
 

 

Değerli Konuklar,  

 

Ülkemizin sivil toplum hareketinin ve eğitim dünyasının öncü kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 

binlerce çocuğun hayatını sağladığı kaliteli eğitimle değiştirdi.  Halk çocuklarına çağdaş düzeyde 

eğitim vermeyi amaçlayan Darüşşafaka, toplumların yücelmesinin anahtarı olan “eğitimde fırsat 

eşitliği”ni sağlamanın sorumluluğunu 147 yıldır olduğu gibi bugün de sürdürüyor. 

Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sakızlı Esat Paşa, Vidinli Tevfik Paşa ve Ali Naki 

Efendi’nin önderliğinde hayata geçirilen misyonumuzu yaşatmak için Osmanlı döneminin ve 

Cumhuriyetimizin kamuoyu önderleri Darüşşafaka’ya hizmeti görev bildiler. Büyük Atatürk’ümüzün 

en yakınları Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Atadan başta olmak üzere hayırsever 

vatandaşlarımız Darüşşafaka’ya bağışlarıyla destek oldular. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı yenilikçi, çağa ayak uyduran aydın 

gençleri ülkemize kazandıran Darüşşafaka, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 834 öğrencinin daha 

eğitimle yaşamlarını değiştirmeye devam ediyor. 

Osmanlı döneminin ilk telgrafçılarını yetiştiren, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında öğretmen 

ihtiyacının karşılanmasında görev alan, 1955 yılından itibaren İngilizce eğitime geçen, 1971 

yılından itibaren ise kız öğrencileri kabul eden Darüşşafaka, yetenekli fakat babası hayatta 

olmayan yavrularına kucak açarak onların hayatlarının rengini siyahtan yeşile, umutsuzluğunu 

umuda taşıyarak bitmeyen hikayeler yazıyor. 

Aslında; kurulduğu günden bugüne halkı halkla buluşturan bir köprü Darüşşafaka, ülkemizin 

şefkate muhtaç yetenekli çocuklarına kucak açarak bu çocukların ufacık ellerini hayırseverlerin 

elleriyle birleştiren, bu küçücük ellerin güçlenerek hayata sıkı sıkıya tutunmasını sağlayan bir 

köprü. 

Yurdumuzun 65 ilinden çocuğun eğitim gördüğü Darüşşafaka’da ulusumuzun geleceğine yön 

verecek liderlerin hikayesi; yuvalarında yaşadıkları on yıl süresince özverinin ve hizmetin mürekkebi 

ile yazılıyor. Tıpkı, Adana ilimizden küçücük denecek yaşta, annesinin sıcacık kollarından ayrılarak 

Darüşşafaka’nın şefkat yuvasına gelen yavrularımızın hikayeleri gibi. Onlar da büyüyüp toplumun 

lider kadrolarına katılacak, bitmeyen hikayenin son halkasında bizler gibi Darüşşafaka Yönetiminde 

görev alarak küçük kardeşlerinin hikayelerinin yazılışlarına tanık olduklarında gururlanacaklar. 

Bizlerin onların hikayesine gururlandığımız gibi. 

Kurucularımızın öncü olma ideallerini sürdürmemiz, Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerimizin 

bugünün ve yarının dünyasını özümseyerek yetişmesine bağlı. Ülkemizin ve küreselleşen dünyanın 

lider kadrolarına Darüşşafakalıların katılması için biz gözbebeğimiz öğrencilerimizin, sorgulayan, 

ülkesine, topluma ve çevreye duyarlı, dünyadaki gelişmeleri okuyan ve izleyen bireyler olarak 



yetişmesini istiyoruz. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetimi olarak bu yönde yetişmelerinin gerektirdiği 

donanımı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki; yeteneklerin başarıya dönüşmesi 

çalışmadan mümkün olmuyor.  

Daha önce de söylediğim gibi biz her ne kadar çocuklarımızın hayatına yön vermek için emek versek 

de yaptığımız iş onların hayatlarının eğitimle değişmesine vesile olan değerli Darüşşafaka 

gönüllülerinin bağışlarına köprü olmak. Bu köprünün inşasına katkıda bulunan, bağışlarıyla 

çocuklarımızın çağdaş birer aydın olarak yetişmesini sağlayan değerli bağışçılarımız için bizler de, 

ikinci baharlarının mutluluk, huzur ve güven içinde geçmesi için lüks Darüşşafaka Rezidansları’nı 

kurduk. 

Bir yandan 834 yavrumuz, bir yandan onlara görünmeden destek veren, kendileri de ikinci 

baharlarını mutluluk içinde geçiren 372 bağışçımız var. 

Bu Rezidanslarda yaşayan Adana kökenli üyemiz Ferda Saatçi de aramızda. Bize bu organizasyonu 

sağlayarak sizlerle tanışmamıza vesile olduğu için kendisine şükranlarımızı sunarım. Ferda Hanım 

birazdan duygularını ayrıca ifade edecektir. 

Darüşşafaka’ya destek verenler bu yaşam tarzını seçenlerden ibaret değil elbette. Geçtiğimiz yıl 

bireysel bağışçılarımızın sayısı 6.000 kişiyi geçti. Bireysel bağışların yanında bize destek veren 

Türkiye’nin önde gelen kurumları da oldu.  Başta Türkiye İş Bankası olmak üzere birçok kurumdan 

misyonumuza destek aldık. Türkiye İş Bankası üç yıldır sürdürdüğü kampanya ile Darüşşafaka’ya 

her yıl alınan 81 yeni öğrencinin giderlerini karşılamaya devam ediyor. 

Birazdan gerçekleştireceğimiz sunumda Darüşşafaka’nın dününü ve bugününü ayrıntılarıyla 

izleyeceksiniz. Buraya gelerek zaman ayırdığınız ve Darüşşafaka dostlarının arasına katıldığınız için 

teşekkür ederim. 

 

 


