının bu yılki robot temasını öğrendi ve robot yapımında kullanacakları malzemeleri teslim aldı. n

Darüşşafaka FRC Robot Takımı Sul-
tans of Türkiye, Fikret Yüksel Vak-
fı’nın 3-5 Aralık tarihlerinde Ülker 
Sports Arena’da düzenlediği FRC 
Off-Season Türkiye’nin en prestijli 
ödülü Chairman’s Award’un sahibi 
oldu. 1941 yılı Darüşşafaka mezu-
nu Fikret Yüksel’in kurucusu olduğu, 
Darüşşafaka’da robot kulübünün 
kurulmasına vesile olan ve o yıldan 
beri desteğini sürdüren Fikret Yük-
sel Vakfı’nın girişimiyle Türkiye’de ilk 
kez düzenlenen turnuvanın her aşa-
masında Darüşşafaka öğrencileri 
ve mezunları gönüllü destek verdi.

TÜRKİYE’NİN 
ROBOT TAKIMLARI 
DARÜŞŞAFAKA’DA 
BULUŞTU

DARÜŞŞAFAKA FRC ROBOT TAKIMI’NA 
CHAIRMAN’S AWARD
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TÜRKİYE’NİN İLK LİSELER ARASI 3D 
YAZICI ATÖLYESİ VE YARIŞMASI

Edebiyat dünyamızın çınarı, usta yazar Yaşar Kemal’i ölü-
münün 1. yılında anmak amacıyla 15-20 Şubat tarihlerin-
de Darüşşafaka Lisesi Türkçe- Edebiyat Bölümü tarafın-
dan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Orhan 
Kemal’in oğlu araştırmacı-yazar Işık Öğütçü, yazar-eleş-
tirmen Feridun Andaç, yazar-eleştirmen Adnan Binyazar 
ve şair-akademisyen Nilay Özer, Darüşşafaka’yı ziyaret 
ederek okul kütüphanesinde öğrencilerle söyleşi yaptı. 
20 Şubat’ta ise Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde 
“Yaşar Kemal Sempozyumu” gerçekleştirildi.  Darüşşafa-
ka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ökütçü, Yöne-
tim Kurulu Eski Başkanı ve Darüşşafaka Yüksek Danışma 
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka Lisesi 
Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu, 
Ortaokul Müdürü Ayşe Görey, Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Se-
miha Baban, Darüşşafaka öğretmenleri ve öğrencilerinin 
katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Davut 
Ökütçü, Yaşar Kemal’i Cemiyet’in geleneksel Sait Faik 
Öykü Yarışması Ödül Töreni’nde tanıdığını ve daha son-
ra dostluklarının geliştiğini söyledi. Yaşar Kemal’le olan 
anılarını anlatan Ökütçü, şöyle konuştu: “Yaşar Kemal’in 
sonsuzluğa yürüyüşünün 1. yılını idrak ediyoruz. Bugünün 
ortamında ‘barış adamı’ kimliğiyle onu daha çok özlüyor 
ve daha çok arıyorum.” Konuşmaların ardından yönetmen 
Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeseli 
gösterildi. Ardından da yazar Adnan Binyazar, “Yaşar Ke-
mal’de Geleneksel Anlatı” başlıklı bir sunum yaptı. 

YAŞAR KEMAL’İN ABDİ İPEKÇİ’YE YAZDIĞI MEKTUP 
İLK KEZ OKUNDU
Sempozyumda “Yaşar Kemal Yaşamından İnsanlık Ders-

leri” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Nebil Özgentürk, 
ayrıca 1977 yılında İsveç’te bulunan Yaşar Kemal’in 
Abdi İpekçi’ye yazdığı mektubu da ilk kez okudu. Yaşar 
Kemal’in bu mektubuyla da insanlık dersi verdiğini be-
lirten Özgentürk, mektuptan şu alıntıyı yaptı: 
“Kardeşim Abdi, belki buradan dönmeden geniş bir 
işçi röportajı için Almanya’ya gitmek istiyorum. O in-
sanlar, çok zor durumdalar. Zavallılar, Anadolu’nun 
dört bir yanından gitmişler. Bir buçuk iki ay da ben, bu-
nun için dolaşacağım Avrupa’da. Bu tarihimizin en bü-
yük göçünü ıska geçmek benim için bağışlanabilir bir 
iş değil. Belki Türkiye’ye döndükten sonra geri gelirim. 
Burada işçilerle ilişkilerim iyi oldu, onları çok sevdim. 
Her işçi bir roman, her işçi bir dram. Böyle bir röportajı 
yapmak, bazen romanlarıma ara vermek gerekir. Ama 
lütfen senden de söz istiyorum, bunları yayınla...”
Yaşar Kemal Sempozyumu’nda Feridun Andaç “Kuru-
cu Anlatıcı Olarak Yaşar Kemal”, Turgay Fişekçi “Hemi-
te Köyü’nden Dünya Yazarlığına Yaşar Kemal”, Coşkun 
Aral “Bir Röportajcı Olarak Yaşar Kemal”, Arif Keskiner 
“Yaşar Kemalli Anılar” ve Sevengül Sönmez “Yaşar Ke-
mal’i Anlamak” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. 
Sempozyum, Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Ba-
ban’ın “Sevgi ve saygı dolu bir dostlukla Yaşar Kemal’i 
buraya getirdiniz. Bugün burada olan öğretmenler, 
dışarıda gördüğüm sergi, konuştuğum öğrenciler; 
bugün burada olan herkesin yaparak ve yaşayarak 
öğrenmenin yollarını aradığını, böyle bir yıl dönümün-
de görmek benim için ayrı bir mutluluk. Bu olağanüstü 
günde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” 
sözleriyle sona erdi. n

DARÜŞŞAFAKA’DAN YAŞAR KEMAL SEMPOZYUMU

İstanbul’dan 16 okulun katılımıyla lise düzeyinde ülkemizde ilk 
kez gerçekleştirilen “3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması” kapsa-
mında 5-6 Mart tarihlerinde atölyeler, 12 Mart’ta ise yarışma ve 
ödül töreni, TİM Maslak Gösteri Merkezi’nde yapıldı.  
Atölye ve yarışma, 3D yazıcıların eğitim ortamlarında inovatif dü-
şünce ve tasarımı güçlendirecek şekilde kullanımının artırılması, 
3D yazıcıların kullanımı konusunda öğrencilere farklı becerilerin 
kazandırılması ve 3D yazıcıların sosyal faydaya dönük konularda 
kullanımının artırılması amacıyla gerçekleştirildi. 
Atölyelerde, 3D Yazıcıların çalışma prensipleri ve 3D modelleme-
ye giriş eğitimleri alan liseli öğrenciler, kendilerine verilen görev 
çerçevesinde takımlar halinde önce iş fikirleri geliştirdi, sonra 
da 3D modelleme yaparak ürünlerini oluşturdu. Bu süreçte öğ-
rencilere 3D modelleme bilen mentorlar atandı. Mentorlar mo-
delleme sürecinde takımlara teknik destek verdi. Takımlardan 
görev olarak, 3D yazıcı ile üretilmek üzere mutfak ya da ulaşım 
alanlarından birinde hayatı kolaylaştıran veya eğitim-öğretimi 
zenginleştirecek bir ürün tasarlamaları istendi. 
Darüşşafaka Lisesi’nin düzenleyici olduğu için katılmadığı yarış-
mada yer alan okullar, 6 Mart’ta 3D modellemelerini organizasyon 
komitesine teslim etti. Takımların ürünleri 3Durak tarafından ba-
sıldı. Takımlar, tasarım ve iş fikirlerini 3D yazıcıdan çıkan prototip-
leriyle birlikte 12 Mart’ta jüri üyelerine sundu. Index Grup Şirket-
leri İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik,  Yıldız Teknik 

Darüşşafaka Lisesi’nin 3Durak, Sigma3D, Zaxe ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası iş birliğiyle 
düzenlediği Türkiye’nin ilk liseler arası “3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu.

DESTINATION 
IMAGINATION 
TAKIMI 
POLONYA’DAN 
ÖDÜLLE DÖNDÜ
Darüşşafaka Destination Imagination Takımı “Freaky Daçka” 
2-3 Nisan tarihlerinde Polonya’nın Wroclaw şehrinde gerçek-
leşen DI 2016 Polonya Turnuvası’nda uluslararası takımlar ka-
tegorisinde birinci oldu. Yarışmaya; öğretmenler Hatice Uslu, 
Tülin Burgun ve Burçak Erev önderliğinde Daçkalı öğrenciler 
Sema Aksu, Özay Kaan Avcı, Soner Mert Uskan, Güller Yazgı 
Akata, Ayşe Karaka, Ahmet Burhan Yücel ve Tuanna Tavşan 
katıldı.
Öğrenciler takım görevinde ve anlık görev yarışmasında ken-
dilerinden beklenen her kriteri başarıyla yerine getirerek ülke-
mizi en iyi şekilde temsil etti. n

Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Orhan, 3Durak Dijital Fabrika Kuru-
cu Ortağı İlker Vardarlı, Zaxe Genel Müdürü Koray Kurhan, Sigma 
3D Tasarımcısı Özgür Aslan ve Atölye İstanbul Maker Lab Yöne-
ticisi Selçuk Keser’den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu 
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi Takımı birincilik, Esenyurt Naki-
poğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Takımı ikincilik ve Özel Acar-
kent Doğa Anadolu Lisesi Takımı üçüncülük ödülünün sahibi 
oldu. Ayrıca Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi’nden Ber-
kay Yılmaz ve Başak Balcı, Tepekent Anadolu Lisesi’nden Berke 
Girgin, İstanbul Lisesi’nden Zeynep Duysak ve Silivri Atatürk 
Anadolu Lisesi’nden Serhat Savaş isimli öğrencilerin kurduğu 
Garibanlar Takımı Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. n
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2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Darüşşafaka’dan 95 ortaokul öğrencisinin 28 farklı 
konuda yaptığı araştırmalar, BASF Türkiye’nin desteğiyle hazırlanan Araştırmacı Çocuk 
Programı Bilimsel Araştırma Raporu’nda toplandı. Kimya, Davranışlar, Teknoloji Tasarım, 
Biyoloji, Çevre, Uzay, Sağlık ve İngilizce ana başlıkları altında toplanan bu 28 araştırma 
arasında neler yok ki? Aşk, bilgisayar bağımlılığı, kediler, uzay istasyonları, ay kolonisi, 
lavlar, örümcek ağları, su kirliliği, şapkalı mantarlar ve daha neler neler…

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencileri, 3. Okulis-
tik Sınavı’nda 872 okul arasında % 1’lik dilime girerek Türki-
ye 1.’si oldu. Altıncı sınıflar hem Türkiye birincilikleriyle hem 
de %10’luk dilim içinde en çok öğrenci (%82) bulundurarak 
Darüşşafaka’nın en başarılı dönemi oldu.
Altıncı sınıf öğrencilerinden Ayberk Savmaz (6B) ve Vedude 
Rabia Sözkesen (6E), 5. sınıf öğrencilerinden ise M. Toprak 
Ertan (5A), 3. Okulistik Sınavı’nda yaklaşık 60 bin öğrenci 
arasında tüm soruları doğru cevaplayarak 700 tam puanla 
Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 1.174.000 
öğrencinin katıldığı TEOG Sınavı’nda ise 8. sınıf öğrencileri 
Eray Çakar (8C) ve Hayel Kıymetli (8D) tüm soruları doğru 
yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. 
Okulistik ve TEOG Sınavları’nda bu başarıları kazanan öğ-
renciler, Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş tara-
fından ödüllendirildi. Ayrıca, TEOG sınavında fen sorularının 
tümünü doğru yanıtlayan 8. sınıf öğrencilerinden 10’u (Ali 
Elmalı, Mehmet Berk Demir, Fatmagül Koluaçık, Esra Demi-
rel, Rüya Kımızıoğlu, Ecem Dönmez, Özde Ercan, Serenay 
Yüksel, Çağla Kıranşa, Ekin Çağla Güner) 31 Ocak - 5 Şubat 
tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Uzay Kampı Türkiye’ye 
Boeing sponsorluğuyla katılma fırsatı yakaladı.

OKULİSTİK VE TEOG SINAVLARINA 
DAÇKA DAMGASI

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Araştırmacı Çocuk 
Merkezi iş birliğiyle 2010’dan beri uygulanan Araştırmacı 
Çocuk Programı, öğrencilerin bilimsel araştırmanın temel 
süreç ve ilkelerini anlamalarını sağlamak amacıyla gerçek-
leştiriliyor. Program ayrıca öğrencilerin kendilerini daha iyi 

ifade etmelerine, özgüven kazanmalarına, sorgulama be-
cerilerine, akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağlı-
yor. Araştırmacı Çocuk Projesi, Eylül 2015’te Türkiye Araş-
tırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından Bilgi Dostu Baykuş 
Ödülü’ne layık görüldü.

Darüşşafakalı 
öğrencilerin araştırmaları 
raporda toplandı

DARÜŞŞAFAKA YILDIZ  
SATRANÇ TAKIMI

DARÜŞŞAFAKALILAR, YGS’DE YÜZDE 15’LİK 
DİLİMDE....

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 4. Geleneksel Satranç Turnuvası,  
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle 19-
20 Mart tarihlerinde düzenlendi. Yirmi beş okuldan 160 sporcunun 
katıldığı turnuvada, Darüşşafaka Yıldız Satranç Takımı, İstanbul bi-
rincisi oldu. Turnuvada Darüşşafaka 6. sınıf öğrencisi Ceylan Eroltu, 
“Küçükler” kategorisinde beşinci ve 8. sınıf öğrencisi Sinan Kaya 
“Yıldızlar” kategorisinde dördüncü oldu.

Geçtiğimiz mart ayında yapılan ve 2 milyonu 
aşkın öğrencinin katıldığı Yükseköğrenime 
Geçiş Sınavı’nın (YGS) sonuçları açıklandı. 
Buna göre; Darüşşafaka Lisesi’nden YGS’ye 
katılan 96 öğrencinin tamamı 180 puanlık ba-
rajı aşarak, Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) 
katılmaya hak kazandı. Ayrıca, Türkiye ortala-
masının üzerinde sonuçlar elde eden Darüş-
şafaka Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin 91’i ilk 
%15’lik dilimde yer aldı. Sınav sonuçlarının 
analizi neticesinde; %60’ı ilk %5, %84’ü ilk 
%10, %95’i ilk %15’lik dilim içinde yer alırken, 
sadece 5 öğrenci %15’lik dilimin altında kaldı.

İSTANBUL BİRİNCİSİ


