
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 146. Kuruluş Yılı Kutlaması Açılış Konuşması 
 
 

Sevgili Öğrenciler; 
Sevgili öğretmenler; 
Saygıdeğer üyeler ve bağışçılar, 
Darüşşafakalılar Derneğinin ve Darüşşafaka Spor Kulübünün Sevgili Başkan ve Yöneticileri, 
Sevgili Darüşşafakalılar, 
Sevgili Arkadaşlarım, 
 
Bugün Darüşşafakamızın 146.kuruluş yıldönümü, bugün Ailemizin doğum günü. Bugün 
Darüşşafaka’ya ruh veren, gönül veren, destek veren, hizmet eden, kısaca varlığıyla 
Darüşşafaka’yı yaşatan herkesi, burada aramızda bulunsun bulunmasın Yönetim Kurulu adına 
kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. 
 
Bugünü kutlarken Türkiye’nin en köklü kuruluşu arasında yer alan, eğitimde öncülüğü ve maddi 
olanakları yetersiz öğrencilere fırsat eşitliğini elden bırakmayan, değişime açık anlayışıyla çağa 
ayak uyduran, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın örneklerini yaratan, ülkeye ve insanlığa 
katkıda bulunmayı hedef edinen Darüşşafaka’nın mensupları olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
 
Bize bu mutluluğu ve gururu yaşatan ve Darüşşafaka’yı sonsuza dek yaşatma 
sorumluluğumuza ışık tutanları bu coşkulu günümüzde bir kez daha anmak istiyorum. 
 
Osmanlı döneminde eğitimde sivilleşme hareketinden yoksul ve babasız çocukları mahrum 
bırakmak istemeyen, vizyonerliklerinin yanında her biri eğitime ve özellikle matematik eğitiminin 
gelişmesine katkıda bulunma çabasıyla Cemiyet-i Tedrise-i İslami-i kuran Yusuf Ziya Paşa, Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa, Sakızlı Esat Paşa, Vidinli Tevfik Paşa ve Ali Naki Efendi’yi, 
 
Yoktan yeni bir devlet ve ulus yaratırken hayata geçirdiği inkılaplar ile Batı medeniyetine doğru 
yürüyüşü tek yönlü bir yol; değişmez bir rehber olarak önümüze koyan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, 
 
Darüşşafaka’da öğretmenlik yapmaktan onur duyan ünlü vatan şairi Namık Kemal’i, yazar 
Ahmet Mithat Efendi’yi, Matematikçi Salih Zeki’yi, Dilbilimci Tahir Nejat Gencan’ı, Tarihçi Niyazi 
Akşit’i, Ressam Kemal Zeren’i, hayatta olan ve olmayan tüm öğretmenlerimizi, 
 
Darüşşafaka’yı 1909 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geri alarak tarihi varlığının sürmesini 
sağlayan ağabeylerimizi, 
 
Darüşşafaka’da değişimin çarpıcı örneğini oluşturan efsanevi Başkanımız Fettah Aytaç’ı ve 
değerli öğretmenimiz ve yöneticimiz Nazıma Antel’i, 
 
Çanakkale’de vatan savunmasında şehit düşen ağabeylerimizi, 
 
Kurtuluş Savaşının kahraman telgrafçıları ağabeylerimizi, 
 
Darüşşafaka’nın misyonuna inanarak bağışlarıyla bu köklü kurumu ayakta tutan büyük 
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile ablası Makbule Atadan’ı, edebiyatımızın ölümsüz 
temsilcisi Sait Faik’i, Muhtar Özkaya’yı, Saffet Lütfü Tozan’ı, Ayhan Şahenk’i, Emine Sada 
Dumlu’yu, mezunumuz Fikret Yüksel Ağabeyimizi, ebediyete intikal eden ve adlarını 
sayamadığım bağışçılarımız ile hayatta olup desteklerini sürdüren tüm bağışçılarımızı,  
 



1939 Erzincan Depreminde 83 yetimin Darüşşafaka’da okumasını sağlayarak ortaya koyduğu 
sosyal dayanışma örneğinin ardından 2008 yılında uygulamaya konulan “81 İlden 81 Öğrenci”  
Projesi ile eğitim tarihinin en büyük desteğini Darüşşafaka’ya sağlayan Türkiye İş Bankası’nı, 
 
Darüşşafaka’ya güç günlerinde, yeni atılımlarında el veren, güç veren, Darüşşafaka’nın 
yönetiminde görev alan ve bir kısmı halen aramızda bulunan devlet adamlarımızı, 
 
Darüşşafaka’dan yetişen ve yurt içinde ve dışında kazandıkları başarılar ve liderlik konumları ile 
Darüşşafaka’yı yücelten Ahmet Rasim’i, Mahmut Cuda’yı, Adnan Sokullu’yu; Aziz Nesin’i, 
Necdet Seçkinöz’ü, Tekin Aral’ı, efsanevi basketbol takımımızı ve toplumda liderlik konumlarını 
halen sürdüren değerli kardeşlerimi şükranla anıyorum,  
 
Ebediyete göçenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara başarılarını ve Darüşşafaka’ya 
desteklerini sürdürecekleri uzun bir ömür diliyorum. 
 
Öğrencisiyle, öğretmeniyle, çalışanıyla, bağışçısıyla ve yönetimiyle bizlere düşen devraldığımız 
bayrağı daha yükseklere taşımak. Küreselleşmenin önümüze koyduğu gerçekler karşısında 
başarıyı yurt içinde elde etmekle yetinmemek, küresel başarıyı hedeflemek. İşte o zaman fırsat 
eşitliği ve eğitim ile değişen yaşam üzerine kurulu misyonumuz amacına ulaşır, o zaman halktan 
aldığımızın üzerine eklediğimiz katma değeri azamileştirebiliriz.  
 
Kurucularımız 1860’larda 1870’lerde matematiğin önemine inanmışlardı. Yaşadığımız 
koşullarda sözünü ettiğim katma değerin azamileştirilmesi ise iyi Türkçe ve İngilizce konuşan, 
yazan ve matematiksel düşünme kapasitesi gelişmiş gençler yetiştirmemize bağlı. Eğitim 
Kurumlarımız, Genel Müdürümüz Nilgün Akalın’ın önderliğinde bu yolda çalışıyor.  
 
Kendilerinden bugün kurucularımız ve ünlü matematikçi Salih Zeki’nin izinde Darüşşafaka’nın 
matematiğe verdiği önemi gösteren, kuruluş yıldönümlerimizde vereceğimiz okullar arası bir 
matematik yarışmasının hazırlığını yapmalarını rica ediyorum. Darüşşafaka olarak Edebiyat 
alanında Sait Faik ve Ahmet Rasim adına verdiğimiz ödüllerinde olduğu gibi Salih Zeki 
Matematik Ödüllerinin de alanında öncü olacağın inanıyorum. 
  
 
Gelin bugün hep birlikte hücrelerimizi Darüşşafaka ruhu ile besleyelim. Darüşşafaka’nın 
ölümsüzlüğü için bilenelim. Aile bütünlüğü içinde üstümüze düşeni yapalım, Ailemizi büyütelim. 
 
Değerli kardeşlerim, bu yıldönümümüzü kutlarken sizlerin de ağabeyleriniz gibi toplumun 
liderleri olacağınıza inanıyorum. Darüşşafaka misyonu kuşaktan kuşağa öğrencilerimizden 
öğrencilerimize sizlerden aldığı güçle aktarılmaya devam edecektir. 
 
 
Kuruluş yıldönümümüzü bir kez daha kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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