
Bugün burada koskoca bir çınarın 149.yaşını kutluyoruz. Sevgi, saygı, kardeşlik ve minnet 
dolu 149 koca yıl… 2001 yılında, belki de birçok arkadaşım gibi tanıtım broşüründeki havuza 
ve kocaman futbol sahasına kanarak, yani çocukça düşüncelerle geldim bu okula. O, efsane 
yeşil kapıdan küçük adımlarımla ilk defa girerken sadece bir okula girdiğimi zannediyordum. 
Halbuki küçük adımlarımın beni koskoca bir ailenin kollarına götürdüğünün farkında 
değildim. Ne kadar büyük bir ailenin parçası olduğumu yıllar geçtikçe daha iyi anladım. Bu 
aileye bana kattıklarında dolayı ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle anlatamam. 
Darüşşafaka da ben eğitim görmek dışında sevmeyi, sevilmeyi, karşılıklı saygıyı, paylaşmayı 
ve kardeşliği de öğrendim. Bunları dışarıdaki insanlardan daha önce öğrendiğimin farkına 
üniversiteye başladığımda vardım. Üniversitenin ilk zamanlarında insanların Daçkadakiler 
gibi samimi olacaklarını düşünmüştüm. Yaşadığım birkaç hayal kırıklığından sonra öyle 
olmadığını fark ettim. İnsanların karşılıklı saygıyı öğrenemediklerini, paylaşmayı 
bilmediklerini gördüm. Üniversiteye başladığımda oradaki birçok insan daha donanımlı 
olduğumu fark ettim. Küçük bir örnek vermek gerekirse Daçkadayken en sevmediğim en 
beceremediğim ders edebiyattı. Ayrıca kitap da okumazdım. Anlayacağınız edebiyatta sıfır 
olduğumu düşünüyordum. Üniversitede Türkçe dersi alırken aslında edebiyatta ne kadar 
donanımlı olduğumu gördüm. Yani ilgisiz olduğum bir derste bile diğer insanlara göre ne 
kadar önde olduğumu fark ettim. Daçkalı olmanın eğitim öğretim dışında bir de ekonomik 
yönden kattıkları var üniversite hayatında. Ekonomik açıdan olaya bakmak biraz kaba olabilir 
ancak üniversiteye gittiğiniz de fark edeceksiniz geçim sıkıntısı ne kadar yüksek bir ülkede 
yaşadığımızı. Benim üniversitedeki arkadaşlarım ya çok varlıklı öyle geçiniyorlar yada part 
time işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyorlar. Ben Darüşşafakalı olmam sayesinde aldığım 
burslarla  kendi ayaklarım üstünde durabiliyorum. Üniversitede Darüşşafakalı olmanın, bu 
ailenin bir parçası olmanın  ayrıcalık olduğunu farkına daha iyi varacaksınız. 
Bir aile olmak kolay değildir. Hele 149 yılı devirmiş bir aile olmak hiç kolay değildir. Ben bu 
ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Nice, mutlu, birlikte uzun 
yıllara… 149.yılımız kutlu olsun! Teşekkürler, iyi eğlenceler!     
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