




M. TALHA ÇAMAŞ

Merhaba,

Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız
dönemde Cemiyetimizin yönetiminde
nöbet değişikliği yaşandı. Yönetim
Kurulu Başkanlığı görev süresini altı
yılla sınırlayan Tüzüğümüz gereği, bu
onurlu görevi altı yıldır özverili bir
şekilde yürüten Sayın Zekeriya
Yıldırım’dan devralmış bulunuyorum.
Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
olarak Darüşşafaka’ya hizmet etmeye
devam eden Sayın Yıldırım’a,
Darüşşafaka Ailesi adına sonsuz
teşekkürü borç biliyorum.

Dönemin önde gelen devlet
adamlarından Yusuf Ziya Paşa ve 
dört arkadaşının, yoksul ve yetim
çocuklara eğitim fırsatı sunmak
amacıyla 30 Mart 1863 tarihli
padişah fermanıyla Darüşşafaka’yı
kurmalarının üzerinden tam 150 yıl
geçti. Beş idealist Osmanlı aydınının
ateşlediği kıvılcım, binlerce çocuğun
yaşamını aydınlatırken, ülkemize 
birbirinden değerli insanlar
kazandırdı. 

Yeryüzünde 150 yıl boyunca halkının
hiç eksilmeyen desteğini alabilmiş,
padişahlardan başbakanlara, herkesin
üstüne titrediği başka bir kuruluş var
mıdır? Halkının bağışlarıyla halk
çocuklarına daima çağın en kaliteli
eğitimini sunan, annelerin, babaların 
gözleri arkada kalmadan çocuklarını
emanet ettiği başka bir kuruluş var
mıdır?

150. yılında yeryüzünün en uzun
soluklu sosyal sorumluluk projesini
anlatmak için bir dizi etkinlik düzen-
ledik ve düzenlemeye devam 
ediyoruz. 30 Mart akşamı sahnelenen
Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü
Yekta Kara’nın yönetmenliğini 
yaptığı, “Bir Buçuk Asırlık Fark” isimli 
gösteriyle 3 bine yakın dostumuza,
Darüşşafaka’nın farkını anlattık.

10 Haziran’da ise mezunlarımız ve
öğrencilerimiz, “Şefkat Yuvası”nın
150 yıllık yeşil-siyah kapısının 
ardındaki yaşamı sahneye koydu.
Belgeselci Müge ve Coşkun Aral
tarafından çekimleri tamamlanan
“Ben bir Daçkalıyım” isimli filmimizi
yakında sizlerle buluşturacağız. 150.
yılımıza ilişkin yaptığımız etkinliklerin
detaylarını dosya haberimizde 
okuyabilirsiniz. 

Dergimizin ilerleyen sayfalarında
ülkemizin en kapsamlı fizik tedavi ve
rehabilitasyon klinikleri arasında yer
alan Darüşşafaka Ömran ve Yahya
Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 
gördükleri tedaviyle sağlığına
kavuşan iki genç kadının öyküsünü
okuyabilirsiniz. Ayrıca; 1966-1974
yılları arasında Darüşşafaka’da 
okumuş Birleşmiş Milletler Türkiye
Daimi Temsilcisi Halit Çevik ile 2012
yılı mezunumuz Cemre Karaoğlan’ın
söyleşileriyle Darüşşafaka’ya bakış
açınızın biraz daha değişeceğini
düşünüyorum. Darüşşafaka’nın 
150. yaşına ulaşmasında en büyük
pay sahibi kuşkusuz bağışçılarımızdır.
Dergimizin bu sayısında iki vasiyet
bağışçımızın öyküsünü sizlerle 
buluşturuyoruz: Nermin-Yalçın
Özmen çifti ve hayatını eğitime
adamış Filiz Acıgöl…

Darüşşafaka’dan yetişen ünlü
karikatürist merhum Tekin Aral’ı 
kızı Ayşe Aral’dan dinledik. 
1991 mezunu Asena McKeown,
Darüşşafaka dostu, değerli 
televizyoncu Ali İhsan Varol ve 
eğitim danışmanı Dr. Jale Onur da
dergimizin konukları arasında…

İyi okumalar…

M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti

“Darüşşafaka’nın 
150. yılını kutluyoruz”

“Yeryüzünde 150 yıl
boyunca halkının 
hiç eksilmeyen desteğini 
alabilmiş, padişahlardan
başbakanlara, herkesin
üstüne titrediği başka bir
kuruluş var mıdır?
Halkının bağışlarıyla halk
çocuklarına daima çağın
en kaliteli eğitimini
sunan, yaşamları eğitimle
değiştiren, annelerin, 
babaların gözleri arkada
kalmadan çocuklarını
emanet ettiği başka bir
kuruluş var mıdır?”

BAŞKAN’DAN





ZEKERİYA YILDIRIM
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Darüşşafaka Dergisi'nin ilk sayısını
2008 yılında sizlerle buluşturmuştuk.
Her sayıda sizlere Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
olarak seslendim. 

Darüşşafaka'nın başarı yüklü 
geleneksel çizgisini çağa uyarlama
çabası içinde yaptığı yenilikçi
yürüyüşü sizlerle paylaşmaya çalıştım.
Altı yıl boyunca onurla taşıdığım
Başkanlık görevini, yenilikçi ve
katılımcı anlayış çerçevesinde 
yönetim sorumluluğunu paylaştığım
arkadaşlarımla birlikte gerçek-
leştirdiğimiz Tüzük değişikliğiyle 
getirilen sınırlamaya uygun olarak 
6 Nisan 2013 tarihinde yapılan 
Genel Kurul'dan sonra bıraktım.

Başkanlık görevini büyük bir huzurla
devrettiğim Talha Çamaş kardeşimin
de içinde bulunduğu Yönetim 
Kurulu, Darüşşafaka'nın temellerini
güçlendirmeyi, çağdaş yönetim
ilkelerini uygulamayı, bu çerçevede
saydamlığı yönetimin pusulası haline
getirmeyi hedeflemişti. Altı yıl önce
önümüze koyduğumuz hedefleri
gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.
Eğitimde başarı çizgisi yükseldi,
eğitimde fırsat eşitliği daha çok
çocuğa sunulmaya başlandı, kaynak
yapısı güçlendi, yaygınlaştı. 

Cemiyetimiz Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun şirketler için öngördüğü
kurumsal yönetim ilkelerini 
uygulamaya koydu ve kurumsal
yönetim derecelendirme notu alan 
ilk sivil toplum örgütü oldu.

Darüşşafaka Dergisi'ni de
sahiplendiğimiz katılımcılık ve 

saydamlık anlayışının bir uzantısı
olarak yayımlamaya başlamıştık.
Nöbet değişiminin bir uzantısı olarak
dergimizin bu sayısında size 
“Allahaısmarladık” diyorum.

Yeni Başkanımız Talha Çamaş'ın 
liderliğinde yönetim sorumluluğunu
taşıyan arkadaşlarım güçlenen
temeller üzerinde Darüşşafaka'nın
daha çok çocuğa ulaşmasını 
hedefleyen projeleri hayata geçirme
çabasında olacaklar. Ben de yeni 
Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
olarak, daha da önemlisi yetiştiği 
yuvaya karşı ömür boyu sorumluluk
taşıyan bir Darüşşafakalı olarak
kendilerine yardımcı olmaya 
çalışacağım.

Darüşşafaka'da yönetim sorumlu-
luğunu taşıyan bizler, siz
Darüşşafaka'ya destek verenlerin,
gönül verenlerin güvenini kazanmaya
öncelik verdik. Bir buçuk asır
boyunca Darüşşafaka'ya verdiğiniz
maddi ve manevi destekler için, altı
yıl boyunca beni ve arkadaşlarımı
yüreklendirdiğiniz, bize cesaret
verdiğiniz için sonsuz şükranlarımı
sunarım.

Sevgi ve saygılarımla,

Zekeriya Yıldırım
Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti

Size “Allahaısmarladık” diyorum

“Başkanlık görevini büyük
bir huzurla devir ettiğim
Talha Çamaş kardeşimin
de içinde bulunduğu
Yönetim Kurulu,
Darüşşafaka'nın 
temellerini güçlendirmeyi,
çağdaş yönetim ilkelerini
uygulamayı, bu çerçevede
saydamlığı yönetimin
pusulası haline getirmeyi
hedeflemişti.”



İmtiyaz Sahibi
Darüşşafaka Cemiyeti adına 

Yönetim Kurulu Başkanı
M. Talha Çamaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
B. Fırat Tekin

Yayın Kurulu
Adnan Dovan

Burçak Karakaya
Yasemin Daşar

Editör
Demet Eyi

Bahar Paykoç

Grafik Tasarım
Şaziye Ural

Kapak Fotoğrafı
Hüseyin Alsancak

Yönetim Yeri
Darüşşafaka Cemiyeti

Darüşşafaka Cad. No:14 34457
Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 276 50 20 (Dahili: 485)
Faks: 0212 275 51 02

E-posta: 
darussafaka@darussafaka.org
Web: www.darussafaka.org

Baskı Yeri
Oksijen Basım ve Matbaacılık 

San. Tic. Ltd. Şti.
100. Yıl Mah. Matbaacılar Sit. 

2. Cad. No: 202/A  Bağcılar - İstanbul 
Tel: 0212 325 71 25

Yayın Tarihi
Haziran 2013

Yayın Türü
Süreli Yayın

Darüşşafaka Dergisi’nde 
yer alan yazılar, 

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
resmi görüşünü yansıtmaz. 

İfade edilen görüşler, 
görüş sahiplerine aittir.
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38 44
Sait Faik Abasıyanık 
Müzesi açıldı
Kitaplarının telif hakkını ve mal 
varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne
bağışlayan, Türk hikâyeciliğinin
büyük ismi Sait Faik Abasıyanık, 
vefatının 59’uncu yılında 
Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin
açılışıyla anıldı.

26

Nice nice 150 yıllara
DARÜŞŞAFAKA!
Salih Zeki, Ahmet Rasim, Mahmut
Cûda, Aziz Nesin, Berna Moran,
Tekin Aral, Tolga Aşkıner ve daha
nice çocuğun yaşamını eğitimle
değiştiren Darüşşafaka, 150. yılını
kutluyor.

6 HABERLER
• GENEL KURUL
Darüşşafaka’da nöbet değişimi
• SINAV
Darüşşafaka Giriş Sınavı yapıldı
• KURUMSAL DERECELENDİRME
Darüşşafaka, SPK Kurumsal Yönetim 
İlkelerine Uyum Notu alan ilk STK oldu  

12 KISA HABERLER

24 DARÜŞŞAFAKALI
ASENA-NICK MCKEOWN
23 yıl sonra yeşil-siyah kapının önünde!

26 DOSYA
Nice nice 150 yıllara DARÜŞŞAFAKA!

38 GÜNDEM
SAİT FAİK MÜZESİ
Sait Faik Abasıyanık Müzesi açıldı

“Yeni doktorlar, yeni 
öğretmenler yetişsin diye”
Otuz sekiz yıl boyunca büyük bir aşkla
öğretmenlik yapan Filiz Acıgöl, emekli
olduktan sonra ilk iş, eğitimle yaşamları
değiştirdiğine bizzat tanıklık ettiği
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında 
bulundu.

İÇİNDEKİLER
DARÜŞŞAFAKA
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“Darüşşafaka olmasaydı 
ben burada olmazdım”
Darüşşafaka’da 1966-1974 yılları arasında okuyan Birleşmiş Milletler Nezdinde
Türkiye Daimi Temsilcisi Y. Halit Çevik, “Darüşşafaka’nın bir örneği daha yok.
Yoksul, yetim çocukların eğitilmesi kavramı dünyanın her tarafında var ama en
dezavantajlı çocuklara ülkenin en kaliteli eğitimini vermek ve onları en avantajlı
çocuklarla eşit şekilde yarışa sokmak misyonunun benzerini görmedim” diyor.

52

48

56
“Merhaba, ben Tekin 
Aral’ın kızı Ayşe Aral…”
Darüşşafaka’dan yetişmiş nice
değerli insandan biri de Türk 
mizahının duayenlerinden merhum
karikatürist Tekin Aral… Aral’ı genç
kuşaklara tanıtmak amacıyla büyük
kızı Ayşe Aral’ı dergimize konuk
ettik.

Darüşşafaka, fizik tedavi
alanında marka yarattı
Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamu-
luoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde gördükleri tedaviyle
sağlığına kavuşan Semra Özdemir ve
Sibel Durak’la bir araya geldik ve
öykülerini dinledik.

68
150 yıldır eğitimle 
yaşamları değiştiren 
şefkat yuvası: Darüşşafaka
Ekranların sevilen yarışma programı
Kelime Oyunu’nun sunuculuğunu
yapan Ali İhsan Varol, aynı zamanda
bir Darüşşafaka gönüllüsü...

44 BAĞIŞÇILARIMIZ
FİLİZ ACIGÖL
“Yeni doktorlar, yeni öğretmenler 
yetişsin diye!..”

48 DARÜŞŞAFAKALI
HALİT ÇEVİK
“Darüşşafaka olmasaydı ben 
burada olmazdım”

52 İZ BIRAKANLAR
TEKİN ARAL
“Merhaba, ben Tekin Aral’ın kızı 
Ayşe Aral…”

56 GÜNDEM
SAĞLIK

64 DARÜŞŞAFAKALI
F. CEMRE KARAOĞLAN
“Daçka hâlâ burnumda tütüyor ve 
tütmeye devam edecek”

68 SÖYLEŞİ
ALİ İHSAN VAROL
150 yıldır eğitimle yaşamları
değiştiren şefkat yuvası: Darüşşafaka

72 BAĞIŞÇILARIMIZ
NERMİN-YALÇIN ÖZMEN
“Çocuğumuz yok derken, 
954 çocuğumuz oldu”

76 AKTÜEL
DARÜŞŞAFAKALILAR
Daçka mozaiğinin renkleri

78 MAKALE 
Dr. JALE ONUR
EĞİTİM
Darüşşafaka da artık bir 
Uluslararası Bakalorya (IB) 
Dünya Okulu



Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel
Kurulu, 6 Nisan 2013 Cumartesi 
günü TİM Gösteri Merkezi’nde gerçek-
leşti. Tüzüğü gereğince Cemiyetin
Doğal Başkanı olan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı temsilen Avrupa 
Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış katıldı.

“Altı yıl önce önümüze 
koyduğumuz hedeflerin 
hepsini gerçekleştirdik”
Divan Heyeti Başkanlığı görevini Ergün
Bankoğlu’nun üstlendiği genel kurulun
açılış konuşmasını yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, altı
yıllık süreci değerlendirdi. 

Yıldırım, “Altı yıl önce arkadaşlarımla
birlikte görevi devraldığımızda
önümüze koyduğumuz hedeflerin
hepsini gerçekleştirdik. Öğrenci

sayımız arttı, eğitimde fırsat eşitliğine
derinlik kazandırdık. Başarı çizgisi artık
yükselişte. Kaynaklar genişledi, yaygın-
lık kazandı. Kurumsal Yönetim İlkele-
rine Uyum Derecelendirmesi alan ilk
sivil toplum kuruluşu olduk. Yapısal
sorunlarımıza çözüm getirdik. Şimdi
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Darüşşafaka’da nöbet değişimi 

Darüşşafaka Cemiyeti, 
Doğal Başkanı Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 
temsilen AB Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın da katıldığı Olağan
Genel Kurulu’nun ardından
düzenlenen Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda yeni
Yönetim Kurulu Başkanı’nı
seçti. 

HABER
GENEL KURUL



Darüşşafaka’nın önünde yeni hedefler
var. Öğretmen akademisi kurmak,
Maslak Kampüsü’nü yeniden yapı-
landırmak, daha çok çocuğa uzanmak
için yeni bir okul açmak ve daha sonra
da üniversitemizi kurmak” dedi. 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini altı yıl boyunca
zevk ve gururla taşıdığını belirten
Yıldırım, "Büyük Darüşşafaka Ailesi’ne
gösterdiği güven ve destek için şükran-
larımı sunuyorum. Ayrıca Başkanımız
ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a da çalışmalarımıza verdiği
destekle, bizleri cesaretlendirdiği için
şükranlarımı sunuyorum. Toplumun
her kesiminden Darüşşafaka 
misyonuna katkıda bulunanlara ve 
sayfalarını ve ekranlarını bu kutsal
misyonun tanıtımı için cömertçe açan
yerel ve ulusal medyaya teşekkür 
ediyorum. Huzur ve güven içinde 
yaptığımız bu nöbet değişimi kurum-
sallaşma sürecimizin bir parçası. 
Bundan sonra Yüksek Danışma Kurulu
Üyesi olarak Darüşşafaka'ya hizmet 
etmeye devam edeceğim, her zaman
arkadaşlarımın, kardeşlerimin, çok
sevdiğim çocuklarımızın ve misyonu-
muzu yaşatan bağışçılarımızın yanında
olacağım" diye konuştu.

“Yardımlaşma, dayanışma,
paylaşma, kardeşlik dokusunu
sizler kurumsallaştırdınız”
Genel Kurul’a Darüşşafaka Cemiyeti
Doğal Başkanı Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan’ı temsilen katılan Avrupa 
Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış yaptığı konuşmada,
“Darüşşafaka Cemiyeti, köklü ve her
zaman toplumun önünde gitmiş bir
cemiyetimiz. Son yaptığı Tüzük
değişiklikleri de bunu ortaya koydu.
Özellikle, annesini kaybetmiş yavru-
larımıza da kol kanat germe 
hassasiyetini göstermiş olmanız çok
anlamlıdır. Yardıma muhtaç çocuklar
arasında Türk ve İslam mensubu olma
şartını kaldırıp, T.C. vatandaşı olma
hassasiyetini ortaya koymuş olmanızı
da ben çok önemsiyorum. Bu ülkede
her bir bireyin, kendini bu ülkenin eşit
vatandaşı hissetmesini sağlayabilmek,
herkesin ihtiyacına koşabilmek gerçek-

ten çok önemli. İşte Darüşşafaka
Cemiyeti 150 yıldır bunu yapıyor, ayrım
yapmadan insanlara kucak açmaya
çalışıyor. 1863 yılından bu yana, bizim
genetik kültürümüzde olan yardım-
laşma, dayanışma, paylaşma, kardeşlik
dokusunu sizler kurumsallaştırdınız. 
Bu hassasiyeti toplumun geneline
yayabilmek ve hep birlikte yaşatmak
çok önemli. Biz gerçekten yardımlaş-
mayı çok farklı bir aşamaya taşımış bir
milletin mensuplarıyız. İşte onun en
güzel göstergesi de bu salonda sizin
gibi bu hassasiyeti taşıyan insanların
içerisinde bulunmak. Bu yüzden 
sizlerle olmaktan, bu Genel Kurul’un
heyecanını paylaşmaktan ben de
büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. 

Görüşmelerden sonra Yönetim Ku-
rulu’nun 2012 yılı çalışmalarına ilişkin
Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu 
Raporu kabul edilerek Yönetim Kurulu
ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
Daha sonra Yönetim Kurulu Sayman
üyesi Adnan Dovan tarafından, Genel
Kurul’a 2013 yılı Bütçe Tasarısı’nın
sunumu yapıldı ve 2013 yılı Bütçe
Tasarısı üyeler tarafından onaylandı.
Daha sonra gündemin diğer maddeleri
görüşülerek kabul edildi ve 2013 yılı
üyelik aidatı 150 TL olarak tespit
edildi.
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“1863 yılından bu yana, bizim genetik kültürümüzde olan 
yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, kardeşlik dokusunu sizler 
kurumsallaştırdınız.”
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Toplantı sonunda, gündemin seçimler
maddesi uyarınca ve gizli oyla yapılan
seçimlerde, görev süreleri dolan Yöne-
tim Kurulu üyelerinin yerine ve vefat
nedeniyle boşalan Haysiyet Divanı
üyeliği için yeni üyeler seçildi.  

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
M. Talha Çamaş, Adnan Dovan, 
B. Fırat Tekin, Orhan Cem, Tunçer
Gömeçli, Adnan Memiş, Nur Otaran,
Sertaç Ökten, O. Reha Yolalan, R.
Engin Akçakoca, Davut Ökütçü, Beşir
Özmen, Lütfü Telci, Mükremin Altun-
taş ve Mustafa U. Demirci.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Betül Oran Akan, M. Hakan Tahiroğlu,
Bülent Topbaş, Feza Koca ve Ömer

Çollak. Ayrıca; 11 Mayıs 2012 tari-
hinde vefat eden Haysiyet Divanı
üyemiz Halit Z. Yılmayan’dan
(DŞ’1940) boşalan üyeliğe Bülent F.
Akınsal seçildi.

Haysiyet Divanı:
Talip Duranyıldız, Bülent F. Akınsal,
Mithat G. Yazgıç, İsmet Kasapoğlu ve
Halit Y. Tilki.

Olağan Genel Kurul’dan sonra yapılan
ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,
görev dağılımı için kurulun kendi
içinde gizli oyla yaptığı seçimler sonu-
cunda,  M. Talha Çamaş Yönetim 
Kurulu Başkanlığına, Adnan Dovan ve 
B. Fırat Tekin Başkan Vekilliklerine,
Orhan Cem Sayman Üyeliğe getirildi.

Darüşşafaka
Cemiyeti'nin yeni 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
M. Talha Çamaş

HABER
GENEL KURUL

Olağan Genel Kurulu’nun 
ardından yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısı ile altı yıldır
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini
yürüten Zekeriya Yıldırım’ın
yerine 1969 mezunu 
M. Talha Çamaş seçildi.

M. Talha Çamaş, Darüşşafaka 
Lisesi’nden 1969’da mezun oldu.
Yükseköğrenimini İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi’nde
tamamladı. 1971’de turizm 
sektörüne giren Çamaş, 1981’de
ortağı ve yönetim kurulu başkanı
olduğu Visitur A.Ş.’yi kurdu.
HABİTAT II, AGİT, 10. Dünya Kulak
Burun Boğaz Kongresi, Dünya
Satranç Olimpiyatları, NATO
Zirvesi dahil olmak üzere birçok
ulusal ve uluslararası kongre, 
sempozyum ve toplantının yöneti-
minde bulundu. 1993-1999 yılları
arasında Türkiye Seyahat Acen-
teleri Birliği (TÜRSAB) ve Turizm
Seyahat Acenteleri Vakfı (TURSAV)
ile UKTAŞ A.Ş. Başkanlığı, İstanbul
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucu
İcra Kurulu Üyeliği yaptı. 

Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk ve
Barış Ödülü ile Fransız Turizm
Altın Madalya Ödülü’nün sahibi
olan M.T. Çamaş’ın çeşitli makale
ve deneylerini topladığı 
“Dönence“ isimli bir kitabı bu-
lunuyor.





Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak,
Cumhuriyet değerlerini özümsemiş,
yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgu-
layan, çağdaş, özgüven sahibi,
topluma ve çevresine karşı duyarlı lider
bireyler yetiştirmeyi hedefleyen
Darüşşafaka, her yıl Türkiye’nin dört bir
yanında, koşullarına uyan öğrencilere
ulaşmak için yoğun bir çaba sarf
ediyor. Bu yıl 22 ilde Darüşşafaka Sınav
Tanıtım Toplantıları düzenlendi.

Bu yıl, Darüşşafaka Giriş Sınavı’na
Türkiye çapında yaklaşık 2 bin öğrenci
başvurdu. Eğitimde bölgeler arası fark-
lılıkları dikkate alarak sınav sistemini
2008’de değiştiren Darüşşafaka, o yıl-
dan beri öğrencilerini, zihinsel ve
yaratıcı düşünme yeteneklerini ölçen
bir sınavla alıyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı
olanlar, 2013-2014 eğitim ve öğretim
yılından itibaren ortaokul 1. sınıftan
lise mezuniyetine kadar Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda tam burslu, yatılı,
kaliteli bir eğitimle aydınlık bir geleceğe
hazırlanma fırsatını yakalayacak.

Çocuğunu Darüşşafaka Sınavı’na ge-

tiren velilerden bazılarının görüşleri
şöyleydi: “Kızım kazanırsa bütün 
hayatını değiştirecek, çünkü
Darüşşafaka’nın verdiği imkânları ne
ben, ne ailem bir araya toplansak
katiyen veremeyiz. 

İnternette okulu sanal olarak
yemekhanesinden yatakhanesine
varana kadar gezdim. Öğrencilerin
başarılarını okudum. Çok sevindim bu
çocukların böyle başarılı olmasına…
Huzurevinde aşçı olarak çalışıyorum.
Radyoda reklamlarınızı duydum.
Hemen başvurumuzu yaptık. İnşallah

benim kızım da kazanan çocukların
içinde olur. Burada öğrencilerin kardeş-
ler gibi sıkı bir dayanışmaları varmış.”

“Buraya 8-10 defa geldim, oğlumun
ikinci girişi. Darüşşafaka’yı televizyon-
dan duydum. Bu kadar güzel olduğu-
nu bilmiyordum. Geçen sene geldik,
hep tereddüt içindeydim, 'niye geldim,
neden çocuğumu getirdim' diye.
Meğerse tam tersiymiş. Darüşşafaka
çok güzel bir yer. İnşallah bize nasip
olur. İnşallah bütün durumu iyi ol-
mayan insanlara nasip olsun. 
Temennimiz bu.”

Darüşşafaka Giriş Sınavı yapıldı 
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı
eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2013 yılı sınavı, 2 Haziran’da Türkiye'nin 
20 ilinde yapıldı. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen
öğrenciler, ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

HABER
SINAV

DARÜŞŞAFAKA10



Darüşşafaka, SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Notu alan ilk STK oldu 
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150. yılını kutlayan Darüşşafaka
Cemiyeti, bağımsız kurumsal yönetim
derecelendirme çalışması yaptırarak
yönetiminin şeffaflığını, hesap 
verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini 
belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu
oldu. 

Kobirate Uluslararası Kredi Derece-
lendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş.’nin, T.C. Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak 
hazırladığı ve yine aynı düzenleyici 
kuruluşça onaylanan Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirmesi Metodoloji-
sine uygun olarak Darüşşafaka
Cemiyeti’nin Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uygunluğunun derece-
lendirmesi; Cemiyet merkezinde bel-
geler üzerinde yapılan çalışmalar,
yönetici ve ilgililerle yapılan görüşme-
ler ve diğer incelemeler neticesinde

sonuçlandırıldı. Çalışmalar Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nde Aralık 2011 yılında Seri: IV
No:56 sayılı tebliği ve sonrasında re-
vize ettiği düzenlemeler baz alınarak
yapıldı. Bu değerlendirmeler 
neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, 10
üzerinden 8.4 puan aldı.

Bu sonuç Darüşşafaka’nın Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan
Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli
ölçüde uyum sağladığını; üyeleri,
bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm
paydaşları ve topluma karşı sorumluluk
bilinç ve kültürünün yerleştiğini, ancak
büyük riskler teşkil etmese de kurumsal
yönetim uygulamalarında bazı 
iyileştirmelere gereksinimi olduğunu
ifade ediyor.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahip-
leri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,
Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu
başlıkları altında 278 kriterin in-
celemesi ve Kobirate AŞ’nin “Sivil
Toplum Kuruluşları” için hazırladığı
metodolojisine göre yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 

Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
“Darüşşafaka’nın 150.

yılına Türkiye’de bağım-
sız kurumsal yönetim

derecelendirme çalış-
ması yaptırarak
yönetiminin 
şeffaflığını ve

sürdürülebilirliğini
belgeleyen ilk sivil

toplum kuruluşu olarak
girmesinin haklı gururunu 

yaşıyoruz” dedi.

Bağımsız kurumsal yönetim
derecelendirme çalışması 
sonucunda 10 üzerinden 
8.4 puan alan Darüşşafaka
Cemiyeti, yönetiminin 
şeffaflığını, hesap verebilirliğini
ve sürdürülebilirliğini 
belgeleyen ilk sivil toplum 
kuruluşu oldu.



KISA KISA
HABERLER

Türkiye'deki iç denetim uygula-
malarının uluslararası standartlara
kavuşması, mesleğin mükemmelliğe
taşınması ve iç denetim mesleği ile 
ilgili farkındalığı artırmak amacıyla
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün
(TİDE) üçüncüsünü düzenlediği 
"İç Denetim Farkındalık Ödülleri" sahip-
lerini buldu. 

Toplumsal Farkındalık, Kurumsal
Farkındalık, Bireysel Farkındalık,
Akademik Farkındalık ve Gönüllü 
Kuruluşlar olmak üzere beş kategoride

verilen 20 ödül, 21 Mayıs'ta düzenle-
nen törenle sahipleriyle buluştu.
Gönüllü Kuruluşlar Kategorisi'nde; 
Kurumsal Yönetim Endeksi'ne giren ilk
sivil toplum kuruluşu olması, risk esaslı
iç denetim yaklaşımı ile iç denetim
yapılanmasını sağlaması ve iç denetçi 
istihdam etmesinden dolayı, 2013
Gönüllü Kuruluşlar Farkındalık
Ödülü'nün sahibi Darüşşafaka 
Cemiyeti oldu. Törende,
Darüşşafaka’nın ödülünü Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş aldı.
Darüşşafaka’nın 150. yılına, Türkiye’de
bağımsız kurumsal yönetim derece-
lendirme çalışması yaptırarak, yöneti-
minin şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini
belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu
olarak girdiğini kaydeden Çamaş,
"Cemiyetimizin bu ödüle layık görül-
mesi bizler için büyük mutluluk ve 
motivasyon oldu" dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti, Gönüllü Kuruluşlar 
Farkındalık Ödülü'nün sahibi...
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Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla
görüşlerinden fayda sağlanan iş, siyaset, eğitim ve
medya dünyasının önde gelen isimlerini Darüşşafaka
için bir araya getiren Yüksek Danışma Kurulu, 
20 Nisan 2013 tarihinde Darüşşafaka Life GYM Spor
Tesisleri’nde 12. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda,
2010 yılından bu yana YDK Başkanlığı görevini
yürüten ve görev süresi dolan Tarhan Erdem’in yerine
oy birliğiyle Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski
Başkanı Zekeriya Yıldırım, Başkan vekilliği görevini
yürüten Haluk Bal’ın yerine ise İTÜ Makina Fakültesi
Eski Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican seçildi.

Gazeteci, yazar Tarhan Erdem’in başkanlığında düzen-
lenen toplantı, YDK’nin yeni üyeleri Eski DPT Müsteşarı
Ali Tigrel ile Pan-Da Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Çorapçı’nın takdim edilmesiyle başladı.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha
Çamaş’ın Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Cemiyetin
faaliyetleri hakkında Kurul üyelerini bilgilendirdiği
toplantı, Kurul üyelerinin görüş ve önerileriyle sona
erdi. 

YDK’nin yeni başkanı Zekeriya Yıldırım… 
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Darüşşafaka Destination Imagination
Takımı “Daçka Warriors”, 22-25 Mayıs
2013 tarihlerinde ABD’de gerçekleşti-
rilen dünyanın en büyük yaratıcılık or-
ganizasyonu Destination Imagination
Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi ve
okullarını başarıyla temsil ederek
dünya sekizincisi oldu. Dereceye giren
ilk yedi takım ise ABD'dendi. 

Her sene ABD'nin Tennesse Eyaleti’nde
bulunan Knoxville şehrinde yapılan 
DI Dünya Finalleri, ABD'nin 45 eyaleti,

Kanada ve 13 ülkeden 1.200'den fazla
takımı buluşturdu. Finalleri 15 binin
üzerinde kişi izledi. Daçka Warriors,
185 takımın yarıştığı C kategorisi olan
"In Disguise" (Gerçeklikte Değişiklik)
adlı görev için Middle Level (ortaokul)
seviyesinde yarıştı ve ilk 10’a giren tek
Türk takımı olarak büyük bir başarıya
imza attı. Bu kategoride ilk 10'a giren
diğer tüm takımlar ABD'den katılan
takımlardı. Daçka Warriors yarışmanın
anlık görev (instant challenge)

bölümünde ise dünya üçüncüsü oldu.
İngilizce öğretmenleri Suzi Bahar ve
Yeşim Seven liderliğinde yarışmaya
katılan Middle Level (ortaokul) grubu
öğrencileri Çağla Karanfil, Onur 
Tayranoğlu, Betül Sena Çaylı, Övünç
Aksüt, İrem İnanır, Mustafa Buğra Uca
ve Bengisu Şahin, Türkiye şampiyon-
luğunun ardından ABD’den de zaferle
dönmüş oldu.

DI Dünya Finalleri’nde ilk 10’a girmek
büyük başarı olarak kabul ediliyor ve
ilk 10 takım NBA stadyumunda yapılan 
kapanış töreninde dev ekranda ilan
ediliyor. Daçka Warriors, yarışmada 
8. olarak hem Darüşşafaka’nın hem de
ülkemizin adını bu dev ekranda
gösterebilmenin gururunu yaşadı. 

Daha önce de 35 ülkenin yarıştığı 
Elementary Level (ilkokul) seviyesinde
7. olma başarısını gösteren
Darüşşafaka, bu kez, en sert mücade-
lenin gerçekleştiği Middle Level 
(ortaokul) seviyesinde 8. olarak çıtayı
yükseltmiş oldu.

DAÇKALILAR, Destination Imagination Dünya Finalleri’ndeydi

Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencileri,
öğretmenleri Gürsoy Mantaş önder-
liğinde hazırladıkları “Frizby fırlatma 
ve üç metrelik üç katlı bir piramide 
tırmanma” robotu ile ABD'de düzenle-
nen "FIRST Robotics Competition" adlı
turnuvaya katıldı. Turnuva, 4-6 Nisan

2013 tarihleri arasında, ABD'nin
Chicago kentinde toplam 54 takımın
katılımıyla gerçekleşti. Darüşşafaka
Robot Takımı, katıldığı on maçın 
altısını kazanarak, bugüne dek elde 
ettiği en iyi başarıya ulaştı. 

2008’den beri faaliyetlerini sürdüren
Darüşşafaka Robot Kulübü, çalış-
malarına, fen ve teknoloji öğretmenleri
Müge Tuvay danışmanlığında başladı.
Kulüp, her yıl kendini yenileyerek ve
geliştirerek çalışmalarını sürdürüyor. 

Kulüp içerisinde oluşturulan ekipler
sayesinde, tecrübeli öğrencilerin
kardeşlerini yetiştirmeleri sağlanıyor.
Böylece kulüp çalışmaları için hayati
önem taşıyan tecrübe bilinci de oluştu-
rulmuş oluyor. 

Bu yıl ilk defa “Chairman Award” için
başvuruda bulunan öğrenciler, iste-
nilen sonuca ulaşamasalar da yeni bir
boyutta tecrübe kazanmış oldu. Artık,
belirlenen göreve yönelik robot
tasarımı yapmanın yanında, sosyal
yönlü çalışmalar içerisinde de bulu-
nacaklar.

Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'deydi 



Darüşşafaka mezunu gazeteci ve yazar
Ahmet Rasim’in anısını yaşatmak;
öğrencileri çevrelerinde, ülkemizde,
dünyamızda yaşananlar konusunda
duyarlı kılmak; yazma becerilerinin
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla
Darüşşafaka Ortaokulu tarafından
düzenlenen geleneksel köşe yazısı
yazma yarışmasının altıncısı sonuç-
landı. İstanbul’daki 41 ortaokuldan 
83 amatör “köşe yazarı”nın katıldığı
yarışmanın sonuçları, 29 Nisan’da 
TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen
törenle açıklandı. Törenin açılış konuş-
masını yapan Darüşşafaka İlk ve 
Ortaokul Müdürü Çiğdem Kaya,

“Ahmet Rasim,  Darüşşafaka için
olduğu kadar ülkemiz için de çok
değerli ve önemli bir aydındır” dedi.
Ardından kürsüye gelen Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha
Çamaş ise Ahmet Rasim’in çok yönlü
kişiliğine dikkat çekerek, “Hepimiz
Ahmet Rasim’i gazeteciliğiyle biliyoruz
ama onun gazeteciliği kadar arkada 
gizlenen pek çok kabiliyeti vardı. Bu
nedenle önümüzdeki sene 150.
doğum yılında ‘Çok Yönlü Ahmet
Rasim’ diye bir konunun işlenmesini
şimdiden çok değerli öğretmen ve yö-
neticilerimizden rica ediyorum. Çünkü
Ahmet Rasim, sadece edebi kitaplar

değil, tarih, coğrafya, matematik,
gramer gibi bilimin farklı alanlarında
eserler vermiş, çok ciddi besteler yap-
mış, güfteler yazmıştır. Bugün bile Türk
musikisi tutkunlarının en fazla
seslendirdiği şarkılardan biri olan ‘Sakın
Geç Kalma Erken Gel’ onun eseridir”
diye konuştu.

Akşam Gazetesi köşe yazarı Funda
Özkan, Dünya Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hakan Güldağ, Kanal D
Haber Müdürü Fevzi Yeniçeri ve
Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Servisi
Şefi Hasan Eriş’ten oluşan Seçici Kurul,
birincilik ödülünü Özel Derya Öncü 
Ortaokulu öğrencisi Mehlika Zeynep
Arslan’a verdi. Darüşşafaka Ortaokulu
öğrencileri arasındaki yarışmada ise 
birinci Mertcan Gür oldu.

Darüşşafaka Lisesi İstanbul Liseler Arası
IV. Salih Zeki Matematik Araştırma 
Projeleri Yarışması Finali, 30–31 Mayıs
2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Darüşşafaka mezunu ünlü matematikçi
Salih Zeki’nin anısına düzenlenen
yarışmanın jüri üyeliğini Mimar Sinan
Üniversitesi Matematik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Feza Arslan, Boğaz-
içi Üniversitesi Matematik Bölümü

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gürel,
ODTÜ Matematik Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Cem Tezer ve 1973
Darüşşafaka mezunu Prof. Dr. Sinan
Sertöz yaptı. Etkinlikte yarışmacı
öğrenciler birbirlerinin projelerini in-
celeyerek değerlendirdiler.

Jürinin iki gün süren değerlendirmele-
rinin sonucunda, Özel Kasımoğlu
Coşkun Fen Lisesi öğrencisi Ahmet 

IV. Salih Zeki Matematik Araştırma 
Projeleri Yarışması sonuçlandı 
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Geleceğin Ahmet Rasim’leri yarıştı!

KISA KISA
HABERLER

Ahmet Abdullah Keleş ödülünü Darüşşafaka 
YK Üyesi Beşir Özmen’den aldı.



Abdullah Keleş, Zafer Büber danışman-
lığında hazırladığı “Simedyan Doğrusu
ve Yeni Uygulamaları” adlı proje ile 
birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak seçici
kurul üyeleri Darüşşafaka Lisesi 
projelerini de kendi içlerinde değer-
lendirdi. 

Darüşşafaka öğrencilerinin hazırladığı
sekiz proje arasından Merve Demirci ve
İzay İpek’in öğretmenleri İpek Ağgez
danışmanlığında hazırladıkları
“Düğüm Teorisine Yeni Yaklaşımlar”
adlı proje birincilik ödülü almaya hak
kazandı. 

Eserlerinin telif haklarını ve mal var-
lığını Darüşşafaka'ya bağışlayan, Türk
edebiyatının unutulmaz yazarı Sait Faik
Abasıyanık'ın anısına Darüşşafaka Lisesi
tarafından düzenlenen “Hişt Hişt,
Genç Sait Faik” Öykü Yazma Yarış-
ması'nın 8.’si yapıldı. 

Türkiye'nin 38 farklı ilinden 336 lise
öğrencisinin 356 öyküyle katıldığı
yarışmada 28 öykü ön elemeyi geçerek
bu seneki anı kitabında yer almaya hak
kazandı. Nalan Barbarosoğlu’nun
başkanlığında Abdullah Ataşçı, Ethem
Baran ve Feryal Tilmaç’tan oluşan Üst

Seçici Kurul, bu 28 öykünün arasından
dereceye girenleri belirledi ve dereceye
girenlere ödülleri, 27 Mayıs 2013
Pazartesi günü Darüşşafaka TİM 
Gösteri Merkezi'nde düzenlenen
törende takdim edildi. 

Yarışmanın Türkiye kategorisinde 
Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi’den
Yasemin Üşümüş, "Dali'nin Kelebekleri";
Darüşşafaka Lisesi kategorisinde ise
Züleyha Çakır, "Partizan"  isimli
öyküsüyle birincilik ödülünün sahibi
oldu. Törenin sonunda yarışmanın Anı
Kitabı dağıtıldı.

DARÜŞŞAFAKA 15

Türkiye’nin Genç Sait Faik’leri ödüllendirildi 

Yasemin Üşümüş ödülünü 
M. Talha Çamaş’tan aldı.

Darüşşafakalı öğrenciler arasında birinci olan 
Merve Demirci ve İzay İpek, Prof. Dr. Cem Tezer ile birlikte



Tüm dünyadan yalnızca sekiz öğrencinin seçildiği Stiftsgymnasium Xanten Avrupa
Sınıfı’na bu yıl bir Darüşşafaka öğrencisi seçildi. Türkiye’den sadece tek öğrencinin
kabul edildiği programa, Darüşşafaka Eğitim Kurumları 9. sınıf öğrencisi Meltem
Esengönül layık görüldü. Geçen yıl aynı programa Türkiye'den kabul edilen
Darüşşafakalı Ebru Peközer, halen lise eğitimine Xanten'de devam ediyor.

Darüşşafaka 8. sınıf öğrencisi
Hacı Ömer Güven, The 
Mathematical Association of
America (MAA) tarafından
düzenlenen ve dünya çapında
2.400'ün üzerinde okuldan,
150 binden fazla öğrencinin
katıldığı AMC 8 (American
Mathematics Contest 8) adlı
matematik yarışmasında, tüm
katılımcılar arasında yüzde 5'lik 
dilime girerek onur listesinde
yer almaya hak kazandı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
da en yüksek puanlı üç
öğrencinin skorlarının toplan-
ması ile oluşan okul takımları
puan kategorisinde, 51 puan
alarak ödül listesinde (School
Merit Roll) yer aldı.

Avrupa Sınıfı’na Türkiye’den seçilen 
tek öğrenci “Daçkalı” 

Atatürk’ün koyduğu “Çağdaş
Medeniyetler Seviyesine Ulaşmak”
hedefi doğrultusunda çalışan
Darüşşafakalı öğrenciler, dans sporu
yarışmalarında okullarını başarıyla
temsil etti. Trabzon’da, Hayri Gür 
Spor Salonu’nda 9 Mart’ta düzenle-
nen Türkiye Dans Sporları Federasyonu
(TDSF) Türkiye Şampiyonası Kulüpler
Ligi 4. Etap yarışmasında Darüşşafakalı
iki çift birincilik madalyası kazanırken,
bir çift de ikinciliği elde etti. 

Yarışmada; Darüşşafaka 5. sınıf öğren-
cisi Cem Onur, “Minikler E Klas” kate-
gorisinde; yine 5. sınıf öğrencileri
Mertcan Acar-Ülkü Buket Atıç ise
“Minikler E2 Klas” kategorisinde birinci

oldu. Altıncı sınıf öğrencileri İbrahim
Eren Burci-Deniz Şengün ise ikincilik
madalyası kazandı. Ayrıca; 11 Mayıs’ta
Antalya Atatürk Spor Salonu'nda
düzenlenen TDSF Türkiye Şampiyonası
Kulüpler Ligi 5. Etap Yarışması'nda,
İbrahim Eren Burci ve Deniz Şengün
birinci oldu.

Darüşşafakalı Hacı
Ömer Güven, AMC
8 Yarışması'nın
"Onur Listesi"nde 

DAÇKALILAR, dans sporunda başarıya doymuyor

Dört Daçkalı, Okulistik sınavında Türkiye birincisi oldu

Darüşşafaka İlkokulu 4. sınıf öğrencisi
Şevval Öztürk, Görkem Tunalı, Asel 
Birinci ve Sema Aksu yılda altı kez
Türkiye genelinde ilk ve ortaokul öğren-
cileri arasında yapılan Okulistik sına-
vında, 80 sorunun tamamını yaparak
Türkiye birincisi oldular. 8 Ocak’ta

yapılan sınava Türkiye genelinde 538
ilkokuldan yaklaşık 30 bin öğrenci
katıldı. Otuz bin öğrenci arasında birin-
cilik elde ederek, Darüşşafaka’ya büyük
gurur yaşatan minik Daçkalılar, 2012-
2013 eğitim ve öğretim yılında
Darüşşafaka Ailesi'ne katılmıştı. 

KISA KISA
HABERLER
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Darüşşafaka 10-C sınıfı öğrenci-
lerinden Doğuş Özdemiroğlu,
Darüşşafaka Genç Basketbol 
Takımı'ndaki başarılı performansı sonu-
cunda, Genç B Milli Basketbol Takım
kadrosuna seçildi.

DAÇKALI Özdemiroğlu 
Milli Takım’da 

Darüşşafaka, “eğitimde fırsat
eşitliği” misyonunu ABD’de
yaşayan bağışçılarıyla buluştu-
ruyor. Darüşşafaka Cemiyeti,
merkezi ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde bulunan Turkish 
Educational Foundation (TEF) ile
başlattığı iş birliği çerçevesinde,
Amerika'da yaşayan destekçilerine
TEF üzerinden bağış yaparak
Amerikan hükümetinin sağladığı
vergi avantajlarından yararlanma
olanağı tanıdı.  "Darüşşafaka Fonu"
açıklamasıyla TEF'e yönlendirilen
bağışlar, hiçbir kesintiye uğra-
madan Darüşşafaka Cemiyeti’ne
aktarılıyor. 

Darüşşafaka Cemiyeti ile TEF’i 
buluşturan ise 1991 yılı
Darüşşafaka mezunu Asena 
McKeown oldu. Bu iş birliği kap-
samındaki ilk bağış da Asena ve
Nick McKeown çiftinden geldi.

www.tef-usa.org

Sorularınızla ilgili olarak ise TEF
Başkan Yardımcısı Kutay Üstüner
ile iletişime geçebilirsiniz: 
ustuner@pacbell.net

Turkish Educational Foundation
P.O. Box 391165
Mountain View, CA 94039
www.tef-usa.org

ABD’den Darüşşafaka’ya bağış 
yapmak artık çok daha kolay 

Google; ünlü sanatçıları, kâşifleri, bilim
insanlarını, yıl dönümlerini anmak,
dünya tarihine mal olmuş kişilerin
doğum günlerini, ülkelerin festival ve
bayramlarını kutlamak amacıyla ana
sayfasında “Doodle” adını verdiği özel 
logoları kullanıyor. Bu yıl Google
Türkiye tarafından ilkokul 1. sınıftan
ortaokul 8. sınıfa kadar tüm öğrenci-
lerin katılımına açık, öğrencilerin kendi
“Doodle” tasarımlarını sergiledikleri,
Milli Eğitim Bakanlığı destekli Google
Doodle yarışması düzenlendi. 

Yarışmanın teması "Türkiye'nin
Harikaları"ydı. Sonuçları 
17 Nisan 2013’te açıklanan yarışmada,
Darüşşafaka Eğitim Kurumları 7. sınıf
öğrencisi Emine Beyza Usta’nın hazır-
ladığı çalışma, Türkiye genelinde 50
bini aşkın tasarım arasından ilk 10 
finalist arasına girdi. Bu başarısı sonu-
cunda Google, öğrencimizi tablet 
bilgisayar ve hediye paketiyle ödül-
lendirdi.

Türkiye’nin en iyi 10 Doodle’ı arasında 
bir Darüşşafakalı’nın tasarımı da var
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri tarafın-
dan atık malzemelerden hazırlanan “Art’ık” isimli
sergi, 9 Mayıs 2013 tarihinde Darüşşafaka
Cemiyet Binası’nda açıldı. Sergide, öğrenciler
tarafından atık malzemelerden yapılmış 
birbirinden ilginç ürünler, mayıs sonuna kadar 
ziyaretçileriyle buluştu. 

Sergide özellikle pet şişe, kola kutusu, dondurma
kapağı gibi atık malzemelerle hazırlanmış kaplan
çalışması büyük beğeni toplayan eserlerden biri
oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti ve P&G Türkiye 
iş birliğiyle dört yıldır yürütülen ve
geleceğin liderleri olacak çocukların
hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen
“Hayalden Gerçeğe” projesi kap-
samında Türkiye’nin güzelliklerini ve
kültürel mirasını fotoğraflayan öğren-
ciler ikinci sergilerini açtı. 

Darüşşafaka Fotoğraf Kulübü üyesi
öğrencilerin Antalya, Selçuk, Şirince,
Kapadokya, Bursa ve İznik’te, bu 
yörelerde yaşayan öğrencilerle birlikte
çektikleri fotoğraflar, 26 Nisan-18
Mayıs 2013 tarihleri arasında Beyoğlu
Belediyesi Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluştu.

Hayalden Gerçeğe öğrencileri 
Antalya’daydı
Proje kapsamında Darüşşafakalı öğren-

ciler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde
yaşayan yaşıtlarıyla buluşup onlarla 
birlikte doğal ve kültürel mirasımızı 
fotoğrafladı. Doğa, insan, manzara
temalı fotoğraflar çekti. Proje
çerçevesinde 11-13 Nisan tarihleri
arasında Antalya'ya giden
Darüşşafakalı öğrenciler, 
Antalya’daki yaşıtlarıyla buluşarak
Selge Antik Kenti, Termessos Antik

Kenti ve Milli Park’ta tarihi ve kültürel
mirası fotoğrafladı. Hayalden Gerçeğe
projesi çerçevesinde Türkiye’nin güzel-
liklerini ve kültürel mirasını fotoğrafla-
mak için yola koyulan çocuklar, ilk
sergilerini 2011’de açmıştı. Bu
sergideki fotoğraflar, öğrencilerin 
İstanbul, Mardin, Hasankeyf, Amasra
ve Safranbolu’da çektikleri fotoğraflar-
dan oluşuyordu.  

Geleceğin liderlerinden “Geleceğe Miras” kareler  

Atıklardan sanat eseri 

KISA KISA
HABERLER
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Moda Deniz Kulübü, 7 Mayıs’ta
Darüşşafaka yararına düzenlenen bir
kermese ev sahipliği yaptı. El emeği
göz nuru birbirinden özel ev tekstil
ürünlerinin satıldığı ve Darüşşafaka’nın
tanıtımının da yapıldığı bu kermesin
mimarı ise bir Darüşşafaka gönüllüsü
olan Serpil Saatçioğlu… İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdik-
ten sonra uzun yıllar perakende sek-
töründe çalışan Saatçioğlu, gerçek bir
el sanatları tutkunu… Bu tutkusunu
da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına
destek için kullanıyor. 

Son olarak dört yıllık çalışmasının
birikimi olan el işleriyle Darüşşafaka
yararına bir kermes gerçekleştiren
Saatçioğlu, “Darüşşafaka çocukluğum-
dan beri bildiğim ve saygı duyduğum
bir kurum… Üniversite yıllarında
Darüşşafaka mezunu bir arkadaşım
vardı. Ardından Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Hanım ile
(Ökten) tanıştım. Onun sayesinde
Darüşşafaka’nın faaliyetlerini daha
yakından takip etmeye başladım. Uzun
bir süre el işleriyle ilgili hazırlık yaptım.
Hayat size yetmeye başlayınca birtakım
şeyleri paylaşmak istiyorsunuz. Yap-
tığım tüm kermesleri hep bir yerlere
bağışlıyordum. Bu seferde faaliyetlerini
takdirle takip ettiğim Darüşşafaka’ya

bağışlamaya karar verdim” diyor.

Darüşşafaka yararına düzenlediği 
kermes için pek çok kişinin destek
verdiğini kaydeden Saatçioğlu, “Fikri
duyan herkes destek oldu” diye
konuşuyor.

Kermes neticesinde Darüşşafaka’da
okuyan bir öğrencinin bir yıllık gideri
tutarında gelir elde eden ve bunu
babası Metin Temiz adına
Darüşşafaka’ya bağışlayan Saatçioğlu,
böylelikle Darüşşafaka Velisi oldu. 
14 Mayıs’ta Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş
tarafından veli sertifikası takdim edilen
Saatçioğlu, “Yılbaşına kadar
Darüşşafaka yararına yeni bir kermes

yapmayı planlıyorum. Bu kermesi
babama ithaf ettim, çünkü babam da
küçük yaşta babasını yitirmiş bir
insan… Onun böyle bir eğitim kuru-
muna gelme fırsatı da olamamış. Ama
o da kendi imkanlarıyla okumuş ve bir
yerlere gelebilmiş. Veli sertifikası onun
adına düzenlendi. Bunu verdiğimde
çok mutlu olacağından eminim” diye
anlatıyor.

İkinci kermesi de annesi için gerçek-
leştirmeyi planlayan Saatçioğlu, 
sözlerini şöyle noktalıyor: “Annem,
geçtiğimiz günlerde Sait Faik 
Müzesi’nin açılış törenini katıldı. Orada
Darüşşafakalı öğrencilerle tanışmış, 
o kadar beğenmiş ki bana ‘İyi ki
Darüşşafaka’ya bağış yaptın’ dedi.”

Darüşşafaka yararına kermes

Darüşşafaka Lisesi’nden 1973 yılında
mezun olan Prof. Dr. Yusuf Eradam,
Darüşşafaka’nın 150. yılını
“Darüşşafaka için Fotoğraf Sergisi” ile
kutladı. 20 Mayıs’ta Bahçeşehir 
Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, 
BAUPort’ta açılan “Istanbul Is” başlıklı
fotoğraf sergisinin bütün geliri
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı. 
İlk fotoğraf sergisini Saginaw’daki
(Michigan) Cage Galeri'de Nazım Hik-

met’in şiirleri eşliğinde “Humanscapes
from Turkey” başlığıyla, depremzede
Darüşşafakalı çocuklar yararına açan
Eradam, dördüncü sergisi “Musalla
Taşı Sakinleri: Cihangir’den İnsan
Manza-raları”nı da Cihangir’deki
MaviKum Kitabevi’nde 2007 yılında
hep gurur duyduğu, “olmasaydı, ola-
mazdım” dediği ve iğneden ipliğe nesi
varsa bağışlayacağını söylediği
Darüşşafaka yararına açmıştı.

Prof. Dr. Yusuf Eradam’dan 
Darüşşafaka yararına fotoğraf sergisi 
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Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyeleri, üniversite öğrenimini sürdüren
mezunlarıyla 23 Mart’ta Darüşşafaka
Life Gym Spor Tesisleri’nde gerçekleşen
kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Geleneksel olarak düzenlenen toplan-

tıların beşincisine; Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Zekeriya Yıldırım, Başkan Vekilleri Talha
Çamaş ile Fırat Tekin, Yönetim Kurulu
Üyeleri Adnan Dovan, Beşir Özmen,
Davut Ökütçü ve Betül Akan ile 60’ı

aşkın mezun katıldı. Mezunların
Darüşşafaka ile bağlarını güçlendirerek
sürdürmeleri ve Darüşşafaka’nın gele-
ceğinde söz sahibi olmaları hedefiyle
gerçekleştirilen toplantının açılış
konuşmasını yapan Zekeriya Yıldırım,
Darüşşafaka Cemiyeti ve Eğitim 
Kurumları’ndaki önemli gelişmeleri
mezunlar ile paylaştı. 

Toplantıya konuk konuşmacı olarak
katılan 1996 yılı Darüşşafaka Lisesi
mezunu akademisyen Ulaş Başar 
Gezgin, dünya vatandaşlığı temalı
konuşmasını gerçekleştirdi. 

Darüşşafaka, mezunlarıyla bir araya geldi

DAÇKALILAR Geleneksel Pilav Günü'nde buluştu

Darüşşafakalılar ve dostları, 19
Mayıs’ta Maslak yerleşkesinde düzenle-
nen “Pilav Günü”nde buluştu.
Darüşşafakalılar Derneği tarafından 
organize edilen etkinliğe, Türkiye’nin
yanı sıra yurt dışında yaşayan çok
sayıda Darüşşafakalı da katıldı. Bu yılki
okul kütüğüne yıldönümü plaketini en
kıdemli Darüşşafakalı Galip Haktanır
(DŞ'1942) ile en genç Darüşşafakalı 
4. sınıf öğrencisi Görkem Keşcioğlu 
birlikte çaktı. 

1963 yılında Darüşşafaka’ya başlayan-
lara, 50. yıl sertifikalarının takdim
edilmesinin ardından Üç Deniz Grubu
tarafından konser verildi.

Darüşşafaka Müzesi de açıldı 
Etkinlikte; Darüşşafaka’nın köklü

geçmişini gözler önüne sermeyi 
hedefleyen Darüşşafaka Müzesi’nin
açılışı da törenle yapıldı. 

Yaklaşık beş yıldır 1952 Darüşşafaka
mezunu Nami Gönenç’in gönüllü
olarak yürüttüğü çalışmalar sonucu
açılan müzede, Darüşşafaka’nın bir
buçuk asırlık tarihi boyunca kullanılmış
ve günümüze kadar ulaşmış çeşitli 
ders araçları, öğrenci üniformaları, 
ders notları, kitaplar ve fotoğraflar 
gibi pek çok eser sergileniyor. 

Ziyaretçilerini Türkiye'nin eğitim tari-
hinde uzun bir yolculuğa çıkaran
müzede, Darüşşafaka bağışçıları
tarafından bağışlanmış çok sayıda 
kitap ve yağlı boya tablolar da yer 
alıyor. 

KISA KISA
HABERLER
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Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her
yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka
Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları
işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye
Armağanı’nın 59.’su, "Bazen Hayat"
adlı eseriyle Sine Ergün’e verildi. 

Eserlerinin telif haklarını ve mal var-
lığını Darüşşafaka’ya bağışlayan Türk
hikâyeciliğinin önde gelen yazarların-
dan Sait Faik Abasıyanık’ın anısına
1964'ten bu yana Darüşşafaka
Cemiyeti tarafından verilen Sait Faik
Hikâye Armağanı’nın 59.’su 9 Mayıs'ta
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda
yapılan törenle sahibini buldu. Törene;
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü
Adnan Bali, Darüşşafaka Cemiyeti

Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Başkan Vekili Fırat Tekin, Yönetim 
Kurulu Üyesi Beşir Özmen, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü
Ahmet Salcan ve Sait Faik Hikâye 
Armağanı Jüri Başkanı Doğan Hızlan’ın
yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

Doğan Hızlan’ın başkanlığında
toplanan Jale Parla, Metin Celâl, Hilmi
Yavuz, Nursel Duruel, Beşir Özmen ve
Murat Gülsoy’dan oluşan Sait Faik
Hikâye Armağanı jürisi, ödül
gerekçesini şöyle açıkladı: “Yalın bir
dille güncel kent yaşamından kesitleri
anlatırken insanlık durumlarının tekin-
sizliğini resmetmekteki ustalığı ne-
deniyle, 59. Sait Faik Hikâye Armağanı,

Sine Ergün’ün ‘Bazen Hayat’ adlı
kitabına oy birliğiyle verilmiştir.” 

Bu yıl 150’nci yılını kutlayan
Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanı Talha Çamaş duygularını
şu sözlerle ifade etti: “Geçen yıldan
beri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
iş birliğiyle düzenlediğimiz Sait Faik
Hikâye Armağanı’na yazarların ilgisi
her geçen yıl artıyor. Bu yıl 
Armağanımıza, 40 yazar başvurdu.
Jürimizin titizlikle yaptığı çalışmalar
neticesinde ‘Bazen Hayat’ isimli
öyküsüyle Sine Ergün, 59. Sait Faik
Hikâye Armağanı’nın sahibi oldu.
Kadınların yaşı söylenmez derler ama
Sine Hanım, henüz 31 yaşında… Bu
özelliğiyle de muhtemelen Sait Faik
Hikâye Armağanı’nı kazanan en genç
yazar unvanının da sahibi oldu.” 

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 
59.'sunun sahibi Sine Ergün...

Darüşşafakalılar, UNESCO tarafından
yürütülen ve Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları'nda Projeler Birimi tarafından
koordine edilen SEMEP (South East
Mediterranean Environment Project)
yarışmasında "Saçım Süpürge" 
projeleriyle Avrupa Bölge Birinciliği elde
etti. SEMEP'in 2012-2013 döneminde
okullarda çalışma konusu, “Bilim ve
Kültür Aracılığıyla Suyun Sürdürülebilir
Kullanımı İçin İşbirliği” olarak belirlen-
mişti. Bu kapsamda hazırlanan projeler,
11 Mayıs 2013 tarihinde Avcılar Doğa
Okulları’nda gerçekleşen SEMEP

Günü’nde sergilendi. Otuz okuldan 
36 projenin katıldığı SEMEP Günü’nde
Darüşşafaka 7. sınıf öğrencilerinden
Emine Beyza Usta ve Nisa Nur Sefer’in
öğretmenleri Nihal Güneş ve Nehir
Öztel rehberliğinde hazırladıkları
“Saçım Süpürge” adlı proje Avrupa
yakasında en yüksek puanı alarak
Avrupa Bölge birincisi oldu. Böylelikle
Darüşşafakalı öğrenci ve öğretmenler,
27-30 Haziran 2013 tarihlerinde 
Romanya’da gerçekleşecek SEMEP
Toplantısı'nda ülkemizi temsil etme
hakkı kazandı.

DAÇKALILAR, Romanya yolcusu



Annesi veya babası hayatta olmayan
çocuklara iyi bir gelecek hazırlayan
Darüşşafaka’nın “Anneler ve Babalar
Günü”ne özel hazırladığı bağış serti-
fikaları büyük ilgi gördü. Çok sayıda
hayırsever, bu özel günlerde
Darüşşafaka’nın sertifikalarını tercih
ederek, sevdiklerine “Darüşşafakalı

öğrencilerin gülümsemesini” ar-
mağan etti. Darüşşafaka’nın kurumsal
ve bireysel bağışçılarına yönelik hazır-
lanan sertifikalardan elde edilen gelir,
Türkiye’nin 68 ilinden gelen, annesi
veya babası hayatta olmayan, maddi
durumu yetersiz, başarılı ve yetenekli
954 öğrencinin eğitimine aktarıldı.

Annelerine ve babalarına Darüşşafakalı 
öğrencilerin GÜLÜMSEMESİNİ armağan ettiler!

Eyüp Sabri Tuncer, 2013 yılında tasarladığı “Cumhuriyetin
Kokusu” kolonyasının tüm gelirini 150 yıldır eğitimde fırsat
eşitliği sağlayan Darüşşafaka’ya bağışlayan bir sosyal sorum-
luluk projesi gerçekleştirdi. 1923 yılından günümüze kokuyla
ilgili önemli çalışmalarda yer almış ve sektörün gelişmesine
katkıda bulunmuş bir marka olan Eyüp Sabri Tuncer,
Darüşşafaka Cemiyeti ile yaptığı iş birliği neticesinde bu yıl
ürettiği “Cumhuriyetin Kokusu” kolonyasını, Türkiye’nin koku
tarihini anlatan ilk ve tek belgesel ile birlikte Darüşşafaka
yararına satışa sundu.  

“Cumhuriyetin Kokusu” kolonyası
http://shop.eyupsabrituncer.com/ adresinde 59.90 TL satış

fiyatıyla Darüşşafaka’ya destek olmak isteyen kullanıcılar ile
buluşuyor. Kolonyaların satışından elde edilecek gelirin
tamamı eğitim olanağından yoksun çocuklara eğitim hakkı
tanımak amacıyla Darüşşafaka’ya bağışlanıyor.

Eyüp Sabri Tuncer'den Darüşşafakalı
çocuklar için Cumhuriyetin Kokusu 
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KISA KISA
HABERLER

Darüşşafaka ürünleri 
GittiGidiyor’dan satılıyor 

Darüşşafaka’nın yeni kaynaklar yaratmak amacıyla hazır-
ladığı ürünler, ülkemizin en büyük sanal alışveriş sitesi
GittiGidiyor.com üzerinden satılıyor. Eğitimde fırsat
eşitliğine destek vermek isteyenler, GittiGidiyor.com’daki
Darüşşafaka Dükkanı’na bekleniyor.  

Darüşşafaka Cemiyeti ile GittiGidiyor arasında kurulan
yeni iş birliği kapsamında GittiGidiyor.com,
Darüşşafaka’nın eğitime kaynak yaratmak amacıyla hazır-
ladığı ürünlerin satıldığı sanal bir dükkan oluşturdu.
Ayrıca Darüşşafaka’yı anlatan bir tanıtım sayfası da hazır-
layan GittiGidiyor.com, böylelikle Darüşşafaka’nın daha
geniş kitlelere ulaşmasına destek oluyor. Şu an

Darüşşafaka defteri, anahtarlığı, 150. Yıl pulu ve zarfının
satışa sunulduğu dükkanda zamanla farklı ürünler de
Darüşşafaka yararına satışa sunulacak.

http://dukkanlar.gittigidiyor.com/DARUSSAFAKA_CEMIYETI



Engelli vatandaşlar ile engellilere ulaş-
maya çalışan işverenleri buluşturmak
amacıyla Galatasaray Rotaract Kulübü,
Beşiktaş Belediyesi ve Kariyer.Net ortak-
lığıyla bu sene altıncısı düzenlenen 
Engelliler Kariyer Günü’ne,
Darüşşafaka Cemiyeti İnsan Kaynakları
Birimi de katıldı. Uluslararası ve ulusal
39 firmanın yer aldığı kariyer gününe
katılan tek sivil toplum kuruluşu olan

Darüşşafaka Cemiyeti, engelli vatan-
daşların çalışma ortamlarında ihtiyaç
duydukları konular hakkında bilgi
edindi ve Darüşşafaka’da çalışabilecek
engelli adaylarla görüşmeler gerçek-
leştirdi. 

Sekiz buçuk milyon engelli bireyin
yaşadığı ülkemizde, işsizlik, engelli
bireylerin en büyük sorunları arasında
yer alıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, engelleri kaldırmayı hedefliyor

“Zincir en zayıf halkası kadar
güçlüdür” Çin atasözünden ve
“Takımın başarısı kurumun başarısını
oluşturur” düşüncesinden yola çıkarak;
profesyonelleşme ve kurumsallaşma
yolunda olan Darüşşafaka Cemiyeti, bu
yolda çalışanlarının da gelişimine katkı
sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda
da merkez ve rezidans çalışanlarına
ocak ayı itibarıyla eğitimler verilmeye
başlandı. Yöneticiler için “Yöneticilik
Atölyesi” ile başlayan süreç, çalışanlar

için “İletişim ve Takım Çalışması”
eğitimleriyle devam etti. “Profesyonel
Olmanın Sırları” iletişim eğitimiyle;
amatör ve profesyonel arasındaki farka
ve kişisel etkinliği artırmaya değinildi.
“Profesyonel Takımın Oyuncularıyız”
adlı takım çalışması eğitimiyle; çalışan-
ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
takım çalışmasını kolaylaştıran ve zor-
laştıran davranışlar konusunda farkın-
dalık kazanılması hedeflendi.
Eğitimlerden sonra yapılan anket neti-

cesinde eğitimlere katılan yöneticilerin
memnuniyet oranı yüzde 95, çalışan-
larınki ise yüzde 92 olarak belirlendi.

Darüşşafaka’dan personeline eğitim

Gazete kağıdıyla köprü yapmayı başaran
takımlarımızdan birinin fotoğrafı
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Gönüllü koçlardan eğitim
Pınar Dölarslan, Ayşen Özcanoğlu Gündüz, Ufuk Çakmakçı 
ve Hüseyin Çırpan, gönüllü olarak Darüşşafaka Cemiyeti’nin
Merkez, Rezidans, İktisadi İşletmeler ve Urla Yaşam yönetici-
leriyle grup koçluğu çalışmaları yaptı. 

Mart ayında başlayan çalışmalar, haziran ayında Greenpark
Otel’de düzenlenen grup koçluğu kapanış toplantısıyla sona
erdi. Grup koçluğu çalışmasının sonucunda, tüm yönetim
ekibi “Hep beraber ne yapabiliriz?” konu başlığı altında fikir

alışverişinde bulundu. Çalışma, yöneticilerin birbirini daha
yakından tanımasına ve ortak bir dil geliştirmesine yardımcı
oldu. Kapanış toplantısının ardından tüm yöneticiler, çalış-
tayda bir araya gelerek Darüşşafaka Cemiyeti’ni daha ileriye
götürecek yol haritası üzerinde çalıştı. 

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Merkez ve Rezidans yöneticileri,
2012 yılında ilk defa Dilek Sadi Coşkun’un gönüllü olarak
verdiği koçluk desteğiyle bireysel kariyer koçluğu almıştı.



DARÜŞŞAFAKALI
ASENA-NICK MCKEOWN

Darüşşafaka Cemiyeti’nin “mezun
bağışçıları” Darüşşafakalı Asena 
McKeown ve eşi Nick McKeown, 14
Mayıs’ta Darüşşafaka’yı ziyaret etti. 
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon
Vadisi’nde yaşayan elektronik mühen-
disi Asena McKeown, Darüşşafaka’ya
eşi ve kızı Olive Meryem ile birlikte
geldi.

McKeown çifti, “Darüşşafaka Velilerini
Arıyor” programı kapsamında yaptıkları
bağışlarıyla, Darüşşafakalı bir
öğrencinin 10 yıl süreyle tüm eğitim
masraflarını karşılayarak, bir öğrenciyi
mezun edecek. Turkish Educational
Foundation (TEF) ile Darüşşafaka
Cemiyeti arasında Asena McKeown’un
aracılığıyla kurulan iş birliği sayesinde
de, ABD’de yaşayan bağışçılar artık TEF
üzerinden ABD Hükümeti’nin sağladığı
vergi avantajından yararlanarak
Darüşşafaka’ya bağış yapabiliyor. Bu iş
birliği kapsamında yapılan ilk bağış da
McKeown çiftinin bağışı oldu. 

Okulu gezen ve Cemiyet’in faaliyetleri
hakkında bilgi alan Asena McKeown ve
eşi Stanford Üniversitesi Profesörü Nick
McKeown, öğrencilerle de bir söyleşi

yaptı ve onların sorularını yanıtladı.
Ardından Yönetim Kurulu toplantısına
konuk olan McKeown çiftine,
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş tarafından
“Mezun Bağışçı Sertifikası” takdim
edildi. 

Ayvalık’tan Darüşşafaka’ya,
Darüşşafaka’dan Silikon Vadisi’ne…
Asena McKeown’un babası ODTÜ’de
inşaat mühendisliği yüksek lisansı 
yaparken vefat etmiş. Annesinin 
Ayvalık’taki ailesinin yanına dönmesi
üzerine, çocukluğu Ayvalık’ta geçmiş.
Eğitime çok önem veren dedesinin
tanıştığı kibar bir amcanın “Bu çocuğu
siz Darüşşafaka’ya gönderin” demesi 
üzerine hayatının değişim öyküsü
başlayan Asena McKeown, “O zaman-
lar Ayvalık’tan çıkıp değişik bir gelecek
yaratan çok az. Darüşşafaka o zaman
bana yepyeni bir hayat sundu” diye 
anlatıyor. 

Darüşşafaka’ya ilk geldiğinde annesin-
den ayrılmak çok zor gelmiş ona: 
“Annemle Darüşşafaka kampüsüne ilk
geldiğimiz günden fotoğraflarımız var.
Hepsinde sanki birileri annemi alacak-
mış gibi bırakmamaya çalışıyorum.
Bütün sene hazırlık sınıfında en çok
ağlayan çocuk bendim. Herkes ‘hani o
çok ağlayan kız var ya işte o’, diye beni
gösterirdi… ” sözleriyle anlatıyor ilk yıl-
larını… 

O çok ağlayan kız çocuğu şimdi
dünyada teknolojinin merkezi olarak
kabul edilen Silikon Vadisi’nde başarılı

bir mühendis. Eşi Nick McKeown ve 14
yaşındaki Jessica, 12 yaşındaki Zoe ve 
3 yaşındaki Olive Meryem adlı kızların-
dan oluşan güzel ailesiyle yaşıyor.
Darüşşafaka’da ona sunulan imkânları
en iyi şekilde kullanan Asena 
McKeown, zamanla okuluna alışmış ve
sonunda da onu önce Kanada’ya
oradan da ABD’ye götüren mühendis-
lik tutkusunun peşinden giderek hayal-
lerine ulaşmış. 

Anılarının hepsinin capcanlı aklında
olduğunu söylüyor. Onun için en özel
anıları ise, akşam ışıklar kapandıktan
sonra arkadaşlarıyla yaptıkları uzun 
sohbetler ve gece saat 3’te uyanıp
kendilerine kahve yapıp sabaha kadar
ders çalışmaları. “Yatılı okul bir yandan
çok zor bir şey, sürekli aynı kişilerle du-
varların içindesin, ama bir yandan da
koskocaman bir ailen oluyor. Çok yakın
dostlukların oluyor ve hep beraber
büyüyorsunuz” diyor.

Darüşşafaka, lise 2’de okul ikincisi olan
Asena’yı, United World College
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23 yıl sonra yeşil-siyah
kapının önünde!

Yirmi üç yıl sonra Darüşşafaka’yı ziyaret eden 1991 mezunu
Asena Gencel McKeown, “Taksiyle gelip o yeşil siyah kapıyı
görmek benim için çok zordu. Hâlâ gözlerim yaşarıyor” diyor.



grubunun Ankara’daki sınavına gön-
dermiş ve sınavda başarılı olan Asena
Hanım, Kanada’daki Pearson 
College’da eğitimine devam etme
hakkı kazanmış. Üst üste iki sene,
Darüşşafaka’nın cebine koyduğu uçak
bileti ve senelik harçlığıyla Kanada’ya
gitmiş. Darüşşafaka’da aldığı eğitimin
ve kendi başının çaresine bakabilmeyi
öğrenmiş olmanın orada kendisine ko-
laylık sağladığını belirtiyor. “Kanada’ya
gittiğimde hiç yadırgamadım. On yedi
yaşında ilk defa pasaportum oldu,
uçağa bindim ve yurt dışına çıktım.
Hiçbir zorluk çekmedim, çok rahat ve
güvenli bir şekilde gittim. Dersler
konusunda da hiçbir zorluk çekmedim
çünkü matematik, İngilizce, fen bilim-
leri gibi özellikle sevdiğim alanlarda
dersler, Darüşşafaka’daki eğitimden
sonra bayağı kolay geldi.” 

Pearson College’dan mezun olduktan
sonra başarılarına sürekli yenilerini
ekleyerek yoluna devam eden Asena,
üniversiteyi tam burslu olarak okuduğu
ABD’deki Lafayette College’da 
elektronik mühendisliği lisans eğitimini
üç senede bitirmiş. Ardından Stanford
Üniversitesi’nin elektronik bölümünde
yüksek lisansını yapmış ve daha sonra
Silikon Vadisi’nde başarılı bir kariyere
doğru yelken açmış. Cisco Systems 
şirketinde önce mühendis sonra da 
yönetici olarak çalışmış. 

Hayatında peş peşe kapılar açılmasını
sağlayan Darüşşafaka’ya bugün destek
vermeyi kendine bir borç biliyor.
Darüşşafaka Yıllık Bağış Kampanyası
2012 kataloğuna yazdığı yazıda şöyle
diyor Asena McKeown: “Darüşşafaka
ile işim bitmemiş gibi geliyor bana ve
ancak şimdi anlıyorum ki aslında
gerçekten de bitmemiş işim… Çünkü
tüm diğer Darüşşafakalılar gibi benim
de Darüşşafaka için yapmam gereken
çok şey var.” Bu sözünü sorduğu-
muzda şöyle cevap veriyor Asena
Hanım, “Okula gelip okulun son 
senesini bitirmek mümkün değil, ama
o bağ bir yere gitmiyor. Ben hâlâ
Darüşşafaka’ya bağlı olduğumu
hissediyorum. En mantıklısı, bu bağı
daha da güçlendirmektir. Darüşşafakalı
çocuklara bir yardımımız, katkımız
olsun çok istiyoruz.”

Lise 2’de Darüşşafaka’dan Kanada’ya
gittiğinden beri, yani 23 yıldır ilk kez 
İstanbul’a gelen Asena McKeown,
Darüşşafaka’da yıllar sonra, özel bir
gün geçirdi. Okulu gezdi, öğrencilerle
sohbet etti ve yöneticilerle görüşmeler
yaptı. “Taksiyle gelip o yeşil siyah kapıyı
görmek benim için çok zordu. Hâlâ 
gözlerim yaşarıyor. Yıllarca o kapı bizim
için çok büyük bir simgeydi. Seneleri-
miz kapının bu tarafında geçti ve hep o
kapıdan çıkıp dünyayı görmek istedik.
Şimdi, o kapıyı gördüğümde canım o
kadar içeri girip neler oluyor görmek
istedi ki. O duygu çok değişikti, tabii
hemen kapıya gelip ağlamaya
başladım,” diye anlatıyor hissettiklerini. 

Aslen Londralı olan ve 1995’ten beri
Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar 
bilimi ve elektrik mühendisliği 
profesörü olarak görev yapan Nick
McKeown ise Darüşşafaka ile tanış-
masını şöyle anlatıyor: “Darüşşafaka’yı
hayatımda ilk kez, Asena ile ilk yemeğe
çıktığımızda duydum. Bana okulunun

yaşamında ne kadar büyük bir etkisi
olduğunu anlatmıştı. Kendisine sadece
eğitim fırsatı değil, dünyaya gözünü
açması ve tutkusu olan mühendislik
alanında dünyadaki en iyi yer olan 
Silikon Vadisi’ne gelmesi için de fırsat
tanıdığından bahsetmişti.”

Eğitime, özellikle de kız çocuklarının
eğitimine destek olmayı kendilerine
misyon edindiklerini belirten Nick 
McKeown, “İnanıyoruz ki, eğer kızlar
eğitilirse bu eğitim onlara olanak ve
seçim şansı verecektir. Bu da bir
toplumun gelişmesi için çok önem-
lidir,” şeklinde konuşuyor. 

Darüşşafakalı öğrencilerle buluş-
malarında, Daçkalıların çekinmeden,
merakla sorular sorması, ABD’de
mühendislik eğitimi ile ilgili sordukları
sorular ve kendilerini geliştirmek için
duydukları heves Nick McKeown’u 
etkilemiş.

ABD’de insanların mezun oldukları
okullarına, özellikle de üniversitelerine
yaşam boyu destek olmaya devam 
ettiklerini ve bunun güçlü bir gelenek
olduğunu belirtiyor McKeown çifti.
Kazandıkları deneyimler sayesinde
yaşamlarını değiştiren, kendilerine yeni
kapılar açan okullarına hem teşekkür
etmek hem de başkalarına da bu
kapıların açılmasını sağlamak amacıyla
desteklerini esirgemediklerini... 

Darüşşafaka’nın buna daha da fazla
ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Biz
de maddi imkânımız olduğu için çok
şanslıyız ve yardımcı olmak bizim için
bir sorumluluk,” diyorlar ve tüm
Daçkalıları desteğe çağırıyorlar.
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Salih Zeki, Ahmet Rasim, Mahmut Cuda, Aziz Nesin, Berna Moran, Tekin Aral, Tolga Aşkıner ve daha
nice çocuğun yaşamını eğitimle değiştiren Darüşşafaka, 150. yılını kutluyor.
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Eğitimle değişen yaşam öyküleri yazan
Darüşşafaka, 150. yılını kutluyor. Her
yıl düzenlediği sınavında başarılı olan,
annesini veya babasını kaybetmiş,
maddi olanakları yetersiz, yetenekli
öğrencilere, ortaokul birinci sınıftan
lise mezuniyetine kadar uluslararası
standartlarda kaliteli eğitim fırsatı
sağlayan Darüşşafaka, bir buçuk asırdır
ülkemizin çocuklarına iyi bir gelecek

sunuyor. Dönemin ileri gelen idealist
devlet adamlarından Yusuf Ziya Paşa,
Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli
Hüseyin Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat
Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından
1863 yılında yoksul ve yetim çocuk-
ların eğitimine destek olmak amacıyla
kurulan Darüşşafaka, Türkiye tarihinin
eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenme
örneğini oluşturuyor. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin Türkiye’deki
sembolü Darüşşafaka Cemiyeti,
150’nci yılında faaliyetlerine ilişkin 
kamuoyunda farkındalık yaratmak
amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
Örneğin; Milli Piyango İdaresi iş bir-
liğiyle yapılan ve 29 Mart 2013 çekilişi
için hazırlanan Milli Piyango bilet-
lerinin üzerinde Darüşşafaka, özel bir
tasarımla yer aldı. Ardından PTT ile

DOSYA
150. YIL

Nice nice 150 yıllara
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yapılan iş birliğiyle Darüşşafaka 
150. Yıl Pulu ve Özel Gün Zarfı
üretildi. Belgeselci Müge-Coşkun Aral
tarafından “Ben Bir Daçkalıyım” filmi
hazırlandı. Darüşşafakalı öğrenciler
tarafından da “Kapının Önünde” isimli
bir müzikal sahnelendi.

“Bir Buçuk Asırlık Fark 
Gösterisi”
Darüşşafaka Cemiyeti’nin padişah 
fermanıyla kurulduğu tarih olan 30
Mart’ta ise Daçka’nın 150 yıllık öyküsü
Haliç Kongre Merkezi’nde Yekta

DARÜŞŞAFAKA!

Darüşşafaka’nın
150. yılında pul,
özel gün zarfı ve
Milli Piyango 
biletleri üretildi.



Kara’nın hazırladığı “Bir Buçuk Asırlık
Fark” isimli gösteriyle sahneye taşındı.
Gösteride, Darüşşafaka’nın 150 yıllık
tarihi, Türkiye’nin ve dünyanın son bir
buçuk asırda iz bırakan olaylarıyla 
birlikte sahneye kondu. Etkinliğe, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu, Eski Devlet Bakanı ve
Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma
Kurulu Üyesi Bülent Akarcalı, Çin Halk
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Zhang Qingyang’ın yanı sıra 3 bine
yakın konuk katıldı.

Yıldırım: “Darüşşafaka kurul-
duğunda ne BM ne UNICEF
vardı”
Gecenin açılış konuşmasını yapan
Darüşşafaka Cemiyeti’nin o dönemki
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Yıldırım, “Yusuf Ziya Paşa, 1863 yılında
Kapalıçarşı esnafına okuma yazma ve
matematik öğretme sorumluluğunu

duyup arkadaşlarıyla ‘Cemiyet-i
Tedrisiye-i İslamiye’yi kurmaya karar
verdiğinde, bugünün dünyasında her
bir çocuğun yeteneğine göre en iyi
eğitimi alma hakkını savunan Birleşmiş
Milletler ve UNICEF gibi kuruluşlar
yoktu. Sosyal devlet anlayışı, sosyal so-
rumluluk kavramı da yoktu. Yusuf Ziya
Paşa ve arkadaşlarının ateşlediği kıvıl-
cımın 150 yıldır sönmeyen bir 
meşaleye dönüşmesinin öyküsünü hep
birlikte izlemek, bu meşaleyi taşımanın
ortak gururunu hep birlikte yaşamak
için bu akşam bir araya geldik” diye
konuştu.

Şahin: “Hangi kurumumuzu
biz bir buçuk asır 
yaşatabiliyoruz?”
Ardından söz alan Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Fatma Şahin ise, “150 yıl
önce Yusuf Ziya Paşa ve arkadaşları
giden Mehmetçiklerin gelmediğini,
çocukların yetim-öksüz, kimsesiz
kaldığını, köylerdeki çocuklarımızın 
fırsat eşitliği sağlanıp, eğitimden,
sağlıktan istifade etme ihtiyacını gör-
müştür. Hangi kurumumuzu bir buçuk
asır yaşatabiliyoruz? O kadar önemli ki,
temelleri o kadar sağlam atılmış ki… O
gün o temelleri atanları rahmetle, min-
netle, şükranla anıyoruz... Ve bugüne
getirenleri, yaşatanları, bağışçıları-
mızı… Bugün insanlık için, kendi dışın-
daki insanlar için, bu ülkenin geleceği
için ne yaptın dediğin zaman, ben

Darüşşafaka için şunu yaptım diyenler
bugün burada oturuyor. Ben hepinizi
şahsım ve Bakanlığım adına tebrik 
ediyorum” dedi. 

Sunuculuğunu Memet Ali Alabora’nın
üstlendiği gecede; Çoksesli Koro’dan,
Klasik Orkestra’ya, Türk Musikisi Toplu-
luğu’ndan, Fatih Erkoç ve
Arkadaşları’na uzanan geniş kapsamlı
programda Halk Oyunları Grubu’nun
da katılımıyla 100 sanatçı görev aldı.
Profesyonel sanatçıların yanı sıra
Darüşşafakalı öğrenciler ve mezunlar
da sahneye çıkarak Darüşşafaka’nın
hayatlarında yarattığı değişimi kendi
cümleleriyle anlattı.

Gecenin en anlamlı ve duygusal 
anlarından biri, yaşayan en yaşlı
Darüşşafakalı Vahdettin Arseven ile en
genç Darüşşafakalılardan Cem Arda
Fil’in el ele sahneye çıkarak
Darüşşafakalı olmaya dair duygularını
paylaştığı dakikalardı. Aralarında bir
asıra yakın yaş farkı bulunan iki

DOSYA
150. YIL

DARÜŞŞAFAKA28



Darüşşafakalı, Daçka kardeşliğinin en
güzel sembolünü oluşturdu.

1971 yılında Darüşşafaka’ya ilk kez
kabul edilen kız öğrenciler arasında yer
alan, bugün Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
sürdüren Sertaç Ökten ve dönem
arkadaşı Maviş Fuchs da sahneye el ele
çıkarak, o günlerden bugüne
değişmeyen kardeşliklerini salondaki-
lere anlattı. Ardından sahneye çıkan
Darüşşafaka Lisesi Sosyal Bilimler
Bölüm Başkanı Nimet Renkliyıldız,
1884 yılında Darüşşafaka'dan mezun
olan gazeteci-yazar Ahmet Rasim'in
hikâyesini konuklarla paylaştı.

Darüşşafaka’dan yetişen değerli
hekimlerden, 1971 mezunu, İstanbul
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk
Mercan da, Memet Ali Alabora ile
Darüşşafakalı olmak üzerine bir sohbet
gerçekleştirdi.

Darüşşafaka öğrencilerinden Deniz
Şengör ve İbrahim Burci’nin büyüleyici
bir dans gösterisi sunduğu gösteride,
Darüşşafaka Basketbol A Takımı 
Kaptanı Darüşşafaka 1992 mezunu
Gökhan Sunter ve Darüşşafaka Genç
Erkek Lise Basketbol Takımı ve Genç B
Milli Basketbol Takımı oyuncusu Doğuş
Özdemiroğlu da Darüşşafaka’da büyük
öneme sahip olan basketbol takım-
larını temsilen sahneydi.

Darüşşafaka öğrencilerinden Ahmet
Sareç, eserlerinin telif haklarını ve mal
varlığını Darüşşafaka’ya bırakan değerli
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yazar Sait Faik Abasıyanık’ın “Hişt,
Hişt!” adlı hikâyesini, Darüşşafaka
öğrencisi Ceren Erten ise Yahya Kemal
Beyatlı’nın “Sessiz Gemi” adlı şiirini
okudu.

Kuruluşundan bu yana hayırseverlerin
bağışlarıyla varlığını sürdüren
Darüşşafaka'nın 150. yıl kutlama
gecesinde Darüşşafaka’nın rezidans
bağışçısı Mübeccel Çadırcıoğlu da
sahnede Darüşşafaka bağışçısı olmak-
tan ötürü duyduğu mutluluğu anlattı.

Gecede bir konuşma yapan bir önceki
dönem Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve mevcut dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş
ise, "Bundan 150 yıl önce Yusuf Ziya
Paşa’nın bir hayali vardı, bu hayali
arkadaşlarıyla paylaştı, bu hayal
gerçekleşti ve 150 yıldır devam ediyor.
Şimdi bizlerin de hayalleri var geleceğe
dair... Türkiye’de çok daha fazla
Cem’ler, Ayşe’ler yetişsin istiyoruz. Şu
an taşıdığımız bayrağı gelecekte onlara

devreceğiz birer Darüşşafakalı olarak…
Yarınlarda yeni Darüşşafakalar açmak
istiyoruz, Türkiye’nin farklı illerinde…
Bir üniversite kurmak istiyoruz
Darüşşafaka adı altında…

Darüşşafakalının rüyası bitmez, hayali
bitmez, hedefleri bitmez. Ama biz
rüyaları görürken, bu hedefleri
kendimize koyarken hep bir şeye
güveniriz: Türk insanına, hayırsever
bağışçılarına… Onlar, Darüşşafaka’nın
bugünlere gelmesi için bu kuruma iti-
mat ettiler, arkamızda durdular" dedi.
Ardından söz alan Çadırcıoğlu ise “Geç
de olsa bu aileye mensup olduğum
için gurur duyuyorum. Her yerde 
gururla Darüşşafakalı olduğumu
söylüyorum” diye konuştu.

Müzik, dans ve görsel anlatımın iç içe
geçtiği bu çok özel gösteri filmle para-
lel olarak sergilenen performanslar ve
sohbetlerle zenginleşti ve ortaya tüm
Darüşşafaka ailesi üyelerini duygu-
landıran ve gururlandıran bir tablo
çıktı. Gecenin sonunda tüm konuklar
hep bir ağızdan Darüşşafaka Marşı'nı
seslendirdi.
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Darüşşafaka’nın 150. yaşının kutlandığı gecenin en anlamlı ve duygusal anlarından biri, yaşayan en
yaşlı Darüşşafakalı Vahdettin Arseven ile en genç Darüşşafakalılardan Cem Arda Fil’in el ele sahneye
çıkarak Darüşşafakalı olmaya dair duygularını paylaştığı dakikalardı.



Eğitimde
fırsat
eşitliği
150 yaşında
150 yıldır verdiğiniz 
destek için teşekkür ederiz.

www.darussafaka.org
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Darüşşafaka’nın 150. Kuruluş
Yıldönümü, 30 Mart’ta Haliç Kongre
Merkezi’nde, Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğü Baş Rejisörü Yekta
Kara’nın yönetmenliğini yaptığı “Bir
Buçuk Asırlık Fark” adlı muhteşem bir
gösteriyle kutlandı. Devlet Opera ve
Balesi’ne 36 yıldır hizmet veren Opera
Yönetmeni Kara, bugüne dek yurt
içinde ve dışında pek çok ülkede çok
sayıda oyun ve opera sahneledi. İlk kez
1996 yılında Habitat II Konferansı’nın
açılışı için bir lirik tarih gösterisi tasar-
layan Kara, bu gösteride İstanbul’un
çok kültürlü, çok sesli yapısını müzik,
dans ve şarkıyla sahneye taşıdı. Bunun
ardından, 1998’de AGİT Zirvesi,
2004’te NATO Zirvesi’nde lirik tarih
gösterileri sundu. 2010 yılında ise
Avrupa Kültür Başkenti Açılış Etkin-
liği’ni gerçekleştirdi. 30 Mart’ta
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 150 yıllık

hikâyesini gözler önüne serdiği “Bir
Buçuk Asırlık Fark” gösterisiyle tüm
Darüşşafakalılar tarafından ayakta
alkışlandı.

“Bir Buçuk Asırlık Fark” gösterisini
hazırlama sürecinizi bize anlatabilir
misiniz?
Bir buçuk yıl kadar önce, Sayın Talha
Çamaş bana ulaştı. Kurumu tanımaya
çalıştım, görüşmeler ve uzun okumalar
yaptım. Okudukça daha çok ilgimi
çekti Darüşşafaka Cemiyeti’nin 150 yıl-
lık geçmişi. Araştırdıkça bana daha çok
keyif veren, keyif verdikçe de bu
konuda yaratıcı bir düşünce geliştir-
mek için daha çok çaba sarf etmeme
ve konuyla en kapsamlı biçimde il-
gilenmeme yol açan bir süreçti. Bu
kadar çok keyif aldığım az iş olmuştur.
Darüşşafaka’yı yakından tanıyınca, o 
ilişkileri, o çabaları ve geçmişteki

bütün o birikimi gördükçe hayranlığım
ve ilgim daha çok arttı. Bu da bana
müthiş bir coşku verdi, çünkü o zaman
bu kurumu ayakta tutan insanlara layık
olabilmek için daha büyük gayret sarf
ettim. Gösterinin kurgusunu oluştura-
bilmek için çok insanla konuştum. O
konuşmalar bana yol gösterici oldu.
Sahneye ilk çıkarttığım iki kişi oldu.
Biri, 94 yaşındaki en yaşlı Darüşşafakalı
ağabey Vahdettin Arseven, diğeri ise
10 yaşındaki, henüz daha yolun başın-
daki en genç Darüşşafakalı Cem Arda
Fil. El ele çıkmalarını istedim ve birlikte
o aidiyet duygularını dile getirmelerini
istedim. 
Darüşşafaka’yı elbette farklı unsurları
kullanarak anlatabilirdik ancak. Bunlar
benim için müzikti, şiirdi, öyküydü,
danstı. Filmler hazırladık, VTR’ler kul-
landım. Çünkü, Darüşşafaka’nın
Türkiye ve dünyayla çok örtüşen bir

Darüşşafaka bir mucize yaratmış aslında…”

“Darüşşafakalıların 
bakışlarındaki o ateşi, ışıltıyı
görüyorsunuz, seslerindeki 
o cıvıl cıvıl titreşimi 
duyuyorsunuz. Bugüne kadar
çok sayıda gösteri yaptım,
ama inanın bu kadar duygusal 
yaklaştığım, bu kadar 
etkilendiğim bir etkinlik 
olmadı.” 
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geçmişi var. Bu yapıyı her cephesiyle
sunabilmek için de çok farklı unsurları
bir araya getirdim ve harmanladım.
Bütün çalışmalar boyunca bana yol
gösteren iki şey oldu, biri sevgi, diğeri
dayanışma. Darüşşafaka’yı bundan
daha iyi anlatacak iki sözcük olduğuna
inanmıyorum.

Darüşşafaka’da sizi en çok neler 
etkiledi?
O bireylerin, çocukların, eğitmenlerin,
yöneticilerin, bağışçıların
Darüşşafaka’ya nasıl yürekten bağlı
olduklarını bilmek, herkesin yüreğini
koyarak o çocuklara kol kanat ger-
mesini görmek beni çok derinden 
etkiledi. O gün bugündür fark ediyo-
rum, bütün dost meclislerinde sürekli
Darüşşafaka’dan söz ediyorum.

Darüşşafaka’da öğrencilerin müthiş bir
özgüvenleri ve şahsiyetli bir duruşları
var. Bu da beni çok etkiledi. Bu vesi-
leyle o kadar güzel insanlarla tanıştım
ki her yaş diliminden. Darüşşafaka
dedikleri zaman hakikaten öylesine
yüreklerinden söylüyorlar ki bunu,
hayranlık duymamak ve etkilenmemek
mümkün değildi. 

Konuşmalarda, bakışlarındaki o ateşi,
ışıltıyı görüyorsunuz, seslerindeki o cıvıl
cıvıl titreşimi duyuyorsunuz. Bugüne
kadar çok sayıda gösteri yaptım, ama
inanın bu kadar duygusal yaklaştığım,

bu kadar etkilendiğim bir etkinlik ol-
madı. 

Darüşşafaka’nın Türkiye için önemi
nedir sizce?
Keşke bu tür kurumların sayısı artsa...
Darüşşafaka bir mucize yaratmış
aslında. Sürekli halk desteğini alan bir
aydın hareketi olmuş. Bu çok ender
rastlanan bir olay. Padişahlar,
başbakanlar, 7’den 70’e herkes
Darüşşafaka’nın üstüne ihtimam
göstermiş. Çok güçlü bir kurum.
Sporda mucizeler yaratmış. Bu çocuk-
ların hayatlarını bütünüyle değiştiriyor
Darüşşafaka. Hayatı değişen çocuklar
da tabii ki ileriki yıllarda bu ülkeye
hizmet ediyorlar. Benim yaşamımda da
çok şey değişti… Maddiyatın bu kadar
önde koştuğu bir dönemde, sevginin,
dayanışmanın, aidiyet duygusunun bu
kadar önemli olduğunun vurgulanması
ve bunun aktarılması bence inanılmaz
bir şey. 

Somut bir örnek vereceğim: Kuliste en
küçüğümüz Cem gayet kendi başına
her şeyini fevkalade yapıyordu. Ben
hatta yardıma ihtiyacı olur mu diye
şöyle bir baktım, “sorun yok” dedi. 

Çok şık bir takım elbise giydi, papyonu
bağlandı, rugan ayakkabılarını giydi.
Her şey güzel… O sırada saçlarına
şöyle bir iki dokunuşta bulunuyor, 
sohbet ediyoruz. Derken kapı açıldı ve
Yahya Kemal’den şiir okuyacak Ceren
içeri girdi, “Cem’e bakmaya geldim bir
şeye ihtiyacı var mı diye” dedi. Bu
dayanışma işte, bu birbirini düşünmek.
Ben günümüzde bunun çok büyük bir
eksiklik olduğuna inanıyorum. Sadece
birey olmak, kendini düşünmek bize
insan olarak bir şey katmıyor. 

Birbirimize ihtiyacımız var. Yoksa
yaşamın nasıl bir anlamı olabilir ki?
Hayallerimde hep eksikliğini hisset-
tiğim, o birbirine sevgiyle yaklaşma,
yürekten hissedilen dayanışma, sırtını
çok güçlü bir aidiyet duygusuna daya-
yarak iş yapmanın ne kadar önemli
olduğunu gördüm. Tüm bu olguların
Darüşşafaka Cemiyeti bağlamında ne
kadar önemli kılındığını gördüğüm için
de çok mutuyum. Benden ne zaman
ne isterlerse yapmaya hazırım. Tüm
öğrencileri 25 Haziran - 8 Temmuz
arasında “Opera Her Yerde” sloganıyla
gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası 
İstanbul Opera Festivali’ne bekliyorum. 

“Bütün çalışmalar boyunca bana yol gösteren iki şey oldu, biri
sevgi, diğeri dayanışma. Darüşşafaka’yı bundan daha iyi 
anlatacak iki sözcük olduğuna inanmıyorum.”
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On yıldır eşi Coşkun Aral ile birlikte
çalışan Müge Aral, son 6-7 yıldır 
İz TV’de yayınlanmak üzere belgeseller
yapıyor. Darüşşafaka filmi için 2012
Ağustos’unda başlanan çalışmalar hız
kesmeden sürdü ve toplamda yaklaşık 
70 saatlik çekim yapıldı. Bu çekimler
özverili bir çalışmayla damıtılarak,
Darüşşafaka’nın felsefesini en iyi anla-
tacak bir saatlik son haline getirildi.  

Darüşşafaka için film hazırlanması
teklifi ilk geldiğinde neler hissetmiş-
tiniz? 
Çok heyecanlandım tabii ki.
Darüşşafaka’yı ismen biliyordum, eğiti-
minden de haberim vardı. Darüşşafaka
mezunlarının çok başarılı oldukları
kafama kazınmış mesela. Film 
çekimleriyle birlikte okulu tanımaya
başlayınca dilden dile dolaşan

Darüşşafakalılığın ne demek olduğunu
daha iyi öğrendim. Burası gerçekten
çok özel bir kurum ve o yeşil-siyah
kapıdan girer girmez sahip olduğu 
enerjiyle insanı sarıp sarmalıyor. 

Filmin yapım sürecinde öğrencile-
rimizde, mezunlarımızda, bağış-
çılarımızda gördüğünüz neler sizde
iz bıraktı?
Beni en çok etkileyen Darüşşafaka’ya
duydukları benzersiz sevgi ve bağlılık.
Tüm öğrenciler kendilerini büyük bir
ailenin parçası gibi hissediyorlar ve
ailelerini hiç bırakmıyorlar. Bu aidiyet,
bağlılık beni çok etkiledi. Bağışçılara da
büyük hayranlık duyuyorum. İnsanların
büyük bir güvenle Darüşşafaka’ya
bağış yapmaları, kurumun ne kadar
güven verdiğini de gösteriyor çünkü
herkes biliyor ki, Darüşşafaka sadece

öğrencilerine değil, kendini
Darüşşafakalı hisseden herkese kol-
larını açıyor. 

Nasıl yola çıktınız ve süreç nasıl
devam etti? 

150 yıllık bir kurumu kısa sürede anlat-
mak çok zorlayıcı. Tabii ki süreçte
Darüşşafakalıların desteğini aldık. Bu
destek sayesinde bizler de felsefeyi
özümsedik, öyle ki kendimi
Darüşşafakalı hissetmeye başladım. 

Darüşşafaka’yı nasıl anlattınız?
Neleri ön plana çıkarmak istediniz?

Kurumun geçmişinden çok bugününü
anlatmaya çalıştık ama tabii geçmişi
de gözardı edemezdik. Üç küçük
Darüşşafakalı’yı takip ettik. İlk 
Rozerin’le tanıştık, Bitlis’e gittik. Aile-
siyle birlikte vakit geçirdik. Ailenin her
bir üyesi Rozerin Darüşşafaka’ya gire-
ceği için çok mutluydu. Sonra Eren’le
ve Şevval’le tanıştık. Hepsinin ailesi
okulu benimsemiş, güvenmiş ve
çocukları Darüşşafakalı olduğu için
büyük gurur duyuyordu. Zaten okulu
görüp de güven duymamak mümkün
değil. Rezidansları gezdik, bağışçılarla
görüştük. Keza onların duydukları
güvene bizler de ortak olduk. Ön
plana çıkarılması gereken çok şey vardı
ama daha çok insanlara Darüşşafaka’yı
yaşatan felsefeyi vermeye çalıştık.

Darüşşafaka’nın Türkiye için önemi
nedir sizce?

Bence eğer birkaç tane daha
Darüşşafaka olursa, Türkiye’yi kimse
tutamaz. 

Darüşşafaka’nın filmini hazırlamış
olmak sizin için ne ifade ediyor?

Hazırladığımız belgesellerin hepsiyle
bir bağ kuruyorum, işimi sahipleniyo-
rum. Darüşşafaka’da bunun olacağı
daha ismini duyduğumda belliydi
zaten. Nitekim öyle de oldu. Çok
sahiplendim, “yapmak zorundayız”dan
çok “yapmak istiyoruz” şeklinde hisset-
tik. Darüşşafaka’yı yakından tanıdığım
için çok mutluyum. 

Darüşşafaka’nın 150. yıl filmi
Coşkun-Müge Aral imzalı

Darüşşafaka’nın 150. yılında Müge ve Coşkun Aral tarafından
“Ben bir Daçkalıyım” adlı bir film hazırlandı. Yönetmenliğini
Coşkun Aral’ın, yapımcılığını ve metin yazarlığını Müge Aral’ın
üstlendiği filmde eğitimle yaşamları değiştiren 150 yıllık 
şefkat yuvasının öyküsü A’dan Z’ye anlatılıyor.
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Coşkun Aral, profesyonel gazetecilik
hayatına 1974 yılında Günaydın
gazetesinde başladı. 1977 yılının 
1 Mayıs’ında çektiği fotoğraflarla yurt
dışında tanındı. 1977-80 arası Sipa
Press’in Türkiye muhabirliğini
sürdürdü. Genç yaşta yurt dışında
çeşitli geziler yaptı. 1980 darbesinden
sonra Paris’e yerleşti, 1993 yılına kadar
dünyanın her yanında foto muhabir
olarak çalıştı. 1993’te Türkiye’ye
döndü. Savaş Ay ile birlikte A
Takımı’nda televizyonculuğa başladı,
daha sonra 2000 yılına kadar Haberci
programını yaptı ve 2003’ten sonra
Show TV’de çalıştı. Ardından ‘inadına
belgesel’ dedi ve otobüsle Türkiye’yi
dolaşıp belgesel gösterimleri yaptı.
“Çok zengin bir ülkedeyiz. Ama ne
yazık ki insanımız çoğunu bilmiyor.
Amacımız bilgi taşımak, bilgiyi halkın
anlayacağı bir üslupla belgesele
dönüştürerek izletmek” diyor.

Darüşşafaka’nın filmini yapma
sürecinizi sizden dinleyebilir miyiz?
Hep dışarıdan tanıdığımız o muhteşem
kurumun belgesel filmini yapmamızı
istediler. Böylece Darüşşafaka’nın
bizim için çok değerli olan 150 yılının
bir özetini yapmaya çalıştık. Eşim
Müge, “Ben ilk kez Bitlis’e gidiyorum,
ilk kez o coğrafyadan çıkmış babasını
kaybetmiş bir kız çocuğunu tanıyorum,
onu evinden alma öykümüzle
başladığı-mızda muhteşem olur” dedi.
Açıkçası ben de “Muhteşem olur”
dedim. Çünkü, Darüşşafaka’nın kuru-
luş amacı o. Ayrım gözetmeksizin
Anadolu’nun tümüne hedef kitle
olarak bakıyor. Rozerin kızımız böyle
bir şeyin araştırmasını oradayken
yapan ve hayatındaki değişimi önce-
den gören bir çocuk. Böyle bir kurum
var karşınızda, bunun yaşaması için
hep birlikte ne yapabiliriz? Bunun ben-
zerlerini yapabilir miyiz? Ben çok açık
söylüyorum, bağışçı olmak için can
atıyorum. Böyle bir okulun Türkiye’nin
başka yerlerinde de olmasını isterim.

Çünkü bu ülkenin sağlıklı eğitilmiş in-
sanlara ihtiyacı var her alanda. Ülkeye
barışı, akıllı ve çalışkan insanlar getirir.
Öncelikle doğamızı bilelim, kendimizi
bilelim, önünden geçtiğimiz binanın
ne olduğunu bilelim. İşte bize o yüz-
den Darüşşafakalar lazım. Bütün
çocukların aynı eğitimden faydalan-
malarını arzu ederim. 

Darüşşafaka’da sizi en çok neler 
etkiledi?
Annesini veya babasını yitirmiş bir
çocuğun, okula geldiği günü ben sizin
okulda gördüm. O çocuğun kendisini
getiren ebeveynine sarılması... Onsuz
kaldığı günler yaşadıkları, ama orada o
sürenin Darüşşafaka’nın şefkat yuvası
olması özelliğinde kısalması, sonra
kardeşe yakın bir arkadaş hissi, onlarla
eksikliklerini giderme, ama bütün bun-
ların içinde bilgi ve onun yarattığı

özgüvenle dünyaya adım atmayı
öğrenmeleri. Bu belgesel filmi 
çekerken çok şey öğrendim ben.
Özgüven nedir? Çocuklarımızdan bir
tanesi dedi ki: “Okulda bazı şeylerin
eksik olduğunu öğretmenlerimize
söyledik, birlikte düzeltmek için yol
aradık.” Çocuğun bunu söyleme
imkânını yaratması bile o okulun ne
kadar yüce bir okul olduğunu gös-
teriyor. Ben bunlara tanık oldum.
Darüşşafaka’da yemek seçme, yemek
israfı gibi lüksler yok, dünyada da
gelişmiş ülkelerde böyle bir israf yok. 

İyi ki Darüşşafaka var, ben bütün
okulların Darüşşafaka’ya bir ziyaret
yapmasını isterim. Oradaki çocukları
orada görmelerini isterim, çünkü bir
ağabey, abla olayını gerçekten 13-14
yaşlarında alıyorlar. Liderliği o yaşlarda
elde ediyorlar. Darüşşafaka’dan daha
ortaokuldayken dünyanın öbür
ucunda kendi okulunu temsil edecek
nitelikte çocuklar çıkıyor, ne mutlu… 

İçindeki payım az, eşim ve arkadaşlar
yaptılar ama benim için hayatım
boyunca en çok sevdiğim çalışma
oldu. Başta Zekeriya Yıldırım olmak
üzere bütün çalışanlara, bizi orada
kabul eden arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. 

“Bu belgesel filmi çekerken çok şey öğrendim” 
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Darüşşafaka’nın 150 yıllık hikâyesi,
öğrenci ve mezunları tarafından hazır-
lanan özel bir müzikalle sahneye
kondu. 2 bini aşkın kişinin izlediği
müzikalde, Darüşşafaka’nın yeşil
kapıları ardındaki yaşam, Daçkalılar
tarafından anlatıldı.

Yönetmenliğini Darüşşafaka Drama
Eğitmeni Elif Ongan Tekçe’nin
üstlendiği “Kapının Önünde”nin
müzikleri, Darüşşafaka Müzik Öğret-
meni Kerem Memişoğlu, dans 
koreografileri ise Beden Eğitimi Öğret-
meni Günsu Kanat ile Darüşşafaka
mezunları Bahar Kesim ve Gözde 
Köybaşı, sahne tasarımı ve kostümleri
de yine Darüşşafaka mezunu Tuğba
Eke tarafından hazırlandı. İzleyicilerin

ayakta alkışladığı “Kapının
Önünde”nin müziklerini, Kerem
Memişoğlu’nun yönetimindeki
Darüşşafaka 150. Yıl Korosu ve İstan-
bul Gençlik Senfoni Orkestrası
seslendirdi.  

Gecenin açılış konuşmasını yapan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş, “Bu akşam beş
idealist Osmanlı aydınının 150 yıl önce
ateşlediği kıvılcımın, nasıl yaşamları ay-
dınlatan bir meşaleye dönüştüğünün
öyküsünü izlemek için bir araya geldik.
Bilmiyorum, yeryüzünde başka bir
kurum var mıdır, 150 yıl boyunca
halkın hiç eksilmeyen desteğini ala-
bilmiş? Halkının bağışlarıyla halk
çocuklarına daima çağın en kaliteli
eğitimini sunan, yaşamları eğitimle

değiştiren, annelerin ve artık
günümüzde babaların gözleri arkada
kalmadan çocuklarını emanet ettiği
başka bir kurum var mıdır? Bu
müzikal, Darüşşafakalıların nesilden
nesle aktardığı dayanışmanın bir eseri”
dedi.

Metin çalışmalarına bir yıl önce
başlanan müzikalin iskeleti, Ankara Dil
Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro
Bölümü Dramatik Yazarlık Bölüm
Başkanı Beliz Güçbilmez tarafından
çıkarıldı. Daha sonra, bu metnin,
Darüşşafakalı öğrencilerin okul dergi-
lerinde kendileriyle ilgili yazmış olduk-
ları yazılarla, Elif Ongan Tekçe’nin
ifadesiyle “çarpışması” gerçekleşti. Bu
çarpışmalarla oyun metni sürekli
dönüşerek ve en iyi nasıl anlatabiliriz
sorusu sorularak son şekline getirildi.
Bazı şarkı sözleri tamamen öğrencilerin
şiirlerden, bazı sahneler tamamen
öğrencilerin kaleminden çıktı.

150. yılda, 150 Daçkalı, aynı 
“Kapının Önünde”, bir sahnedeydi

Darüşşafakalı öğrenci ve mezunlardan oluşan yaklaşık 150 kişilik
bir kadronun sahnelediği “Kapının Önünde” müzikali, 
10 Haziran’da TİM Maslak Show Center’da seyirciyle buluştu. 
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Kitaplarının telif hakkını ve mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlayan, 
Türk hikâyeciliğinin büyük ismi Sait Faik Abasıyanık, vefatının 59’uncu yılında 
Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin açılışıyla anıldı.

Sait Faik Abasıyanık 
Müzesi açıldı

Hişt hişt, duymayan kalmasın! 
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Darüşşafaka Cemiyeti, Sait Faik’i seven-
ler ve Burgazadalılar için 11 Mayıs
2013 Cumartesi özel bir gündü. Türk
hikâyeciliğinin büyük ismi Sait Faik
Abasıyanık, vefatının 59. yılında Sait
Faik Abasıyanık Müzesi’nin açılışıyla
anıldı. Usta öykücünün Burgazada’da
annesi Makbule Abasıyanık ile birlikte
yaşadığı ve pek çok hikâyesini kaleme
aldığı köşk, Darüşşafaka Cemiyeti’nin
2009 yılından beri sürdürdüğü
güçlendirme, restorasyon ve konser-
vasyon çalışmalarının tamamlan-
masının ardından çağdaş müzecilik
anlayışıyla yenilenmiş olarak kapılarını
açtı.

Sait Faik ve Darüşşafaka 
Sait Faik Abasıyanık ile Darüşşafaka
Cemiyeti arasında özel ve anlamlı bir 
ilişki bulunuyor. Sait Faik, vefatından bir
yıl önce, 1953’te, Fazıl Hüsnü
Dağlarca’nın davetiyle, o dönem 
Fatih’te bulunan Darüşşafaka 
Lisesi'nde düzenlenen bir edebiyat
matinesine katılır. Matineden sonra
okulu gezdiğinde çok etkilenen, öğren-
cileri takdir eden ve duygulanan Sait
Faik, eve döndüğünde mal varlığını
babasını kaybetmiş çocuklara çok güzel
imkânlar sağladığını düşündüğü
Darüşşafaka'ya bağışlama isteğini an-
nesiyle paylaşır. Yazarın 1954’teki ve-
fatından sonra annesi Makbule Hanım
bu isteğini yerine getirir ve vasiyetinde
mal varlıklarının çoğunu, eserlerinin
telif haklarını ve Burgazada’daki köşkü

Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakır. 
Makbule Abasıyanık, vasiyetinde, 
22 Ağustos 1959 tarihinde açtığı Sait
Faik Abasıyanık Müzesi’nin yaşatıl-
masını ve 1955’te kurduğu Sait Faik
Hikâye Armağanı’nın sürdürülmesini
Darüşşafaka Cemiyeti’ne ödev olarak
verir. Darüşşafaka Cemiyeti, kendisine
1964 yılında intikal eden vasiyet-
nameye titizlikle sahip çıkarak, bu 
yıldan beri Sait Faik Abasıyanık
Müzesi’nin bakım, onarım gibi 
sorumluluklarını üstlenerek müzeyi
yaşatıyor. 

Edebiyatımızın en uzun soluklu ödülü
olma özelliğini taşıyan ve her yıl öne
çıkan bir öykücüye verilen Sait Faik
Hikâye Armağanı da 1964 yılından beri

Darüşşafaka tarafından aralıksız olarak
sürdürülüyor. 2012’den beri İş Bankası
Kültür Yayınları iş birliğiyle verilen
ödülün bu yılki sahibi, “Bazen Hayat”
isimli kitabıyla Sine Ergün oldu.  

Babasının vefatından sonra kışları
Şişli’de, yazları ise Burgazada’daki
köşkte yaşamını sürdüren Sait Faik,
1945 yılında hastalandıktan sonra 
zamanının büyük bir kısmını burada
geçirdi. Hikâyelerinde çoğunlukla in-
sanları, doğayı, İstanbul’u ve
Burgazada’daki yaşamı geleneksel
tarzın dışına çıkarak yalın 
bir dille anlatan Sait Faik, çok sayıda
öyküsünü bu evde yazdı. Müze, Sait
Faik’in yaşamına tanıklık etmiş eşyaları,
fotoğrafları, yazarın el yazması öykü-
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lerini, mektuplarını, eserlerine konu
olan sayısız hatırasının izlerini taşıyan
eşya ve belgeleri sevenleriyle buluştu-
ruyor. Müzeye giriş, 1959 yılından bu
yana olduğu gibi şimdi de ücretsiz.

Sait Faik için güneşli bir günde
coşkulu bir tören
Açılış günü sabah saatlerinden itibaren
Burgazada’yı bir heyecan sardı. Yağ-
murlu olması beklenirken güneş pırıl
pırıl parlıyor, sıcaklık iyice hissedili-
yordu. Sanki bahar, doğayı çok
sevdiğini öykülerinden bildiğimiz Sait
Faik için kendini göstermişti!

Son hazırlıkların tamamlanmasının
ardından heyecanlı bekleyişe geçildi.
Saat 13:30’da iskelenin az ilerisindeki
Sait Faik heykelinin önünde toplanıla-
cak ve hep birlikte müzeye yürünecekti.
Saat 13:15 gibi rengarenk, coşkulu
grubu taşıyan Şehir Hatları vapuru
iskeleye yanaştı. Vapur, Sait Faik için ge-
lenler, onun sevenleriyle doluydu. Bunu
uzaktan bile fark edebiliyordunuz.
“Bekle bizi Sait Faik” der gibiydiler. Kısa
bir süre içinde heykelin önünde büyük
bir kalabalık oluştu ve hep birlikte 
müzeye yüründü. Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
bir dönem önceki Yönetim Kurulu
Başkanı ve Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu Başkanı Zekeriya
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri,
çalışanlar, öğretmenler, Adalar Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Sait

Faik Abasıyanık Müzesi Küratörü 
Sevengül Sönmez, Adalılar, Sait Faik’in
tüm eserlerini yayınlayan Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları temsilcileri, 
59. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın
sahibi Sine Ergün ve çok sayıda basın
mensubu oradaydı. Başrolde ise
Darüşşafakalı öğrenciler vardı. 
Ellerinde, Sait Faik’in eserlerinin isim-
lerinin yazılı olduğu pankartlarla gelen-
leri karşıladılar ve Sait Faik’i yaşatmaya
söz vermiş Daçkalı gençler olarak
yürüyüşte ön safta yer aldılar. Müzenin
bulunduğu Çayır Sokak’ta Darüşşafaka
Cemiyeti ve Adalar Belediyesi iş bir-
liğiyle bir tören düzenlendi. 

150 yıldır eğitimle hayatları değiştiren,
Sait Faik’in tek varisi Darüşşafaka
Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı
Talha Çamaş törende yaptığı konuş-

masında, Darüşşafaka’nın sorumlu-
luğunu üstlendiği bu eşsiz mirası gu-
rurla geleceğe taşıdığını söyledi.
Çamaş, “Her platformda 1964’ten beri
Darüşşafaka’da okuyan her çocuğun
aldığı eğitimde Sait Faik’in öykü-
lerinden gelen telifin katkısı olduğunu
gururla dile getiriyoruz. Nasıl ki
Darüşşafaka, 150 yıllık geçmişiyle
ülkemizde sürdürülebilir kurumlara
örnek teşkil ediyorsa, Sait Faik
Abasıyanık Müzesi de bir bakıma 
vefanın sürdürülebilirliğinin güzel bir
örneğidir. Sait Faik Abasıyanık 
Müzesi’nin de Darüşşafakamız gibi nice
150 yıllara ulaşmasını, Darüşşafakamız
gibi alanında örnek olmasını ve gele-
ceği aydınlatmasını diliyorum” dedi.

Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğlu ise, bir yazarı anma etkin-
liğinde ve müze açılışında ilk kez bu
kadar büyük bir kalabalık gördüğünü
belirterek bundan duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Gerçekten de müzenin
açılışı, çok sayıda Sait Faik severi, güzel
bir bahar günü buluşturmuştu. En
büyük teşekkürü Darüşşafakalı öğren-
cilere ve Burgazadalılara yapan
Farsakoğlu, başta Darüşşafaka Cemiyeti
olmak üzere restorasyonda emeği
geçen herkesi kutladı. Tüm toplumu
Sait Faik’e ve onun gibi değerlerimize
sahip çıkmaya davet etti ve toplum
olarak ancak böyle güçlü bir şekilde var
olabileceğimizi söyledi.

Sait Faik’in bütün eserlerini yayınlayan

M. Talha Çamaş



İş Bankası Kültür Yayınları adına
konuşan Genel Müdür Ahmet Salcan
ise, müzenin açılmasına yaptıkları
katkının her yıl devam edeceğini ve
bundan memnuniyet duyduklarını 
belirtti. Müze Küratörü Sevengül 
Sönmez, “Bu emanet, neredeyse 60 yıl
sonra sizinle tekrar buluşurken çok özel
ve farklı bir şekilde olsun istedik. Asıl
büyük teşekkür, elbette Sait Faik seven-
lere ve varlığımıza anlam katan 
edebiyata” dedi.

Darüşşafakalı öğrencilerin “Hişt, Hişt!..”
öyküsünü seslendirdiği açılışta,
Burgazadalı tiyatro sanatçısı Tilbe Saran
da yazarın “Projektörcü” adlı hikâyesini
okudu. Saran ayrıca, adalarda yangın
tehlikesine karşı önlem alınması için de
çağrıda bulundu. 

Büyük öykücünün yaşam
öyküsünün izini sürmek…
Sait Faik Abasıyanık Müzesi, yeşiller
içinde bembeyaz bir köşk… Çayır
Sokak’a girince hemen göze çarpıyor.
İskeleden en fazla 10 dakikalık bir
yürüyüşle müzeye varılıyor. 

Müzenin girişinde bahçede Sait Faik
heykeli karşılıyor sizi. Heykel ama
gerçek gibi. Oturmuş, “hoş geldiniz”
diyor… Biz de ona, “hoş bulduk” 
diyoruz.  

Bembeyaz köşkün içinde beyaz ve mavi
renkleri hakim. Bu sayede huzur veren,
mis gibi ada havasının pencerelerden
dolup insana mutluluk verdiği müze,
Sait Faik’in dünyasına yolculuk etme 
fırsatı tanıyor. Onun yaşam alanında
onun eşyalarıyla buluşabilmek, seven-
leri için büyük bir şans. Annesi 
Makbule Abasıyanık’ın isteğiyle 
müzeye dönüştürülen Sait Faik’in evi,
Türkiye’de yazarların evlerinin müze
olarak korunması için öncü olmuş. 

Yatak odası, yemek odası ve misafir
odasının olduğu gibi korunduğu
köşkte, Sait Faik’in yaşam öyküsü
panolarla anlatılıyor. Sait Faik’e ait bel-
geler, okul çantası, okul defteri, ajanda,
yazı takımı gibi eşyaların yanı sıra
1953’te aldığı Mark Twain Onur
Ödülü’nü, ve en değerlisi, Sait Faik’in 
el yazısından örnekleri, el yazması
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Huzur veren, mis
gibi ada havasının
pencerelerden
dolup insana 
mutluluk verdiği
müze, Sait Faik’in
dünyasına yolculuk
etme fırsatı tanıyor.
Onun yaşam
alanında onun
eşyalarıyla 
buluşabilmek, 
sevenleri için 
büyük bir şans.  
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müsvedde ve taslaklarını görmek
mümkün.

Evde aynı zamanda Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Orhan Veli ve İlhan Berk’in
ona imzaladığı kitapların bulunduğu
bir kitap odası da var. Çatı katında ise
pencerenin yanı başındaki tekli koltuğa
oturup manzarayı seyre dalabilirsiniz.
Bu odada aynı zamanda Sait Faik’in
ada yaşamını yansıtan eşyalar var; Sait
Faik’in şapkası, oltaları ve topladığı
deniz kabukları... Çatıdaki mektup
odasında ise Sait Faik’in ailesine ve
dostlarına yazdığı mektup ve kart-
postallar ile ona gönderilen mektup ve
kartpostallar bulunuyor. Dileyen 
ziyaretçiler burada ona mektup da 
yazabiliyor. Alt katta ise, çocuklar için
bir etkinlik odası, kitaplık ve okuma
odası mevcut. Kütüphanede Türkçe
dışındaki dillere çevrilmiş kitaplarından
örnekler de yer alıyor.

Arkadaşı Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
armağanı olan testi, yine Bedri Rah-
mi’nin Sait Faik’in “Gün Ola Harman
Ola” öyküsünün kahramanı Mercan 
Usta’yı resmettiği tablo ve Sait Faik’in
41 öyküsünü Fransızcaya çeviren Sabri
Esat Siyavuşgil’in yaptığı Sait Faik
portresi de müzede görülebilir.
Keşfedecek, merak uyandıracak ve
daha çok okumamızı ve araştırmamızı

tetikleyecek çok eşya, bilgi, belge ve fo-
toğraf var. 

Müzede, yatak odasının özel bir yeri
var… Sait Faik’in yatağını ve
pencerenin tam önünde duran çalışma
masasını görebiliyorsunuz. Onu evin
muhteşem manzarasına bakan masada
oturmuş, yazarken hayal edebiliyor-
sunuz!

Köşkün yemyeşil bahçesi, huzurlu,
sakin, sessiz… ‘İnsanın yazası geliyor’
diye şakalaşıyoruz arkadaşlarla
aramızda. Evin balkonundan
muhteşem manzaraya bakmayı da
ihmal etmiyoruz. 

Siz Sait Faik’in hangi öyküsünü 

seversiniz? “Dülger Balığının Ölümü”
öyküsünde insanlığa yaptığı eleştiri mi,
“Son Kuşlar” hikayesinde yansıttığı
doğaya duyduğu sevgi ve saygı mı,
yoksa “Hişt, Hişt!..” sesinin gelmesiyle
ortaya çıkan yaşama sevinci mi sizi en
çok etkiledi? 

Tüm öykülerinin temelinde insan ve
doğa sevgisi yatıyor. Bir Sait Faik kitabı
kapıp müzeye gitmek ve bahçesinde
okumak gerek. 

Sait Faik’i henüz keşfetmemiş olanlar
da müze sayesinde yepyeni bir
dünyanın kapısını açabilir. Sait Faik’i
tanıyıp, sever ve onu yaşatmak 
isterler…
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Sait Faik Abasıyanık Müzesi'nin Künyesi

Küratör : Sevengül Sönmez

Müze Sergi Tasarımı : Tetrazon Yapı Tasarım ve 
Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti.

Sergi Tasarım Uygulama : Tetrazon Yapı Tasarım ve 
Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti.

Eser Konservasyon ve Restorasyonu : Katharsis Konservasyon ve        
Restorasyon Atölyesi

Mimari Restorasyon : A3 Mimarlık

Mimari Uygulama :

Temel Güçlendirme Çalışmaları : Somun İnşaat 

Bina Restorasyon İşleri : Akçay İnşaat

Müze, Pazartesi ve Salı hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında
gezilebilir. 

Okul veya grup gezilerinden önce rezervasyon yapılması rica olunur. 
Tel: 0216 381 2060,  http://saitfaikmuzesi.org



DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI

UNUTMAZ, UNUTTURMAZ!

Onlar, Darüşşafaka’nın yeşil-siyah demir kapısından içeri girdiklerinde dokuz, ayrıldıklarında ise 
on dokuz yaşında oluyorlar. Bizler, onların bu ̈yümelerine, gelişmelerine, başarıdan başarıya 
koşmalarına, akademik, sosyal ve ku ̈ltürel açıdan tam donanımlı bir şekilde hayata atılmalarına destek
oluyoruz. Amacımız; bu değişimi daha fazla çocuğun hayatına taşıyabilmek. Siz de, Cemiyetimizin en
önemli kaynağı olan bağışlarınızla bu amacın gerçekleşmesine katkıda bulunabilir, eğitimle değişen
yaşam öyküleri yazabilirsiniz!

“
“

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dan edebiyatımızın büyük
üstadı Sait Faik’e kadar Türkiye’nin aydınlık yarınlarına 
sevdalı sayısız hayırseverin mal varlığını bağışladığı Darüşşafaka,
yetiştirdiği aydın gençlerle hem bağışçılarının en büyük arzularını
yerine getiriyor, hem de onların adlarını sonsuza kadar yaşatıyor.

Bağış yöntemleri: Tümü eğitime destek sağlamak amacıyla yapılan
bu gelir aktarımlarının hukuki ve maddi olarak farklı yöntemleri var.

Bağış: Bağış yapmak isteyen kişi, sahibi olduğu herhangi bir taşınır
veya taşınmaz malı veya kira, telif vb. gibi ekonomik değer getiren
bir hakkı, Cemiyetimize bağışlayabilir. Medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip herkes böyle bir bağışlama tasarrufunda bulun-
abilir. Kişiler, taşınmazlarını bağışlarken taşınmazın sadece kuru
mülkiyetini bağışlayıp; intifa hakkını kendilerinde saklı tutabilirler.
Bu durumda taşınmaz malın sadece kuru mülkiyeti Darüşşafaka
Cemiyeti’ne geçerken, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı
vefatına kadar bağışçıda kalacaktır. Bağışçının vefatı halinde, intifa
hakkı kendiliğinden sona erer. Ayrıca; belirli şartların ve yükümlülük-
lerin Cemiyetimiz tarafından yerine getirilmesi koşuluyla da bağış
yapabilirsiniz.

Vasiyet bağışı: Vasiyet bağışı, kişinin vefatı durumunda geçerlilik
kazanan bir bağış türüdür. Ayırt etme gücüne sahip herkes vasiyet
bağışında bulunabilir. Dilerseniz noter huzurunda resmi olarak veya
el yazınız ya da sözlü olarak düzenleyeceğiniz bir vasiyetnameyle,
herhangi bir malınızı, malvarlığının tümünü veya belli bir kısmını
Cemiyetimize bağışlayabilirsiniz. Vasiyet bağışında bulunan herkes

yaşadığı sürece mallarını dileği gibi değerlendirme hakkına sahiptir.
Darüşşafaka Cemiyeti, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere
gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.

Vasiyet bağışçılarımıza sunduğumuz bazı hizmetler:
• Gelir ve emlak vergi işlemlerinizi; vekalet vermeniz halinde hukuki

sorunlarınızı (kira takibi, kiracı davaları) takip ediyoruz.
• Acil sağlık sorunlarınızda özel ambulans hizmeti almanızı 

sağlıyoruz.
• Özel bakım gerektiren sağlık sorunlarınızda, belirli bir süre

Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nden faydalanabiliyorsunuz.
• Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerdeki indirimlerden 

yararlanabiliyorsunuz.
• Hastalandığınızda hastaneye götürülmenizi temin ediyor ve

tedavi sürecinizi takip ediyoruz.
• Sizin için üzerinde ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabileceğiniz

Cemiyet personelinin iletişim bilgileri yazan “Acil Durum Bilgi
Kartları” oluşturuyoruz.

• Vefat durumunda defin işleminin dini kurallara uygun yerine 
getirilmesini sağlıyor, gerekiyorsa mezar yeri temin ediyor, kabir
bakımını yaptırıyor ve her yıl Kadir Gecesi mevlit okutuyoruz.

Vasiyet bağışıyla ilgili ayrıntılı bilgi için
0212 276 50 20 (425) numaralı telefondan veya 

nuray.apaydin@darussafaka.org 
adresinden Nuray Apaydın ile iletişime geçebilir,

444 1863 numaralı telefondan Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.



Darüşşafaka Cemiyeti’nin bir buçuk
asırlık tarihi boyunca en önemli gelir
kaynaklarının başında vasiyet bağışları
geliyor. Sait Faik Abasıyanık’tan
Süreyya İlmen’e kadar sayısız hayırse-
verin mirasçısı olarak seçtiği
Darüşşafaka, bugün de pek çok hayır-
severin vasiyet bağışında bulunduğu
önde gelen sivil toplum kuruluşların-
dan biri olma özelliğini koruyor. 

Emekli eğitimci Filiz Acıgöl de
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları
arasında yer alıyor. İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden 1974 yılında
mezun olan Acıgöl, tam 38 yıl büyük
bir aşkla öğretmenlik yapar. Emekliye
ayrıldıktan sonra ilk işi, eğitimle
yaşamları değiştirdiğine bizzat tanıklık
ettiği Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında

bulunmak olur. 1950 yılında İstanbul
Emirgan’da doğan Acıgöl, “Orta
üçüncü sınıfa geçtiğim yıl, babamı 
kaybettik. Annem ve dayımla 
Emirgan’dan ayrılarak, Anadolu
Yakası’na taşındık, çünkü dayım piyade
okulunda görev yapıyordu. Erenköy Kız
Lisesi’ne başladım, lise eğitimimi de
orada tamamladım. Ardından İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz

Üvey babası Remzi Korap’a
duyduğu sevgi ve saygı 
nedeniyle onu yetiştiren
Darüşşafaka’ya vasiyet
bağışında bulunan emekli
öğretmen Filiz Acıgöl,
“Evlenmedim, çocuğum yok.
Benden sonra mal varlığımın
ne olacağını çok düşündüm. 
O zaman aklıma gelen 
tek kurum Darüşşafaka oldu. 
Bu da sadece Remzi 
Babam yüzünden… Onun
yaşadıklarını düşündüm ve
birkaç çocuk daha okuma 
imkanı bulsun, önü açılsın
istedim. Darüşşafakalı 
öğrencileri tanıdıkça içim 
daha da rahatladı” diyor.
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“Yeni doktorlar, yeni 
öğretmenler yetişsin diye!..”
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Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdim”
diye özetliyor yaşam öyküsünü…

1974’te üniversiteyi bitirdi
Filoloji alanında eğitim almanın çocuk-
luğundan beri hayali olduğunu 
belirten Acıgöl, “Çünkü babamın
vasiyetiydi. Babama, kanser teşhisi
konulduğunda çalıştığı banka tedavi
için onu üç yıl İngiltere’ye yolladı.
Orada dil bilmemenin çok eksikliğini

çekmiş. Türkiye’ye döndüğünde hep,
‘benim kızım dil öğrenecek’ derdi. Bu
nedenle ortaokul yıllarımdan itibaren
filoloji hedefim oldu. 1974 yılında
üniversiteden mezun oldum. Tabii o
yıllar üniversitelerde öğrenci hareket-
lerinin doruğa ulaştığı yıllardı, meşhur
68 kuşağındanım yani… 

Çok zor olduğu kadar güzel bir
dönemdi o yıllar… Bizler çok bilinçli

yetiştik, şimdiki gençler gibi ülke ve
dünya sorunlarına karşı duyarsız
değildik. Dayanışmayı, beraberliği
öğrendik. ‘Ben’ demeyi hiç bilmedik,
‘biz’ demeyi öğrendik. Ki bence onu
öğrenmek hayatta öğrenilecek en
güzel değer… Üniversitenin ardından
sosyoloji okumayı çok istedim fakat
daha fazla aileme yük olmamak için
çalışmaya karar verdim. İngilizce
öğretmenliği için İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yaptım.
Ancak açık olmadığı gerekçesiyle
başvurum kabul edilmedi. Hakikaten
çok üzülmüştüm, çünkü o yıllarda özel
sektörde çalışmayı hayal bile etmemiş-
tim. Beni devlet okuttu, devlet üniver-
sitesinde okudum, ben de devlete
hizmet etmeliyim düşüncesindeydim”
diyor.

38 yıl öğretmenlik yaptı
Devlet okullarında öğretmenlik yapma
hayali gerçekleşmeyen Acıgöl, 1974
yılında bir dershanede İngilizce öğret-
meni olarak çalışma hayatına adım
atıyor. Tam 12 yıl burada görev yapan
Acıgöl, “Orada hayatımın en büyük
şansıyla tanıştım: Dershane müdürü
Orhan Sungur… Ben o kadar
mesleğini severek yapan ve gençlere
yatırım yapan başka bir insan tanı-
madım. O benim bütün mesleğe, 
hayata bakışımı değiştirdi. Beni 24
yaşında eline aldı, ‘Öğrencim olmaya
hazır mısın?’ dedi, 10 yıl boyunca
bana öğretmenlik yaptı” diye anlatıyor.

Dershaneden sonra vakıf okullarında
çalışmaya devam eden Acıgöl, “Belde
Okulları’nda yedi yıl İngilizce öğret-
meni olarak çalıştım. Kariyerimde hoş
bir durum yaşadım. Şöyle ki, önce
kurslarla yetişkinlerle başladım, ardın-
dan ortaokul hazırlık öğrencilerine
döndüm, sonra lise geldi. Ardından da
Doğuş Üniversitesi’ne girdim. Son 12
yılı Doğuş Üniversitesi’nde geçirdim.
Gözümü açıp kapattım 38 yıl bitmiş,
sınıftan hiç sıkılmadan… Sınıf dışında
her şeyden çok sıkıldım, yöneticilerden
sıkıldım, işini bilmeyen insanlardan
sıkıldım. Öğrenciden hiç sıkılmadım 
38 yıl… Hâlâ onları özlerim” diye
duygularını dile getiriyor.

Mal varlığını Darüşşafaka’ya
bağışladı
Emekli olur olmaz eğitimle yaşamları
değiştirdiğine bizzat tanıklık ettiği
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulu-
narak eğitime hizmet etmeyi sürdüren
Acıgöl, bu bağışının gerekçesini şöyle
açıklıyor: “Üniversite son sınıftayken
annem ikinci evliliğini yaptı. Böylelikle
Remzi Babamı (Korap) tanıdım, onun
da ikinci evliliğiydi. O benim hem
babam hem arkadaşım hem ağabeyim
oldu. Çok güzel bir ilişkimiz vardı. Onu
hep sevgiyle anarım. Darüşşafaka
onun geçmişinde var. Ben,
Darüşşafaka’yı onunla tanıdım, ne tarz
bir okul olduğunu onunla öğrendim.
O da babasını küçük yaşta kaybetmiş
ve Darüşşafaka olmasaymış okuma

Filiz Acıgöl’e “Bağışçı Belgesi” Bağışçı İlişkileri Sorumlusu Nuray Apaydın tarafından takdim edildi.



olanağını asla bulamayacakmış.
Darüşşafaka’dan sonra tıp fakültesine
devam etmiş ve doktor olmuştu. İşte
yeni doktorlar, yeni öğretmenler
yetişsin diye tüm mal varlığımı
Darüşşafaka’ya bağışladım. Çünkü
Remzi Babam hep, ‘Darüşşafaka 
olmasaydı okuyamazdım’ derdi,
Darüşşafaka ona çok kapı açmış.”

Darüşşafakalı Remzi Korap’ın 1983
yılında vefat ettiği bilgisini veren
Acıgöl, onu şu sözlerle anlatıyor:
“Annem evleneceğini ilk söylediğinde
çok üzülmüştüm ancak Remzi Babam,
beni kazandı, bana arkadaşça yaklaştı.
Tamamıyla onun tutumu yüzünden
her şey yoluna oturdu. Bir de kendine
en yakışan mesleği bulmuştu Remzi
Babam… O kadar çok insana faydası
oldu ki… Emekli olduktan sonra bile
hekimliğe devam etti, hatta son
gününde bile hastalarını muayeneye
gitmişti. Biz onu hastalarını bıraka-
madığı için tatile götüremedik. Hep
Darüşşafaka’da aldığı eğitimi anlatırdı
ve bana; ‘Biz sizden çok daha şanslıy-
dık, size göre çok iyi eğitim aldık’
derdi.”

Remzi Korap gibi bir insan yetiştirdiği
için Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında
bulunduğunu ifade eden Acıgöl, süreci
şöyle açıklıyor: “Evlenmedim, çocuğum
yok. Benden sonra mal varlığımın ne
olacağını çok düşündüm. O zaman 
aklıma gelen tek kurum Darüşşafaka
oldu. Bu da sadece Remzi Babam
yüzünden… Onun yaşadıklarını
düşündüm ve birkaç çocuk daha
okuma imkanı bulsun, önü açılsın iste-
dim. Bu kararımdan ötürü Remzi
Babamın da annemin de çok mutlu
olduklarını hissediyorum. Bir görevim
vardı da sanki onu yerine getirmiş gibi
hissettim vasiyet bağışını gerçek-
leştirdiğimde. O da bana müthiş huzur
veriyor. Darüşşafakalı öğrencileri
tanıdıkça içim daha da rahatladı. Belki
küçük bir damladır yaptığım bağış
ama bir çocuğun dahi yolunu aça-
bildiysem bundan büyük mutluluk
benim için yok.”

“Darüşşafakalıların birbirine
bağlılıklarını gördüm”
Darüşşafaka’nın 150. yılı vesilesiyle
hazırlanan “Bir Buçuk Asırlık Fark” 
gösterisini izleyenler arasında bulunan
Acıgöl, “O gece Darüşşafakalıların 
birbirine bağlılıklarını gördüm, hele en
yaşlı ve en genç Darüşşafakalının bir-
likte el ele sahneye çıktığı ve Vahdettin
Bey’in (Arseven) ‘En küçük kardeşim’
diye en genç Darüşşafakalıyı bizlere
tanıttığı o an çok duygulandım. Yine el
ele çıkan iki hanım (Sertaç Ökten ile
Maviş Fuchs) beni perişan etti. Ne
mutlu dedim, inşallah hiç bırakmazlar
o elleri...” 

Otuz sekiz yıllık meslek hayatı boyunca
hiçbir zaman görevini sadece 
İngilizce öğretmekle sınırlı olarak
görmediğini vurgulayan Acıgöl,
“Öğrencilerime hep İngilizce ikinci

planda, üniversitede öğrenecek çok
şey var derdim. Remzi Babamın
üzülerek baktığı gibi ne yazık ki ben de
yeni nesil için üzülüyorum, çünkü 
bizler de bu nesillere göre daha
şanslıydık. Üniversitede çalıştığımda
kendi dönemimdeki üniversite eğiti-
minin kıymetini anladım. Biz de çok
güzel öğretmenlerle okuduk, Mina
Urgan, Cevat Çapan, Murat Belge’den
ders aldım mesela üniversitedeyken…
İnsan üniversite yaşamında her şeyden
önce hayata duruşu öğreniyor, biz
bunu öğrendik. Öğrencilerime de
bunu vermeye çalıştım hep” diye
konuşuyor.

Yaklaşık bir yıldır emeklilik hayatı
yaşayan Acıgöl, emeklilik günlerinin de
keyifli geçtiğini belirterek, “Devletten
emekli olanlar özellikle yaş sorunun-
dan ötürü emekli olduklarından kendi-
lerini emekliliğe hazırlamamış oluyor
ve boşluğa düşüyorlar. Ben kendimi
hazırlamıştım. Emekli olduktan sonra
yapacaklarımı kafamda tek tek belir-
lemiştim, çünkü hayatta yapmak iste-
diğim çok şey var. Bir yıldır en çok
özlediğim şeyleri gerçekleştirdim. Seya-
hat ettim, arkadaşlarımla hasret
giderdim, bundan sonra Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği’nde görev
almayı planlıyorum. Onların öğrenci-
lerine ders vermeyi istiyorum” diyor.

Herkesin Darüşşafaka için yapacağı bir
şeyler olduğunu belirten Acıgöl,
“Emekli olmadan önce bütün
arkadaşlarıma Darüşşafaka için yapa-
bilecekleri çok şey olduğunu söyledim.
Hepsi Darüşşafaka’nın web sitesine
girip, ilgilendi. Bu ülkede eğitim
alanında yapılacak çok iş var.
Darüşşafaka gibi köklü bir kurum da
bu konudaki en doğru adreslerden
biri” diye sözlerini noktalıyor.
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“Emekli olmadan önce bütün arkadaşlarıma Darüşşafaka için 
yapabilecekleri çok şey olduğunu söyledim. Hepsi
Darüşşafaka’nın web sitesine girip, ilgilendi. Bu ülkede eğitim
alanında yapılacak çok iş var. Darüşşafaka gibi köklü bir kurum da
bu konudaki en doğru adreslerden biri...” 



NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?
1. Kredi Kartı
Kredi kartınızla www.darussafaka.org adresinden online
bağış yapabilir ve sitemizdeki formu doldurarak düzenli
bağışçımız olabilirsiniz.

2. İnternet Bankacılığı
İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank,
Denizbank, Finansbank, Fortisbank, Halk Bankası, HSBC, ING
Bank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası, Tekstilbank, Vakıfbank
internet şubelerindeki “bağış” menüsü aracılığıyla bağış 
yapabilirsiniz.

3. Banka Havalesi
Darüşşafaka’nın banka bilgilerine www.darussafaka.org
adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı
Darüşşafaka’da okuyan bir öğrencinin bir yıllık sadece eğitim
gideri 10 bin TL’dir.
10 bin TL bağışlayarak “Velimiz”
100 bin TL bağışlayarak “Mezun Bağışçımız”
200 bin TL bağışlayarak “Çifte Diplomalı Bağışçımız”
500 bin TL bağışlayarak “Temel Taşımız”
1 milyon TL bağışlayarak “Kurucu Bağışçımız” olabilir ve
adınızı okulumuzun sütunlarında yaşatabilirsiniz.

5. Vasiyet bağışı
Bünyesine aldığı çocuklara gerçek bir “şefkat yuvası” olan
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulunarak, vasiyetinizin
maddi koşulları yetersiz, yetenekli çocukların eğitimi için 
kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle hem Türkiye’nin
aydınlık geleceği için bir ışık yakmış olacaksınız hem de 
isminiz Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sonsuza kadar
minnet ve saygıyla yaşatılacaktır.
Vasiyet bağışçılarına gayrimenkullerinin tüm hukuksal 
işlemlerinin takibinde destek veren Darüşşafaka Cemiyeti,
acil sağlık sorunları için ambulans hizmeti ve anlaşmalı
sağlık kurumlarında indirimler sağlamakta, bağışçısının 
vefatı durumunda da tüm dini vecibelerin yerine 
getirilmesini, düzenli olarak kabir bakımlarını yapılmasını ve
her Kadir Gecesi mevlit okutulmasını sağlamaktadır.

6. Rezidans Bağışçısı
Darüşşafaka misyonuna destek veren bağışçılarının ileri
yaşlarını, sağlıklı ve güven içinde geçirmelerini sağlamak
amacı ile 1997 yılında ilk Rezidansını hizmete soktu.
İstanbul’da Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler; İzmir’de ise
Urla’da yer alan Rezidanslarımızda, hem yeni ve ayrıcalıklı 
bir hizmet anlayışı ile tanışabilir hem de bağışlarınızla 
çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşmalarına katkıda 
bulunabilirsiniz.

7. Ayni bağışı
10 ay 7 gün 24 saatini Darüşşafaka’da geçiren 
öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri
bağışlayabilirsiniz.

8. Adak kurban bağışı
Darüşşafakalı öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılmak
üzere yıl boyunca adak kurban bağışında bulunabilirsiniz.

Kurumsal bağış*
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyasına destek 
verebilir, eğitimle değişen yaşamlara bir hikâye de kurum
olarak siz ekleyebilirsiniz.

Personel Bağışı
Personelinizin gönüllü onayıyla maaşlarından belli 
oranlarda düzenli bağış yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Eğitime Destek Bağış Sertifikası
Yılbaşı, kuruluş yıldönümü, bayramlar ve tüm önemli 
günlerinizde değer verdiklerinize, “Eğitime Destek Bağış 
Sertifikası” hediye edebilirsiniz.

*Kurumsal bağışlar ve yardımlar Kurumlar ve Gelirler Vergi 
Matrahından indirilebilmektedir

Sorularınız için: 444 1863
darussafaka@darussafaka.org



DARÜŞŞAFAKALI
HALİT ÇEVİK

Halit Çevik, Darüşşafaka’ya
başladığında takvimler 1966’yı,
ayrıldığında ise 1974’ü gösteriyordu.
Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’ne girdi, Darüşşafaka’dan
dokuz arkadaşıyla birlikte… Mezu-
niyetinden bir yıl sonra Dışişleri Bakan-
lığı’nda Üçüncü Katip olarak göreve
başlayan Çevik, kariyer basamaklarını
tek tek tırmandı. Çevik; 1981’de 
Hartum Büyükelçiliği’nde İkinci Katip,
1983’te Stuttgart Başkonsolosluğu’nda 
Konsolos, 1987’de Çok Taraflı
Ekonomik İşler Dairesi’nde Başkatip,
1989’da Atina - Pire Başkon-

solosluğu’nda Başkatip, 1991’de Atina
Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 1993’te
Denizcilik Dairesi’nde Şube Müdürü,
1993’te Bakan Özel Müşavirliği’nde
Daire Başkanı, 1995’te Zürih Başkon-
solosu, 1997’de Pekin Büyükelçiliği’nde
Birinci Müsteşar, 1999’da Başbakanlık

Dışişleri Başdanışmanlığı’nda Özel
Müşavir Yardımcısı, 2000’de Havacılık
Dairesi Başkanı, 2001’de Denizcilik-
Havacılık Genel Müdür Yardımcısı,
2002’de Müsteşar Özel Müşaviri,
2004’te Şam Büyükelçisi, 2009’da
Dışişleri Bakanlığı’nda Müsteşar
Yardımcısı olarak görev yaptı. 23 Ekim
2012 tarihinde Birleşmiş Milletler
Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanan
Çevik ile Darüşşafaka’yı konuştuk.

Darüşşafaka’ya başlama öykünüzü
bizimle paylaşır mısınız?
Darüşşafaka’ya 1966 yılında girdim.
Gölcüklüyüm. Babamı 1963 yılında
kaybettim. Gölcük’te İnkılap 

İlkokulu’na -sonradan adı Piri Reis
İlkokulu olarak değişti- 

gidiyordum. Öğretmenim
Nadiye Bağdatlı – Allah rah-
met eylesin- çok kariz-

Darüşşafaka’da 1966-1974 yılları arasında okuyan Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi Y. Halit Çevik, “Darüşşafaka’nın bir örneği daha yok. Yoksul, yetim çocukların eğitilmesi
kavramı dünyanın her tarafında var ama en dezavantajlı çocuklara ülkenin en kaliteli eğitimini vermek
ve onları en avantajlı çocuklarla eşit şekilde yarışa sokmak misyonunun benzerini görmedim” diyor.

“Darüşşafaka olmasaydı 
ben burada olmazdım”
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matik, hem otoriter hem de çok sevilen
bir eğitimciydi. Onun teşviki ve yön-
lendirmesiyle Darüşşafaka’dan haber-
dar oldum. Darüşşafaka’nın sınavına
girdim ve kazandım. Böylelikle İstan-
bul'a geldim. 1966-67 döneminde üç
sınıf olarak Darüşşafaka’ya başladık.
Okul müdiremiz Nazıma Antel, Cemiyet
Başkanı Fettah Aytaç idi. Hazırlık 2'ye
geçtiğimizde iki sınıfa düşmüştük. O
zaman tabii çok ağır elemeye dayalı bir
sınıf geçme sistemi vardı. Dönem
olarak çok kan kaybederek lise 3’e
kadar geldik. Yine de 1966-1974
dönemi birbirine çok bağlıdır, iletişi-
mimizi hâlâ çok yoğun bir şekilde
sürdürüyoruz. Ayrılan, ayrılmayan 
hepimizde iç dayanışma çok kuvvetlidir.
Benim inancım Darüşşafaka’ya girişle
Darüşşafakalı olunur, mezuniyetle
değil. 

O yıllara dönersek Darüşşafaka’da
nasıl bir eğitim vardı?
Zaman zaman Darüşşafaka’nın bizim
okuduğumuz dönemlerine çok 
disiplinli, çok katı ve elemeye dayalı bir 
sistem uygulandığı eleştirisi getiriliyor.
Ama bu sadece Darüşşafaka için
geçerli değildi, o günün eğitim anlayışı
ağırlıklı olarak buna dayanıyordu.
Sınıfta kalma çok kolay olabiliyordu.
Bizde de sınıf tekrarlama kavramı ol-
madığı için okuldan ayrılmak zorunda
kalıyordu arkadaşlar… Ancak verilen
eğitimin kalitesi tartışılmazdı. O yıl
mezun olan arkadaşlarımın hepsi
üniversiteye girdi, şahsen hâlâ
Darüşşafaka’da öğrendiğim İngilizceyi
kullanıyorum.

Darüşşafaka’dan sonra Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ne devam ettiniz…
Evet… Dokuz arkadaş, 1974’te Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
girdik. Tabii, 1974-78 dönemi, üniver-
site eğitiminin en zor olduğu yıllardır.
Yine de hepimiz fakülteyi bitirdik.
Maalesef bir arkadaşımızı, Ali Fuat
Okan’ı öğrencilik yıllarında -1976
yılının 1 Mayıs töreninde İstanbul’da
çıkan olaylarda- kaybettik. Dokuz
Darüşşafakalı’dan Dışişleri Bakanlığı’na

sadece ben girdim, ardından uzun
mesleki kariyerim başladı.

Dokuz arkadaş aynı fakülteyi bilinçli
olarak mı tercih ettiniz?
Hayır... Koordine etmemiştik. Tesadü-
fen orada buluştuk.

Siyasal bilgiler, isteyerek seçtiğiniz
bir alan mıydı?
Yaşamım boyunca hiç uzun vadeli plan
yapmadım ama hep önüme gelen
seçeneklerin en iyisini değerlendirmeye
çalıştım. Daha önce de değindiğim gibi
ilkokul öğretmenim olmasaydı
Darüşşafaka’ya giremezdim.
Darüşşafaka’dan mezun olduğum yıl,
merkezi sistemin uygulandığı ilk üniver-
site sınavına girdik. Yani aldığımız
puana göre gireceğimiz üniversite de
belirleniyordu. İlk iki tercihim
mühendislik, üçüncüsü siyasal bilimler

idi. Darüşşafaka’da edebiyat bölümünü
bitirmiştim, çok az bir puanla ODTÜ
mühendisliği kaçırdım. Ancak
mühendisliğe girseydim, herhalde zor
bir öğrenim hayatı olacaktı benim için. 

Üniversitede eğitiminize devam 
ederken Dışişleri Bakanlığı 
hedefleriniz arasında mıydı?
Hayır... Mezun olunca hangi kariyer
kapısı açılırsa o kapıdan girerim diye
düşünüyordum. Günün koşulları, beni
Dışişleri Bakanlığı’na yöneltti. Ancak
şimdi bana, “tercihiniz ne olurdu?”
diye sorarsanız hiç tereddütsüz Dışişleri
Bakanlığı’na girerdim. Bürokraside en
köklü kurumlardan bir tanesi...
Darüşşafaka gibi… Kurumsal kimliği,
kurumsal etiği ve kurumsal ilkeleri
vardır. Bu da rasyonel çalışmasını,
çalışanlarının liyakata dayalı olarak 
yükselmesini ve seçilerek üst noktalara
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“Bizim dönemimizde Darüşşafaka’da verilen eğitimin kalitesi
tartışılmazdı. O yıl mezun olan arkadaşlarımın hepsi üniversiteye
girdi, şahsen hâlâ Darüşşafaka’da öğrendiğim İngilizceyi 
kullanıyorum.”



gelmesini sağlıyor. Bence en düzgün,
en hakçı, en dürüst sistem liyakata 
dayalı sistemdir ve bu anlayış hem 
kuruma hem de o kurumun hizmet 
ettiği topluma ve devlete faydalıdır.

Darüşşafaka’dan aldığınız eğitim
kariyerinizde ne kadar etkili oldu?
Her şeyden önce çok net olarak
söyleyebilirim ki Darüşşafaka olmasaydı
ben burada olmazdım. Çünkü
Darüşşafaka’da hem köklü ve sağlam
Türkçe eğitimi aldık hem de çok iyi 
seviyede yabancı dil öğrendik. İnsan
anadilinde düşünce üretir. Anadilinizi
mükemmel bilmiyorsanız düşünce
süreciniz de iyi çalışmaz. Ayrıca
anadilinizi çok iyi öğrendiğinizde 
yabancı dili de çok kolay öğrenebi-
lirsiniz. Örneğin; hazırlık birinci sınıfta
iken İngilizcede biraz yavaş ilerlediğimi
fark etmiş, öğretmenlerimin de tavsiye-
siyle ilk önce Türkçe gramer çalış-

mıştım. Bunların da ötesinde
Darüşşafaka bizlere çalışma ve
öğrenme metodolojisini öğretti. Bun-
ların hepsi sürekli kullanabileceğimiz
değerler ve onlara sahip olduğunuzda
hayata başarılı bir şekilde hazırlanarak,
onun zorlu yollarında rahatlıkla yürüye-
bilirsiniz.

Darüşşafakalılarla birlikte 
çalıştınız mı?
Tabii… Örneğin, çok yakın meslek
arkadaşlarımdan Hakan Okçal, hem
Darüşşafaka’da hem de Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde benden bir sınıf üstteydi.
Bakanlığa başladığımda da orta
düzeyde görev yapan Yavuz Aktaş,
Gürsel Demirok –sonradan büyükelçilik
de yaptılar- gibi Darüşşafaka mezunu
ağabeylerimiz vardı. Hayatın diğer
alanlarında olduğu gibi Dışişleri 
Bakanlığı’nda da Darüşşafakalılık
dayanışma duygusunu yaratıyor. 

Birbirimizin yardımına koşarız, 
dertlerimizi paylaşırız. Ancak bunun
profesyonel hayatta, hele Dışişleri
Bakanlığı gibi liyakatin esas olduğu 
bir kurumda kişiye mesleki avantaj
sağlaması düşünülemez. Zaten böyle
bir şey hem kuruma hem de
aidiyetinize (Darüşşafakalılık gibi) zarar
verir.

Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler
Daimi Temsilciliği görevine atandınız.
Bu göreve ilişkin duygularınızı
öğrenebilir miyiz?
Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsil-
ciliği, konjonktüre göre sıralama
değişse de Bakanlık içindeki önemli
misyonlardan biridir. Bu görevin bana
verilmesinden son derece memnunum.
Zor bir görev... Ama Bakanlıkta bütün
görevler zordu, üçüncü katipken de
çok sorumluluk alırsınız. Görevleriniz
yükseldikçe sorumluluklarınız ve 
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“Zaman zaman resmi 
unvanların açamadığı kapıları,
Darüşşafakalılığın açtığı 
olmuştur, ama bunu asla 
suistimal vesilesi yapmıyoruz.
Belki aldığımız eğitimin,
içselleştirdiğimiz değerlerin
getirdiği bir şey.
Darüşşafakalılar için liyakat
önemlidir, bir şeye, bir göreve
layık değilse Darüşşafakalı 
olsa bile tercih edilmez.”
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sorumluluk duygusu değişmiyor.
Değişmediği sürece zaten mesleğinizde
başarılı oluyorsunuz. Bu bütün meslek-
ler için geçerlidir. Her gün ilk günün
heyecanını duymanız lazım ki başarılı
olabilesiniz. Ben de onu yapmaya
çalıştım. Ama bizim Darüşşafakalıların
öyle bir hasleti vardır. Biraz mükem-
meliyetçiyiz, dikkatli ve ayrıntıcıyız.
Bunlar hayatın her alanında kulla-
nabileceğimiz değerler.

Darüşşafaka yıllarınıza dair unuta-
madığınız bir anınızı bizimle paylaşır
mısınız?
Bir anıdan ziyade Darüşşafaka’ya yeni
başlayan kardeşlerime mesaj olması
açısından okula ilk başladığım yıllara 
ilişkin duygularımı paylaşmak istiyo-
rum. İlk yıllarda ayaklarım hep geri geri
giderek gelirdim okul açılışlarına…
Çünkü annemi, ailemi çok özlüyordum.
Ama orta ikinci sınıftan itibaren "yaz

tatili bitse de okula dönsem" duygusu
daha kuvvetliydi. Bizim zamanımızda
sınıfımızın çoğu İstanbul’dan geli-
yordu. Ben Gölcük’te yaşıyordum. Tabii
onlar yaz aylarında görüşüyordu,
benim öyle bir şansım yoktu. Kısacası;
Darüşşafaka yıllarıma dair aklımda
kalan tek bir anı değil de bu evrim-
leşme, aidiyet hissinin giderek
kuvvetlenmesidir.

Peki anneniz sizin Darüşşafaka’ya
gelmenizi nasıl karşıladı?
Her anne gibi hem üzülüyor hem de
seviniyordu. Çünkü kendi imkânlarıyla
okusaydım çok fazla ilerleyemeye-
ceğimi biliyordu. Buranın insanın
önünde büyük şans olduğunun farkın-
daydı ve hep destekledi Darüşşafaka’yı.

Darüşşafakalı olmak sizin için ne
ifade ediyor?
Darüşşafakalı olmak kendi başına bir
değer… Bir bütünün parçası oluyor-
sunuz. Aslında herkes kendini bir
bütünün parçası hisseder. Bunları bir-
biriyle kıyaslamak doğru değildir.
Önemli olan insanın o bütünün bir
parçası olduğunu hissetmesidir. Bu
Limon Satıcıları Derneği de olabilir,
Darüşşafaka da… 

Önemli olan insanın yalnızca bir birey
olmadığını hissedebilmesi. Tabii ki
Darüşşafaka benim için bir benlik
yaratıyor. Bir sürü benliğimiz var ve
bunların birbiriyle rekabet halinde 
olması gerekmiyor. Türk’üz, 
Müslüman’ız, demokratız; hep böyle
değerlerimiz var. Darüşşafaka da sosyal
hayatta insana çok değer kazandıran
bir aidiyet. Ben, hep Darüşşafakalılığa
bağlı kaldım ve yalnız olmadığımı 
biliyorum. Eğer bir ortamda
Darüşşafakalı varsa çok yakın temasa
geçiyoruz. Zaman zaman resmi 
unvanların açamadığı kapıları,
Darüşşafakalılığın açtığı olmuştur, ama
dediğim gibi bunu asla suistimal
vesilesi yapmıyoruz. Belki aldığımız
eğitimin, içselleştirdiğimiz değerlerin
getirdiği bir şey. Darüşşafakalılar için
liyakat önemlidir, bir şeye, bir göreve
layık değilse Darüşşafakalı olsa bile ter-
cih edilmez.

Sizce Darüşşafaka yeterince tanınıyor
mu?
Hayır, ne yazık ki çok fazla bilinen bir
kurum değil. Otuz üç sene boyunca
dünyanın birçok yerini dolaştım.
Uzman olarak değil ama yaşayan 
bir insan olarak söyleyebileceğim,
Darüşşafaka’nın bir örneği daha 
yok.

Yoksul, yetim çocukların eğitilmesi
kavramı dünyanın her tarafında var
ama en dezavantajlı çocuklara ülkenin
en kaliteli eğitimini vermek ve onları
daha avantajlı çocuklarla eşit şekilde
yarışa sokmak misyonunun benzerini
görmedim.

Annesi hayatta olmayan çocukların
da Darüşşafaka’ya kabul edilmesini
nasıl karşılıyorsunuz?
Son derece doğru, yararlı bir karar...
Kurucuların Darüşşafaka’nın 
misyonunu başlangıçta babası hayatta
olmayan çocuklara eğitim verecek bir
kurum olarak belirlemesini dönemin
koşulları göz önünde bulundurul-
duğunda çok doğal karşılıyorum. 

O yıllar ekonomik hayatta baba çok
önemliydi, babanın yokluğu yıkım 
demekti. Bundan hareketle böyle bir
kriter koymuş olabilirler ama bugünün
şartlarında doğru değil. Amaca da çok
hizmet etmiyor. Değiştirilmesi son
derece iyi oldu. 

2012-2013 eğitim ve öğretim yılının
ilk dersini verdiniz. O güne dair
duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Onur duyduğum bir konuşma oldu
benim için… Faydalı olduğuna da
inanıyorum. Çünkü genç arkadaşlara
rol model gösterebilmek önemli, bunu
yapmaya çalıştım. O gün büyükelçi
olmak isteyen bir kardeşimizle tanış-
mak benim için ayrı bir mutluluk oldu.

Darüşşafakalı öğrencilere bir
mesajınız var mı?
Çok çalışsınlar. Biz dezavantajlı kat-
manlardan gelen insanlarız. Çalışırlarsa
karşılığını alacaklardır.



İZ BIRAKANLAR
TEKİN ARAL

1941 yılında İstanbul’da doğan Tekin
Aral, anne ve babasını küçük yaşta
kaybeder. Hayatlarına büyük bir kayıpla
başlayan nice çocuk gibi Aral için de
Darüşşafaka, şefkatle iyi bir eğitim
aldığı yuvası, ailesi olur. Öğretmenleri
ana-babası, okul arkadaşları kardeş-
leridir artık. Birlikte büyürler. Aral,
çizim, yazı ve mizah yeteneğini burada

keşfeder. Karikatür çizmeye
Darüşşafaka’da okul dergisinde başlar.
1956 yılında Dolmuş dergisinde bir
karikatürü yayımlanır. O dönemi kendi
kaleme aldığı bir yazıda şöyle anlatıyor:
“İlk, orta ve liseyi yatılı okudum. Sonra
lisede güzel güzel okurken birden
canım sıkılmaz mı? Babıali’ye geldim.
İlk karikatürüm Dolmuş’ta çıktı. Sonra

Darüşşafaka’dan yetişmiş nice değerli insandan biri de Türk miza-
hının duayenlerinden merhum karikatürist Tekin Aral… Aral’ı
daha yakından tanımak, yaşamı hakkında bilgi almak ve dergimiz
aracılığıyla genç kuşaklara tanıtmak amacıyla büyük kızı Ayşe Aral
ile bir söyleşi yaptık... 

“Merhaba, ben Tekin Aral’ın
kızı Ayşe Aral…”
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Vatan’da çizmeye başladım. Karikatür-
den kazandığım ilk parayı düşürdüğüm
gün ağlamıştım… Daha sonraları
önüme gelen bütün gazetelere,
dergilere ve genç kızların hatıra defter-
lerine karikatürler yaptım.” 

Gırgır ve Fırt dergilerini kurdu 
Ardından Tef, Karikatür, Taş gibi
dergilerde, Vatan, Yeni Sabah, Akşam
ve Yeni Tanin gazetelerinde çizer olarak
çalışan Aral, 20 yılı aşkın bir süre 
Günaydın gazetesinde birinci sayfada
karikatür çizer. Ağabeyi, Avanak Avni
karakterinin yaratıcısı usta karikatürist
Oğuz Aral ile birlikte, 500 binin üzerine
çıkan tirajıyla Türkiye’nin en çok satan
efsane mizah dergisi Gırgır’ı 1972’de
kurar. 1976’da Fırt dergisini çıkarmaya
başlayan Tekin Aral’ın yarattığı Tarzan
ve Arap Kadri tiplemeleri çok sevilir. Tilt
Mahmut, Piç Yavuz ve Camgöz Taci’li
Salacak Hikayeleri ile halkın büyük
sevgisini kazanır, bugün bile dillerden
düşmeyen karakterler yaratır. 

Salacak’ta büyüyen Tekin Aral, Salacak
Hikayeleri’ni kendi yaşadıklarından,
gördüklerinden esinlenerek yazar.
Karikatürleri ve mizah yazılarıyla
“halkın sesi” olan Tekin Aral, birçok
karikatürcü ve mizah yazarının yetişme-
sine katkıda bulunur, genç yeteneklere
hep destek olur. Milyonları, her kesim-
den ve yaştan insanı güldüren, “renkli
muhalefet” Aral, 1985’ten vefatına
kadar Hürriyet’teki köşesinden tele-
vizyon eleştirileri yapar. 1999 yılında 
58 yaşındayken vefat eden Tekin Aral’ı
sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Tekin Aral’ın eşi İnci Hanım ile evliliğin-
den Ayça ve Ayşe adlı iki kızı olur.
Büyük kızı 1971 doğumlu Ayşe Aral,
bugün 20 yaşında bir kız annesi. Tekin
Aral’ı daha yakından tanımak, yaşamı
hakkında bilgi almak ve dergimiz
aracılığıyla genç kuşaklara tanıtmak
amacıyla Ayşe Aral ile bir söyleşi 
yaptık. 

Ayşe Aral: “Hep 
Darüşşafaka’dan bahsederdi” 
Ayşe Aral, ilk olarak tanıştığı insanlara
kendisini “Merhaba, ben Tekin Aral’ın

kızı Ayşe Aral” diye tanıttığını söylüyor
ve ekliyor: “Bilinçaltında böyle bir şey
vardır bende. Bunu gurur duyduğum
için söylüyorum. Artık bunun esprisini
de yapar oldum. Babam da mesela,
arkadaşlarıyla ya da yeni tanıştığı 
insanlarla konuşurken bir şekilde, 
cümlelerinden birinin arasında mutlaka
Darüşşafaka’dan bahsederdi.
Darüşşafakalı olmaktan acayip gurur
duyardı” diye anlatıyor. Senelerce 
yuvası olan Darüşşafaka’ya çok bağlı
olan, pilav günlerini kaçırmayan Tekin
Aral, vefatından birkaç yıl önce ailesine
yaşlılığında Darüşşafaka Rezidansları’na
yerleşmek istediğini de söyler ama bu
kısmet olmaz. 

Babası Tekin Aral, amcası Oğuz Aral 
olunca haliyle, edebiyat, sanat ve
siyaset dünyasından ünlü insanlarla içe
içe büyür Ayşe Aral. Bundan dolayı
kendini çok şanslı görüyor. Müjdat
Gezen, Halit Kıvanç, Altan Erbulak,
Yaşar Kemal, Adnan Kahveci ve babası

gibi Darüşşafakalı olan Aziz Nesin, o
büyürken ona destek olan insanlardan
bazıları… 

Aral, 17 sene süren evliliğinin ardından
altı yıl önce, babasının izinden giderek
Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığına
başlar. Altı senedir hurriyet.com.tr’de,
üç senedir de Kelebek’te mizah ağırlıklı
yazılar yazıyor. “Boşandıktan sonra
genlerimden gelen bir mizah ve yazı
yazma kabiliyetimin olduğunun farkına
vardım. Yazılarımı Hürriyet’e yolladım.
Gel başla hemen dediler” diye anlatıyor
yazarlığa giriş öyküsünü. 

Yetiş Ayşe
Haftada bir “Yetiş Ayşe” köşesinden
okurlarıyla el ele vererek ihtiyacı olan-
lara yardım eli uzatıyor. Gelinlikten, ça-
maşır makinesine kadar çeşitli maddi
ihtiyaçlarını, hastane masraflarını, kan
ihtiyacını karşılıyor. Yetiş Ayşe’nin tele-
vizyona uyarlanması da gündemde ve
bu proje Ayşe Aral’ı çok heyecan-
landırıyor. 
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Tekin Aral’ın ağabeyi Oğuz Aral

Ayşe Aral ve Tekin Aral



Yardımseverliğini babasından aldığını
söylüyor Ayşe Aral: “Babam bizi
büyütürken ayrımcılık yapmamayı, bize
herkesi eşit tutmamız gerektiğini
öğretti. Eli çok açık bir insandı. Tekin
Aral olabilmek için çok didinmiş. Allah
ona akıl ve kabiliyet vermiş. O da çok
çalışmış ve bu imkanları güzel kullan-
mış. Maddi olarak iyi imkanlara sahip
olduktan sonra da elinde avucunda ne
varsa, etrafıyla paylaştı. Bunda da tabii
ki Darüşşafaka’da büyüme-sinin, orada
aldığı eğitimin çok büyük katkısı vardı”
diyor. 

Melekler pek kolay anlatılmaz
Babası için “Melekler pek kolay anlatıl-
maz. Melek deyince gözünüzün önüne
ne geliyorsa, ruhunuza ne iniyorsa,
babamı öyle tarif edebilirim” diyor Aral
ve ekliyor: “Çok yumuşak kalpli, kimseyi

incitmeyen, sevgi dolu bir adamdı.
Darüşşafaka’da şefkatle büyüdüğü için
çocuklarına da aynı şefkati gösterdi.” 

Baba-kız ilişkilerinin çok özel olduğunu
ve Tekin Aral’ın bir baba olarak yaşamı
boyunca ona hep destek olduğunu
söylüyor Aral: “O kadar işinin arasında
beni okuldan alıp doktora, dişçiye
babam götürürdü. Ben yedi yaşında bir
kalp ameliyatı geçirdim. Yaklaşık 1,5
sene boyunca her ay Ankara’ya kont-
role gitmem gerekiyordu. Biz her ay
baba-kız Ankara’ya giderdik. İki gün bir
otelde kalırdık. Normalde sabah gidip
akşam dönebilirdik, ama o onu iki
güne bölerdi. Özellikle yaparmış meğer
bunu, ben zannederdim ki kontrol iki
gün sürecek. Giderdik, hastanede 
kontrol yapılırdı, akşam bir yemek
yerdik, ertesi gün bana mutlaka 
Anıtkabir’i gezdirirdi. Atatürk Orman
Çiftliği’ne götürürdü. Ondan sonra
dönerdik. Önümüzdeki ay yine aynı
şey. Ben her ay Anıtkabir’i gezerdim. İki
gün kalmamızın amacı bana her ay

Anıtkabir’i gezdirmekmiş” diye 
anlatıyor.

Korkusuzca muhalefet etmek,
halkın sesi olmak…
O dönemlerde şimdiki imkânlar,
teknolojiler yok. Küçücük odalarda,
ufak baskı makineleriyle çalışıyor, 
korkusuzca çiziyor, yayımlıyorlarmış…
Hükümete, politikacılara karşı ciddi bir
muhalefet uyguluyorlar, tehditler 
alıyorlar, devletten uyarılar geliyor, yine
de yılmak bilmiyorlarmış. O günlere
dair Ayşe Aral duygularını şöyle ifade
ediyor: “Bize yılbaşında hediyeler
gelirdi, hiç birini açamazdık.” 

Ardından gülümseyerek  Gani
Müjde’nin bununla ilgili anlattığı bir
hikayeyi paylaşıyor: “Gani Müjde, Oğuz
Aral ve Aziz Nesin ile birlikte çalışıyor 
o dönem. Amcam da yufka yürekli bir
adamdı. Her akşam dergiden çıkar-
larken, Gani Müjde’ye, gel seni de biz
bırakalım, diyor. Gani Müjde de diyor
ki, tamam iyi güzel, harika bir şey,
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İZ BIRAKANLAR
TEKİN ARAL

Tekin ve Oğuz Aral’ın başarısının,
çıkardıkları Gırgır ve Fırt dergilerinin
ulaştığı tirajlardan anlaşılabileceğini be-
lirten Ayşe Aral, “Dünyada mizah dergi-
lerinin satış sıralamasında birinci sırada
Amerikan Mad dergisi vardır, ikinci
olarak Rusların Krokodil dergisi vardır ki
bu dergi SSCB Devleti’nin evlerin

kapılarının altından attığı, herkesin
almak durumunda kaldığı bir dergidir.
Üçüncü sırada Gırgır, dördüncü sırada
ise Fırt vardır. 
Bu dergileri dünya sıralamasında üçe
dörde sokmak da dahi işidir, akıl işidir.
Hele ki bu mizah dergileriyse burada
yapmak, deli işidir” diyor.

Dünyanın en çok satan 3. ve 4. mizah dergilerini çıkarmak…
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Oğuz Ağabey’in arabasına bineceğim,
Aziz Ağabey de yanımda, iki duayenle
fıstık gibi eve gideceğim. Ama bu
adamlar sürekli ölüm tehdidi alıyor.
Şimdi ben bineceğim arabaya, kelle
koltukta. Hayır da denmiyor bu
adamlara, ya Allah diye biniyorum
arabaya, yatıyorum arka koltuğa, eve
gidene kadar kan ter içinde. Hadi diyor
eve geliyorum, tamam bugünü kur-
tardık, ertesi akşam oluyor yine çıka-
cağız, Oğuz Ağabey yine diyor ki, hadi
oğlum gel Gani sokaklarda sürünme
biz seni eve götürelim…” Aral, “Ama
korkusuz adamlar… Çünkü onlar için
önemli olan halk. Onlar halkın sesi
oldular o dönemde, bu dönemde ol-
saydı yine olurlardı. Keşke olsalardı, en
olmaları gereken dönemlerden birini
yaşıyoruz bence”  görüşünü dile ge-
tiriyor.

“Bir sürü orijinal karikatürü
Turgut Özal’ın evinde”
Öylesine halkın sesi olmuş ki çizdikleri
karikatürler, Başbakan Turgut Özal bile,
1984’te halkın IMF’nin politikalarına
tepkisini IMF’ye anlatabilmek için
Gırgır’ın kapısını çalmış. Habertürk’te
23 Nisan 2013 tarihinde Seçkin Ürey
imzasıyla yayımlanan “Derdini Gırgır
kapaklarıyla anlattı!” başlıklı yazıda şu
ilginç bilgi veriliyor: “1984’te Başbakan
Turgut Özal, Gırgır'ı ziyaret ederek ken-
disini eleştiren 10 kapak istedi. Amacı,
IMF yetkililerine “Bakın beni mem-
lekette ne hale düşürüyorlar” demekti.
Kapaklar hazırlanıp kendisine teslim
edildi.” Bunu sorunca “doğrudur”
diyor. 

Ayşe Aral: “Babam Turgut Özal
hakkında eleştiriler de yapardı,

karikatürler de çizerdi. Turgut Özal her
türlü karikatürü çok severdi. Hatta bir
sürü orijinal karikatürün Turgut Özal’ın
evinde olduğunu biliyorum.”

“En çok neleri severdi?” diye sorduğu-
muzda şu yanıtı veriyor Ayşe Aral:
“Yaşamayı, görmeyi, okumayı,
gezmeyi, yemeyi, içmeyi, yedirmeyi,
içirmeyi, kitaplarını, müziği, plaklarını
severdi. Başka ülkeleri tanımaya çok
meraklıydı, çok okur, çok araştırırdı” ve
ekliyor: “Hakikaten yakışıklı bir
adamdı.” Oğuz Aral ve Altan Erbulak,
Tekin Aral’dan habersiz, Sinema 
Dergisi’nin yarışmasına resmini yol-
lamışlar ve Tekin Aral en yakışıklı erkek
seçilmiş. Bunun üzerine gelen teklifle
1962’de “Kanun Der ki” filminde
başrol oyunculuğu yapmış. Ancak, film
bittikten sonra, “beni alın buradan,
ben bir daha filmde oynamam” demiş.

En büyük tutkusu karikatürden hiç
vazgeçmemiş. 

Ayşe Aral, kız kardeşi Ayça Aral ile bir-
likte, Salacak Hikayeleri’ni veya Arap
Kadri’yi tekrar hatırlatmak amacıyla bir
proje üzerinde çalıştıklarını söylüyor:
“Babamın bir lafı vardır: Bir çizgi 
kahramanını insanlaştırmak yanlıştır,
olmaz. Onun için, Arap Kadri projesi
var ama olduğu gibi karikatür şeklinde
olacak, yine balonlarıyla yorum ya-
pacak.” Köşesinde de zaman zaman
Tekin Aral’ın yazılarına yer veren Ayşe
Aral, kızı olmaktan gurur duyduğu
babasının hatırasını zaten varlığıyla her
an canlı tutuyor: “Salacak Hikayeleri
kitabını yeniden çıkarttık. Bir de Pazar
yazılarını Geçmiş Pazarlar diye bir ki-
tapta topladık. Yine yaparız, yine ya-
parız, yine yaparız. Biz yaşadıkça
unutturmayız.” 

“En çok neleri severdi?” diye sorduğumuzda şu yanıtı veriyor Ayşe
Aral: “Yaşamayı, görmeyi, okumayı, gezmeyi, yemeyi, içmeyi,
yedirmeyi, içirmeyi, kitaplarını, müziği, plaklarını severdi. Başka
ülkeleri tanımaya çok meraklıydı, çok okur, çok araştırırdı.”

Besim Tibuk, Ernest Borgnine, Tekin Aral Tekin Aral ve Cenk Koray
Tekin Aral ünlü Amerikan 
“Aşk Gemisi” dizisinin ekibiyle
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Ülkemizin en kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri arasında yer alan Darüşşafaka Ömran
ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu 2005 yılından bu yana
sayısız hastayı sağlığına kavuşturdu. Özellikle nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon alanında uzman
olan Merkez, cihaz donanımı, profesyonel kadrosu, fiziki altyapısı ve özellikle hastalara yaklaşımı ile
fark yaratıyor. Şöyle ki; Merkezde kişiye özel tedavi programları oluşturuluyor ve yoğun fizik tedavi
uygulanıyor. Buna hastaların kuruma duyduğu güven de eklenince başarı kaçınılmaz oluyor.
Merkezin diğer bir özelliği ise elde ettiği gelirle Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan 
öğrencilere kaynak yaratması... Dergimizin bu sayısında Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde gördükleri tedaviyle sağlığına kavuşan Semra Özdemir ile Sibel Durak’la bir araya geldik
ve öykülerini dinledik.

Darüşşafaka, fizik tedavi
alanında marka yarattı
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“Burada bana ‘mucize kız’ diyorlar,
çünkü iki ay gibi bir sürede yeniden
yürümeye başladım” diye anlatıyor
Semra Özdemir, kâbus dolu günleri
geride bırakmanın verdiği rahatla-
mayla… Semra Özdemir için bu kâbus
dolu günlerin miladı ise 27 Ocak
2013’te geçirdiği bel fıtığı ameliyatı
oluyor. Ameliyat esnasında bir 
komplikasyon yaşayan Özdemir,
“Uyandığımda belden aşağımı hisset-

miyordum. On iki gün hastanede
kaldım. On üçüncü gün ameliyatımı
yapan doktorum, beni Darüşşafaka’ya
yönlendirdi. Hatta kendisi arayıp ran-
devu almış. Buraya tekerlekli sandalye
ile geldim. Mehmet Hocam (Prof. Dr.
Mehmet Beyazova) bana 20 seanslık
bir rehabilitasyon uygun gördü. Beni,
fizyoterapistim Fatma Kasap’a emanet
ettiler. Aynı gün rehabilitasyona
başladım. İlk önce yatakta rehabili-

tasyon, ardından paralel bar olarak
devam ettik. Sonrasında da çeşitli 
cihazları kullandık. Belimde korse ve
yaram olduğu için havuz terapisi
benim için olmadı” bilgilerini veriyor.

Yirmi seanstan sonra 
yürümeye başladı
İlk 20 seansın ardından yeniden
yürümeye başlayan Özdemir, “20
seansım bittiğinde desteksiz bir şekilde
yürümeye başladım. Büyük bir sabır,
gerçek bir şefkatle hızla sağlığıma
kavuştum. Tekerlekli sandalye ile
geldiğim Darüşşafaka’dan yürüyerek
çıktım” diyor. 35. seansı geride bırakan
Özdemir, “Şu an tedavimi haftada dört
güne düşürdük. Bir saatlik seanslar
uyguluyoruz. 20 saatlik seanstan sonra
yürümeye başladım ama kusursuz
değildi. Şu an 35. seanstayım, belli 
belirsiz bir aksamam var ama daha iyi
olacağıma inanıyorum” diye
konuşuyor.

“İyi ki burası var”
Yaşadığı olaydan sonra Darüşşafaka
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nden haberdar olduğunu
kaydeden Özdemir, “İyi ki burası var-
mış! Kimsenin başına böyle bir şey
gelsin istemem ama hayatta böyle
şeyler ne yazık ki olabiliyor. Bunun için
doğru adres Darüşşafaka… Çünkü bu-
rada her şeyden önce hastalara anaç
bir duyguyla yaklaşıyor ve bir anne gibi
davranıyorlar. Fizyoterapistlerimiz,
doktorlarımız, hemşirelerimiz bizlere
aile sıcaklığında yaklaştığı için moral
depoluyoruz. Böyle olunca hastalar da
birbirini motive etmeye başlıyor. 
İnsanlar, birbirlerini görerek, birbirlerini
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“Bana ‘Mucize kız’ diyorlar, çünkü iki ay gibi bir
sürede yeniden yürümeye başladım”

Semra Özdemir, henüz 32 yaşında… Bir çocuk annesi… Uzun 
yıllar özel sektörde yönetici olarak çalışıyor. 27 Ocak’ta geçirdiği
bel fıtığı ameliyatında yaşadığı bir komplikasyon sonucu tekerlekli
sandalyeye mahkum kalıyor. 14 Şubat’ta tekerlekli sandalye ile
geldiği Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde gördüğü iki aylık tedavi neticesinde
Merkezden yürüyerek ayrılıyor.

Fotoğraflar: Hüseyin Alsancak
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izleyerek iyileşiyor. Ama bu kurumun
verdiği, yaşattığı bir durum… Çünkü
ben çok lüks bir hastanede 12 gün
fizik tedavi gördüm. Ne olacağımı 
her sorduğumda aldığım yanıt,
‘bilmiyoruz’ oluyordu. Burada 12
günde yürür pozisyona gelmişken,
orada hiçbir değişiklik olmadı” diyor.

Özdemir, Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne ilişkin bir
anısını ise şöyle anlatıyor: “Buraya
geldiğimde ilk günlerde 10 yaşlarında
küçücük bir kız çocuğunu koşu ban-
dında yürürken gördüm. Onun burada
olmasına anlam verememiştim. 
Fizyoterapistime sorduğumda dedi ki
‘O buraya geldiği zaman gözlerini bile
kırpamıyor, boyundan aşağısını hisset-
miyordu.’ O gün doğru yerde oldu-
ğuma emin oldum, şimdi ben koşu
bandındayım. Buraya ilk geldiğimdeki
halimi gören insanlar, bir mucizey-
mişim gibi bana bakıyor. Geçenlerde
belden aşağısı tutmayan bir hasta
geldi, ona dedim ki, ‘Üzülme, ben de
senin gibiydim, iyileşeceksin’… ”

Yüksek moral şart
Yüksek moralin tedavi süreci 
üzerindeki pozitif etkisini Özdemir, şu
cümlelerle ifade ediyor: “Dört buçuk
yaşında bir oğlum var, o hastalığımın
ilk dönemlerinde dedi ki, ‘Anne, 
denemelisin, lütfen duvarlara tutun ve
benimle yürü…’ Bunu hiç unutamıyo-
rum. İşte o an ‘oğlum için yürü-
meliyim’ dedim. Hayatı boyunca
yürümüş bir insan için gerçekten çok
zor bir süreç… Önceden insanların

yürümesi dikkatimi çekmezdi, bir 
refleksti, ben de yürüyebiliyordum.
Ama hastalığım süresince en çok
yürüyen insanlar dikkatimi çekmeye
başladı. İster istemez psikolojiniz alt
üst oluyor, yürüyemiyorsunuz, belden
aşağınız tutmuyor, ilk iki gün 
bezlendim, ‘yok’ dedim toparlanmam
gerekiyor. Bu işte moralinizi yüksek
tutmazsanız olmuyor. O süreçte ben
hiç ağlamadım, çok güçlü durdum.
Çok şükür çok kısa sürede, doktor-
larımın söylediğine göre benim 
katettiğim yol iki ayda oluşabilecek bir
süreç değilmiş. Ben bunu çok fazla 
isteyerek, hızlandırmışım.”

Yaşadığı olayın hayata bakış açısını
tamamen değiştirdiğini belirten
Özdemir, “Daha önce ne kadar basit
şeylere takılıyormuşum. Önceden 
tekerlekli sandalyede birini gördü-

ğümde üzülürdüm ama bu derece
değildi. Şu an gördüğümde 
kilitleniyorum ve onun için ne yapa-
bileceğimi düşünüyorum. Evde birkaç
aletim var, onları ihtiyacı olan 
birilerine vereceğim, hatta ihtiyacı 
olan insanlar için bunları düzenli
olarak temin etmeyi planlıyorum,
çünkü bir gün hastanede yürüteç 
beklediğimde lavaboya bile zorlukla
gittim ve yürütecin bile ne kadar
önemli olduğunu gördüm. Telefon-
umu düşürdüğümde alamıyordum, 
ya da bacağım yere düştüğünde biri
tutup kaldırıyordu. Kendinize ait bir
uzvu kontrol edememek, hayatın en
zor imtihanı imiş. O yüzden hayata
bakışım çok ciddi bir biçimde değişti.
Bundan sonraki süreçte, bu insanlar
için elimden geleni yapmayı planlıyo-
rum” diye sözlerini noktalıyor.
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Semra Özdemir’in iyileşme sürecinin
en yakın tanıklarından biri de babası
Akif Atalay…  

Neredeyse haftanın her günü kızıyla
birlikte Darüşşafaka Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen
Atalay, “İki aydır her gün kızımla 
birlikte buraya geliyorum ve buraya

sedyeyle gelen, gözünü dahi 
kırpamayan hastaların yürüyerek
ayrıldığını görüyorum. 

Başlangıçta bu bana inanılmaz 
geliyordu ama artık buranın doğal
bir sonucu gibi geliyor. Kelimenin
tam anlamıyla burası mükemmel bir
yer” diye düşüncelerini dile getiriyor.

Bir babanın tanıklığı



Sibel Durak, henüz 32 yaşında… 
Kocaeli Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun… Ancak o,
çocukluğundan beri hayalini kurduğu
televizyonculuğun peşinden gitmeyi
seçiyor. Bir televizyon kanalında çalışan
Durak, geçtiğimiz ocak ayında çekime
giderken ekip arkadaşlarıyla birlikte
trafik kazası geçiriyor. Bir kişinin
yaşamını yitirdiği kazada Durak, ağır
yaralanıyor. 

İki haftayı aşkın bir süre yoğun
bakımda kalıyor. Kendine geldiğinde
ne yazık ki boynundan aşağısını
hareket ettiremiyor. Doktorları tedavi-
sine artık fizik tedavi ve rehabilitas-
yonla devam etmesi gerektiğini
söylüyor. Bunun üzerine annesi, kızının
en iyi tedavi alabileceği merkezleri
araştırıyor ve Darüşşafaka Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde
karar kılıyor.

Merkeze sedye ile getirildi
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden
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Sibel Durak, 32 yaşında…
Televizyoncu… 8 Ocak’ta
çekime giderken ekip
arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği
trafik kazasında ağır
yaralanıyor. On yedi gün
yoğun bakımda kalıyor. 
1 Şubat’ta Darüşşafaka Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne getirildiğinde
hareket edemiyor, yürüyemiyor
ve sol elini kullanamıyordu. İki
aylık tedavinin ardından artık
yürüyor, sol elini kullanıyor ve
tek başına tüm ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor.

“Sadece dışarı çıktığım zaman
birine ihtiyaç duyuyorum”

GÜNDEM
SAĞLIK



Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne 1 Şubat’ta
sedyede getirilen Sibel Durak, sıcacık
bir gülümsemeyle bizi karşılıyor ve
süreci en başından şöyle anlatıyor:
“Turizm ağırlıklı yayınlar yapan World
Travel Channel’de ‘Şehirle Randevu’
isimli bir program sunuyordum.  
İstanbul’da bol bol gezme şansımız
oldu, restoranlar, kafeler, sergiler,
müzeler… Böyle keyifli keyifli bir
çekime giderken, 8 Ocak’ta maalesef
bir trafik kazası yaşadık. Aslında tarihi
ben sonra öğrendim, o gün ve ondan
sonraki iki üç haftaya dair hiçbir şey
hatırlamıyorum. On yedi gün yoğun
bakımda kalmışım. Bir hafta da 
hastanede kendime gelmişim. Ondan
sonra annem fizik tedavi için hastane
araştırıyor ve Darüşşafaka ismine
rastlıyor, onun fizik tedavi alanındaki
başarılarını görüyor. Böylelikle 
1 Şubat’ta Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nden sedyeyle Darüşşafaka
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne getirildim.”

Durak, Merkeze geldiğindeki sağlık du-
rumunu ise şu cümlelerle açıklıyor:
“Aslında o dönem durumumun
farkında değildim ama annemden
duyduğum kadarıyla kafamı bile tu-
tamıyormuşum, sol tarafta tamamen
his kaybı olduğundan, elimi hiçbir 
şekilde kaldıramıyormuşum. Ama
zannediyordum ki, bıraksalar beni,
yürüyeceğim.”

Artık kendi başına hareket
ediyor
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 40 günü
aşkın bir süre yatarak tedavi gören
Durak, “Yoğun bir tedavi programına
başladık. Yatılı kaldığım dönemde
sabah ve öğleden sonra olmak üzere
günde iki kez seans görüyordum. Bu
seanslardan biri ya Lokomat ya da
havuz terapi oluyordu. Özellikle havuz
terapi son derece eğlenceli... Haftada
bir havuz terapisi alıyorum. 
Şu an evin içinde rahatlıkla hareket
edebiliyorum, üzerimi kendi başıma

giyinebiliyorum, temel ihtiyaçlarımı
kendi kendime karşılayabiliyorum.
Sadece dışarı çıktığım zaman birine
ihtiyaç duyuyorum, dengeyi sağlamak
açısından. O da yavaş yavaş ilerliyor
zaten” diyor.

“İşime ve hayatıma geri
döneceğim”
Tedavi sürecinde ilk günden itibaren
gelişme gördüğü için hiç 
umutsuzluğa kapılmadığını vurgulayan
Durak, “Hiçbir zaman ben bu kadar 
iyileşeceğim umutsuzluğunu yaşa-
madım, daima daha ileri, daha ileri… 
Fizyoterapistim Fatma Hanım (Kasap)
da bu konuda çok destek oldu…  ‘Seni
eski haline kavuşturmayı hedefliyoruz,
hiç kaza yaşamamış gibi olacaksın’
dedi. İnşallah o duruma gelip, tekrar
işime ve hayatıma geri döneceğim”
diye duygularını dile getiriyor.

Darüşşafaka’da tedavisi sürerken
tavsiye üzerine gittiği bir hekimin 
kendisini gördüğünde verdiği tepkiyi
gülümseyerek anlatan Durak, şöyle
konuşuyor: “Burada tedavi olurken,
genel durumumu değerlendirmesi için
başka bir doktora gittim. Doktor beni
gördüğünde çok şaşırdı, ‘Sizi sedyede
bekliyordum’ dedi. Başından beri 
durumuma şahit olan herkes şu anki
durumumu gördüklerinde çok şaşırıyor
ve çok hızlı ilerlediğimi söylüyor.”
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“Burada tedavi olurken, genel durumumu değerlendirmesi için
başka bir doktora gittim. Doktor beni gördüğünde çok şaşırdı,
‘Sizi sedyede bekliyordum’ dedi.“



Semra Özdemir ile Sibel Durak’ın 
tedavi sürecini değerlendiren
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Beyazova, sözlerine şöyle
başlıyor: “İki hastamız da oldukça
genç, doğru yerde olduklarının farkın-
dalar, bu nedenle kısa sürede oldukça
hızlı ilerleme kaydettik.”

Prof. Dr. Beyazova, “Sibel Durak, trafik
kazası nedeniyle uzun süre yoğun
bakımda kaldıktan sonra sedyede
Merkezimize getirildi. Son derece 
ağır bir tablosu vardı. Hareket 
edemiyordu, yürüyemiyordu, destekle
oturabiliyordu, sol tarafında belirgin
bir kuvvet kaybı vardı. Derhal rehabili-
tasyonuna başladık. Eklemlerindeki
kısalıklar için germe işlemleri, denge ve
koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Sırasıyla oturma dengesi, ayakta
durma, ayakta dururken denge çalış-
maları, kuvvetlendirme çalışmaları

gerçekleştirildi. Daha çok havuz ve
fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyon
çalışmalarına ağırlık verdik. Bir ayı
aşkın süre Merkezimizde yatarak te-
davi oldu, günde iki seanslık tedavi
programı uyguladık. Gençliğinin de
verdiği avantajla Sibel Hanım, hızlı bir
yol katetti. Şu an tedaviye evinden
gidip geliyor. Artık bağımsız bir 
şekilde yürüyebiliyor. Yürürken çok az
bir aksaması var, bu nedenle tedavisine
hâlâ devam ediyoruz. Sol taraftaki
kuvvet kaybı ve hareket ettirememe,
büyük çapta açıldı. Sağ eli kadar
başarılı olmasa da sol elini de büyük
oranda kullanabiliyor” bilgisini 
veriyor.

Tedaviye erken başlamanın önemi 
üzerinde duran Prof. Dr. Beyazova,
“Sibel Hanım’ın hastaneden taburcu
olduğu gün bize gelmesinin de tedavi
sürecinde çok faydası oldu. Bir ayı
aşkın süre yatarak tedavi uyguladık.

Ardından evinden gelip giderek te-
davisini sürdürdük. Zaten belli bir 
süreden sonra hastalarımızdan bunu
istiyoruz, çünkü ev ortamını kullan-
maları tedaviyi olumlu etkiliyor” diyor.

Hastaların tedavilerinin bitiş tarihini
gözlemleyerek belirlediklerini kaydeden
Prof. Dr. Beyazova, “İyileşmenin devam
ettiği ve plato adını da verdiğimiz bir
dönem var. İyileşme sürdüğü sürece
rehabilitasyona devam ediyoruz. 
İyileşme hep aynı seviyede kaldığı
döneme geldiği zaman da hastayla
konuşup, bundan sonraki sürecin çok
daha yavaş ilerleyeceğini bildiriyoruz.
Şu an Sibel hanımın iyileşme süreci
devam ediyor ve muhtemelen onun
platosu şifaya yakın olacak.”

Semra Özdemir’in durumunu da
değerlendiren Prof. Dr. Beyazova,
“Semra Hanım da 1981 doğumlu…
Merkezimize tekerlik sandalyede 
14 Şubat’ta geldi. Yine güçlendirme,
denge ve su içi egzersizlerle kısa
sürede çok büyük ilerleme kaydetti. Şu
an desteksiz yürüyor. Ayaklarında ve
kalçalarında bir miktar güçsüzlük
devam ediyor. Bunun için tedavisini
sürdürüyoruz” diyor. 

Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nde yoğun bir rehabili-
tasyon yaklaşımı olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Beyazova, “Bu, hasta-
ların iyileşme sürecinde büyük fark
yaratıyor. Ekibimizin çok donanımlı ve
teknolojik donanımımızın da üst düzey
olması hastalarımızın hızlı bir şekilde
yol katetmesini sağlıyor” diye sözlerini
noktalıyor.
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Semra Özdemir ile Sibel Durak’ın tedavi sürecini en başından bu yana takip eden Prof. Dr. Mehmet
Beyazova, “İki hastamız da oldukça genç, doğru yerde olduklarının farkındalar, bu nedenle kısa
sürede oldukça hızlı ilerleme kaydettik” diyor.

“Yoğun bir rehabilitasyon yaklaşımımız var”

GÜNDEM
SAĞLIK
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Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Reha-
bilitasyon Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra Darüşşafaka Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmaya
başlayan Fatma Kasap, hem Sibel 
Durak’ın hem de Semra Özdemir’in 
ilk günden beri fizyoterapistliğini
yapıyor.

İki hastanın da ilk geldiklerindeki du-
rumlarını değerlendiren Kasap, “Sibel
Hanım ilk geldiğinde baş ve gövde
kontrolü yoktu. Sol el ve ayağını hiç
hareket ettiremiyordu. Her şeyden
önce konfüzeydi (zihin bulanıklığı),
hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Önce yatak
hareketleriyle başladık. Baş kontrolü
için belli hareketler yaptık ve yaklaşık
iki haftada boyun kontrolünü sağladık,
sonra da gövde kontrolü ile devam
ettik. Tedavinin ne zaman biteceğini
soracak olursanız böyle bir sorunun
cevabı yok ama Sibel Hanım, her gün
yol katediyor. Tabii iyileşme süreci ilk
başladığımız hızla devam etmiyor.
Çünkü belli kaba motor kazanıldıktan
sonra ince motor hareketleri daha
uzun süreli kazanılır” diyor.

Nörolojik hastalarda tedavi sürecinin
daha farklı ilerlediğine, daha fazla
sabır ve özverinin gerektiğine dikkat
çeken Kasap, “Aynı tanı bile olsa farklı
kişilerde farklı şeyler seyir edebilir, 
iyileşme bir süre durabilir. Bu noktada
hastanın daha sabırlı ve özverili olması
gerekiyor” tavsiyesinde bulunuyor.

Rehabilitasyonun günde sadece iki
seanslık bir süreç olmadığını vurgu-
layan Kasap, “Rehabilitasyon 24 saatlik

bir süreçtir. Hastanın günlük
yaşamında bunu kullanması, aktive
etmesi gerekiyor. Kesinlikle rehabili-
tasyon, fizyoterapide bitmez. Hastanın
ve hasta yakınlarının da rehabilitasyon
süreci içinde olmaları gerekiyor. Te-
davinin evdeki boyutu, ailenin hastaya
yaklaşımı, onların tedavi sürecinin
meşakkatli geçeceğini bilmeleri ve bir-
birlerine destek olmaları çok önemli”
diyor. Ardından Semra Özdemir’in 
durumunu değerlendiren Kasap,
“Semra Hanım, merkezimize tekerlekli
sandalyede gelmişti. Buraya geldiğinde
beklentileri çok yüksekti ama demora-
lize olmuştu, çünkü operasyondan
sonra 12 gün fizik tedavi görmüş ama
bir yol katedememişti. Bu nedenle 
işe Semra Hanım’ın üzerindeki 
demoralizeliği atmakla başladık. Aynı
zamanda beklentileri çok yüksekti.
Sürekli ‘Ne zaman ayağa kalkacağım,
ne zaman topuklu ayakkabı giyeceğim’
diyordu. 

Tedavinin sağlıklı bir şekilde ilerleye-
bilmesi açısından bu beklentileri azalt-
mak için kendisiyle sık sık gerekli
görüşmeleri yaptık. Beklenti düzeyini
indirgedikten sonra motivasyonu bizim
açımızdan daha iyi oldu” diye
konuşuyor.

Her iki hastanın da çok motive ol-
masının ve doğru yerde bulunduklarını
hissetmelerinin tedavi sürecini hız-
landırdığına vurgu yapan Kasap, “Eski-
den felçli hastalar yatağa bağımlı ve
muhtaç olarak görünüyordu. Fizik te-
davinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla
birlikte bu bakış açısı büyük oranda
değişti. Felç olan hastaların kesinlikle
tedaviyi bırakmamaları gerekiyor
çünkü beyin bir şeyleri yeniden
öğrenebilme yetisine sahip. Çok zor 
ve sabır isteyen bir süreç. Sabır, moti-
vasyon ve inançla beraber daha
başarılı olabileceklerdir” diye sözlerini
noktalıyor.

“Ne zaman
topuklu
ayakkabı 
giyeceğim?”

Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi fizyoterapisti
Fatma Kasap, Semra Özdemir ile Sibel Durak’ın kısa sürede büyük
ilerleme kaydetmesinde iki hastanın da motivasyonunun yüksek
oluşunun ve doğru yerde tedavi olduklarına inanmalarının da
payı olduğunu belirtiyor.



Füsun Cemre Karaoğlan,
Darüşşafaka’nın gurur duyduğu genç
mezunlarından biri... 2012 yılında
Darüşşafaka Lisesi’ni 2’ncilikle bitiren,
ÖSYS’de Türkiye 63’üncüsü olarak
İTÜ’ye birincilikle giren Cemre, İTÜ 
Mimarlık Fakültesi’ndeki ilk senesini
tamamlamak üzere… Cemre ile hem
Darüşşafaka yıllarını, hem İTÜ Mimarlık
Fakültesi’nde devam eden eğitimini,
hem de gelecek için hedeflerini 
konuştuk.

Sevgili Cemre, biz seni tanıyoruz
ama tanımayanlar için, en başa
dönersek Darüşşafaka’ya giriş
öykünden bahsedebilir misin?
Darüşşafaka’nın adını ilk duyuşum
ilkokul öğretmenim sayesinde oldu.
Aileme sınavda şansımı denemem
gerektiğini söyleyen ve okulla irtibata
geçmemizi sağlayan oydu. Tanıtım
broşürü eve geldiğinde okulun büyük-
lüğü ve olanakları karşısında çok heye-
canlanmıştım ancak yatılı okul olması

ailemi tereddüte düşürüyordu. Evden
uzakta büyüyecek olmam onların çok
da istemediği bir şeydi. Öğretmenim ve
yakınlarımın iknası sayesinde ailem de
Darüşşafaka sınavında şansımı dene-
mem gerektiğine inandı ve ben
Darüşşafaka Ailesi’ne katılmış oldum. 
Sınavı yetiştirmekte zorlanmış ve onun
stresiyle sınav çıkışında ağlamıştım. 
O nedenle sonuçlar açıklanana kadar
okulu kazanamadığımı düşünüyorduk
ailece. Daha sonra birinci olduğumu

DARÜŞŞAFAKALI
F. CEMRE KARAOĞLAN

2012 yılında Darüşşafaka Lisesi’ni 2’ncilikle bitiren, ÖSYS’de Türkiye 63’üncüsü olarak İTÜ’ye 
birincilikle giren Füsun Cemre Karaoğlan, “Darüşşafaka’da 10 sene boyunca önüme her şey 
cömertlikle sunuldu ve karşılığında tek istenen çalışıp bir şeyler üretmemdi. Koşullar bir öğrenci için
daha uygun olamazdı. Okulda sabahtan akşama gördüğümüz programın yanında, ek derslerden,
dershaneye kadar çok yoğun bir programa tabi tutulduk. Daçka’da hocalarımızın saçlarına resmen
aklar düştü, kilo bile verdiler bu dönemde. Dolayısıyla bu kadar insan benim için çaba verirken boş
durmak olmazdı” diyor.

“Daçka hâlâ burnumda tütüyor
ve tütmeye devam edecek”
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öğrendiğimizde bu ağlayışım çok dalga
konusu oldu. Hayatımda ilk defa bir
şey başarmıştım.

Tek bir binadan ve bahçeden oluşan
eski okulumdan bu şehir büyüklüğün-
deki kampüse geçmeyi hayal bile
edemiyordum. Okulun ilk günlerinde 
-herkes bunu anlatır- okulda kaybol-
maktan korkuyorduk. O zamana kadar
annesinden hiç ayrılmamış dokuz
yaşında bir çocuk olarak bambaşka 
yerlerden ve yetiştirme tarzlarından
gelen bir yığın yabancıyla aynı yerde
yaşamaya başlamak büyük bir 
maceraymış, farkında değildim. 

Darüşşafaka’daki ilk yıllarınla son
yıllarını karşılaştırırsak hayatında
ve hislerinde neler değişti?
İlk zamanlarda günün her dakikasını
annemi düşünerek geçiriyordum. İlk iki
hafta benim için biraz sıkıntılı geçti.
Düzen biraz oturunca ders dışı 
aktiviteler başladı ve zaten ne evi ne de
annemi düşünmeye vakit bulamamaya
başladım. Bir de arkadaşlarımla yaşa-
manın o kadar fena bir şey olmadığına

karar verince Daçka’nın zevkine iyice
vardım. Her yıl okulda daha çok kişiyi
tanıyor, yaz dönüşlerinde tekrar ait
olduğum yere dönmüşüm gibi garip
bir heyecan duyuyordum. Hep birlikte
büyüdüğümüz için birbirimizin
büyüdüğünü de pek fark edemedik. 
En başta beni korkutan özgür ve kendi
kararlarımı kendim verdiğim yaşantı,
birçok yaşıtımızın sahip olmadığı bir
lüks haline geldi. İlk başta bitmeyecek-
miş gibi görünen 10 yıl geçti. İçi o
kadar dolu ve yoğundu ki her ayrıntıyı
hatırlayamıyor olmak beni üzüyor. 

Yıllar geçtikçe okul birçoğumuz için
yalnızca kolej eğitimi veren parasız
yatılı okul tanımının çok dışına taştı,
bambaşka anlamlar kazandı. En stresli
zamanlarda bile yatakhanede 22 kişi
bir arada sürtüşmeden ve huzurlu bir
şekilde yaşamayı becerdik. Mezun
olmak da en az 4. sınıfta yatılı oku-
maya başlamak kadar sıkıntılı bir
süreçti ancak dış dünyaya açılmanın
vaktinin geldiğini çıkınca iyice anladım. 

Daçka hâlâ burnumda tütüyor ve 
tütmeye devam edecek.

Darüşşafaka’da en çok hangi
faaliyetlerle ilgilendin ve seni en
çok etkileyen çalışmaların, 
projelerin hangileriydi?
Yıllarca bir sürü farklı şeye heves duy-
muş, hiçbirini yapamamıştım ama
şimdi her şey elimin altında beni 
bekliyordu. 

O nedenle Daçka’yı akademik hayatım-
dan çok bu faaliyetlerle hatırlıyorum.
Hatta en başında biraz fazla hevesliy-
dim; maymun iştahıyla bütün kulüplere
yazıldım. Resmen bir oraya bir buraya
koşuşturmaktan yorgun düşüyordum.
İlk senelerden eko-okul (diğer adıyla
çevre kulübü) ve yüzmeyi hatırlıyorum.
Üç sene yüzdüm, sekiz sene de 
badminton takımındaydım. Voleybol ve
tenisi de denedim birer sene. Halk
oyunlarıyla iki sene kadar uğraşıp okul-
daki Kafkas geleneğini başlatan gruba
dahil olmak gerçekten güzeldi. 

Ortaokulda üç sene piyano çaldım ve
sonrasında iki sene yan flüt öğrendim.
Hâlâ gülümseyerek andığım ve gerçek-
ten severek katıldığım iki faaliyet vardı.
Fotoğraf kulübü ve tiyatro. Uzun bir

“Daçka’da her çeşit insan vardı. Çok farklı fikirlere sahip insanlar olarak sürtüşmeden ve birbirini
yargılamadan bir arada yaşamayı öğrendiğimiz için üniversitede bunu yapmak zor olmadı. 
Bambaşka insanlarla tanıştım ve anlaştım. Hepsinden yeni bir şeyler öğrendim. Bu yargısız yaklaşımı
da Daçka’ya borçlu olduğumu söyleyebilirim.”

Cemre, rol aldığı “Oliver” müzikalinde...



süre çok kalabalık bir kadroyla sah-
nelediğimiz Oliver müzikali ve P&G’nin
sponsorluk ettiği fotoğrafçılık kulübü
gezilerini sık sık anıyorum. Fotoğraf
çekmeye devam ediyorum, zaten o tek
başına bana yetiyor.

Darüşşafaka’da geçirdiğin zamanı
şöyle bir aklından geçirdiğinde en
mutlu anların hangileriydi?
Ben 4. sınıftayken Pokemon ve onun
tasoları acayip popülerdi. Taso kapış-
malarında başarılı isimlerden biriydim.
Gecelere kadar tasolarla oynardık.
Tasolarımı da saklıyorum hâlâ ve arada
bir bakıp mutlu oluyorum. Çarşı izinleri
haftanın beklenen olayıydı. Çarşamba
gününü hâlâ severim, oradan kalan bir
şey mi bilmiyorum. Sekinci sınıftaydık.
Özlen Eker bir kısmımızı Batı Karadeniz
gezisine götürüyordu. Gezi için kapıda
toplanacağımız akşam yatakhanede
yaklaşık 15 kız bir araya gelip Büşra
Sormaz’ın gitarı eşliğinde bağıra bağıra
şarkı söylemiştik. Aslında o dönemde
hep yaptığımız bir şeydi bu ama o
akşam ayrı bir güzeldi. 

Darüşşafaka’da arkadaşlıklar
nasıldır?
Yıllarca aynı yerde yaşayıp ailemizden

çok birbirimizi gördük. On sene
boyunca günümüz dünyasının şekilci-
liğinden arınmış saf bir ortamda
yaşadık. Herkes nasılsa öyleydi, her-
hangi biri ya da bir şeymiş gibi davran-
manın hiçbir gereği yoktu.
Paylaşılmayan bir şey gelmiyor aklıma.
Erkeklerden birinin güzel bir gömleği
varsa o gömleği her seferinde farklı biri
giyerdi. Bir bisküviyi yalnız yediğimi
hatırlamıyorum mesela. Evde oturup
bir paketi bitirmeyi denedim, olmadı.
Yıllarca her şeyi üçe beşe ona bölmeye
alışmışım. Daçka’dan birilerini görme-
den biraz zaman geçirince kendimi
acıkmış gibi hissediyorum. Öyle ilginç
bir boşluk oluyor.

Okuldaki ve üniversite sınavındaki
başarını neye borçlusun? Türkiye
63.’lüğü gibi çok büyük bir başarı
elde ettin, bu başarıya nasıl
ulaştın?
Darüşşafaka’da 10 sene boyunca
önüme her şey cömertlikle sunuldu ve
karşılığında tek istenen çalışıp bir şeyler
üretmemdi. Koşullar bir öğrenci için
daha uygun olamazdı. Okuldaki sabah-
tan akşama gördüğümüz programın
yanında konulan ek derslerden, 
dershaneye kadar çok yoğun bir 
programa tabi tutulduk. Daçka’da 
hocalarımızın saçlarına resmen aklar
düştü, kilo bile verdiler bu dönemde.
Dolayısıyla bu kadar insan benim için

DARÜŞŞAFAKA 66

DARÜŞŞAFAKALI
F. CEMRE KARAOĞLAN

“Daçka’da bir bisküviyi yalnız yediğimi hatırlamıyorum mesela. Evde oturup bir paketi bitirmeyi
denedim, olmadı. Yıllarca her şeyi üçe, beşe, ona bölmeye alışmışım. Daçka’dan birilerini görmeden
biraz zaman geçirince kendimi acıkmış gibi hissediyorum. Öyle ilginç bir boşluk oluyor.”
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çaba verirken boş durmak olmazdı.
Yatılı okuyan bir öğrenci olarak çok
daha fazla vakit kendime kalıyordu, o
büyük bir avantajdı. Bir yandan da
kendimi çok boğmamaya özen göster-
dim, sınavdan ve okuldan söz
etmediğim, onlardan arınmış vakitler
geçirmeye çalıştım. Periyodik olarak iyi
çalıştım, ders dinledim, bir de sınavı
çok büyütmedim gözümde. Böyle oldu
sanırım.

Darüşşafakalı kardeşlerine
tavsiyelerin nelerdir?
En büyük tavsiyem gerçekten istedikleri
bölümü yazmaları olur herhalde.
Dışarıdan gelen yorumlardan ve sınav
sonrasında gelen puandan bağımsız
olarak düşünebilmek önemli. Bir de
insan ne yapmak istediğine tam olarak
karar verip, kendine heveslenecek bir
hedef bulursa, bu rutin çok daha 
sevimli bir hal alıyor.

Mimarlık hedefin ne zaman
oluştu? Bu mesleği seçmeye nasıl
karar verdin?
11. sınıftaydım. Kariyer günlerine İTÜ
Mimarlık Fakültesi’nde 1. sınıflara
giren bir hoca gelmişti. Onunla yak-
laşık yarım saat konuştuk ve o sohbet
sayesinde ne istediğimi buldum. İste-
diğim her şey mimarlık fakültesinde
bir arada barınıyor gibiydi. Böylece
kesin kararımı vermiş oldum ve bir
daha da hiç değişmedi. İyi ki de fikrimi
değiştirmemişim, kendimi başka bir
bölümde düşünemiyorum.

İTÜ’ye birincilikle girme gururunu
yaşadın. Senin için neler ifade
ediyor?
Tabii ki böyle bir şeyi amaçlayarak çalış-
mamıştım, yani benim için de sürpriz
oldu. Darüşşafaka’nın adını bu şekilde
duyurabilmek benim için çok şey ifade
ediyor. Beni daha ziyade bunu yapa-
bilmiş olmak mutlu etti.

İTÜ Mimarlık’ta birinci seneni
tamamlamak üzeresin, bu yıl nasıl
geçti? Üniversitenden, ortamından
memnun musun? Üniversite 
hayatı nasıl gidiyor?
Mimarlık eğitimi teknik bilginin yanı
sıra güzel sanatların her dalıyla doğru-
dan ilişkili. Hemen her konu hakkında
fikir sahibi yapıyor ve gerçekten
birikimli insanlar yetiştiriyor. Bir sene
içinde bile bana kattıklarının haddi
hesabı yok. Hem bölümde iki Daçkalı
oluşu hem de bölümümüzün öğrenci
profili sayesinde hiç yalnızlık
çekmedim. Kimse mimarlığı şans eseri
yazmamış dolayısıyla neredeyse herkes
bulunduğu yerden mutlu. İTÜ’den
bahsetmek gerekirse, benim kam-
püsüm Taşkışla’da, Beyoğlu’na beş
dakika mesafede. Tabii derslerin bu
kadar yoğun olduğu bir fakülte için bu
bir artı mı eksi mi çok emin değilim.
Taşkışla’da her şey konuşulabiliyor,
kimse kimseyi yargılamıyor, gerçekten
özgür bir ortamı var. Bu açıdan İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Türkiye’de üniversite
vasfını gerçekten karşılayan yegâne

okullardan biri. Üniversiteyi daha güzel
yaşayamazdım, mezun olup çalışmak
istediğimden çok emin değilim.

Daçka’da kazandığın özellikler
sayesinde sana üniversite 
hayatında kolay gelen neler var?
Yıllarca ailemden uzakta kendi karar-
larımı kendim vererek büyüdüm,
dolayısıyla zaten olgunlaşmış ve ayak-
larım yere basar biçimde mezun
oldum. Daçka’da her çeşit insan vardı.
Çok farklı fikirlere sahip insanlar olarak
sürtüşmeden ve birbirini yargılamadan
bir arada yaşamayı öğrendiğimiz için
üniversitede bunu yapmak zor olmadı.
Bambaşka insanlarla tanıştım ve 
anlaştım. Hepsinden yeni bir şeyler
öğrendim. Bu yargısız yaklaşımı da
Daçka’ya borçlu olduğumu söyleye-
bilirim. 

Darüşşafaka’nın genel olarak sana
kazandırdığı en önemli özelliklerin
neler olduğunu düşünüyorsun?
Yalnız başıma ayakta durmamı sağla-
masının en temel ve önemli özellik
olduğunu söyleyebilirim. Mutlu olmak
için çok fazla bir koşulumuz yoktu
hiçbirimizin. Gideceğim hiçbir toplu-
lukta, şehirde veya ülkede bir yabancılık
çekmeden rahatça yaşayabilecek du-
ruma geldim. Koşullar ne olursa olsun
keyfine varacak bir nokta bulabilirim
sanırım. Hepimizin uyum yeteneği çok
yüksek ve bunu Daçka’ya borçlu
olduğumuzu düşünüyorum. 

Kısa dönem ve uzun dönem 
hedeflerin nelerdir? 
Kısa dönem hedeflerimi Erasmus ve
ardından da yurt dışında yüksek lisans
yapmak olarak sayabilirim. Uzun

dönemde ise akademik bağlamda
ne yapacağımdan çok emin değilim
çünkü mimarlıktan sonra birçok
farklı alana devam etmek
mümkün. Henüz çok başında
olduğum için de nasıl bir yol

izleyeceğime karar vermek için çok
erken. Bir süre yurt dışında farklı
ülkelerde yaşamak istiyorum.
Umarım planlarımı gerçekleştirmeyi
başarabilirim.

M. Talha Çamaş ve
F. Cemre Karaoğlan



SÖYLEŞİ
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Ekranların sevilen yarışma programı Kelime Oyunu’nun sunuculuğunu yapan Ali İhsan Varol,
Darüşşafaka’yı nasıl tanıyorsunuz sorusuna şu yanıtı veriyor: “Adı gibi, şefkat yuvası olarak tanıyoruz.
Yetiştirdiği çok nitelikli, çok değerli insanlarla ve verdiği eğitimin niteliğiyle, kalitesiyle tanıyoruz. Bir
organik bağımız olduğu için yöneticileriyle ve sonrasında bir organizasyonda öğrencileriyle de
tanıştığım için, ‘ne iyi, ne doğru yapmışız da destek vermişiz’  dediğimiz bir kurum olarak tanıyoruz.
Keşke bir tek Darüşşafaka olmasa...”

150 yıldır eğitimle yaşamları
değiştiren şefkat yuvası
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Bloomberg HT kanalının “kendi
halinde”, çok sevilen ve takip edilen
yarışma programı Kelime Oyunu, 2011
yılından beri Darüşşafaka’ya destek
veriyor. Kelime Oyunu, 4-10 Nisan
2011 tarihleri arasında ve 8 Mart 2012
Dünya Kadınlar Günü’nde
Darüşşafaka'ya kız öğrencilerin alın-
masının 40. yıldönümü nedeniyle
başlatılan “Darüşşafakalı Kızlar 40. Yıl” 
kampanyasına destek için yayınlanmış,
yarışmadan kazanılan ödül 
kampanyaya aktarılmıştı. Son olarak
18 Mart 2013 tarihinde, Darüşşafakalı
öğrenci, mezun ve bağışçılardan
oluşan ekip, Kelime Oyunu’nun
konuğu oldu. Yarışmada yapılan SMS
çağrısı ile önemli miktarda bağış top-
landı. Kelime Oyunu yarışması
başladığından bu yana 4,5 yıldır
sunuculuğunu yapan Ali İhsan Varol’a
teşekkürlerimizi sunmak amacıyla ken-
disiyle bir söyleşi yaptık. 

Sizi ekrandan iyi tanıyoruz
ama yine de bize kendinizi
biraz tanıtabilir misiniz?
Televizyoncuyum. On beş senedir bu işi
yapıyorum. Prodüksiyon elemanı
olarak başladım ama her noktasında
çalıştım. Set işçiliği de yaptım, şoförlük

de yaklaşık 6-7 yıldır sonra bir tesadüf
eseri kameranın önüne geçtim. Dört
buçuk senedir de biliyorsunuz Kelime
Oyunu sürüyor. 

Kelime Oyunu 4,5 yılda nasıl
bir evrim geçirdi?
Zannediyorum zaman geçtikçe biraz
daha samimi hale geldi. Format otur-
duktan sonra ben de yavaş yavaş ra-
hatlamaya, insanlarla daha rahat
iletişim kurmaya başladım. Şimdiye
kadar gelen yarışmacılarımızın hepsi,
mutlulukla söylüyorum ki, çok sı-
cakkanlı, sempatik insanlar. Buraya
güzel zaman geçirmek için geliyorlar.
Öyle bir ortamın içerisinde olduğunuz
zaman siz de ister istemez daha sakin,
olaylara yumuşak bakabilen bir insan
haline geliyorsunuz ve rahatlıyorsunuz.

Kelimelere olan ilginiz ne
zaman başladı?

Dilini öğrenmeye çalışan bir insandım.
Çünkü yazı yazarak para kazanıyor-
dum. Etimolojiyle uğraş aslına
bakarsanız Kelime Oyunu ile birlikte
başladı. Etimoloji sözlüklerini karıştır-
maya başladığımda işin çok eğlenceli
olduğunu anladım her şeyden önce.

Kullandığımız, bildiğimizi zannet-
tiğimiz kelimelerin nasıl bir maceranın
içerisinden geçtiği, dilimizin diğer
dillerle ne gibi bağlantıları olduğu,
hangi konularda özel olduğu… Hani
güzel Türkçemiz diyoruz ya, neden
güzel? Var çeşitli nitelikleri, onu diğer
dillerle karşılaştırdığınız zaman anlaya-
biliyorsunuz. Keşke ilkokuldan başla-
yarak etimoloji dersini alsaymışız. Şu
anda çok daha sağlam bir şekilde
cümle kurar ve kendimizi anlatır hale
gelirmişiz. Keşke Darüşşafaka yapsa
böyle bir şey.

Soruları sizin hazırladığınızı
biliyoruz. Hangi kaynaklardan,
nelerden esinleniyorsunuz?
Karşıma çıkan her kelime aslına
bakarsanız potansiyel bir sorudur.
Fakat 1.200 bölüm oldu. Bu da günde
70 soru sorulduğu için, 1.200
bölümde 70 binin üzerinde soru de-
mektir. Artık yeni kelime bulmak çok
zorlaştı. Çünkü biz gündelik konuş-
mada karşımıza çıkacak kelimeleri
konuk etmek istiyoruz. O yüzden de
bir sözlüğün ancak yüzde 20’si hatta
çok daha azı kullanılabilir duruma
geliyor. En kabadayı güncel Türkçe 
sözlük yanılmıyorsam 46 - 48 bin
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maddeden oluşuyor. Biz 70 bini 
çoktan geçtik. Elimde ciddi bir soru
bankası var. Şu aralar yaptığım şey, o
soru bankasını evirip çevirmekten
ibaret. Elbette ki bu arada da başka
sözlükler, bulmaca sözlükleri, etimoloji
sözlükleri, 1800’lerde çıkmış lügatlarla
güzel bir kütüphanem oluştu.
1860’larda Ahmet Vefik Paşa’nın
çıkarttığı bir Lugat-ı Osmani var ki, bir
çok soruyu olduğu gibi oradan
yazdım. Mesela, panjura şöyle demişti,
aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim:
ufki parçalara sahip alafranga pencere
düzeneği ki, açılır kapanır haldedir.
Çok değişik tanımlamaları var. Kaynak
değiştiği zaman soru da daha güzel
hale gelebiliyor. 

Kelime Oyunu çok konuşuluyor
ve çok sadık bir izleyicisi var.
İzleyici profilinizden bahsede-
bilir misiniz?
Haftanın altı günü süren ve 4,5
senedir hiç durmaksızın devam eden
bir program. Komando gibi bir şey. İlk
yarışmamız izlenmeye ve belirli bir kitle
sağlamaya başladığında izleyenlerin
büyük bir kısmı yaşı biraz daha büyük
insanlardı, emekliler, vaktini bulmaca
çözmeye ayıran kişilerdi. Sonra o kişi-
lerin torunları, çocukları da izlemeye
başladı. Ama aslına bakarsanız bu tip
aktiviteleri seven insanlar izliyor daha
çok bizim yarışmayı. 

Sizce Kelime Oyunu neden bu
kadar sevildi?
Bu program daha önce biraz farklı bir
haliyle Danimarka’da, yanılmıyorsam
Macaristan’da, Fransa’da da yapılmış.
Fakat oralarda en fazla 24 bölüm
yayınlanmış. Biz bulmaca çözmeyi çok
seven bir milletiz. Kelime Oyunu da bu
yapıyı, isteği, şevki herhalde güzel bir
şekilde karşılayan bir program.

Bu yarışmada kimler avantajlı?
Çok bulmaca çözen kişiler avantajlı.
Çevirmenler, mesleği dille ilgili olan-
lar… Hukukçular her zaman başarılı
sonuçlar aldı. Bu tip yarışmalara vakit
ayıran kişiler, zamana karşı yarışmanın
ne demek olduğunu biraz daha iyi

bilenler, odaklanması daha sağlam
olanlar, hızlı hareket edebilenler,
veyahut, bir cevaba tutunmayıp
varyasyonlarını da net bir şekilde 
ortaya koyabilenler daha yüksek puan
alabiliyorlar. Fakat aslına bakarsanız
her şeyin ötesine geçen faktör şanstır. 

Tercih ettiğiniz yarışmacı 
profili var mı?
Yarışmacılarımızdan kendilerini anlatan
bir yazı istiyoruz. Bizim istediğimiz şey,
kendinden, hayatından biraz bah-
setsin. İşte o metnin içerisinde de belli
bir samimiyet, sıcaklık ve kelimelere
dair, yazı yazmaya dair bir yatkınlık
gördüğümüz zaman, o tercih ettiğimiz
bir yarışmacıdır. 

Yayından önce 
yarışmacılarınızla sohbet 
ederek onları yarışmaya hazır-
layıp rahatlamalarını sağlıyor-
sunuz. Bunun önemi nedir?
İstediğim şey, burada sohbet ederken
gördüğümü orada ekrana yansıta-

bilmek. Bazen yolda çevirip, “Nasıl
bilemiyorlar o soruları?” diye
serzenişte bulunanlar oluyor. Ben de
diyorum ki: “Siz onların yayından
önceki halini görmüyorsunuz.” 
Kamera değişik bir şeydir, hele ki
alışkın olmayan bir insan için çok daha
değişik bir şeydir. İnsanın IQ’sunun
yüzde 10-20’sini alır götürür. Karşısına
geçtiğinizde söylediğiniz şeyleri önce
bir süzgeçten geçirmek durumunda
kalırsınız, o da hem samimiyeti, hem
de içerisindeki zeka pırıltısını yok eder.
İzleyici için de çok kolay bir şeydir
ekranda gördüğü kişiyi eleştirmek.
Ama öyle değil işte. 

Yarışma sonrasında o günün
muhasebesini yapar mısınız
yoksa yarışmada dediğiniz gibi
“uçtu gitti” deyip, bir sonraki
yarışmaya mı odaklanırsınız?
Muhasebesini yaparım. Aslına
bakarsanız sonrasında da izlemem
lazım ama tahammül edemiyorum,
sürekli bir yanlış buluyorum. Doğrusu
odur, elbette yaptığınız işi bitirdikten
sonra nasıl oldu, nasıl gitti, nerede ak-
sadı, o aksaklık tekrar karşıma çıkabilir
mi, diye düşünmeniz gerekir ve bunun
da en doğrusu izleyerek olur. Fakat
izlediğimde gördüğüm kişi kendim
olduğum için biraz sıkıntılı bir durum
bu. Sonrasında kendimi olmadık 
kalıplara sokabilecek bir yapıya
büründürebilir beni, o yüzden 
izlemiyorum. 

Öğrencilere ve öğretmenlere
Türkçe becerilerini ve kelime
dağarcıklarını geliştirmek için
önerileriniz nelerdir?
Ben bu işi alaylı olarak kendi kendime
yetecek kadar öğrenmeye çalışıyorum.
Şöyle yapılmalı diyemem, yalnızca
kendi yaptığım bazı şeyleri söyleye-
bilirim. Ne yazık ki ülkemizde yeteri
kadar yok ama güzel etimoloji sözlük-
leri var. Mesela Sevan Nişanyan’ın 

“Keşke ilkokuldan başlayarak etimoloji dersini alsaymışız. Şu anda
çok daha sağlam bir şekilde cümle kurar ve kendimizi anlatır hale
gelirmişiz. Keşke Darüşşafaka yapsa böyle bir şey.”
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“Sözlerin Soyağacı” kitabı kullanılabile-
cek çok güzel bir eserdir. Beraberinde
kelimelerin hikâyelerini de anlatır. 
Sözlük okumak, aslına bakarsanız özel-
likle etimoloji sözlüklerini okumak,
neşeli bir uğraştır, vakit ayırırlarsa
güzel olur.

Genel olarak Türk insanlarıyla
ilgili ilginç bir gözleminiz var
mı?
1990 ve sonrası doğumlu
arkadaşlarımın bazıları biraz tes-
limiyetçi olmuşlar galiba gündelik 
hayata. Ötesine geçmek arzusunda
değiller gibi sanki. Bu da doğal bir
sonuçtur aslına bakarsanız, internet ve
bilgiye ulaşım bu kadar kolay hale
gelmişken, insanlar kitap okumaktan
biraz imtina ediyorlar. Yeni bir şeyi
öğrenmek için akıllı telefona, laptopa
uzanıp birkaç tuşa basmak çok kolay
bir eylem. Ve ne yazık ki kolay ulaşıla-
bilen şeyler çok değerli olmuyor. Eski-
den insanlar bilgiyi özümseyerek
alıyorlarmış. Kütüphanelere gidiyorlar,
öğrenmek istedikleri şeyi öğrenmek
için koca koca kitapları deviriyorlar ve
o arada bambaşka şeyler de öğreniyor-
larmış. Ve ulaştıkları bilgi de değerli

oluyor, onlarla birlikte kalıyormuş.
Fakat artık aklımızda tutmamıza gerek
yok, çünkü cebimizde telefonumuz
var. Bu da ne yazık ki çok ciddi bir 
dejenerasyona sürüklüyor bizi. Bu
aslında, hepimiz için geçerli. Teknoloji
aklımızı tembelleştirmeye başladı.
Hatırlarsanız cep telefonlarından önce
şahsen ben aklımda 100’den fazla
telefon numarasını tutabiliyordum.
Tanıdığım birçok kişi de böyleydi.
Şimdi buna ihtiyacımız yok. O yüzden
bu sıkıntılı bir hale çevirecek durumu
diye korkuyorum. Umarım
düşündüğüm gibi olmaz. 

Üç yıldır Darüşşafaka’ya destek
veriyorsunuz. Bu sene de
Darüşşafaka ekibini konuk 
ettiniz. Darüşşafaka’yı nasıl
tanıyorsunuz? 
Adı gibi, şefkat yuvası olarak 
tanıyoruz. Yetiştirdiği çok nitelikli, çok
değerli insanlarla ve verdiği eğitimin
niteliğiyle, kalitesiyle tanıyoruz. Bir 
organik bağımız olduğu için yönetici 
ve öğrencileriyle de tanıştığım için, 
“ne iyi, ne doğru yapmışız da destek
vermişiz” dediğimiz bir kurum olarak
tanıyoruz. Keşke bir tek Darüşşafaka

olmasa. Keşke bu tip örgütlenmelerin
içerisine giren başka kurumlar, vakıflar
da kurulsa ve aynı sıcaklığın içerisinde
devam etse. Eğitim, çok gerekli bir şey.
Hani “eğitim şart” diye kalıp bir tabir
var ya, bir şeyi çok fazla söylerseniz
değerini kaybediyor ama kesinlikle
lazım, olmadan olmaz. Ne yazık ki
içinde bulunduğumuz ülkede lise
eğitimi alırken karakterinizi geliştirmek
herkese nasip olmuyor. Üniversiteye
hazırlanıyor bir insan, bir seçim yap-
ması ve o yaptığı seçim doğrultusunda
da hayatını sürdüreceği bir mesleğe
sahip olması gerekiyor. Fakat kendini
tanımadan mezun oluyor liseden.
Darüşşafaka’yı mesela bu noktada ayrı
görüyorum. Çok daha olgun, çok daha
kendinin farkında olan insanlar okuyor
ve mezun oluyorlar. O yüzden de bir
adım önde hareket etme şansları
oluyor. Çok değerli bir hediye bu. Bir
insana verilebilecek en güzel hediyeler-
den biri. Mesela benim ömrümün 10-
12 senesi çabuk olgunlaşamadığım
için kayboldu gitti. Kendimi tanımıyor-
dum, ne yapabileceğimi, hangi
konuda daha başarılı olabileceğimi
bilmiyordum. Fakat bir şekilde adam
olmam gerekiyordu. Gösterilen
şablona uyduğunuz zaman da bakıyor-
sunuz ki başarısızlığa doğru sürük-
leniyorsunuz. Bazen depresyona sokar
bu durum bazen bundan vazgeçip
başka bir yöne gitmeliyim demeye
götürür insan sağduyuluysa eğer.
Fakat tek başına olan insan her zaman
o sağduyuyu kendi bünyesinde bula-
mayabilir. İşte bu noktada
Darüşşafaka’daki arkadaşlar tek 
başına olmadıklarını hissediyorlardır
zannediyorum, içerisinde bulundukları
kurum sayesinde. O yüzden çok
önemli bir yer ve keşke de çoğalsa. 

Neleri çok seversiniz yaşamda? 
Birçok şeyi çok severim. Pazar kah-
valtısını, uzun süren kahvaltıyı çok 
severim. Hayvanları severim, kendi
hayvanlarım var, onları severim.
Yürüyüş yapmayı, doğayı, ormanı 
severim. Yalnız kalmayı kimi zaman
severim, sohbet etmeyi kimi zaman
severim.

“Darüşşafaka’da çok daha olgun, çok daha kendinin farkında
olan insanlar okuyor ve mezun oluyorlar. O yüzden de bir adım
önde hareket etme şansları oluyor. Çok değerli bir hediye bu. Bir
insana verilebilecek en güzel hediyelerden biri. “

Darüşşafaka Ekibi, Kelime Oyunu’nda - 18 Mart 2013



Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulu-
narak, annesini ya da babasını kaybet-
miş, maddi durumu yetersiz ve
yetenekli çocukların geleceğinin aydın-
latılmasına destek veren Nermin-Yalçın
Özmen çifti, Darüşşafaka’nın en genç
vasiyet bağışçılarından... 2012 yılının 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde,
Darüşşafakalılardan oluşan bir ekip,
Bloomberg HT kanalında yayınlanan

Kelime Oyunu yarışmasında,
Darüşşafaka'ya kız öğrencilerin alın-
masının 40. yıldönümü nedeniyle
başlatılan “Darüşşafakalı Kızlar 40. Yıl”
kampanyasına destek için yarıştı. Yarış-
madan elde edilen gelir,
Darüşşafaka’da okuyan 10 kız
öğrencinin 10 yıllık eğitim giderleri
toplamı olan 1 milyon lirayı toplamak
hedefiyle gerçekleştirilen kampanyaya

aktarıldı. Kelime Oyunu’nu düzenli
olarak izleyen Özmen çifti, işte bu
yarışmada gördükleri Darüşşafakalılar-
dan öyle etkilenirler ki, vefatlarından
sonra mal varlıklarını Darüşşafaka’ya
bağışlamaya karar verirler. 

1964 İstanbul doğumlu Nermin
Özmen, güler yüzü, candan tavırları ve
renkli kişiliğiyle çevresine pozitif enerji
veren bir insan. Yirmi üç senelik

Darüşşafaka Cemiyeti’nin en genç vasiyet bağışçıları arasında yer alan Nermin-Yalçın Özmen çifti,
“Büyük bir aile olduk. Çocuğumuz yok derken, 954 çocuğumuz oldu. İnşallah binler 
olacak. En azından biliyoruz, öldükten sonra bizim ruhumuza bir dua edecekler” diyor.

BAĞIŞÇILARIMIZ
NERMİN-YALÇIN ÖZMEN

“Çocuğumuz yok derken, 
954 çocuğumuz oldu”
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çalışma hayatı boyunca iletişim, tekstil
gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren
özel şirketlerde finansman sorumlusu
olarak çalıştıktan sonra beş yıl önce
emekli olur. 1954 Ankara doğumlu
Yalçın Özmen de beyefendiliği ve
güven veren duruşuyla saygınlık
uyandırıyor. Yirmi seneye yakın Turizm
Bankası’nda çalışmasının ardından bir
süre Bodrum’da turistik tesislerde yö-
neticilik yapar. Daha sonra İstanbul’a
gelen ve 10 yıl süreyle tekstil sek-
töründe bir firmada genel koordinatör
olarak görev yapan Özmen, 36 sene
süren iş hayatının ardından eşi Nermin
Hanım ile aynı yıl emekli olur.
Arkadaşları vasıtasıyla tanışan Nermin
Hanım ve Yalçın Bey, 14 senedir evliler.
15 Nisan’da tanışan çift, bir 
sonraki senenin 15 Nisan’ında da
evlenir: “Birbirimizin hem çocuğu,
hem annesi-babasıyız. Hep beraberiz.
Birbirimizden hiç sıkılmıyoruz. Birbiri-
mizi iyi anlıyoruz. Uyumluyuz. Allah
herkese böyle bir yaşantı kısmet 
etsin. Birbirimizin her şeyiyiz” diye 
anlatıyorlar. 

“Emekli olduğumuzdan beri
kendimize vakit ayırıyoruz”
Emekli olduktan sonra kendilerine
vakit ayırmaya öncelik veren Özmen
çifti, bol bol geziyor, seyahate çıkıyor.
“Gezmek bizim için olmazsa olmazlar-
dan bir tanesi çünkü çalışma hayatımız
çok yoğun geçti. İstanbul içinde çok
geziyoruz. Yurt içi ve dışı gezile-
rimiz de oluyor. Yazları birkaç ay 
Antalya’da kalıyoruz. Belli bir yaştan
sonra, ne kadar daha böyle sağlıklı
olup da gezebilecek durumda ola-
cağınızı bilemiyorsunuz” diyor Yalçın
Bey. Nermin Hanım da ekliyor, “Yaz 
ya da kış bizi çok fazla etkilemiyor.
Hiçbir şey yapamazsak vapura bineriz
karşıya geçeriz, Sultanahmet, Karaköy,
Eminönü’yü gezer döneriz. Aynı va-
purla geri döndüğümüz de olur. Boğaz
tarafı da hoşumuza gider. Yürümeyi
seviyoruz ikimiz de. Hiçbir yere git-
mezsek evin karşısındaki kafede otu-
rup çay içeriz.” Fotoğraf çekmeyi de
çok seven Nermin Hanım, ayrıca bul-
maca çözmenin kendisi için bir tutku
olduğunu söylüyor. 

Kelime Oyunu ile Darüşşafaka
Ailesi’ne açılan kapı
Özmen çifti, Darüşşafaka’ya bağış yap-
maya Kelime Oyunu’na katılan
Darüşşafakalıları izledikten ve okulu
gezdikten sonra karar verir. Yalçın Bey,
bu süreci şöyle anlatıyor:
“Darüşşafaka’yı basından tanıyorduk
ama esas tanımamıza Kelime Oyunu
sebep oldu. Oradaki yarışmacıların 
anlattıkları bizi çok etkiledi. Vasiyet
bağışında bulunma isteğimiz hep 
vardı ve başka vakıflar, kuruluşlar da
aklımızdan geçiyordu ama Kelime
Oyunu’ndan sonra gelip okuldaki or-
tamı da görünce, kararımızı tamamen
netleştirdik. Belki yaşımız genç olabilir
ama insan hayatının ne zaman son-
lanacağını Allah’tan başka kimse bile-
mez. Madem çocuğumuz yok, orada
bizim yüzlerce çocuğumuz olabilir,
neyimiz varsa bizden sonra
Darüşşafaka’nın olsun, en azından
huzurlu bir şekilde nereye, ne amaçla
kullanıldığını bilerek
yaşamımızı
sürdürürüz,

dedik. Bu niyetimizi de 2012’nin 
Temmuz ayında gerçekleştirdik.” 

Nermin Hanım, Darüşşafaka’yı güve-
nilir ve köklü bir kuruluş ve bir “şefkat
yuvası” olması sebebiyle tercih ettik-
lerini belirterek, “Zekeriya Yıldırım
hakikaten çok olumlu şeyler hisset-
tiğimiz başkanımızdı, Talha Çamaş da
öyle. Bağışçı İlişkileri Sorumlusu Nuray
Apaydın ve Genel Sekreter Yardımcısı
Burçak Karakaya’ya da çok teşekkür
ediyoruz. Ortamınız çok hoşumuza
gidiyor, yaşlılarla iletişiminiz de çok
güzel. Çok mutlu ve huzurlu olduk”
diyor. Darüşşafaka’nın 18 Ekim 2012
tarihinde düzenlediği Bağışçılar
Günü’nde okulu gezen Özmen çifti,
gördüklerinden çok etkilenmişler. Ner-
min Hanım, “Gezerken gözlerimiz
doldu, çünkü çocukların hepsi çok
başarılı ve hepsi bir şeylerle uğraşıyor.
Mesela müzik odasına girdik, çaldıkları
müzikten etkilendim. Konuştuğumuz
her çocuğun hayalleri, hedefleri çok
büyük. Basit düşünmüyorlar, beyin cer-
rahı olacağım, mimar olacağım, diyor-

“Darüşşafaka’yı basından tanıyorduk ama esas tanımamıza 
Kelime Oyunu sebep oldu. Oradaki yarışmacıların anlattıkları bizi
çok etkiledi. Kelime Oyunu’ndan sonra gelip okuldaki ortamı da
görünce, tamamen kararımızı netleştirdik.”
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lar. O küçük çocukların teneffüs 
aralarında ailelerini aramaları bizi 
etkiledi. Her konuştuğumuz çocuk çok
efendi, kibardı. Özgüvenleri var, kendi-
lerinin farkındalar, farklı bir ortamda
seçilmiş olduklarının farkındalar ve
sizinle ona göre konuşuyorlar. Çok
hoşumuza gitti. Büyük bir aile olduk.
Çocuğumuz yok derken, 954 çocuğu-
muz oldu. İnşallah binler olacak. En
azından biliyoruz, öldükten sonra
bizim ruhumuza bir dua edecekler”
diye anlatıyor.  

Darüşşafaka’nın en genç vasiyet
bağışçılarından olan Özmen çifti,
bununla ilgili çevrelerinden çok olumlu
tepkiler aldıklarını söylüyor: “Hatta

onlar da kendi çevrelerine söylemeye
başladılar. Bu şekilde iyi bir geri
dönüşü olacak sanıyoruz. Güzel bir
örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Bu
da hoşumuza gidiyor.”

Nermin Özmen, Kelime
Oyunu’nda Darüşşafaka için
yarıştı!
Özmen çifti, kendi bağış yapma öykü-
lerinden yola çıkarak, tanıtımın
Darüşşafaka için hayati önem taşıdığını
özellikle vurguluyor: “Darüşşafaka
bağışlarla ayakta duran bir kurum.
Dolayısıyla her türlü reklama ve kendini
hatırlatmaya ihtiyacı var. Daha da çok
tanıtım yapılmalı, Türkiye geneline

yayılmalı, iletişim konusuna son derece
önem verilmeli. Biz bu sayede
Darüşşafaka’yı tanıdık ve bağış yaptık.” 

Darüşşafaka’nın tanıtımı için her türlü
çalışmanın içinde gönüllü olarak yer
alan Nermin Özmen, geçtiğimiz yıl
Darüşşafaka’yı daha yakından tanı-
malarını sağlayan Kelime Oyunu yarış-
masına, bu yıl Darüşşafaka ailesinin bir
üyesi olarak katıldı. Darüşşafaka'yı daha
geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yürü-
tülen 150. Yıl çalışmaları çerçevesinde
18 Mart’ta yayınlanan Kelime
Oyunu’na katılan beş kişilik
Darüşşafaka ekibinin içinde yer aldı.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları 11. sınıf
öğrencisi Onur Çolakel, 2012
Darüşşafaka mezunu Cemre Karaoğlan,
1996 Darüşşafaka mezunu Ulaş Başar
Gezgin ve Maltepe Rezidans bağışçısı
Olcay Sezen ile birlikte yarıştı,
Darüşşafaka’nın sesini tüm Türkiye’ye
duyurdu. Gün birincisi olan Nermin
Hanım ayrıca hafta finalinde de yarıştı.
Yarışma süresince Darüşşafaka’nın
“1863” SMS bağış numarası duyuruldu
ve bağış toplandı. Nermin Hanım, 
“Kelime Oyunu’nun iyi bir izleyicisiyim.
O gün çok heyecanlandım. Orada
önemli olan Darüşşafaka’nın adının
geçmesiydi. Orada birimiz beşimiz,
beşimiz birimiz için yarıştık” diyor.

Bağışın büyüğü küçüğü olmaz
Nermin-Yalçın Özmen çifti,
Darüşşafaka’nın daha çok çocuğa
ulaşabilmesi için el birliğiyle çalışmak
gerektiğini söylüyor. “Darüşşafaka
Türkiye çapında tanıtılıp, herkesin elini
taşın altına sokması sağlanabilirse 
daha iyi yerlere gelir. Bağışın büyüğü
küçüğü olmaz, önemli olan bağışı ya-
pabilmek. Türkiye büyük bir ülke ve
yardımseveriz ama herkesin bilmesi
lazım. O yüzden de tanıtımın iyi yapıl-
ması lazım,” diye görüş bildiriyor Yalçın
Bey. Nermin Hanım da ekliyor, “O bin-
ler olacak 10 binler. 
Onların da çevresiyle, çocuklarıyla
gelişecek. İlkemiz eğitimde fırsat
eşitliği. Pırıl pırıl, zeki çocukları bulmak
önemli. Haber salınacak, etrafımıza
söyleyeceğiz, inşallah bundan sonra
daha da iyi olacak.”
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“Darüşşafaka bağışlarla ayakta duran bir kurum. Dolayısıyla her
türlü reklama ve kendini hatırlatmaya ihtiyacı var. Daha da çok
tanıtım yapılmalı, Türkiye geneline yayılmalı, iletişim konusuna
son derece önem verilmeli. Biz bu sayede Darüşşafaka’yı tanıdık
ve bağış yaptık.”



Hayata sımsıkı sarılacağınız 
yeni yuvanız

Darüşşafaka Rezidansları, üyelerinin kişisel alanlarını

koruyarak yaşayabilecekleri, zevkli, modern, sıcak,

güvenli yaşam alanları olarak tasarlandı. Rezidanslar,

sakinleri için bir yandan sıcak bir ev ortamı, diğer 

yandan da tüm gereksinimlerini karşıladıkları güvenli

bir yaşam alanı sunuyor.

Rezidanslar hem bünyesindeki uzman sağlık ekibiyle

bağışçılarına sağlık hizmeti veriyor hem de Türkiye’nin

önde gelen sağlık kuruluşlarında tedavi olanağı

tanıyor.

Sizin için “sağlıklı, güvenli ve mutlu 
bir gelecek” çocuklarımız için 

“aydınlık bir gelecek” demek!..
Ayrıntılı bilgi almak ve Rezidanslarımızı ziyaret etmek için 

lütfen bizi arayın. Sizi evinizden aldırıp, Rezidanslarımızda konuk
edelim.

İLETİŞİM:
Rezidans ve Vasiyet Bağışları Birim Yöneticisi İlknur Kuzgun 

GSM: 0532 264 86 58 • ilknur.kuzgun@darussafaka.org

www.darussafaka.org
darussafaka@darussafaka.org
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DARÜŞŞAFAKA ŞENESENEVLER REZİDANS
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E-mail: banu.genc@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA MALTEPE REZİDANS

Tel: 0216 457 89 00  •  Fax: 0216 457 93 51

E-mail: burak.uluaydin@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS

Tel: 0232 754 73 80 • Faks: 0232 754 69 99

E-mail: atilla.ozturkeri@darussafaka.org



2012 yılı sınav birincisi İstanbullu
İmran Durmuş, Darüşşafaka sınavın-
dan eski okulundaki sınıf öğretmeni
vasıtasıyla haberdar olmuş: “Sınava
girdiğimde çok heyecanlanmıştım. 
Sınavdan sonra bana ilk üçe girdiğimi
telefonda söylediklerinde inana-
mamıştım ama okula geldiğimde inan-
maya başladım” diye anlatıyor. İlk
günler annesinden ayrılmakta zorluk
çekmiş ancak birkaç hafta içinde alış-

maya başlamış İmran. Bir yılının genel
olarak nasıl geçtiği sorusuna ise,
“Bazen zor, bazen kolay, bazen hızlı,
bazen yavaş” diye cevap veriyor. En
çok, fen ve teknoloji, bilgisayar ve 
İngilizce derslerini seven İmran,
Darüşşafaka hakkında, “Çok güzel, 
çok iyi bir okul. Çok iyi eğitim veriliyor.
Normal devlet okulunda böyle bir
eğitim verilemez. Eski okulum böyle
güzel değildi, spor salonu,

İmran Durmuş’un hedefi Oxford

İmran Durmuş (İstanbul), Nisanur Bayraktar (Tekirdağ), Miraç Demir (Van)… Türkiye’nin farklı 
illerinde okuyorlardı. Kimisinin annesi kimisinin babası hayatta değil. 2012’de girdikleri Darüşşafaka 
Sınavı’nda dereceye girdiler ve ”Şefkat Yuvası”nda buluştular…
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Daçka mozaiğinin renkleri

Darüşşafaka’nın 2012 yılı sınav birincisi İmran Durmuş, ikin-
cisi Nisanur Bayraktar ve üçüncüsü Miraç Demir’i daha yakın-
dan tanımak ister misiniz? Onlar Darüşşafaka’da birinci
yıllarını geride bıraktılar. İlk zamanlar biraz zorlandılar belki

ama bir yılın sonunda yaz tatili için evlerine giderken
bavullarında, Daçka’da biriktirdikleri başarı ve anılarını, 
sıkı dostluklarını ve gelecekleri için büyük hayallerini de 
taşıyorlar. 



Nisanur Bayraktar,
20 yıl sonra kendini mucit
olarak hayal ediyor

Miraç Demir:
“Darüşşafaka,
bizim mahalleden
bile büyük”
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yemekhanesi yoktu, ayrı ayrı
öğretmenlerimiz yoktu” diyor.
İleride kendini bilim insanı
olarak hayal eden İmran’ın
hedefi Oxford Üniversite-
si’nde okumak. Bu yıl “zihin-
sel aritmetik” kulüp
çalışmalarına katıldığını anla-
tan İmran, ayrıca Vivaldi 
dinlemeyi çok sevdiğini
Darüşşafaka’da keşfettiğini ve
derste okudukları “Küçük
Prens” kitabından çok 
etkilendiğini belirtiyor. 30
Mart’ta Haliç Kongre 
Merkezi’nde Darüşşafaka’nın
150. Yılı şerefine sahnelenen
“Bir Buçuk Asırlık Fark” gös-

terisinde çok duygulandığını
kaydeden İmran, “150. yıl
gösterisi çok hoşuma gitti.
Darüşşafaka’nın en yaşlı 
insanından çok etkilendim. 
Sözleriyle çok bilgin gözü-
küyordu. Çok duygulandım,
gözlerim doldu” diyor.
Darüşşafaka’da çok iyi
olduğunu söyleyen İmran,
“Darüşşafakalıların annesi 
çok fedakâr oluyor galiba,
çünkü kendi çocuklarını
özlüyorlar ama çocuklarının
eğitiminin iyi olması için 
onları buraya yolluyorlar 
onların özlemine katlanarak”
diyor.

2012 sınav ikincisi Nisanur
Bayraktar, Darüşşafaka’ya 
Tekirdağ’dan gelmiş. 
Nisanur’un annesinin hayali
onu Darüşşafaka’da okutmak-
mış. Nisanur da sınava çok
çalışarak onun hayalini gerçek-
leştirmiş. Darüşşafaka’ya ilk
geldiği gün “Ben burada kay-
bolurum’” demiş kendi
kendine. İlk önce çok şaşırmış
kampüsün büyüklüğüne ama
zamanla yeni ortamına alışmış:
“Ben arkadaşlarıma da söylüyo-
rum, ilk gün geldik, hiç kimse
birbirini tanımıyor, herkes
soğuk, her yer karanlık gibi
görünüyordu. Ama şu an vak-
tin nasıl geçtiğini anlamıyorum,
o kadar güzel geçiyor ki” diye
anlatıyor bir yıl içinde his-
lerindeki değişimi. Nisanur
okuma-yazmayı 4,5 yaşında
kendi kendine öğrenmiş. Müzik
dersine ilgi duyan Nisanur’un
sevdiği diğer dersler ise 

matematik, İngilizce ve bilgisa-
yar. Bu derslerdeki notları da
çok iyi. Bilim insanı olmak
isteyen Nisanur, kendisini 20 yıl
sonra bir mucit olarak hayal
ediyor. Kulüp faaliyeti olarak
dansa gidiyor, voleybol
oynuyor, hafta sonları keman
çalmayı öğreniyor. Aikido ve
yüzmeyi severek yapıyor. Bir
yılda sıkı dostluklar kuran 
Nisanur için en önemli şey,
arkadaşları sevindiğinde ve
üzüldüğünde onların yanında
olmak. 

Darüşşafaka’ya 
Van’dan gelen 2012
sınav üçüncüsü Miraç
Demir, Darüşşafaka
sınavına, eski okulun-
daki müdür yardım-
cısının teşviki
sayesinde katılmış.
Miraç sınavı
kazandığında ve yeni
okulunu gördüğünde
çok mutlu olmuş:

“Darüşşafaka düşündüğümden bile güzelmiş.
Bizim mahalleden bile büyük. Eski okulumda,
robot kulübüne gidemiyorduk. Futbol sahamız
yoktu, sokakta futbol oynuyorduk. Eskiden basket-
bolu bilmiyordum bile, şimdi çok oynuyorum. Bir
sürü spor var, bu kadar sporu okulumda
görmemiştim. Beden eğitimi dersi de bu kadar eğ-
lenceli geçmemişti. Çok yeni oyunlar keşfettik. Eski
okulumda beden eğitimi dersinde sadece yakan
top ve futbol oynardık. Ben burada çok mutluyum,
evimde olsaydım böyle imkânlarım olmazdı. O yüz-
den müdür yardımcıma teşekkür ediyorum beni
buraya getirdiği için” diyor. En çok matematik der-
sinden ve futbol oynamaktan zevk alan Miraç’ı bu
sene özellikle mutlu eden bir olay ise, okulun fut-
bol takımı olarak Enka Turnuvası’nda kupa kazan-
maları olmuş. 

Miraç, İngilizce öğrenmekten de çok memnun.
Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten
Miraç, “Mesela yatakhanede bavulumuzu indi-
remediğimizde iş birliği yapıyoruz” diyor.
Arkadaşlarıyla tenis ve futbol maçları yaptıklarını,
her hafta sonu yatakhanede film izlediklerini
söyleyen Miraç, “çok eğleniyoruz” diye özetliyor.
Miraç’ın dedesi her fırsatta onu görmeye İstan-
bul’a geliyor. “Benim dedem çok fedakâr, mesela
23 Nisan’da bir günlüğüne uçakla gösterimizi izle-
meye geldi, dedem beni çok seviyor” diye anlatıyor.
Van’ı özlediğini ama orada böyle imkânlar ol-
madığı için burada kalmayı daha çok sevdiğini
söyleyen Miraç, “Aileme selam göndermek istiyo-
rum. Ailem orada mutlu olsun, benim de burada
mutlu olduğumu bilsin” diye sözlerini noktalıyor. 



MAKALE
EĞİTİM

Darüşşafaka da artık bir 
Uluslararası Bakalorya (IB)
Dünya Okulu
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Ebeveynler artık çocuklarının gele-
ceğini hazırlarken daha kapsamlı
düşünüyor ve onların ufkunun sınır-
larını genişletmeye ve bu yüksek 
rekabet ortamında imkanlarını arttır-
maya çalışıyorlar. Bunun için genç-
lerin dünya standartlarında eğitim
almasını, uluslararası bakış açısına
sahip olmalarını ve iletişim beceri-
lerinin güçlü bir yabancı dil 
programıyla gelişmesini istiyorlar.
Uluslararası Eğitim Programları
arasında Uluslararası Bakalorya (IB)
Programı’nın en revaçta olanlardan
biri olmasının nedeni mezunlarının
bu özelliklere sahip olmasının yanı

sıra dünyada en iyi olarak kabul
edilen üniversitelerin IB mezunlarını
tercih etmeleri ve yüksek notlarına
üniversitede kredi vererek onlara
hayatta zaman kazandırmaları, hatta
burslarla finansal olarak da destek-
lemeleri. Bunun nedeni tabii ki IB
mezunlarının üniversite eğitimine
diğer programlardan gelen öğren-
cilere göre daha iyi hazırlanmış ol-
maları ve başarılarının sürekli olması.
Sadece akademik başarıları değil,
çok yönlülükleri, sosyal uyumları ve
çevrelerine katkıları da onların tercih
edilen bireyler olmasına neden
oluyor.

Dr. Jale Onur - Eğitim Danışmanı
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Bu başarıda en büyük pay, IB 
programının insana bütünsel yak-
laşımı. Öncelikle akademik programı
dengeli ve derinlikli. Dengeden
kastedilen, her öğrencinin 
programında ana dili, yabancı dil,
matematik, fen, sosyal ve sanat dal-
larından dersler olması. Ulusal 
programımızla karşılaştırdığımızda,
Milli Eğitim (MEB) programının
yapısında bu denge eksik kalıyor.
Örneğin, Sosyal Bölüm öğrencisi 
Fen ve Matematik görmüyor, Fen
öğrencisi ise Sanat, Dil ve Sosyal 
dersler açısından eksik kalıyor; sonuç
olarak tek yönlü bireyler yetişiyor. Bu
da artık geçmişte kalan 20. Yüzyılın
Endüstri Devrine uygun bir sistem
olsa da, 21. Yüzyılın her yönden
akan bilgileri birleştirip sentez yapma
ihtiyacını karşılamıyor. 

Derinlikten kastettiğim ise
Bakalorya’da okunan derslerin
sayısının bize göre az ama
ders saatlerinin fazla olması.
MEB programında neredeyse
Bakalorya’daki ders sayısının
iki misli ders var, ama doğal
olarak derslere verilebilen
süre de o oranda az. Bakalorya
programında öğrencilerin
düşünme, araştırma yapma, hatta
risk alma için zamanları olduğun-
dan, konuları daha derinlikli olarak
irdeliyor, ezbere dayanmadan, anla-
yarak öğreniyorlar. Böylece onları
başarıya götürecek becerileri küçük
yaşta edindiklerinden yüksek
öğrenim ve hayat başarıları daha
yüksek oluyor.

Bütünsel yaklaşımdan bahsederken,
hayatta her şeyin akademik başarıya
bağlı olmadığını da unutmayan bir
program IB. Sosyal beceriler de bir 
o kadar önemli. Bu nedenle her
öğrenci sosyal hizmet projelerinde
çalışıyor, akademik dürüstlük poli-
tikasıyla başkalarının fikrine saygıyı
öğreniyor, değerler eğitimini ders
olarak değil kişilik özelliği olarak

görüyor. Bu özellikler de IB Öğrenen
Profili olarak lanse ediliyor. Daha İlk
Yıllar eğitimine (PYP) başlar başla-
maz IB Öğrenen Profili olarak
geliştirilmesi beklenen özellikler 
üzerinde (Düşünen, Bilgili, Araştır-
macı, İlkeli, Duyarlı, Kendini bilen,
Açık fikirli, Dengeli, Risk alan İletişim
kurabilen) kavramlar olarak çalışılıyor
ve bunların doğal davranış halinde
içselleştirilmesine çalışılıyor. Buna
‘öğrenci profili’ değil, ‘öğrenen 
profili’ denmesi ve öğretmen için de
geçerli olması bence çok akıllıca,
çünkü öğretmen öğrencisine örnek
olacak, öğretirken o da bu
davranışları içselleştirecektir.

Ülkemizde eğitim fakültelerinde
henüz uluslararası programlara yer
verilmediğinden IB Programını vere-
cek öğretmenler ancak IB’nin verdiği
seminerlere katılarak ve IB Gün-
lerindeki paylaşımlarla birbirlerinden
öğrenerek kendilerini geliştirmeye
çalışıyorlar. Şimdilik sadece Bilkent
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Yük-
sek Lisans Programı’nda uluslararası
programlara yer verildiğini biliyoruz.
İnşallah yakın gelecekte diğer eğitim
fakültelerimizin programlarında da
bu eksiklik giderilir ve öğretmenle-
rimizin gelecek nesillerin önünü

daha fazla açan bir eğitim vermeleri
kolaylaşır. Şu anda Türkiye’deki IB
Okullarının karşılaştıkları en büyük
güçlüklerden biri IB derslerini vere-
bilecek eğitim ve deneyime sahip
öğretmen bulmak ve mevcut öğret-
menleri için gerekli eğitimleri sağla-
mak. IB Okulları bunun için kendi
aralarında örgütlenerek sorunlarına
yerel olarak çare arıyorlar. Bunlardan
biri de IB Günleri. 

Bu yıl 13 Nisan’da Beykent Okulları
ev sahipliğinde yapılan 12. Ulus-
lararası Bakalorya (IB) Günü’ne 1300
öğretmen ve idareci katıldı.
Türkiye’de 41 IB okulu olduğu
dikkate alındığında katılımın IB
okullarını aştığı ve İlk yıllar (PYP),
Orta yıllar (MYP) ve Lise (DP) yıl-
larında uygulanan Uluslararası
Bakalorya programlarına gösterilen
bu ilginin gelecekte IB okulları

sayısında artma olacağını işaret et-
mekte. İlgili okulların IB 
programları ve nasıl IB okulu 
olunabileceğine ilişkin bilgi ala-
bilmeleri için iki yılda bir yapılan
IB Günleri gerçekten iyi bir fırsat,

çünkü hem Amsterdam’daki
genel merkezden, hem de 

Cardiff’teki sınav merkezinden gelen
yetkililerin sunumları çok aydınlatıcı
oluyor. Meslektaş paylaşımları ise işin
pratiğine yönelik, sınıf içi deneyim-
lerin yansıtıldığı gerçekçi sunumlar
olduklarından bu yıl yine katılımcılar-
dan çok olumlu geri bildirimler aldı.
Darüşşafaka Okulları da 2013 Mart
ayı itibarıyla IB akreditasyonunu MYP
Orta Yıllar programıyla aldı. Bu zorlu
süreçte emeği geçenleri kutlarım. IB
programları içinde MYP disiplinler
arası ilişkilere ve insani gelişime belki
de en fazla vurgu yapılanı.
Darüşşafaka gibi yatılı bir okulda
programın beş yıl süreyle uygulan-
masının öğrencilerin akademik ve
sosyal gelişimine büyük katkıları 
olmasını bekliyor ve başarılar 
diliyorum. 
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Darüşşafaka Cemiyeti
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul  
Tel: 0212 276 50 20 / Çağrı Merkezi: 444 1863 
Faks:  0212 276 50 11 
E-posta: darussafaka@darussafaka.org 
Web: www.darussafaka.org 

Darüşşafaka Cemiyeti Ankara İrtibat Bürosu
Ziya Gökalp Cad. 7 / 24 Kızılay/ ANKARA 
Tel: 0312 435 72 30 
Faks: 0312 433 51 28 
E-posta: fatma.topaloglu@darussafaka.org 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 286 22 00 
Faks: 0212 285 25 86 
E-posta: darussafaka@darussafaka.net 
Web: www.darussafaka.k12.tr

Darüşşafaka Yakacık Rezidans
Samandıra Cad. Çalkantı Sok. No: 2 
Yakacık 34876 Kartal / İstanbul 
Tel: 0216 452 00 02 
Faks: 0216 451 63 96 
E-posta: serap.kirci@darussafaka.org 

Darüşşafaka Maltepe Rezidans
Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No: 35
34852 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 457 89 00 
Faks: 0216 457 93 51 
E-posta: burak.uluaydin@darussafaka.org 

Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans
Kozyatağı Mah. Kırçiçeği Sok. No: 1 
Şenesenevler 34742 Kadıköy/ İstanbul 
Tel: 0216 380 48 68-69-70 
Faks: 0216 445 63 72 
E-posta: banu.genc@darussafaka.org 

Darüşşafaka Urla Rezidans

Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/B 

35430 Urla / İzmir

Tel: 0232 754 73 80 

Faks: 0232 754 69 99 

E-posta: atilla.ozturkeri@darussafaka.org 

Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Ünitesi

Zümrütevler Mah. Zeren Sok. No: 27

34852 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 459 59 06 

Faks: 0216 441 75 66 

E-posta: can.bostanci@darussafaka.org 

Web: www.ozelbakim.org

Darüşşafaka Ö.Y.H. Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Merkezi

Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No: 37

34852 Maltepe / İstanbul 

Tel: 0216 457 92 92 - 444 8 387 (FTR) 

Faks:  0 216 441 54 66 

E-posta: ftr@dsftr.com 

Web: www.dsftr.com 

Urla Yaşam Özel Huzurevi & Bakım Merkezi

Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/A 

Urla 35430 / İZMİR

Tel: 0232 754 11 86-754 73 79

Faks: 0 232 754 11 06

E-posta: info@urlayasam.com.tr

Web: www.urlayasam.com.tr

Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Çayır Sokak No:15, 

Burgazada-İstanbul

Tel: +90 216 381 20 60

E-posta: bilgi@saitfaikmuzesi.org

Web: www.saitfaikmuzesi.org



“İkinci Baharınız” 

URLA YAŞAM’da 
sizi bekliyor!..

Urla Yaşam 
Huzurevi ve Bakım Merkezi, 

sürekli ya da dönemsel özel bakım 
hizmetiyle de yanınızda...

BİZİ ARAYIN!  +90 (232) 754 11 86

Özel Huzurevi & Bakım Merkezi




