




“Eğitimde fırsat eşitliği sloganımızı
daha güçlü telaffuz ediyoruz”

Değerli okuyucular,

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Çocuklarımız gözlerimizin önünde birer yaş daha büyüdü. 37 ilden
aramıza katılan 120 yeni öğrencimizle ve onlara güzel bir gelecek sağlamak için Cemiyetimizi destekleyen
yeni bağışçılarımızla Ailemiz biraz daha genişledi. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” sloganımızı daha güçlü telaffuz
eder olduk.
Köklü tarihimiz boyunca öğrenci sayımızın ilk kez 900’ü aşmasının mutluluğunu ve haklı gururunu
yaşadık. Yeni yılda öncelikli hedefimiz bu rakamı daha da artırmak ve böylelikle daha fazla çocuğun
hayatına dokunabilmek. Bunun için Türkiye’nin neresinde olursa olsun iyi eğitim olanağından yoksun,
yetenekli çocuklarımıza ulaşarak, onlara sağladığımız bu fırsattan yararlanabilmeleri için elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs’ta Türkiye genelinde 20 ilde düzenleyeceğimiz sınavımıza başvurular
başladı bile.
Koşullarımıza uyan her çocuğun sınavımızdan haberdar olması için sizlerin yardımlarını bekliyoruz.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2011’de de öğrencilerimiz gerek akademik gerek sosyal ve kültürel alanda
katıldıkları her yarışmadan, etkinlikten göğsümüzü kabartarak çıktı. Şu an bizlerin göğsünü kabartan
çocuklarımızın gelecekte tüm Türkiye’nin göğsünü kabartacağına inancımız sonsuz. Tıpkı dergimizin
ilerleyen sayfalarında hikâyelerini okuyacağınız Engin Tayfun, Ataol Ay, Mükremin Altuntaş, Hayri Cem,
Cavidan Hansen gibi… Bugün her biri alanında başarılı işlere imza atan şirketlerin sahibi olan bu isimler, iş
dünyasına adım attıklarında ellerinde Darüşşafaka’dan aldıkları kaliteli eğitim dışında hiçbir şeyleri yoktu...
19 Kasım'da Cemiyetimizin Başkanı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki
Çalışma Ofisi’nde Yönetim Kurulumuzu kabul ettiler. Geleceğe dönük projelerimizi sunduğumuz Sayın
Başkanımız ve Başbakanımız, Cemiyetimize desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.
Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ı ziyaret ettik.
Sayın Başkan’a Büyükşehir Belediyemizin Darüşşafaka’nın tanıtımına yaptığı katkılara
teşekkürlerimizi ifade eden bir plaket sunduk.
Darüşşafaka Ailesi’ne katılan öğrencilerin nasıl belirlendiğini mercek altına yatıran
haberimizde; asırlardır süren bir geleneğin, mali durum araştırmasının ayrıntılarını ve
2011’de aramıza katılan öğrencilerimizin hikâyelerini okuyabilirsiniz.
Ömrünü ülkesine hizmete ve iyiliğe adayan bağışçımız Süreyya Paşa (İlmen), kökleri
Osmanlı Sarayı’na uzanan vasiyet bağışçımız Nevin Arkan, 1970 mezunumuz duayen
bankacı Bülent Şenver (DŞ’1970), en kıdemli Darüşşafakalı Vahdettin Arseven (DŞ’1938),
Darüşşafaka Metro İstasyonu’ndaki sanat eserlerinin yaratıcısı Reyhan Çezik dergimizin
konukları arasında…
Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşımak adına pek çok yeni adımın atıldığı bir yılı geride
bıraktığımız şu günlerde hepinizin yeni yılını kutlar; 2012 yılının hoşgörünün, dostluğun,
iyi niyetin ve iyimserliğin kazandığı bir yıl olmasını dilerim.

İyi okumalar

Sevgi ve saygılarımla,

Zekeriya Yıldırım 
Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti
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16	 BAĞIŞÇILARIMIZ
 Nevin Arkan:

 “Yeryüzünde

 bundan daha büyük

 iyilik olabilir mi?”

20 DOSYA
 “120 çocuk 120 umut”

28	 SÖYLEŞİ
 Darüşşafaka’yı

 sanatla anlatmak!..

 

30 KAPAK
 Darüşşafakalı girişimciler,

 iş dünyasına damga vuruyor

 

36	 DARÜŞŞAFAKALI
 Bülent Şenver:

 “Darüşşafaka,

 her şeyden önce

 hayata düzgün insan

 yetiştiren bir okul”

40	 BAĞIŞÇILARIMIZ
 İyiliğe adanmış bir ömür:

 Süreyya Paşa

42	 DARÜŞŞAFAKALI
 Vahdettin Arseven:

 “Darüşşafaka benim için

 velinimettir”

46	 ARAŞTIRMA
 Türkiyenin iki çınarı

 hayatları eğitimle 

 değiştiriyor
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25 bin öğrencinin
içinden birinci oldu

Darüşşafaka Cemiyeti Yö-
netim Kurulu Başkanı
Zekeriya Yıldırım, Baş-

kan Vekili Davut Ökütçü ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Mükremin
Altuntaş, 28 Aralık 2011 tarihin-
de İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ı zi-

yaret etti. Darüşşafaka’nın tanı-
tım çalışmalarına destek veren
İBB yönetimine ve bağlı kuruluş-
larına teşekkür etmek amacıyla
gerçekleştirilen ziyarette; Zekeri-
ya Yıldırım tarafından Belediye
Başkanı Topbaş’a teşekkür pla-
keti de takdim edildi.

Darüşşa faka
Cemiyeti Yö-
netim Kuru-

lu, 30 Kasım 2011'de
Türkiye genelinde ya-
pılan deneme sına-
vında 25 bin öğrenci
arasından 90 soruyu
da doğru yanıtlayarak
birinci olan 7. sınıf
öğrencisi Hacı Ömer
Güven’i konuk etti.
27 Aralık’ta yapılan
Yönetim Kurulu Top-
lantısı’na katılan Da-
rüşşafakalı Güven, ba-
şarısında çok kitap okumasının büyük payı ol-
duğunu söyledi. Gelecekte cerrah olmak iste-
diğini belirten Güven, “Çünkü cerrahlar hem
hayat kurtarıyor hem de maaşları çok yüksek”
dedi. Darüşşafaka’ya Kayseri’den gelen Güven,
matematik kulübünde yer alıyor ve başarılı bir
satranç oyuncusu… Elde ettiği bu başarıdan
ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kut-
lanan Güven, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeri-
ya Yıldırım tarafından da bir armağanla ödül-
lendirildi.

Darüşşafaka Cemiyeti’nden
İBB Başkanı Kadir Topbaş’a plaket...
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Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu,
Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu üyeleri, 19 Kasım 2011 Cu-
martesi günü Dolmabahçe Sara-

yı’ndaki çalışma ofisinde Darüşşafaka Ce-
miyeti Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan’ı ziyaret etti.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Yıldırım, Başkan Vekille-
ri Davut Ökütçü ve Talha Çamaş, Yönetim
Kurulu Üyeleri Beşir Özmen, Fırat Tekin,
Adnan Dovan, Lütfi Telci, Sertaç Ökten,
Nur Otaran, Mükremin Altuntaş, Yedek
Üye Ömer Çollak ve Genel Sekreter Ah-
met Buldam’ın katıldığı ziyaret yaklaşık bir
saat sürdü. Kabulde Başbakan Erdoğan’a,
Darüşşafaka’ya sadece babası hayatta ol-
mayan çocukların kabul edilmesini düzen-
leyen Cemiyet Tüzüğü’nün 2. Maddesi’nin
değiştirilmesi ve Maslak kampüsünün ye-
niden yapılandırılması konularında Yöne-
tim Kurulu'nun yaptığı çalışmalar hakkın-
da bilgi sunuldu. 
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Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın
2012 takvimi belirlendi

Babası hayatta olmayan, maddi ola-
nakları yetersiz, yetenekli çocuklara
parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2012 yı-
lı sınav takvimi belirlendi. Buna göre; Da-
rüşşafaka Giriş Sınavı’na başvurular 2 Ocak
2012’de başlayacak ve 23 Mayıs 2012 Çar-
şamba günü ise sona erecek. Sınav, 27 Ma-
yıs 2012 Pazar günü saat 10.00’da 20 ilde
düzenlenecek. 

Bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma
hakkı olduğuna inan hayırsever kişiler ta-
rafından 1873’te kurulan Darüşşafaka, her
yıl sınavla seçtiği 120 öğrencinin eğitim,
sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi
tüm gereksinimlerini karşılıyor ve onları
en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun
ediyor. 

Tüm öğrencilerini 11. ve 12. sınıfta üni-
versiteye hazırlık için dershaneye gönderen
Darüşşafaka, üniversiteyi kazandıklarında
da burs desteğini sürdürüyor. Her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da daha fazla çocuğa ulaşmak
için çeşitli illerde “Tanıtım Toplantısı” dü-
zenlemeye hazırlanan Darüşşafaka, tanıtım
yapacağı illeri ve tarihleri de belirledi. Bu-
na göre; 2 Nisan 2012’de Eskişehir, Samsun,
Denizli; 3 Nisan’da Kütahya, Afyon, Aydın;
4 Nisan’da Kayseri; 9 Nisan’da Balıkesir,
Adana, Malatya, Urfa, Bitlis, Erzurum¸ 10
Nisan’da Bursa, K. Maraş, Diyarbakır, Van,
Ağrı; 11 Nisan’da Mersin, Mardin ve 13 Ni-
san’da İstanbul’da aday öğrencilere, velile-
rine ve öğretmenlerine yönetilik “Tanıtım
Toplantısı” yapılacak.

Darüşşafaka sınavına girecek öğrencilerde
aranan koşullar
• Babasının hayatta olmaması.
• Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim
için yeterli olmaması.
• Haziran 2002 ve sonrası doğmuş olması
(Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
• 2011-2012 Eğitim - Öğretim Yılında üçün-
cü sınıf öğrencisi olması.
• Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula ka-
bulünde sakınca bulunmaması.
•  T.C. vatandaşı olması.

Sınav başvurusu için gerekli belgeler
• Adayın okumakta olduğu İlköğretim Okul
Müdürlüğü’nden alınacak ve 3. sınıf öğ-
rencisi olduğunu gösteren imzalı ve mü-
hürlü belge. (Okul karnesi kabul edilmez)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi.
• Vukuatlı Aile Nüfus kaydı Örneği (Suret,
fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı ka-
bul edilmez.)
• 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
• Başvuru formu.
Adaylarını istenen belgelerin eksiksiz ve
doğru olarak Darüşşafaka İlköğretim Oku-
lu’na ulaştırılması gerekir.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
Giriş Sınav takvimi 
Başvuru başlangıç tarihi:
2 Ocak 2012, Pazartesi

Başvuru bitim tarihi:
23 Mayıs 2012, Çarşamba
Sınav günü:
27 Mayıs 2012, Pazar
Sınav saati:
10.00

Sınav merkezleri
Adana: (İsmet İnönü İlköğretim Okulu)
Tel: (0-322) 453 73 12
Ağrı: (Alparslan İlköğretim Okulu) Tel: (0-
472) 215 12 21
Ankara: (Metin Emiroğlu İlköğretim Oku-
lu) Tel: (0-312) 223 54 79
Antalya: ( Başöğretmen Atatürk İlköğretim
Okulu) Tel:  (0-242) 312 66 70-71
Bursa: (Setbaşı İlköğretim Okulu) Tel: (0-
224) 327 75 12
Denizli: (Gazi İlköğretim Okulu) Tel: (0-
258) 216 18 35 / 241 75 13
Diyarbakır: (Ali Emiri İlköğretim Okulu)
Tel: (0-412) 228 05 51 – 52
Erzurum: (İsmetpaşa İlköğretim Okulu)
Tel: (0-442) 234 78 67
Gaziantep: (Abdullah Kepkep İlköğretim
Okulu) Tel: ( 0-342) 230 31 43
İstanbul: (Darüşşafaka Eğitim Kurumları)
Tel: (0-212) 286 22 00
İzmir: (Merkez Halit Bey İlköğretim Oku-
lu) Tel: (0-232) 262 47 22
Kayseri: (Besime Özdereci İlköğretim Oku-
lu) Tel: (0-352) 223 41 46 / 223 22 35
Konya: (Mümtaz Koru İlköğretim Okulu)
Tel: (0-332) 351 12 22
Malatya: ( Atatürk İlköğretim Okulu ) Tel:
(0-422) 321 22 02
Mersin: (Tevfik Sırrı Gür Lisesi ) Tel: (0-
324) 231 13 03 – 231 95 82
Samsun: (Merkez Alparslan İlköğretim
Okulu) Tel: (0-362) 231 10 42
Sivas: (Behrampaşa İlköğretim Okulu) Tel:
(0-346) 221 22 77
Şanlıurfa: (Bahçelievler İlköğretim Okulu)
Tel: (0-414) 314 85 14
Trabzon: (Cudibey İlköğretim Okulu)   Tel:
(0-462) 321 12 94 / 321 98 66)
Van: (Merkez Koç İlköğretim Okulu)  Tel:
(0-432) 227 17 37

Yaklaşık bir buçuk asır boyunca binlerce çocuğun hayatını eğitimle değiştiren
Darüşşafaka, eğitimle yaşamını değiştireceği yeni çocukları belirleyeceği 2012 yılı

sınav takvimini açıkladı.
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Darüşşafaka’da eğitim gören ço-
cuklar yararına dört yıl önce Se-
zen Aksu ile başlayan, Ferhat

Göçer ve Kenan Doğulu’yla devam eden
konserlerin bu yılki gönüllüsü Funda Arar,
18 Aralık’ta TİM Show Center’da sahneye
çıktı.  Yaklaşık bir buçuk asırdır babası ha-
yatta olmayan, maddi durumu yetersiz ço-
cukların hayatını eğitimle değiştiren
Darüşşafaka’nın misyonuna destek veren
Türk pop müziğinin güçlü sesi Arar, iki
saati aşkın süre sahnede kaldı. Sarıyer İlçe
Milli Eğitim Müdürü Celal Yılmaz Keskin,
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ramazan
Emekli’nin de izlediği konsere Darüşşafa-
kalılar ve dostları yoğun ilgi gösterdi. Kon-

seri izleyenler arasında Darüşşafaka Cemi-
yeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıl-
dırım, Başkan Vekilleri Davut Ökütçü,
Talha Çamaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Be-
şir Özmen, Sertaç Ökten, Mükremin Al-

tuntaş, Darüşşafakalılar Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Necip Akbaş, Darüşşafaka
Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü
Adnan Ersan ile İlköğretim Müdürü Çiğ-
dem Kaya da vardı.

Darüşşafakalılar çaldı,
Funda Arar söyledi 

Yaklaşık bir buçuk asırdır babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocukların
hayatını eğitimle değiştiren Darüşşafaka’nın misyonuna destek veren Türk pop müziğinin

güçlü sesi  Funda Arar, 18 Aralık’ta hiçbir ücret almadan Darüşşafaka yararına konser verdi.



Zekeriya Yıldırım:
“Darüşşafaka, 24 saat dolu dolu yaşanan
bir yuva…”

Konserin açılış konuşmasını yapan Da-
rüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
Zekeriya Yıldırım, “Darüşşafaka sadece bir
eğitim kurumu değil, 24 saat dolu dolu ya-
şanan bir yuva… Bu yuva değişmeyen bir
değerler sistemi içinde yüceliyor. O değer-
ler sisteminin içinde Atatürk ilkeleri var, sev-
gi, saygı, şefkat var, dürüstlük var, arkadaş-
lık, dostluk, dayanışma ve sosyal sorumluluk
var” diye konuştu. Yıldırım sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu salonda dört yıl önce Sezen
Aksu konseri ile yeni bir geleneğin başlan-
gıcını yaptık. Ferhat Göçer ve Kenan Doğu-
lu ile devam ettik. Bu akşam değerli sanat-
çımız Funda Arar ile karşınızdayız. Kendisi
de öğretmen olan Funda Arar ve orkestrası
davetimizi seve seve hiçbir karşılık bekle-
meksizin kabul ettiler. Bu konserle Darüş-
şafaka gönüllüleri arasına katılan Funda
Arar ve orkestra arkadaşlarına Darüşşafaka
adına candan teşekkür ediyorum.”

“Arapsaçı”nı Darüşşafakalı öğrenciler çaldı,
Funda Arar söyledi

Konserin gerçekleşmesi için destek ve-
ren kişi ve kurumlara teşekkür eden Yıldı-

rım, sahneyi Funda Arar’a bıraktı.
Darüşşafakalı öğrenciler için sahne-
ye çıkmaktan büyük mutluluk duy-
duğunu ifade eden sanatçı, bundan
sonra da her zaman Darüşşafakalı
öğrencilerin yanında olacağını söy-
ledi. İlk albümünden bu yana sevi-
len şarkılarını seslendiren Funda
Arar’ın, Erkin Koray’ın unutulmaz
şarkısı “Arapsaçı”nı Darüşşafakalı
öğrencilerden oluşan orkestra eşli-
ğinde söylemesi konserin en büyük
sürpriziydi. Sanatçının öğrenciler
eşliğinde seslendirdiği şarkı izleyen-
lerden büyük alkış aldı.

Darüşşafaka öğrencisinden  Funda
Arar’a karakalem portre…

“Ömrümüzün Son Demi” adlı
Türk sanat müziğinin unutulmaz
eseri ve bir potporiyle sevenlerine
veda eden sanatçıya Darüşşafaka Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ze-
keriya Yıldırım tarafından teşekkür
plaketi takdim edildi. Ayrıca Darüş-
şafakalı öğrenciler adına  10. sınıf
öğrencisi Nezir Kalkan, Funda
Arar’a kendi yaptığı karakalem port-
resini armağan etti. 
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Darüşşafaka Cemiyeti, 26 Ekim’de
hem üniversite eğitimlerine devam
eden hem de 2011 yılında üniver-

siteyi bitiren mezunlarıyla bir araya geldi.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda düzen-
lenen sohbet toplantısına;  Darüşşafaka Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Yıldırım, Başkan Vekili Davut Ökütçü, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Adnan Dovan, Fırat
Tekin ile Beşir Özmen, Yedek Üye Betül
Akan, Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kam-
püs Koordinatörü Adnan Ersan, İlköğretim
Müdürü Çiğdem Kaya ile farklı üniversite-
lerde eğitimlerini sürdüren 30’u aşkın öğ-
renci katıldı. Toplantının açılış konuşması-
nı yapan Zekeriya Yıldırım, her sene üni-
versitede okuyan Darüşşafaka mezunlarıyla
buluşmayı planladıklarını belirterek, şu gö-
rüşleri dile getirdi: “Sizler, 10 yıl Darüşşafa-
ka’nın nefesini içinize çekerek yaşadınız.
Darüşşafaka’yı ileriye taşımanın sorumlu-
luğunu üstlenmiş bir yönetim olarak siz
gençlerle her zaman diyalog içinde olmayı,
sorunlarınızı dinlemeyi ve onların çözü-
münde yer almayı istiyoruz. Çünkü sizler bu

ailenin parçasısınız. Yeşil demir kapıdan
çıktığınızda bu aileden koptuğunuzu, ay-
rıldığınızı hiçbir zaman düşünmüyoruz.
Her zaman bu ailenin parçası kalacaksınız.
Bizler de bu ailenin büyükleri olarak, sizle-
rin en iyi koşullarda olmanızı istiyoruz. Ay-
rıca 10 yılınızı burada geçirdiniz. Geriye
bakarak yapacağınız değerlendirmeler, siz-
den sonra gelen kardeşlerinizin daha iyi ye-
tişmesi açısından çok önemli.”

2011’de üniversiteyi bitiren Daçkalılar için
kutlama kokteyli 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Betül Akan’ın bundan sonra
mezunlarla bire bir iletişim içinde olacağı
bilgisini veren Yıldırım, ardından sözü üni-
versiteli Daçkalılara bıraktı. Darüşşafaka’nın
geleceğe daha güçlü taşınması için öneri-
ler getiren mezunlar, üniversite deneyim-
lerini de Yönetim Kurulu ile paylaştı. Top-
latının ardından tüm katılımcılar, 2011 yı-
lında üniversiteden mezun olan Darüşşafa-
kalılar için düzenlenen kutlama kokteyline
katılmak üzere Darüşşafaka Life GYM Spor

Tesisleri’ne geçti. Darüşşafaka’dan mezun
olduktan sonra üniversiteyi de başarıyla bi-
tiren Darüşşafakalıların mezuniyetlerini
kutlamak amacıyla düzenlenen ve her yıl
yapılması planlanan kokteylle katılımcılar
doyasıya eğlendi.

Söz Daçkalıların….

Mustafa Kürşat Yılmaz (DŞ’2008):
“Benim için Darüşşafaka, hayatın kendisi…”

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan
Mustafa Kürşat Yılmaz, Darüşşafaka’nın ge-
leceğinde söz sahibi olabilme noktasında
toplantının büyük önem taşıdığını ifade
ederek şu görüşleri dile getirdi: “Darüşşa-
faka ile bağlarımı hiç koparmadım, çünkü
hayatımın 10 yılı burada geçti. Benim için
Darüşşafaka, hayatın kendisi… Ben, Da-

Darüşşafaka Cemiyeti
mezunlarıyla bağlarını

güçlendiriyor 

Darüşşafaka Cemiyeti,

26 Ekim’de hem üniversite

eğitimlerine devam eden

hem de 2011 yılında

üniversiteyi bitiren

mezunlarıyla bir araya geldi.
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rüşşafaka’ya Tokat’tan geldim.  Kız karde-
şimle birlikte sınava girmiştik. Şehit çocuğu
olduğumuz için kontenjan hakkımız vardı
ama biz sınavı kazanarak geldik. Kardeşim
şimdi hukuk okuyor, bense uluslararası iliş-
kiler… Darüşşafaka’ya gelmeseydik bu ger-
çekleşir miydi, bilemiyorum. Elimden gel-
diği kadar okulumu tanıtmaya çalışıyorum.
Ama onu en iyi tanıtmanın yolunun örnek
bireyler olmaktan geçtiğine inanıyorum.
Bu nedenle hayatın her alanında Darüşşa-
faka’ya yakışır davranmak için gayret edi-
yorum.” 

Ayşe Candayan (DŞ’2009):
“Darüşşafakalı olmaktan gurur duyuyorum”

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyolo-
ji ve Genetik Bölümü’nde okuyan Ayşe
Candayan, kendini Darüşşafaka ile tanıştı-
ran ilkokul öğretmenini hâlâ minnetle anı-
yor: “Darüşşafaka’nın ismini ilk kez ilkokul
öğretmenim duydum. Eskişehir’de yaşıyor-
dum. Darüşşafaka sınavı için beni Anka-
ra’ya götüren de kayıt için İstanbul’a geti-
ren de öğretmenimdi. 

Darüşşafaka sınavını kazanmak hayatı-
mın en önemli dönüm noktasıdır. Darüş-
şafakalı olmaktan gurur duyuyorum. Her
fırsatta Darüşşafaka mezunu olduğumu
söylüyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nde ha-
zırlık sınavını geçmek çok zordur. Ben, bu
sınavı geçtim. Nasıl kazandığımı soranlara
gururla İngilizceyi Darüşşafaka’da öğren-
diğimi söylüyorum. Okulumla bağlarımı
hiç koparmadım ve hiçbir zaman da ko-
parmayacağım.

Yine de bu tür toplantılar hem bağları-
mızın güçlenmesi hem de Darüşşafaka için
neler yapabileceğimiz noktasında aydınla-
tıcı oluyor.”

Gizem Balkan (DŞ’ 2009):
“Gelecekte aktif olarak Darüşşafaka için ça-
lışacağım”

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mü-
hendisliği Bölümü’nde okuyan Gizem Bal-
kan, daha fazla sayıda Darüşşafakalının bu
toplantıya katılması gerektiğini belirterek
şöyle konuşuyor: “Daçkalı olmak benim en
önemli kimliğimdir. Üniversiteden ziyade
Darüşşafaka mezunu olduğumu söylüyor ve
herkese Darüşşafaka’da verilen o özel eği-
timi anlatıyorum. Çünkü biz burada hayatı
dolu dolu yaşadık. Bizlere Darüşşafaka’nın
sağladığı olanaklar ne yazık ki üniversitede
yok. Darüşşafaka yıllarımı hâlâ çok özlüyo-
rum. Keşke bu toplantıya daha fazla katılım
olsaydı. Hepimizin Darüşşafaka’nın gelece-
ğini düşünmesi gerektiğine inanıyorum ve
gelecekte aktif olarak Darüşşafaka için ça-
lışmayı istiyorum.”

Yağmur Bütün (DŞ’2009):
“Darüşşafaka, beni ben yapan yerdir”

İstanbul Üniversitesi Orman Fakülte-
si’nde okuyan Yağmur Bütün, mezunlar

toplantısının verimli geçtiğini ama katılı-
mın daha yüksek olmasını arzu ettiğini be-
lirterek şöyle konuşuyor: “Darüşşafaka, beni
ben yapan yerdir.  Darüşşafaka’dayken sos-
yal açıdan çok etkindim. Bunun başarıları-
nı üniversite eğitimim esnasında da görü-
yorum.  Şöyle ki üniversitenin yurt dışı tem-
silcisiyim. Bu sayede gitmediğim ülke kal-
madı. Üniversitede Darüşşafaka’yı gururla
anlatıyorum.  Mezun olduktan sonra Daç-
ka’dan hiç kopmadım. Şu an ‘Daçkalı Kız-
lar 40. Yıl’ projesi için çalışıyorum.” 

Tanju Alkaş (DŞ’2007):
“Darüşşafaka, hayatımdaki gelişimi başlatan
kurumdur”

Bilgi Üniversitesi’nden 2011 yılında
mezun olan ve iş hayatına da Garanti Ban-
kası’nda yönetici adayı olarak adım atan
Tanju Alkaş, kendileri için düzenlenen me-
zuniyet kutlamasından duyduğu mutlulu-
ğu belirterek, “Darüşşafaka’ya bundan son-
ra daha fazla vakit ayıracağım. Geriye bak-
tığımda Darüşafaka’ya başladığım çizgiyle
şu an olduğum çizgi arasında çok büyük
fark var. Darüşşafaka, hayatımdaki gelişimi
başlatan kurumdur. Aldığım eğitimin kali-
tesinin bilincindeydim. Sırf bu yüzden Da-
rüşşafaka’ya elimden gelen katkıyı vermek
istiyorum” diyor. 



Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
görev yapan Türk ve yabancı öğ-
retmenler, 24 Kasım Öğretmenler

Günü vesilesiyle Darüşşafaka Cemiyeti’nin
organize ettiği akşam yemeğinde bir araya
geldi. Darüşşafaka Life GYM’de düzenle-
nen yemeğe Darüşşafaka Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım,
Başkan Vekili Talha Çamaş, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Adnan Dovan, Fırat Tekin,
Orhan Dıramca, Tunçer Gömeçli, Yedek
Üye Oğuz Uslu, Genel Sekreter Ahmet
Buldam, Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve
Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan, İlk-
öğretim Müdürü Çiğdem Kaya ve tüm aka-
demik kadro katıldı.

Zekeriya Yıldırım: 
"Eğitimin ve öğretmenin toplumdaki yeri
hiç değişmedi"

Gecede öğretmenlere hitaben bir ko-
nuşma yapan Zekeriya Yıldırım,“Belirsiz-
liklerin egemen olduğu bir dünyada yaşı-
yoruz. Küresel yarış içinde bu belirsizliği
aşmaya çalışan ülkeler, çıkışı topluma sağ-
ladıkları eğitimin iyileştirilmesinde görü-
yorlar. Tıpkı Başöğretmenimiz Mustafa

Kemal Atatürk’ün ülkenin bağımsızlığı
için savaştığı günlerde ülkenin geleceğini
eğitimde gördüğü gibi. Aradan geçen yıl-
larda eğitimin ve öğretmenin toplumdaki
yeri hiç değişmedi. Yaşadığımız bilgi ça-
ğında eğitim ve öğretim okul sıralarıyla sı-
nırlı olmaktan çıktı, toplumun bütün
katmanlarında yaşam boyu süren bir olgu
haline geldi. Hangi yaşta, hangi görevde
olursak olalım her gün yeni bir şey öğren-
mek hepimize mutluluk veriyor. Eğitimde
fark yaratmak bireylerin ve toplumların ba-
şarılarının belirleyicisi oldu. Cevaplar değil
sorular eğitimin kalitesini belirliyor” dedi.

Darüşşafaka’nın 150. kuruluş yılını kut-
lamaya hazırlanırken, yeni eğitim anlayışını
her yönüyle uygulamak istediklerini belir-
ten Yıldırım, “Öğrencilerimizin akademik
başarılarının yanında akranlarından farklı
yetkinlikler kazanmalarını, onlara rehber-
lik eden öğretmenlerimizin ise yaşam boyu
öğrenme sürecinin içinde olmalarını isti-
yoruz. Öğretmenlerimizin mesleki geliş-
melerini Darüşşafaka çatısı altında sürdür-
melerine önem veriyoruz. Darüşşafaka’nın,
yetiştirdiği öğrencilerin başarıları kadar öğ-
retmenlerinin yetenekleri, mesleklerine ve

kurumlarına bağlılıklarıyla da öne çıkması-
nı istiyoruz” diye konuştu.

Her yıl başarı çıtasını yükselten Da-
rüşşafaka öğretmenleriyle uzun yıllar be-
raber olma arzularını dile getiren Yıldırım,
Darüşşafaka’da kıdemlenen öğretmenle-
re şükran borçlu olduklarını belirtti. 

Darüşşafaka’da beş, on ve on beş yıldır
görev yapan öğretmenler ödüllendirildi

Gecede; Darüşşafaka’da beşinci yılını
dolduran sınıf öğretmeni Can Durhan, ilk-
öğretim müdür yardımcısı Neşe Aytan,
müdür başyardımcısı Süleyman Sırrı Er-
soy, bilgisayar bölüm başkanı Ali Toker,
İngilizce öğretmeni Hatice Uslu, fen bilgi-
si öğretmeni Müge Tüvay, resim öğretme-
ni Seçkin Usta, koordinatör rehber öğret-
men Şükran Demircioğlu, başbelletmen
Serpil Özger’e sertifikaları; on yılını dol-
duran matematik öğretmeni Meltem Cey-
lan Alibeyoğlu, beden eğitim öğretmeni
Fatma Günsu Kanat ve rehber öğretmen
Muzaffer Aydın’a plaketleri takdim edilir-
ken, 21 yıldır Darüşşafaka’da görev yapan
altyapı koordinatörü Candan Tekin’e gü-
müş tabak armağan edildi.
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Darüşşafakalı öğretmenler,
24 Kasım'da buluştu 
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Türkiye İş Bankası ve Darüşşafaka Ce-
miyeti arasındaki iş birliğiyle başla-
yan ülkemizin eğitim alanındaki en

önemli sosyal sorumluluk projesi “81 İlden
81 Öğrenci”, dördüncü yılını geride bırak-
tı. Her yıl Darüşşafaka sınavını kazanan 81
öğrencinin başta eğitim olmak üzere, giyim,
gıda, barınma gibi tüm giderlerinin İş Ban-
kası tarafından karşılanması ve öğrencilerin
üniversiteye devam etmeleri halinde de des-
teklenmelerini içeren proje, 2011-2012 eği-
tim-öğretim döneminde de 81 öğrencinin
hayatını değiştirmeye devam ediyor. Proje-
nin dördüncü yılında İş Bankası, 37 ilden
Darüşşafaka sınavını kazanan 120 öğrenciyi,
16 Eylül 2011’de geleneksel olarak düzen-
lediği öğle yemeğinde buluşturdu. İş Ban-
kası’nın İstanbul Çamlıca’daki sosyal tesis-
lerinde düzenlenen yemekte bir araya ge-
len öğrenciler, dans, oyun ve animasyon
gösterileriyle eğlenceli saatler geçirdi. 

81 İlden 81 Öğrenci Projesi
dört yaşında…

Kamuoyu önderleri
Darüşşafaka için toplanıyor

Darüşşafaka’nın topluma sun-
duğu eğitim hizmetlerinin ça-
ğın gereklerine göre daha da

iyileştirilmesi, kaynak geliştirme yapı-
sının güçlendirilmesi, iletişim faaliyet-
lerinin artırılması ve uzun vadede
gelişme stratejisinin belirlenmesi he-
defiyle oluşturulan Darüşşafaka Yük-
sek Danışma Kurulu (YDK) 14
Mayıs’ta beşinci ve 22 Ekim’de ise al-
tıncı toplantısını yaptı. Kamuoyu ön-

derlerinin katılımıyla düzenlenen ve
tam bir beyin fırtınasının yaşandığı
toplantılarda Darüşşafaka’nın gelece-
ğe daha güçlü taşınması için neler ya-
pılması gerektiği ele alındı. 

68 kamuoyu önderinin üye olduğu
YDK’ye son olarak İş Bankası Genel
Müdürü Adnan Bali, İş Bankası Genel
Müdür Yardımcısı Özcan Türkakın,
Dr. Şükrü Bozluolçay ve iş adamı Tay-
fun Bayazıt katıldı.

Darüşşafaka
Cemiyeti

Olağan Genel
Kurulu

24 Mart’ta
yapılacak 

Darüşşafaka Cemiyeti Ola-
ğan Genel Kurulu’nun 24
Mart 2012 tarihinde Da-

rüşşafaka TİM Gösteri Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek. Genel
Kurul gündemini içeren toplantı
daveti, Tüzük hükümlerine uy-
gun olarak daha sonra cemiyet
üyelerine gönderilecek. Tüzük
gereği;  31 Aralık 2011 tarihi iti-
barıyla 2011 yılı ile önceki yıllara
ait aidat borçlarını ödeyen, Ce-
miyet üyeleri Genel Kurul’da oy
kullanabilecek.  
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Raid, Pronto, Mr Muscle, Duck, Baygon,
Glade gibi uluslararası markaların sa-
hibi Johnson Wax AŞ, sosyal sorumluk

anlayışı doğrultusunda Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’nı desteklemeyi sürdürüyor. Geç-
tiğimiz eğitim ve öğretim yılında Darüşşafa-
ka’nın İstanbul dışından gelen ve okulda
daimi kalan öğrencilerinin hafta sonlarını
farklı rol modellerle geçirmelerini sağlamak
amacıyla başlattığı kurumsal gönüllülük pro-
jelerine destek veren Johnson Wax AŞ, 2011-
2012 eğitim yılında ise Darüşşafaka kız
öğrenci yurdunun ısı yalıtımını yaptırdı. Kız
yurdunun mantolamasının tamamlanması
nedeniyle 19 Eylül’de Johnson Wax AŞ Genel
Müdürü Ahmet Cüneyt Baktır ile İnsan Kay-
nakları Direktörü Pınar Kılıç kızlar yurdunu
ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Johnson Wax AŞ,
Darüşşafaka’ya desteğini

sürdürüyor 

Microsoft Türkiye, Habertürk
gazetesinin desteğiyle düzen-
lediği “Bilgi Toplumunda Ai-

le” eğitim seminerlerinin yedincisini 13
Eylül’de Darüşşafaka Eğitim Kurumla-
rı’nda gerçekleştirdi. Ebeveyn ve çocuk-
lara özel olarak farklı çalışmaların yapıl-
dığı ve eğitim içeriklerinin akademis-
yenler tarafından hazırlandığı semine-
re; bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan 120
ilköğretim 4. sınıf öğrencisi ile 200’ü aş-

kın veli katıldı. Seminerin sonunda ka-
tılımcılara güvenli internet sözleşmesi ve
katılım belgeleri verildi.

Mustafa Çağan:
"Güvenli internet ve bilgisayar deneyi-
mini toplumun her kesimine yayacağı-
mıza inanıyoruz"

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Çağan, bu tür sosyal so-
rumluluk projelerine büyük önem
verdiklerini belirterek, “Microsoft Tür-
kiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarının üç ana hedefe odakladık.
Bunlar; bilgisayar okuryazarlığını artıra-
rak sayısal uçurumun kapanmasına des-
tek vermek, yerel yazılım ekonomisine
katkıda bulunmak ve herkese güvenli in-
ternet deneyimi olanağı sunmak. Bu yak-
laşımdan hareketle düzenlediğimiz Bil-
gi Toplumunda Aile Seminerleri'nin sa-
yesinde güvenli internet ve bilgisayar
deneyimini toplumun her kesimine ya-
yacağımıza inanıyoruz" dedi.

Siemens, Darüşşafakalı öğren-
cilerini fen derslerinde öğren-
dikleri konuları pratiğe dök-

meleri amacıyla mekanik, fizik ve
bilgisayarı bir araya getiren “Mekat-
ronik Kulübü” kurdu. 2011-2012
eğitim-öğretim yılında Darüşşafaka
Lisesi bünyesinde açılan kulüp; ha-
zırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden
oluşuyor. Kulübe bilgisayar ve fen
bilimleri alanından iki öğretmen
rehberlik ediyor. Kulüp çalışmaları
doğrultusunda öğretmenlere yöne-
lik ilk eğitim 29 Ekim’de mekatro-
nik öğretmeni Mehmet Tosuner
tarafından verildi. Eğitime; Mekat-
ronik Kulübü Rehber Öğretmeni
Gürsoy Manta, Attila Şahin ile Tun-
cay Göksu, Ali Toker, fizik öğretme-
ni Emine Aslan Coghill ve Projeler
Koordinatörü Meltem Ceylan Ali-
beyoğlu katıldı.

Microsoft Türkiye’nin Bilgi
Toplumunda Aile Seminerleri’nin
yedinci durağı Darüşşafaka oldu Mekatronik

Kulüp kurdu
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları, ve-
fatının 73. yılında Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü törenle

andı. TİM Gösteri Merkezi’nde 10 Kasım
Perşembe günü düzenlenen törene; Da-
rüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekilleri Davut Ökütçü ve Talha
Çamaş, Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve
Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan, İlk-
öğretim Müdürü Çiğdem Kaya, yazar Eriş
Ülger, Darüşşafaka öğrencileri ile velileri
katıldı.

Atilla İlhan’ın “Mustafa Kemal” şiirin-
den bir bölüm okuyarak konuşmasına baş-
layan Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve
Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan, “Ba-
zılar için 10 Kasım sadece iki dakikalık say-
gı duruşu, konuşmalar ve bir saatte biten
bir tören…  Ama bizim için öyle mi? Bizim
için, unutulmaz, var olduğumuz müddet-
çe, düşüncelerinden asla taviz vermeyece-
ğimiz, yolumuz, ışığımız, bir liderimiz için
yaptığımız anma töreni… Biliyoruz bugün
buradaysak, özgürsek, laiksek, çağdaşsak,
onun sayesinde. Gençliğe yazdığı hitabe
ezberimizde. Ne zaman, nerede, ne yapa-

cağımızın yazılı olduğu hitabe. Bugün ona
daha çok ihtiyaç duyduğumuz, onu özledi-
ğimiz ve onun düşüncelerine ihtiyacımız
olduğu bir dönemdeyiz” dedi.

Adnan Ersan konuşmasının ardından
sözü, 10 Kasım 1953’te Atatürk’ün naaşı-
nın Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e

nakli sırasında gençlik adına Atatürk’ün
Türk Gençliğine Hitabı’nı okuyan Atatürk
araştırmacısı ve yazar Eriş Ülger’e bıraktı.
Tarihi anekdotlar içeren konuşmasıyla
ayakta alkışlanan Ülger’in Atatürk’le ilgili
sorduğu sorular, öğrenciler tarafından coş-
kuyla yanıtlandı. 

Ulu Önder Atatürk,
vefatının 73. yılında anıldı 

Türk iş dünyasının duayen isimlerin-
den Mehmet Şuhubi, 11 Ekim’de
Darüşşafakalı öğrencilerle bir araya

geldi. Konuşmasına Atatürk ilkelerinin
önemine vurgulayarak başlayan Şuhubi,

hayal kurmanın ve merak duygusunun,
teknolojik gelişmelerin kaynağını oluş-
turduğunu belirtti. İlkokul yıllarında Ju-
les Verne’in tüm kitaplarını okuduğunu
ve günümüzde o kitaplarda anlatılanla-

rın pek çoğunun gerçekleştiğini kayde-
den Şuhubi, özellikle nano teknoloji ala-
nında yapılan araştırmalar hakkında bilgi
verdi. Zaman yönetiminin önemi üzerin-
de duran Şuhubi, “Geri kazanılamayacak
tek kavram zamandır” dedi. Teknolojik
gelişmelerin, insanların hayallerinin ürü-
nü olduğunu belirten Şuhubi, gençlere
hayal kurmaktan asla vazgeçmemeleri
tavsiye etti.

İş adamı Mehmet Şuhubi’den
“Hayaller ve Teknoloji” dersi 



Ülkemizin önde gelen online çiçek
sipariş sitesi Çiçek Market, Darüşşa-
faka’nın eğitimde fırsat eşitliği mis-

yonuna destek için “Darüşşafaka Çiçekleri”
reyonu oluşturdu. Firma, bu reyondan
yapılacak her alışverişin yüzde 20’sini 900’ü

aşkın yetenekli çocuğa kolej seviyesinde
eğitim sağlayan Darüşşafaka'ya bağışlıyor.
Her zevke ve bütçeye hitap etmeyi
hedefleyen “Darüşşafaka Çiçekleri” reyo-
nunda; farklı aranjmanların yanı sıra orki-
de, antoryum, spatifilyum, areka, bonsai

gibi birçok saksı çiçeği de bulunuyor. Sosyal
sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçek-
leştirilen proje kapsamında siz de çiçek
alışverişlerinizi "Darüşşafaka Çiçekleri" re-
yonundan yaparak, Darüşşafakalı öğren-
cilerin eğitimine destek olabilirsiniz. 
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Ülkemizin önde gelen hazır yemek
firmalarından Keyveni, 29-30 Eylül
tarihleri arasında Darüşşafaka Eği-

tim Kurumları’nda dördüncü sınıf öğrenci-
lerine yönelik “Çocuklarda Sağlıklı Beslen-
me” konulu bir seminer gerçekleştirdi. Gıda
mühendisi Gözde Çoban tarafından verilen

seminerde; kahvaltı ve diğer öğünlerin sağlık
açısından önemi, beslenme ve başarı arasın-
daki ilişki, farklı besin öğelerinin beslenme-
deki yeri gibi konular ele alındı. Seminerde
eğlenceli bir sunum gerçekleştiren Gözde
Çoban, öğrencilerin beslenme konusunda
merak ettiği pek çok soruyu da yanıtladı. 

Kevyeni'den “Sağlıklı
Beslenme” semineri 

Darüşşafaka mezunu Lütfullah
Güvenç (DŞ’40), Dr. Bülent
Fahri Akınsal (DŞ’48) ve Zeke-

riya Yıldırım (DŞ’62), 29 Eylül’de Urla
Rezidans’ta bir araya geldi. Darüşşa-
faka mezunu üç nesil, Dr. Bülent Fahri
Akınsal ile eşi Dr. Günseli Akınsal’ın
Urla Rezidans bağışçısı olması vesile-
siyle buluştu. Yaşamlarını Darüşşafa-
ka’nın bir rezidansında sürdürmeye
karar veren Akınsal çiftini bu kararla-
rından ötürü kutlayan Yıldırım,
“Darüşşafaka’nın 148 yıldır ayakta
kalmasında mezun ettiği gençlerin
yuvalarını asla terk etmemesinin payı
büyüktür” dedi. 

Üç nesil Darüşşafakalı
Urla Rezidans'ta buluştu 

Çiçekler, Darüşşafaka için açıyor

Soldan sağa: Dr. Bülent Fahri Akınsal
(DŞ’48), Lütfullah Güvenç (DŞ’40),

Zekeriya Yıldırım (DŞ’62), 
Urla Rezidans’ta. 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın
geleneksel “Yuvaya Dönüş Parti-
si”, Darüşşafaka Ailesi’nin tüm

üyelerini 18 Eylül’de buluşturdu. Da-
rüşşafaka öğrenci, öğretmen ve velilerin
yanı sıra Darüşşafakalıların, bağışçıların
ve Darüşşafaka’ya gönül verenlerin katıl-
dığı parti, okul kampüsünde coşkulu
saatler yaşattı. Yaz tatilini aileleri-nin
yanında geçiren Daçkalıların öğretmen
ve arkadaşlarıyla hasret giderdiği partide
yeni başlayan 120 öğrenci de abla ve
ağabeyleriyle tanıştı. Eğlenceli saatlerin
yaşandığı ve “Bir yıl sonra yine birlikteyiz”
sloganıyla sona eren partiyle, Darüşşa-

faka camiası yeni ders yılına moral bula-
rak girdi.

Yuvaya dönüş coşkusu

www. cicekmarket. com/cicekler/darussafaka/
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Cumhuriyet tarihinin ilk şehir tarih-
çisi, Türk belediyeciliğinin önemli
ismi, İstanbul Belediyesi’nde uzun

yıllar memurluk, başkâtiplik, şube müdür-
lüğü, mümeyyizlik ve mektupçuluk yapan
Darüşşafakalı Osman Nuri Ergin vefatının
50. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Şehir
ve belediye tarihi alanında yazdığı eserler
hâlâ önemini koruyan Ergin’in anısına
Marmara Belediyeler Birliği tarafından
"Vefatının 50. Yılında Osman Nuri Ergin"
konulu panel düzenirken, Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda da çeşitli etkinlik-
lerle anıldı. İstanbul sokaklarının isimlen-
dirilmesinde ve ilk ilmî nüfus sayımında
etkin bir rol alan, belediye matbaası ve kü-
tüphanesinin kurulmasında da ön ayak
olan Ergin, 15.000 sayfayı aşan çalışmaları
ve çoğu yazma olan 11.000 cilt kitaplığıyla
son dönem Türk düşünce tarihinin ilginç
isimleri arasında yer aldı.

Kahve köşelerinde ders çalışırken Darüş-
şafaka’nın kapısı açıldı

Darüşşafaka tarihçesini ilk kez kaleme
alan isimlerden biri olan Ergin, 1883’te
Malatya’nın İmran köyünde doğdu. Kahve
köşelerinde ders çalışmak zorunda kalan
Osman Nuri Ergin’e, Darüşşafakalı ünlü
matematik eğitimcisi ve baba dostu Meh-
met İzzet Bey yardım elini uzatarak, Da-
rüşşafaka’ya girmesine vesile oldu. 1893’te
Darüşşafaka’ya giren Ergin, 1901’de üstün
başarıyla mezun oldu. Aynı yıl, eski adı

Şehremaneti olan İstanbul Belediyesi’nde
memur olarak çalışmaya başlayan Ergin,
1904’te Darülfünun’a, bugünkü adıyla İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü’ne
girdi ve 1907’de birincilikle mezun oldu.
Bu dönem Fransızca ve Arapçayı öğrenen
Ergin, Darülfünun’un yakınındaki Sahaf-
lar Çarşısı’ndan çoğunluğu el yazması pek
çok kitabı toplayarak, eşsiz kütüphanesi-
nin temelini atmaya başladı. 

İstanbul’un 6 bin 214 sokağına ad verdi 
1927'de ilk nüfus sayımına karar veril-

diğinde İstanbul sokaklarına isim vermek-
le görevlendirilen Ergin, beş ay içinde 6
bin 214 sokağın çoğuna Türk büyükleri-
nin adlarını vererek otuz sekiz haritadan
meydana gelen bir rehber hazırladı.
1928'de İstanbul Şehremanet i Mecmua-
sı'nı çıkarmaya başlayan Ergin, belediye-

den ayrılıp vilayete geçinceye kadar bu
derginin yöneticiliğini yaptı. 1901 yılında
girdiği belediyede ulaştığı en son nokta ge-
nel sekreterliktir. 

1924 yılında atandığı bu görevi, emek-
li olduğu 1946 yılına kadar sürdüren Er-
gin, resmi görevlerinin yanında Dârüşşa-
faka, Vefa Lisesi ve Amerikan Kız Kole-
ji’nde eğitmenlik yaptı. 

Belediye Zabıta Memurları Mektebi ile
Polis Meslek Mektebi’nde belediyecilik,
kanun ve nizamnâmeler, halk için açılan
gece mekteplerinde de Türkçe, edebiyat,
felsefe, sosyoloji, tarih ve belediye bilgileri
dersleri verdi. Bu okullarda alfabeyi pratik
yoldan öğretmek üzere “Kolay Elifbâ” (İs-
tanbul,1326) adlı eserini kaleme alan Er-
gin’in öğretmenlik hayatı 1956'ya, araştır-
ma ve yazı hayatı ise vefat ettiği 1961 yılına
kadar devam etti.

Osman Nuri Ergin vefatının
50. yılında anıldı

Cumhuriyet tarihinin ilk şehir tarihçisi, Türk

belediyeciliğinin önemli ismi, İstanbul

Belediyesi’nde uzun yıllar memurluk,

başkâtiplik, şube müdürlüğü, mümeyyizlik ve

mektupçuluk yapan Darüşşafakalı Osman

Nuri Ergin vefatının 50. Yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. 

Darüşşafakalılar, Reşat Aysu (DŞ’32) anısına verilen konserdeydi 

Darüşşafaka, tarihi boyunca sayısız
çocuğun hayatın eğitimle değiş-
tirirken, bilimden sanata, edebi-

yattan spora her alanda lider isimler
yetiştirdi. İşte bu isimlerden biri de Türk
musikisinin çığır açan bestekârı olarak
adını tarihe yazdıran1932 Darüşşafaka
mezunu Reşat Aysu’dur. Ufuk açıcı bes-
tekârlığıyla Türk musikisinde silinmez iz-
ler bırakan Aysu'nun 101’inci doğum
yıldönümü, 14 Kasım’da Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nda (CRR) verilen
bir konserle kutlandı. Darüşşafakalı Ay-
su’nun anısına düzenlenen konseri din-
leyenler arasında Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldı-
rım, Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Özmen,

Darüşşafaka  Eğitim Kurumları Sanat Bö-
lüm Başkanı Fuat Gönüç ile Daçkalı öğ-
renciler de vardı. Maltepe Üniversitesi ve
Türk Musikisi Vakfı’nın desteğiyle, Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Kon-

servatuarı Klasik Türk Müziği Korosu, şef
Halil İbrahim Yüksel’in yönetiminde Re-
şat Aysu bestelerinden oluşan eserleri
seslendirdi. 

Reşat Aysu’yu yakından tanıyan ta-
rihçi, müzikolog, gazeteci ve yazar Murat
Bardakçı, Aysu’nun müziği hakkında
yaptığı değerlendirme konuşmasında
Aysu’nun başarısında Darüşşafaka’da al-
dığı müzik eğitimin önemli payı olduğu-
nu belirtti. İcra edilen eserlerin, büyük
beğeni topladığı konserin sonunda Da-
rüşşafaka Eğitim Kurumları 10. sınıf öğ-
rencisi Hayrunnisa Ravlı ile hazırlık sınıfı
öğrencisi Yiğitcan Yılmaz, Reşat Ay-
su'nun oğulları Prof. Dr Emre ve Yalvaç
Aysu’ya birer plaket takdim etti. 
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“Yeryüzünde bundan daha
büyük iyilik olabilir mi?”

“Darüşşafaka, pırıl pırıl evlatlar yetiştiriyor, büyük bir iyilik yapıyor. Babasını yitirmiş,
yoksul, belki de okula gitme olanağı almayan çocukların elinden tutuyor ve onlara

eğitimle yeni bir şans veriyor. Yeryüzünde bundan daha büyük iyilik olabilir mi?
Darüşşafaka, vatan için, millet için çok büyük bir iş yapıyor. Düşünün, mal varlığınızı

Darüşşafaka’ya bırakmak mı yoksa sizi aramayan, sormayan, belki arkanızdan
bir duayı bile esirgeyecek bir akrabaya mı bırakmak daha hayırlı?”



17BAĞIŞÇILARIMIZ

D
arüşşafaka’ya vasiyet bağışında
bulunan hayırseverlere her ge-
çen gün yeni bir isim ekleniyor.
Kişinin vefatı durumunda ge-

çerlilik kazanan bir bağış türü olan vasiyet
bağışında, vasiyetçi yaşadığı sürece malları-
nı dilediği gibi değerlendirebiliyor, satabi-
liyor veya vasiyetinden vazgeçebiliyor.
Kökleri Osmanlı Sarayı’na uzanan bir aile-
den gelen hayırsever Nevin Arkan da Da-
rüşşafaka’nın vasiyet bağışları arasında yer
alıyor. Arkan’ın büyük dedesi Yahya Efendi,
II. Mahmut’un hocası, dedesi Ziyaeddin
Efendi ise şeyhülislamlık görevinde bulun-
muş bir isim. 200 yıl önce büyük dedesi ta-
rafından yaptırılan Yahya Efendi Köş-
kü’nde ziyaret ettiğimiz Nevin Arkan, önce

elleriyle pişirdiği nefis aşureden ikram edi-
yor, sonra da sımsıcak sohbetini…   “Ailem
Cumhuriyet’ten sonra doğduğum için is-
mimi  Nevin, yani ‘yeni’ koymuş” diye baş-
layan Nevin Arkan ile Osmanlı Sarayı’ndan
Cumhuriyete uzanan aile köklerini, İstan-
bul’un İstanbul olduğu zamanları, Darüş-
şafaka ile tanışma öyküsünü, vasiyet
bağışçısı olma gerekçelerini ve daha pek
çok konuyu konuştuk.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1930 İstanbul doğumluyum. Babam,

onun babası, onun babası hep İstanbullu-
dur. Büyük dedemiz Yahya Efendi, Sultan
Mahmut’un (II. Mahmut) hocası, yani onu
yetiştiren kişi... Yahya Efendi’nin oğlu Ziya-
eddin Efendi ise şeyhülislam. Onun oğlu
Amir Bey ise babam olur. Annem de baba-
annem de saraya mensup. Hatta babaan-
nem saraydaki hanımlara müzik hocalığı
yaparmış, çok güzel piyano çalardı. Yahya
Efendi’nin Cağaloğlu’nda bahçe içinde bü-
yük bir evi varmış. Kışları orada, yazları ise
Kandilli’deki yalıda geçirirlermiş. Tabii o
vakit vapur falan yok. Sandalla gidip geli-
yorlar. Ancak bir yangında yalı yanıyor. Bu-
nun üzerine Yahya Efendi, yaklaşık 200 yıl
önce şu an yaşadığım köşkü yaptırıyor. Ben,
bu köşkte doğdum. İlk ve ortaokulu Kan-
dilli’de okudum. Liseyi ise Taksim’de Yeni
Kolej vardı, orada bitirdim. Ardından da
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne gir-
dim. Resme meraklıydım.  Akademide Şe-
fik Bursalı, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi
hocalardan ders aldım. 1950’de akademi-
den mezun oldum ve aynı yıl evlendim.

Eşinizle nasıl tanışmıştınız?
O yıllarda gündüzleri çay partileri olur-

du. Böyle bir parti esnasında tanıştık. Adı
Senai idi. O da saraya mensup bir aileden
geliyordu. Edebiyat fakültesini bitirmişti
ama bu alanda hiç çalışmadı. İki kızımız ol-
du. Büyük kızım Sainte Pulchérie Fransız
Lisesi’ni, küçük kızım Serra ise akademiyi
bitirerek, benim gibi ressam oldu. 

Sanatçı bir ailesiniz…
Evet, sanırım genlerimizden geliyor. Ha-

yal meyal de olsa hatırlıyorum; babam her
hafta çoğu konservatuarda hoca olan arka-
daşlarını evimizde toplar, fasıl yapardı. Ken-
disi de zaten keman çalardı. Ben, piyanoyu
babaannemden öğrendim. Eşim de müzik-
le ilgiliydi. Çok güzel sesi vardı ve operaya
meraklıydı. Hatta Devlet Operası Genel Mü-
dürü Aydın Gün’ün ısrarı neticesinde Senai,
tenor olarak özel konserler verdi. Tabii, özel
sektörde çalışıyordu. Operanın sağladığı
olanaklarla işinin arasında büyük fark vardı.
Bu nedenle devam etmedi. 

Sizin çalışma hayatınız oldu mu?
Beykoz Ortaokulu’nda resim öğretme-

ni olarak dört yıl görev yaptım. Ancak ço-
cuklarım doğunca bırakmak durumunda
kaldım, çünkü aldığım aylığı çocukların ba-
kıcısına veriyordum. Birgün annem, “Kı-
zım,  evinde otur, kendi çocuklarını büyüt”
dedi. Böylece öğretmenliği bıraktım ama
hâlâ içimde ukdedir. Bununla birlikte res-
me devam ettim, pek çok resim sergisine
katıldım. Yirmi yıl önce eşimi kaybedince
de resim çalışmalarına ağırlık vermeye ka-
rar verdim.  Mesut Eren Atölyesi’ne girdim,
hâlâ da oraya devam ediyorum. Ben, artık
yaşımı başımı aldım. Gayem;  gençlere ör-
nek olup onları teşvik etmek. Boş duran
gençleri, hanımları gördükçe şaşırıyorum.
Üretmek kadar güzel bir duygu olamaz.
Üretmek insanı bambaşka yapıyor. 

Yağlı boya çalıyorsunuz...
Evet, yağlı boya çalışıyorum ve doğayı

çok sevdiğim için özellikle tabiatla ilgili re-
simler yapıyorum. 

Peki, Darüşşafaka ile tanışma hikâyenizi bi-
zimle paylaşır mısınız?

Tabii… Bana babalık yapan, çok sevdi-
ğim bir amcam vardı: Veysi Konuralp…
Kardeş çocukları olurduk ama kendisine
“amca” derdik. Ben, babamı beş yaşında yi-
tirdim. Bu nedenle Veysi Amca, bize bir ne-
vi babalık yaptı. 1943’te vefat etti. Onun
cenaze merasimine Darüşşafakalı çocuklar
gelmişti, çünkü Veysi Amca, vefatından ön-
ce Valide Sultan’da büyükçe bir arsayı Da-
rüşşafaka’ya bağışlamış. İşte ilk kez o zaman
Darüşşafaka’dan haberdar oldum. O küçü-
cük çocukların cenazede gösterdikleri say-
gıyı, içten davranışları, üzerinden yıllar



geçmesine rağmen hiç unutamadım.  Bazı
akrabalarımız o arsada hak  iddia ederek
mahkemeye başvurdu. Hatta bana da dava
açmayı tavsiye edenler oldu ama ben, hep
“O çocuklara helali hoş olsun” dedim. İşte o
günden beri de Darüşşafaka’ya karşı büyük
sempatim var. Sonraları Darüşşafaka’dan
yetişmiş, mevki sahibi çok insan tanıdım.
Hepsi birer beyefendi, hanımefendiydi.
Böylelikle aklımın bir köşesinde var olan
Darüşşafaka’ya bağış yapma fikri, zamanla
olgunlaştı. Eşimi kaybettikten sonra da bu
fikri uygulamaya karar verdim ve Darüşşa-
faka’ya vasiyet bağışında bulundum. 

Bu kararınızı kızlarınız nasıl karşıladı?
İki kızım da çok iyi karşıladı. Şimdi kü-

çük kızım da Darüşşafaka’ya vasiyet bağı-
şında bulunmayı düşünüyor. Çünkü
yaklaşık yirmi yıldır Darüşşafaka’nın vasiyet
bağışçısıyım. Bu süre boyunca Darüşşafa-
ka’yı daha yakından tanıma olanağı bul-
dum. Ne kadar güvenilir bir kurum
olduğunu, verdiği hizmetin büyüklüğünü
gördüm. Her bayram ziyaretime geliyorlar,
süreki arayıp hatırımı soruyorlar. Kısacası;
bir aile gibi olduk. O kadar iyi bir müesse-
se ki... Pırıl pırıl evlatlar yetiştiriyor, büyük
bir iyilik yapıyor.  Babasını yitirmiş, yoksul,
belki de okula gitme olanağı almayan ço-

cukların elinden tutuyor ve onlara eğitimle
yeni bir şans veriyor. Yeryüzünde bundan
daha büyük iyilik olabilir mi? Darüşşafaka,
vatan için, millet için çok büyük bir iş yapı-
yor. Düşünün, mal varlığınızı Darüşşafa-
ka’ya bırakmak mı yoksa sizi aramayan,
sormayan, belki arkanızdan bir duayı bile
esirgeyecek bir akrabaya mı bırakmak da-
ha hayırlı? Darüşşafaka’nın bağışçılarına
karşı daima vefalı olduğunu herkes bilir.  

Eski İstanbul’a ilişkin neler söylemek is-
tersiniz?

Çok başkaydı. Ne mutlu ki bana İstan-
bul’un en güzel zamanına yetişmişim. Ön-
celikle insanlar bir başkaydı. Herkes varlıklı
değildi ama halinden memnundu. Çok
mutlu ve saygılıydı. Dostluk, arkadaşlık var-
dı. Şimdi ise herkes tek başına. Bakın, oyun-
cu Sumru Yavrucuk, kiracımız olur. Geçen
sene aşure yaptığımda ona da vermiştim,
çok beğenmiş, “Tam eski aşureler gibi yap-
mışsınız” demişti. Bu yıl da aşure yapmadan
Sumru Hanım’ı aradım ve ne zaman evde
olacağını, ona göre aşure pişireceğimi söy-
ledim. Çok mutlu oldu. “Siz, beni ağlattı-
nız” dedi. İşte eskiden herkes böyleydi. Bu
nedenle eski İstanbul’un en çok insanlarını
özlüyorum. Düşünün Boğaz’dan denize gi-
rerdik. Bir sandalcımız vardı.  Bizi sabahtan
alır, Kanlıca’nın Körfez Koyu’na götürür-
dü. Akşam kadar denize girerdik. Zeki Mü-
ren, Müzeyyen Senar gibi isimler de o koya
gelirdi. Biz de sandala oturur Zeki Müren’i
seyrederdik. Düşünün 1950 yılında, akade-
miye giderken annem, “Aman kızım dikkat

et! İstanbul, çok kalabalık oldu” derdi. O
zamanlar İstanbul’un nüfusu bir milyondu.  

Evinizde Osmanlı Sarayı’na dair çok şey an-
latılır mıydı?

Anlatılmazdı. Çünkü bizimkiler Cum-
huriyete bağlıydı. Kendimi bildim bileli evi-
mizde Cumhuriyet gazetesi okunurdu, hâlâ
da o okunur.  Nur içinde yatsın anneciğim
elimden tutup, beni Atatürk’ün cenaze me-
rasimine götürmüştü ve demişti ki; “Kızım,
bunu hayatın boyunca hiç unutma.” Ben
de o günü hiç unutmadım, hâlâ dün gibi
hatırlarım. Nasıl kalabalık biliyor musunuz?
Sokaklar, evler insan taşıyordu ve kent uğul-
tu halinde ağlama sesiyle yankılanıyordu.
Evet, ailem saraydan çıkmıştı ama sonuna
kadar Cumhuriyete bağlıydı. Çünkü düşü-
nebiliyorlar, iyi - kötüyü birbirinden ayırt
edebiliyorlardı. Evimizde saraydaki hayat
pek konuşulmazdı ama işgal günleri hep
anlatılırdı. Örneğin;  köşkümüzün bahçe-
sine kadar giren işgalci devletlerin askerle-
rinin, yarattığı korkuyu defalarca babaan-
nemden dinledim. Evin kızlarını bahçe-
mizde içip, sarhoş olan işgalci askerlerden
korumak için nasıl sakladıklarını anlatırdı,
çünkü istekleri eve girip istediklerini alıp
götürürlermiş. Bunları gören, yaşayan, bi-
lenler nasıl Atatürk’ü sevmez, nasıl Cum-
huriyete bağlı olmaz ki…

Darüşşafaka’ya dair bir mesajınız var mı?
Herkesin bir şekilde Darüşşafaka’ya des-

tek vermesi gerektiğine inanıyorum. Çün-
kü memlekete hayırlı evlatlar yetiştiriyor.
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“Bana babalık yapan, çok
sevdiğim bir amcam vardı:

Veysi Konuralp… 1943’te
vefat etti. Onun cenaze

merasimine Darüşşafakalı
çocuklar gelmişti, çünkü

amcam, vefatından önce
Valide Sultan’da büyükçe
bir arsayı Darüşşafaka’ya

bağışlamış. İşte ilk kez o
zaman Darüşşafaka’dan

haberdar oldum. 
O küçücük çocukların

cenazede gösterdikleri
saygıyı, içten davranışları,
üzerinde yıllar geçmesine
rağmen hiç unutamadım.

Sonraları Darüşşafaka’dan
yetişmiş, mevki sahibi çok
insan tanıdım. Hepsi birer

beyefendi,
hanımefendiydi.” 



DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI

UNUTMAZ
UNUTTURMAZ!
Onlar, Darüşşafaka’nın yeşil-siyah demir kapısından içeri
girdiklerinde dokuz, ayrıldıklarında ise on dokuz
yaşında oluyorlar. Bizler, onların büyümelerine,
gelişmelerine, başarıdan başarıya koşmalarına, kendi
ayakları üzerinde durmalarına, akademik, sosyal ve
kültürel açıdan tam donanımlı bir şekilde hayata
atılmalarına destek oluyor, kısacası eğitimle
yaşamlarının değişmesini sağlıyoruz. 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.
Bir buçuk asırlık tarihi boyunca bağışçılarının güvenine ve
arzusuna gölge düşürecek herhangi bir eyleme izin vermeyen
Darüşşafaka, aydınlık bir Türkiye’nin eğitimle sağlanacağına
inanan siz gönlü yüce hayırseverleri, gözleri arkada kalmadan
bağışta bulunmaya davet ediyor.

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 gibi ekonomik değer getiren bir
hakkı, Cemiyetimize bağışlayabilir. Medeni hakları kullanma ehli-
yetine sahip herkes böyle bir bağışlama tasarrufunda
bulunabilir. Kişiler, taşınmazlarını bağışlarken taşınmazın sadece
kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa hakkını kendilerinde saklı tutabi-

lirler. Bu durumda taşınmaz malın sadece kuru mülkiyeti Darüş-
şafaka Cemiyeti’ne geçerken, kullanma ve gelirlerinden yarar-
lanma hakkı vefatına kadar bağışçıda kalacaktır. Bağışçının vefatı
halinde, intifa hakkı kendiliğinden sona erer. Ayrıca; belirli şartla-
rın ve yükümlülüklerin
Cemiyetimiz tarafından yerine getirilmesi koşuluyla da bağış yapa-
bilirsiniz.

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 yazı-
nız ya da sözlü olarak düzenleyeceğiniz bir vasiyetnameyle, her-
hangi bir malınızı, mal varlığınızın tümünü veya belli bir kısmını
Cemiyetimize bağışlayabilirsiniz. Vasiyet bağışında bulunan herkes
yaşadığı sürece mallarını dileği gibi değerlendirme hakkına sahip-
tir. 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 hu-
kuki sorunlarınızı (kira takibi, kiracı davaları) takip ediyoruz.
• Size verdiğimiz MEDLINE kartıyla acil durumlarda indirimli dok-
tor ve ambulans hizmeti alabiliyorsunuz.
• Özel bakım gerektiren sağlık sorunlarınızda, belirli bir süre Mal-
tepe Özel Bakım Ünitesi’nden faydalanabiliyorsunuz.
• Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerdeki indirimlerden yarar-
lanabiliyorsunuz.
• Hastalandığınızda hastaneye götürülmenizi temin ediyor ve te-
davi 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 olarak ye-
rine getirilmesini sağlıyor, düzenli olarak bağışçılarımızın kabir
bakımını yaptırıyor ve her yıl Kadir Gecesi, Mevlit okutuyoruz.

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

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

0212 444 1863 numaralı telefondan
Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
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Kuruluşundan bu yana sadece sınavla
öğrenci kabul eden Darüşşafaka, her
yıl olduğu gibi 2011 yılında da ailesi-

ne katacağı yeni öğrencileri belirlemek için
Türkiye genelinde 20 ilde sınav düzenledi.
Babası hayatta olmayan ve ilköğretim üçün-
cü sınıfta okuyan 11 bin 500 öğrenciye tek
tek sınav daveti gönderen Darüşşafaka’nın
bu çağrısına 1.458 aday yanıt vererek 29 Ma-
yıs’ta gerçekleştirilen sınava katıldı. Asil ve
yedek listelere giren 167 adayın isimlerinin,
10 Haziran’da kamuoyuyla paylaşılmasından
sonra 20-24 Haziran tarihleri arasında tüm
adayların sağlık kontrolleri İstinye Devlet
Hastanesi’nde yapıldı. Adayların yatılı eğitim
için engel teşkil edebilecek bir sağlık sorun-
larının olup olmadığının tespitinin ardın-

dan asırlardır süren bir başka geleneğe, eko-
nomik durumlarının tespitine geçildi.

Sınav Kayıt ve Kabul Komisyon Başkanı
Davut Ökütçü’nün başkanlığında 5 Tem-
muz-5 Ağustos tarihleri arasında yürütülen
ekonomik durum araştırması kapsamında;
Darüşşafaka Cemiyetim Yönetim Kurulu
üyeleri, mezunları ve misyonuna gönül ve-
renler, 39 ilden sınavı kazanan adayları tek
tek evlerinde ziyaret etti. Çaldıkları her ka-
pıda farklı bir hikâyeyle karşılaşan Darüşşa-
faka gönüllüleri, hem adayların aileleriyle
tanıştı hem de gerçekten çocuklarına iyi bir
eğitim verme olanağına sahip olup olma-
dıkları incelendi. 

Ziyaret ettikleri evlerden kimi hüzün, ki-
mi yokluk, kimi yoksunluk kokan ama hep

umut dolu hikâyelerle geri dönen Darüşşa-
faka dostları tarafından hazırlanan raporla-
rın değerlendirilmesi neticesinde, Darüşşa-
faka’da okumaya hak kazanan 120 çocuk be-
lirlendi. 

Bursa’dan üçüz; Çorum’dan ikiz kar-
deşlerin varlığı, herkese büyük mutluluk ya-
şatırken, Kilis’ten sınav kazanan Emine
Dilan Hacıarap’ın öyküsü ise bir o kadar
hüzünlendirdi. Kanser olduğunu öğren-
dikten sonra “Kızımı sadece Darüşşafaka’ya
emanet edebilirim” diyerek, onu sınava ha-
zırlayan Emine’nin annesi, Emine, sınavı
kazandıktan sonra hayatını kaybetmişti. Sı-
navı kazanarak annesine en büyük arma-
ğanı verdiğine inanan Emine, şimdi Darüş-
şafaka’da… 

Ülkemizde “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesinin yaşatıcısı Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her
yıl olduğu gibi 2011 yılında da ülke genelinde düzenlediği sınavda başarılı olan 120

öğrenciyi bünyesine kattı. Ağrı’dan Edirne’ye kadar 37 ilden 120 çocuk, bundan böyle
eğitim hayatlarına Darüşşafaka’da devam edecek ve kolej seviyesinde eğitim alacak.

Dergimizin yeni sayısında sizler için her yıl Darüşşafaka Ailesi’ne katılan öğrencilerin
nasıl belirlendiğini mercek altına yatırırken, 2011’in sınav hikâyelerini de derledik. İşte

öğrencisini Darüşşafaka sınavına sokan, idealist bir öğretmen Ali Kademli’nin, kazanan
adayların mali durum tespit araştırması için Van, Ağrı ve Doğubayazıt’a giden

Darüşşafakalı Fatma Yılmaz’ın, sınavda ilk üçe giren Edanur Şahin, Davut Elter ve Eray
Çakar’ın ve Bursa’dan sınavı kazanan üçüz kardeşlerin hikâyesi…

DOSYA
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Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır Köyü’ndeki Ahmet Elmalı İlköğretim Okul
Müdürü Ali Kademli, Darüşşafaka’da okumaya hak kazanan Ali Elmalı’nın

öğretmeniydi. Darüşşafaka’nın gönderdiği sınav davetiyesini aldıktan sonra
öğrencisinin sınav başvurusunu yapan, ardından sınav merkezi Trabzon’a götüren Ali

öğretmen, 40.’lıkla sınavı kazanan Ali’yi kayıt için İstanbul’a da bizzat getirdi.

İdealist bir eğitimci:
Ali Kademli
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G
iresun’un Yağlıdere ilçesine bağ-
lı Sınır Köyü’ndeki Ahmet El-
malı İlköğretim Okul Müdürü
Ali Kademli, Darüşşafaka’da

okumaya hak kazanan 120 öğrenciden biri
olan Ali Elmalı’nın öğretmeniydi. Darüşşa-
faka’nın gönderdiği sınav davetiyesini aldık-
tan sonra önce öğrencisinin sınav baş-
vurusunu yapan, ardından sınav merkezi
Trabzon’a götüren Ali öğretmen, sınavı
40.’lıkla kazanan öğrencisini kayıt için İs-
tanbul’a da bizzat getirdi. Mali durum ince-
lemesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım tarafından
gerçekleştirilen öğrencisini, bu ziyaret esna-
sında da yalnız bırakmayan Ali öğretmen,
idealist bir eğitimcinin bir çocuğun hayatını
nasıl değiştirebileceğinin güzel bir örneği… 

Sınav başvurusunu yaptı, sınav merkezine
götürdü, kayıt için İstanbul’a getirdi

Ali Elmalı’nın sınav başvurusu yapan, sı-
nav için Trabzon’a götüren, ardından da
kayıt yaptırmaya İstanbul’a getiren Kadem-
li, sürecini şöyle anlatıyor: “Darüşşafaka’nın
tanıtım broşürü okula geldiğinde Ali’nin
annesine haber vererek, sınav başvurusu ya-
pacağımı söyledim. Sınav evraklarını hazır-
ladım ve başvurusunu gerçekleştirdim.
Sınav için Trabzon birlikte gittik, ardında
da kayıt için İstanbul’a getirdim.”

Ali’nin sınavda 40. olmasının ve eğitim
hayatına Darüşşafaka’da devam etmesinin
kendisine büyük mutluluk yaşattığını ifade
eden Kademli, “Öğretmenlik, girdisi insan
olan, maddi unsurlardan çok manevi do-
yum veren bir meslektir. Öğretmen için tek
mutluluk ve haz kaynağı elindeki tek ma-
teryal olan öğrencilerinin başarısını gör-
mektir. Ali’nin sınavı kazanması bu hazzı
yaşattı bize. Kurumların asıl varoluş sebebi
verimliliktir. Müdürlüğünü yaptığım oku-
lun verim tablosuna artı değer kattığını ve
hem benim hem diğer öğretmen arkadaş-
ların iş doyumun artırdı” diyor. Ali’nin ba-
şarısının gerek köyünde gerekse ailesince
memnuniyetle karşılandığını kaydeden Ka-
demli, şöyle konuşuyor: “Ali’nin annesi, eşi-
nin vefatından sonra kayınpederinin evinin
yanında fiziki imkânları çok kötü bir odada
yaşıyordu. Sınavı kazandıktan sonra annesi
çok sevindi. Çünkü Ali’nin ikisi okula de-
vam eden, üç kardeşi var. Ablası  Anadolu
öğretmen lisesini kazandı. Bu koşullarda
Ali, maddi olarak eğitiminin ilerleyen dö-
nemlerinde büyük sıkıntılar yaşayacak ve
potansiyelinin altındaki bir okula devam et-
mek zorunda kalacaktı. Aile bireylerinin
hepsinden memnuniyet bildiren ifadeler
duyduk. Ali’nin sınavı kazanması birçok ye-
rel haber organında yer buldu. Sınır Köyü,
bir zamanlar Türkiye’nin en büyük köyü ol-

masına rağmen ne yazık ki yükseköğrenim
gören kişi sayısı bir elin parmaklarını geç-
meyecek kadar azdı. Son üç, dört yıldır ci-
var okullarla birlikte ortaöğretime gönder-
diğimiz öğrencilerle insanlar vizyon kazan-
maya, kız çocuklarını okutmaya başladı.
Ali’nin ilköğretimdeki bu başarısı daha
farklı ve anlamlı oldu.”

“Her ailenin çocuğunu  göndermek isteye-
ceği bir kurum”

Kademli, bir eğitimci olarak Darüşşafa-
ka Eğitim Kurumları hakkında ise şu gö-
rüşleri dile getiriyor: “Darüşşafaka’yla ilgili
ilk düşüncem yıllar önce okuduğum bir ya-
zıdan aklımda kalan Darüşşafaka’nın mad-
di durumu yetersiz çocuklara sağladığı

eğitimde fırsat eşitliği kimliğidir. Babalarını
kaybederek hayata geride başlayan, maddi
imkânlardan yoksun başarılı çocukların
eğitimine verdiği destekle, dezavantajlı du-
rumdaki öğrencilerin hayatında çok önem-
li yeri olduğunu düşünüyorum. Okulda
bulunan tüm öğrencilerin aynı sosyal ve
ekonomik statüde olmasının da onlar için
önemli olduğuna inanıyorum. Ali’yi kayda
getirdiğimde okulu gezme olanağı da bul-
dum. Devlet okullarının çoğunda olmayan
spor tesisleri, yemekhane, kütüphane, sağ-
lık birimi gibi olanaklarıyla her öğretmenin
çalışmak ve çocuğuna iyi bir gelecek hazır-
lamak isteyen her ailenin de çocuğunu
göndermek isteyeceği bir kurum olduğunu
düşünüyorum.”

Giresun’da Daçka’da

Ali Elmalı, Giresun’daki evinin önünde ailesi ile birlikte.
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Asırlık bir gelenek: Mali
durum araştırması

Mali durum araştırması, Darüşşafa-
ka tarihinin köklü gelenekleri ara-
sında yer alıyor. Her yıl, Darüşşa-

faka’nın misyonuna gönül verenler, sınavı
kazanan adayların maddi koşullarının ger-
çekten yetersiz olup olmadığını araştırmak
için yola düşüyor. Türkiye’nin neresinde
olursa olsun sınavı kazanan aday, evinde zi-
yaret ediliyor, ailesiyle tanışılıyor ve adayın
yaşadığı ortam yakından görülüyor. Bu zi-
yaretler, aynı zamanda çocuğunu yatılı bir
okula gönderme konusunda tereddüt yaşa-
yan ailelerin tereddütlerinin giderilmesine,

hatta çocuğunu göndermek
istemeyenlerin bu kararından
vazgeçirilmesine aracılık edebili-
yor. Tıpkı Van’dan Darüşşafaka sı-
navını kazanan Davut Elter’in hikâye-
sinde olduğu gibi…

Bu hikâyenin devamını dinlemek için
Davut Elter’in ev ziyaretini yapan Darüş-
şafakalı Fatma Yılmaz ile bir araya geldik.
Fatma Yılmaz da Darüşşafaka’nın hayatı-
na dokunduğu binlerce çocuktan biri…
1976’da Darüşşafaka’ya giren Yılmaz, “O
dönem babası hayatta olanlar da alını-

yordu. Ben de ba-
bası hayatta olup da Darüşşafaka’da oku-
ma şansı yakalayanlardanım” diyor.
Darüşşafaka ile bağlarını hiçbir zaman
koparmayan ve Darüşşafakalılar Derne-
ği’nin beş yıl genel sekreterliğini yapan
Yılmaz, “Ben hayatımı Darüşşafaka’ya
borçluyum. Çünkü çok zor koşullardan

Darüşşafaka’nın misyonuna gönül verenler, her yıl olduğu gibi bu yılda sınavı kazanan
yedek ve asil listelerdeki 167 adayın mali durum araştırmasını gerçekleştirmek için

yollara düştü. Bunlardan biri de Fatma Yılmaz’dı. Darüşşafaka’nın hayatına
dokunduğu binlerce çocuktan biri olan Yılmaz, Van, Ağrı ve Doğubayazıt’tan

sınavı kazanan üç adayı evlerinde ziyaret etti. 
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Darüşşafaka’ya gelmiştim. Bu nedenle
Darüşşafaka benim için aile, tokluk ve sı-
cak bir yuvadır. Orada öğrendiğim İngi-
lizce sayesinde hayatımı kazandım, iki
çocuğumu yetiştirdim” diye konuşuyor.

“Hayatımda yıllar önce evime gelerek
mali denetimi gerçekleştiren insanın çok
özel bir yeri var”

“Sağlığım yettiği sürece adayların ma-
li denetim araştırmasında görev almayı
sürdüreceğim” diyen Yılmaz, bunun ne-
denini ise şöyle açıklıyor: “Benim haya-
tımda yıllar önce evime gelerek mali
denetim yapan insanın çok özel bir yeri
vardır. Hatta benim için dünyadaki en
büyük insan odur. Çünkü babam beni
Darüşşafaka’ya göndermiyordu. Onun
gösterdiği yakınlık sayesinde babam ka-
rarını değiştirdi. Yani bana ikinci bir şan-
sı o kişi verdi. O yüzden mali durum
tespit çalışmasında görev almayı çok
önemsiyorum. Davut Ağabeyin (Ökütçü)
çağrısını duyunca hemen gönüllü oldum.
Geçen sene Erzurum’a gitmiş, iki adayın
ev ziyaretini gerçekleştirmiştim. Bu sene
ise Van, Ağrı ve Doğubayazıt’tan sınavı
kazanan üç adayı ziyaret ettim.”

İstanbul’dan Van’a uzanan bir ziyaret hi-
kâyesi: Davut Elter

Yılmaz, mali durum araştırmasını ger-
çekleştirdiği üç çocuktan biri olan Davut
Elter’in öyküsünü şöyle anlatıyor:  “Davut,
sağlık kontrolü için amcasıyla birlikte Da-
rüşşafaka’ya gelmiş. Bir gece kalmışlar.
Ancak amcası yeğenini emanet edemeye-
ceğini düşünerek, ertesi gün Davut’u sağ-
lık kontrolüne sokmadan geri götürmüş.
Bu nedenle ben, Van’a sadece mali dene-
tim yapmaya değil, aileyi ikna etmeye de
gittim. Tabii Davut Ağabey (Ökütçü) gün-
lerce aileyi ikna için uğraşmıştı. Ardından
da ben gittim. Aileyle altı saat konuştuk,
sonunda aile ‘tamam’ dedi. Davut’un sağ-
lık kontrollünü Van’da yaptırdım. İki gün-
lük seyahat, 10 günü buldu.”

İstanbul velisi oldu
Van’da 10 gün birlikte vakit geçirdiği

ve çok yakınlaştığı Davut Elter’in İstanbul
velisi de olan Yılmaz, “Darüşşafaka’da
okuyan bir öğrencinin İstanbul velisiy-

dim. Adı Fatih Kurnaz… Onu, 1994-1995
öğretim yılı biterken tanımış ve İstanbul
velisi olmuştum. Fatih, benim çocukla-
rımla birlikte büyüdü, üçüncü çocuğum
oldu. 2004’te Darüşşafaka’dan mezun ol-
du, güzel sanatlara devam etti. Şimdi de
Davut’un İstanbul velisiyim. Bu karar alır-
ken Fatih’i de aradım. ‘Abla, beraber bü-
yütürüz’ dedi ve o da Davut’un İstanbul
velisi oldu.” Yılmaz, Darüşşafaka öğrenci-
lerinin İstanbul velisi olmaktan aldığı
hazzı ise şu cümlelerle anlatıyor: “1994’te
Fatih bizim ailemize geldiğinde iki çocu-
ğun arasındaydı. Onun bütün gelişimle-
rini izlemek, büyük keyifti. Mesela
Fatih’in resim yeteneği bizim evde oraya
çıktı. Büyük kızım ressam. Oyun oynatır-
ken Fatih, bir resim çizdi. Böylece Fa-
tih’in resim yeteneğini keşfettik. Okulla
iletişime geçerek, özel kurs almasını sağ-
ladım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nde derece yaptı. Kendi
çocuklarımın başarısı bana nasıl haz ve-
riyorsa onun başarıları da aynı hazzı veri-
yor. Davut’a gelirsek, çok zeki bir çocuk.
Benim alışkın olmadığım bir matematik
zekâsı var. Çok başarılı bir öğrenci olaca-
ğı konusunda hiç şüphem yok.”

“Bir daha yedek öğrenciye  gitmek iste-
miyorum”

Her yıl mali inceleme çalışmasına ka-
tılacağını belirten Yılmaz, “Ancak bir da-
ha yedek listeden sınavı kazanan bir
adaya gitmek istemem. Çünkü bu sene zi-
yaret ettim üç adaydan biri yedek liste-
deydi ve ne yazık ki gelemedi. Ailesi çok
istiyordu. Keşke onu da alabilseydik, çün-
kü çok zor durumdaydı. Onu alamadığı-
mıza çok üzüldüm. Bir daha karşılaşmak
istemediğim şey yedek öğrenciye gitmek”
diye duygularını dile getiriyor.
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Darüşşafaka sınavının
ilk üçü…

Edanur Şahin: “Bilim insanı olacağım”
Geçtiğimiz sene olduğu gibi 2011 yılın-

da da Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın birincisi
kız öğrenciler arasından çıktı. 2011’in sınav
birincisi Edanur Şahin, Gülsuyu İlköğretim
Okulu öğrencisiydi.  İlk olarak birinci sınıf-
tayken okuluna asılan afiş sayesinde Darüş-
şafaka Eğitim Kurumları’ndan haber oldu-
ğunu söyleyen Edanur, “ Öğretmenim Mi-
ne Fettahoğlu, istersem beni Darüşşafaka sı-
navına hazırlayabileceğini söyledi. Ben de
kabul ettim İki yıl boyunca benimle çok il-
gilendi ve sınava hazırlandı” diyor. Birinci
olmayı beklemediğini söyleyen Şahin, “Sı-
navım güzel geçmişti, ilk yirminin içinde
olacağımı düşünüyordum ama birincilik
sürpriz oldu. Annem de öğretmenim de so-
nucu öğrendiklerinde çok sevindi” diye ko-
nuşuyor. 

Başlangıçta eski okulunu özlediğini ama
artık Darüşşafaka’da okumaktan ötürü çok
mutlu olduğunu belirten Edanur, şöyle ko-
nuşuyor: “Eski okulumla burası arasında
dağlar kadar fark var. Eğitimi daha güzel.
Orada olmayan pek çok şey burada var. Me-
sela eski okulumda beden eğitimi dersine
çıkmazdık, çünkü beden eğitimi öğretme-
ni yoktu. Burada ise her hafta beden eğitimi
dersine çıkıyoruz. Ayrıca istediğimiz zaman
bilgisayar kullanabiliyoruz. Ben hep piyano
çalmak istedim ama bu hiç mümkün olma-
dı. Oysa Darüşşafaka’da istediğimiz müzik
aletini çalabiliyoruz.” Gelecekte bilim insanı
olmak istediğini kaydeden Edanur, “Darüş-
şafaka’da aldığım eğitimle bunu başaraca-
ğımı biliyorum” diyor.

Eray Çakar: “Matematikçi olacağım”
Çanakkale’den Darüşşafaka sınavını

ikincilikle kazanan Eray Çakar, “Öğretme-
nim Hasan Hüseyin Soner, bana Darüşşafa-
ka’yı anlattı. Onun eski öğrencilerinden
birisi de sınavı kazanarak Darüşşafaka’ya
gelmiş. ‘Sen de eğitimine orada devam et-
melisin’ dedi. Bana bir test kitabı verdi.
Oradaki testleri çözdüm. Bunun dışında
özel bir hazırlık yapmadım” diyor. İkinci ol-
mayı beklemediğini ifade eden Eray, “Za-

man yetmediği için birkaç soruyu boş bı-
rakmıştım. Bu nedenle ikinci olmayı bekle-
miyordum. Dereceye girince annem çok
sevindi. Darüşşafaka’da okumamı çok isti-
yordu” diye anlatıyor. Darüşşafaka’nın çok
farklı bir okul olduğunu belirten Eray, ken-
disini şaşırtan farkları şöyle sıralıyor: “Bura-
da elma teneffüsleri var. Koridorda elma
dolu sepetlerden istediğimiz zaman elma
alıp yiyebiliyoruz. Yine her koridorda içme
suyu var. Öğretmenler, dersleri daha deği-
şik anlatıyor. Çok daha fazla ödev var.” Baş-
langıçta zorlansa da artık yatakhane haya-
tına alıştığını kaydeden Eray, “İlk geldiğim-
de erken kalmak zor geliyordu ama artık ra-
hatça uyanıyorum. Burada çok arkadaşım
oldu” diyor. En sevdiği dersin matematik ol-
duğun söyleyen Eray, gelecekte de mate-
matikçi olmayı istediğini söylüyor. 

Davut Elter: “Doktor olacağım”
Darüşşafaka’nın her yıl babası hayatta

olmayan üçüncü sınıf öğrencilerine gön-

derdiği sınav davetiyesi sayesinde Darüşşa-
faka’dan haberdar olduğunu anlatan sınav
üçüncüsü Davut Elter, “Öğretmenim Zey-
nel Abidin Demir, bana bir mektup verdi.
Onu okuyunca Darüşşafaka’yı öğrendim”
diyor. Darüşşafaka’yı ilk gördüğünde çok şa-
şırdığını söyleyen Davut, “Bu kadar büyük
bir okul daha önce hiç görmemiştim. Uzun
süre kaybolmaktan korktum. Eski okulum-
da ne basketbol ne futbol sahası ne de yüz-
me havuzu vardı. Buradaki eğitim de çok
farklı. Eski okulumda dersler daha kolaydı,
burada çok zor” diye konuşuyor. Gelecekte
doktor olmak isteyen Davut, duygularını
şöyle dile getiriyor: “İyi ki Darüşşafaka gibi
bir okul var. Eskiden doktor olmak çok
zor bir hedefti ama şimdi değil. Benim gi-
bi babası hayatta olmayan çocuklar için
büyük bir şans. Biz dört kardeşiz. En kü-
çük kardeşim bu yıl birinci sınıfa başladı.
Üçüncü sınıfta geldiğinde o da Darüşşa-
faka sınavına girecek. Onun da buraya
gelmesini çok istiyorum.”  

Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan 120 öğrenci, 19 Eylül’de Darüşşafaka
Ailesi’ne katıldı. Sınavın bu yılki ilk üçü ise İstanbul’dan Edanur Şahin, Çanakkale’den

Eray Çakar ve Van’dan Davut Elter oldu.   

Soldan sağa: Eray Çakar, Edanur Şahin ve Davut Elter.
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Biray Aladağ: “Doktor olacağım ve ke-
man çalmayı öğreneceğim”

On dördüncülükle Darüşşafaka sınavını
kazanan Biray Aladağ, “Okulumuza üçü-
müzün adına düzenlenmiş birer mektup
geldi. İçinde Darüşşafaka’yı tanıtan bir film
vardı. Onu izledik ve üçümüz de gördükle-
rimize hayran kaldık. Çünkü bizim okulu-
muzda hiç öyle şeyler yoktu” diye sınava
giriş sürecini özetliyor. Okumayı çok istedi-
ğini belirten Biray, “Sınavdan sonra üçü-
müzün kazanmasını beklemiyorduk. Tah-
sin’in kazanacağını düşünüyorduk. 14. ol-
duğumu ve Tahsin’i geçtiğimi öğrendiğim-
de çok mutlu oldum” diye duygularını
anlatıyor. Gelecekte doktor olmayı isteyen
Biray,  “Keman çalmayı çok istiyordum ama
bunu şimdiye kadar gerçekleştiremedim.
Darüşşafaka’da her çocuk bir enstrüman
çalıyormuş, ben de keman öğreneceğim”
diyor.

Tahsin Aladağ: “Bilim adamı olacağım ve ilk
icadımı Darüşşafaka’ya armağan edeceğim”

“Bursa’daki özel okulların hepsini
toplasanız Darüşşafaka kadar güzel ol-
maz” diyen Tahsin Aladağ, ilk kez sağlık
kontrollü esnasında gördüğü Darüşşafa-
ka Eğitim Kurumları’na ilişkin izlenim-
lerini şöyle dile getiriyor: “Daha önce bu
kadar büyük bir okul hiç görmedim. Do-
laş dolaş bitmiyor. Masal gibi bir okul, aç-
tığınız her kapıdan sanki başka bir
dünyaya çıkarıyorsun. Özellikle fen la-
boratuvarlarını ve jimnastik salonunu
sevdim.  Çünkü ben jimnastikle ilgileni-
yorum. Darüşşafaka’yı bitirdikten sonra
iyi bir üniversiteye gidecek, büyük bir bi-
lim adamı olacağım ve ilk icadımı da Da-
rüşşafaka’ya armağan edeceğim.”

Birol Aladağ: “Mimar olacağım ve Darüş-
şafaka’ya anneler yatakhanesi yapacağım”

Mimar olmak isteyen Birol ise eğitimi-
ni tamamladıktan sonra ne yapacağı soru-
suna, "Darüşşafaka’ya anneler yatakhanesi
yapacağım. Sonra bir karavan satın alaca-
ğım ve onunla dünyayı gezeceğim. Dağcı-

lık kulübü ve yüzme kulübüne girip dalgıç
olacağım. Emekli olunca da köpek çiftliği
açacağım” diye yanıtlıyor.

Ayla Aladağ: “Eşimi kaybettikten sonra
aklımın bir köşesinde hep Darüşşafaka
vardı”

Üç çocuğunun da Darüşşafaka sınavını
kazanmasından ötürü büyük mutluluk ya-
şayan Ayla Aladağ, “Rahmetli eşimle, on
dört yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek
için uğraştık. Onların doğumdan sonra ya-

şadığım en büyük mutluluk üçünün de Da-
rüşşafaka sınavın kazanmaları oldu. Bir ah-
babımızın oğlu orada okuduğu için eski-
den beri Darüşşafaka’yı biliyordum. Eşimi
kaybettikten sonra aklımın bir köşesinde
hep vardı. Ancak yatılı olduğu için tered-
dütteydim. 

Darüşşafaka’dan sınav daveti gelince ço-
cuklarım için en iyisinin bu olacağına karar
verdim çünkü benim onlara böyle bir eğiti-
mi verme olanağım yoktu” diyerek duygu-
larını dile getiriyor.

Darüşşafaka tarihinde
bir ilk: Üçüzler

Bursa’da Karamehmet İlköğretim Okulu’nda üçüncü sınıfta okurken, Darüşşafaka
sınavını kazanan üçüz kardeşler Biray, Tahsin ve Birol Aladağ, Darüşşafaka tarihinde bir

ilki yaşattı. Hayata birlikte başlayan üçüzler, bundan sonra eğitimlerine de
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda devam edecek.



Her gün 1 milyonu aşkın insanı taşı-
yan Taksim-Hacıosman arasındaki
metronun Darüşşafaka Eğitim Ku-

rumları’na çıkan 10. istasyonu, bir yıl önce
hizmete açıldı. Adını ülkemizde eğitimde
fırsat eşitliğini yaşatan Darüşşafaka’dan alan
istasyonda, ayrıca Darüşşafaka’ya ithaf edi-
len iki sanat eseri de var: Cam kitaplardan
oluşan kütüphane ve cam heykel... Yolu Da-
rüşşafaka Metro İstasyonu’na düşen herke-
sin önünde durup seyre daldığı eserler, cam
tasarımcısı Reyhan Çezik’in imzasını taşıyor.  

150 cam kitap, 150 Darüşşafaka simgesi…
Kütüphanede 150 cam kitap var. Her ki-

tabın üzerinde Darüşşafaka’yı simgeleyen bir
isim ya da sözcük yazıyor. Örneğin; Yusuf Zi-
ya Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Gazi Ah-
met Muhtar Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa,
Ali Nâki Efendi, Ahmet Rasim, Rıdvan Cebi-
roğlu, İhsan Devrim, Tolga Aşkıner, Yalçın

Giranit, Turgut Yasalar, Sait Faik Abasıya-
nık ile annesi Makbule Abasıyanık gi-

bi pek çok isim camdan
kitaplar kapak olmuş.         

C a m
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Darüşşafaka’yı
sanatla anlatmak!..

150 cam kitap… Kiminin kapağında Darüşşafaka’nın kurucusu Yusuf Ziya Paşa,
kiminde Darüşşafaka mezunu Ahmet Rasim, kiminde DAÇKA-Darüşşafakalı Çocuklar
Kardeştir yazıyor. Cam sanatçısı Reyhan Çezik tarafından hazırlanan 150 cam kitap,
Darüşşafaka Metro İstasyonu’ndan gelip geçenlere geçmişten bugüne Darüşşafaka

hakkında çok şey fısıldıyor.



kitapların kapağında ortak noktası Darüşşa-
faka olan şahsiyetlerin yanı sıra şefkat yuva-
sı, eğitimle değişen yaşam, Daçka, 1863, 13
Mart 1909 gibi Darüşşafaka’nın tarihi bilen-
ler için çok şey ifade eden sözcükler de yazı-
yor.  İstasyonda Darüşşafaka’ya ithaf edilen
diğer eser ise üzerinde Darüşşafaka’nın ta-
rihçesi yazan cam kitabe ve uçuşan kitaplar-
dan oluşan bilgiyi ve insanları sembolize
eden bir heykel...

“Darüşşafaka, asırlardır çocuklara yeni ya-
şam armağan ediyor. Ben de ona bir arma-
ğan vermek istedim”

Camın kırılganlığı ile bilgiyi ölümsüzleş-
tiren kitapları birleştiren cam sanatçısı Rey-
han Çezik, her iki eseri de Darüşşafaka’ya
armağan ettiğini belirterek, şöyle konuşu-
yor:  “Proje bana geldiğinde iki metro istas-
yonu arasında seçim yapmam gerekiyordu:
Seyrantepe ve Darüşşafaka… Adını duydu-
ğum an Darüşşafaka İstasyonu’nu seçtim.
Çünkü çocukluğum Fatih’te geçti. Bu saye-
de Darüşşafaka’nın tarihi binasını, yetiştir-
diği öğrencileri, verdiği eğitimi yakından
tanıma şansını yakaladım. Oradan mezun
pek çok arkadaşım oldu. Darüşşafaka, asır-
lardır bu ülkenin çocuklarına yeni yaşam ve
ülkemize birbirinden değerli insanlar arma-
ğan ediyor. Ben de ona bir armağan vermek
istedim” diyor.

Genç sanatçı projenin ortaya çıkış
süreci hakkında ise şu bilgileri ve-
riyor: “2007 yılında ‘Exlibris;
Afrika Ülkeleri 2009’ adlı
sergiye hazırlanırken
kitaplarla ilgili bir

ç a l ı ş m a
yapmış, o za-

man aklıma
camdan kitap yap-

ma fikri gelmiş ve bu-
nu da not almıştım.

Darüşşafaka İstasyon Projesi gelince cam ki-
taplar fikrini, Darüşşafaka ile birleştirmeye
ve ona ithaf etmeye karar verdim. Çünkü is-
tasyon adını Darüşşafaka Eğitim Kurumla-
rı’ndan alıyordu. Yaklaşık bir buçuk asırlık
bir eğitim kurumunu en iyi kitaplarla anla-
tabilirdim. Bu noktada da Darüşşafaka’nın
kurucularını, mezunlarını, misyonunu, il-
kelerini içeren cam kitaplardan oluşan bir
kütüphane yapmayı düşündüm. Amacım
bilim, sanat, edebiyat gibi pek çok alanda
tarihimizi onurlandıran bu şahsiyetleri ve
onları yetiştiren okulu sanat yoluyla an-
maktı. Projenin eskiz çalışması bir buçuk
ay, onlara hayat vermek ise dört ay sürdü.
Toplamda 150 cam kitap ile yine cam kita-
be ve uçuşan cam kitaplardan oluşan bir
heykel yaptım. Bu heykelimle de bilgiyi ve
insanları sembolize ettim. Ben, gerek ürün
tasarımlarımda gerekse sanat çalışmala-
rımda sembollerle çalışmayı seviyorum. Bü-
tün çalışmalarımın tarihsel bağları vardır,
çünkü herkesin geçmişten bir parçayı, çağ-
daş ortamda yaşamasını istiyorum. Darüş-
şafaka İstas- yonu’nda da oradan
geçen herkesin bilim ve
sanat alanında 

Türkiye’de mihenk
taşlarını oluşturan Darüşşa-

faka Eğitim Kurumları’nı gör-
mesini, kurucularını, yetiştirdiği

insanları, ilkelerini, misyonunu oku-
masını ve onları yâd etmesini hedefle-

dim.” Gerek imalat prosesi gerekse
düşünce olarak Türkiye’de ilk kez böyle bir
sanat çalışmasının Darüşşafaka İstasyonu
için yapıldığını belirten Çezik, eserlerin
montajını da bizzat elleriyle yaptığını kay-
dediyor.  Çezik, “İstasyonun resmi açılışı 17
Şubat 2010 tarihinde yapıldı. O tarihten bu
yana sayısız insandan beğenisini ifade eden
mailler, telefonlar aldım. Eserlerin bu ka-
dar beğeni toplamasında Darüşşafaka’yı ya-
kından tanıyor olmamın payı yadsınamaz”
diyerek sözlerini noktalıyor.
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Darüşşafakalı girişimciler,
iş dünyasına damga vuruyor
Engin Tayfun, Ataol Ay, Mükremin Altuntaş, Hayri Cem, Cavidan Hansen..
Hepsi Darüşşafakalı ve Darüşşafaka’nın medarı iftiharları, eğitimle değişen

yaşamların birer örnekleri. Şimdi Modateks’in sahibi Engin Tayfun, Simternet’in
kurucusu Ataol Ay, Yeşil Siyah Denizcilik’in kurucusu Mükremin Altuntaş,

Türkiye’nin ilk reklam takibi yapan kuruluşu Bileşim International AŞ’nin kurucusu
Hayri Cem ve Bolig I Tyrkia Gayrimenkul Pazarlama’nın kurucusu Cavidan Hansen’in

girişimcilik hikâyesine kulak veriyoruz.



Engin Tayfun’un Darüşşafaka’ya başla-
ma yılı 1966… 45 yıllık Darüşşafakalı o. Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nden 1978’de mezun
olan Tayfun, üniversitede yıllarında hem
müzisyenlik yapıyor hem de havaalanında
çalışıyor. İlk girişimcilik deneyimini ise
1978 yılında alüminyum profil pazarlama
şirketi kurarak gerçekleştiriyor. 1979’da ga-
zetedeki bir satılık profil fabrikası  ilanın-
daki numarayı arayan Tayfun, bir fabrika ve
bir sürü borç sahibi oluyor. Üç senenin so-
nunda devraldığı tüm borçları ödeyen Tay-
fun, Turgut Özal’ın iktidara gelmesiyle
ihracata girmeye karar veriyor ve 1982’de
Modateks’i kuruyor. Bugün senede 20-25
milyon dolar ihracat yapan Modateks, Hu-
go Boss, Tommy gibi firmalara üretim ger-
çekleştiriyor. 1994’te o zaman Tiffany
Tomato olan firmaya da üretim yaparken
firmanın iflas etmesi sonucu bu markayı
devralıyor. Türkiye’nin önde gelen casual
giyim firmalarından Tifanny’nin koleksi-
yonları, bugün Türkiye genelinde 200’e va-
ran satış noktasında tüketiciyle buluşuyor.

Tayfun girişimcilik hikâyesini şöyle an-
latıyor: “Biz Darüşşafakalılar, üniversiteye
girdiğimizde bir taraftan da para kazanma-
mız gerekir. O yıllar anneme bakıyordum.
Ayrıca genç evlenmiştim. Bir Darüşşafakalı
havaalanında ‘freeshop’taki Tekel satış ma-
ğazalarında çalışıyordu. Ardından da on
beş Daçkalı ‘freeshop’ta çalışmaya başladık.
Çünkü Tekel, ilk başlayan arkadaşımızdan
çok memnun kalınca zamanın Tekel Mü-
dürü, İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Da-
rüşşafaka mezunlarına öncelik verilmesini
istemiş. Bu sayede Tekel’e girmek isteyen
50 bin kişinin arasından sıyrıldık.”

“Ağam bir fikir ver, kısa yoldan para kazan-
mam lazım”

Havaalanında çalışmaya başlayan Tay-
fun, ardından yaşananları ise şöyle anlatı-
yor: “O yıllar Türkiye’de uçakla seyahat
eden kişi çok azdı. Sadece iş adamları ile
yurt dışında çalışan işçiler… Dolayısıyla çok
sayıda iş adamı tanıdım. Bunlardan biri de
rahmetli Sakıp Sabancı idi. Birgün ‘Ağam
bir fikir ver, kısa yoldan para kazanmam la-
zım’ dedim. O da ‘Alüminyum al, demirin
yerine o geçecek’ dedi. -Ki yıllar sonra mer-

hum iş adamı Sakıp Sabancı’yı teknesinde
ağırlayan Tayfun, ona ‘ Bu teknede sizin de
payınız var’ diyecekti.- Araştırmaya başla-
dım, Seydişehir’de bir alüminyum fabrika-
sı buldum, biyet yapıyordu. O biyeti alıp,
fabrikalara satıyorsun. Tabii param yok. Bir-
likte çalıştığım arkadaşlarıma ‘Hepiniz bi-
rer maaşınızı verin. Bir hafta, on gün sonra
geri vereceğim’ dedim. Etrafımdaki bütün
arkadaşlarımdan borç aldım. Onu alümin-
yuma yatırdım. 10 gün sonra arkadaşları-
mın parasını fazlasıyla ödedim. Elimde de
hatırı sayılır para kaldı, onu sermaye yapa-
rak bir arkadaşımla profil ticaretine başla-
dık. Bu iş devam ederken bir sabah gaze-
tede satılık alüminyum fabrika ilanı gör-
düm. Öylesine numarayı çevirdim. Fabrika
sahibi ısrarla beni yanına çağırdı, gittim.
Adamcağız, “Burayı sana veriyorum, hiç pa-
ra istemiyorum, burayı çalıştır, kazanırsan
bana öde” dedi. Beş Daçkalı arkadaşımla
beraber fabrikayı, borçlarıyla beraber dev-
raldık.  Fabrikaya ortak olan arkadaşlarım-
dan birinin tekstil atölyesi vardı. İki sene
ben o fabrikayı çalıştırdım, belli bir nokta-
ya getirdim, iki yılın sonunda tekstil atölye-
si olan arkadaşıma ‘Siz alüminyuma bakın,
ben de size ortak olayım’ dedim.  Onlar alü-
minyumu daha çok sevdi, hepsi alümin-
yumda kaldı, ben konfeksiyonda devam
ettim.”

Tiffany’e yeniden hayat verdi
Konfeksiyonu büyüten Tayfun,  Moda-

teks AŞ’yi kuruyor ve ihracata ağırlık veri-
yor. Ardından Horoz Holding ile Tiffany
Tomato markasını alıyor ve markaya Tif-
fany adıyla yeniden hayat veriyor. İş haya-
tında attığı bu cesur adımlarda Darüşşa-
faka’nın rolünü sorduğumuzda Tayfun şu
yanıtı veriyor: “Darüşşafaka insana kendine
güveni aşılayan bir okul. Bizim dönemi-
mizde Darüşşafaka mezunları ile  ‘others’
diyebileceklerimiz diğerleri arasında ciddi
bir fark vardı. Darüşşafaka’nın bize kazan-
dırdığı diğer yetenekleri bir tarafa bırakı-
yorum, Türkiye’de İngilizce bilen insan
sayısı bile çok azdı. İhracat için yurt dışına
çıktığımız zaman İngilizce bilen elaman bu-
lamadığımızdan kendimiz giderdik. En bü-
yük avantajı o dönem için yabancı dildi. Bir

de insanın kaybedecek hiçbir şeyi olmama-
sı büyük avantaj. Ben, ilk işime eksi serma-
yeyle başladım, yani sıfır bile değil. Bunun
yanında Darüşşafakalıların o kardeşlik duy-
gusuyla birbirine bağlı olması da büyük
avantaj. Mesela, birgün teminat mektubu
için bankaya gittim. 1976 yılında kaybetti-
ğimiz sınıf arkadaşımız Ali Fuat Okan’ın ab-
lası, Güler Abla’mız Şube Müdürü idi. Bu
sayede işimi kolayca halledebilmiştim.”

Cesur olun!
Girişimciliğin temelinde cesaret oldu-

ğunu vurgulayan Tayfun, Darüşşafakalı öğ-
rencilere ve yeni mezunlara şu tavsiyelerde
bulunuyor: “Onlar, şu an devamlı alan in-
sanlar olarak büyüyor. Mezun olduktan
sonra vermeyi öğrenmeliler. Darüşşafaka’yı
her zaman destekledim ve desteklemeye
devam edeceğim. Darüşşafaka’ya verdikçe
daha çok kazandığıma inanıyorum” diyor.
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“Darüşşafaka’ya verdikçe
daha çok kazandığıma inanıyorum” 
Havaalanında çalışırken karşılaştığı merhum iş adamı Sakıp Sabancı’nın tavsiyesiyle

Darüşşafakalı arkadaşlarından topladığı borç parayla alüminyum işine giren
Engin Tayfun, bugün ülkemizin önde gelen hazır giyim markalarından Tiffany’in sahibi…
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Ataol Ay, 1989 Darüşşafaka mezunu…
Darüşşafaka’da ilk bilgisayar labovatuvarı
açıldığında o lise ikinci sınıfta imiş. O gün-
den sonra da laboratuvar anahtarının tek sa-
hibi olmuş. Evci olduğu için sadece hafta
sonları anahtarı dönem arkadaşı Akif Ar-
soy’a devreden Ay’ın, Darüşşafaka yıllarında
başlayan bilişim tutkusu, onu sektörün ala-
nında en saygın firmalarından Simternet’in
kuruculuğuna kadar getiriyor. 1997 yılından
bu yana sadece web tabanlı yazılım geliştir-
me üzerine odaklanan Simternet, bugüne
kadar aralarında uluslararası şirketlerin de
bulunduğu 100’ün üzerindeki müşterisi
için, 300’den fazla projeyi hayata geçirdi. 

Ay, üniversite yıllarıda cep harçlığını çı-
karmak amacıyla başlayıp, şirketleşmeye ta-
şıdığı girişimcilik hikâyesini şöyle anlatıyor:
“Üniversite yıllarında çalışmam gerekiyordu.
O dönemde Türkiye’ye bilgisayar teknoloji-
si yeni yeni giriyordu. Üniversiteden bir ar-
kadaşımla birlikte cep harçlığımızı çıkarmak
için firmaların bilgisayar, network kurulum-
larını yapmaya ve bilgisayarla ilgili temel eği-
timleri vermeye başladık. Bir süre sonra bu
iş şirketleşmeye gitti, çünkü destek verdiği-
miz firmalar, fatura istiyordu. Bunun üzeri-
ne 1995’te Sim Bilgisayar adında bir şahıs
şirketi kurduk. İki yıl böyle devam ettik.  An-
cak arkadaşım kariyerine özel sektörde sür-
dürmeye karar verince yollarımız ayrıldı. Bir

süre sonra da 1997’de şahıs şirketini limited
şirkete dönüştürürerek ben yoluma devam
ettim.” Donanım ve network alanında piya-
sasının daralması üzerine harekete geçen
Ay, dönemin yükselen bir başka yıldızına, ya-
ni internete yöneliyor ve Sim Bilgisayar’ın
adını, 2000’li yıllarından başında Simternet
olarak değiştiriyor: “Simternet’in internet
alanında uzman bir firma olmasına karar
verdik. Çünkü o yıllar internet hızla yaygın-
laşıyor, insanlar sadece internet için bilgisa-
yar alıyordu” diyor.

Simternet’in sektörde bir okul işlevi üst-
lendiğini ifade eden Ay, Simternet’ten yetiş-
miş çok sayıda insanın sektöre çalıştığını
belirtiyor: “Simternet, sektörümüz için bir
okul oldu. Bu güne kadar sayısız genç  ya
üniversite öğrencisi ya da yeni mezun olarak
Simternet’e geldi, çalıştı, öğrendi ve uzman
olarak ayrıldı. Aslında bunun Darüşşafakalı-
lara özel olmasını, yani Simternet okulun-
dan sadece Daçkalıların mezun olmasını
çok isterdim. Bunun için de bayağı gayret
sarf ettim. Gerek Derneğimiz gerekse Ce-
miyet vasıtasıyla mezunlarımıza ulaşmayı de-
nedim fakat duyurularımıza ilgi gösteren-
lerin sayısı çok azdı. Buna karşın bugün Sim-
ternet’te çalışan genç Darüşşafakalı mühen-
disler var.” 

Darüşşafaka’dan sonra  İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisli-
ği’nde eğitimine devam eden Ataol Ay, ne
fiziğe ne de üniversiteye fazla ısınamıyor:
“Üniversitede ilk laboratuvar dersine girdi-
ğimde büyük bir hayal kırıklığına uğradım.
Laboratuvarda serbest salınım deneyi yapı-
lıyordu. Masanın ucuna bir çivi çakmışlar
ucuna bir taş bağlamışlardı. Biz o yıllarda bi-
le Darüşşafaka’da çok daha profesyonel de-
ney setlerini kullanıyorduk. Zaten Darüşşa-
faka’nın verdiği eğitim neticesinde üniversi-
tenin ilk yılında bilgisayar ve İngilizce ders-
lerinden muaf oldum. Böylelikle bolca boş
vaktim vardı. Bunun üzerine bir de hayal kı-
rıklığı eklenince üniversite hayatım çok
uzun sürerken, girişimcilik yönüm gelişti.
Önce ufak ufak sonrasında daha büyük işler
yaptım.” Üniversiteden sonra yaptığı işe ti-

cari olarak bakmaya başladığını söyleyen Ay,
sonra ki süreci şöyle anlatıyor: “Gençliğin ge-
tirdiği cep harçlığımı çıkartayım dönemin-
den şirketi biraz daha büyütelim, gurur
duyacağımız işler yapalım dönemine geçtik.
O dönem çalışanlarımızın sayısı arttı, müş-
teri profilimiz değişmeye başladı. ”

“Sıfır sermayeyle başladım”
Sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusun-

da Darüşşafaka Cemiyeti’nin internet sitesi-
ni yeniden yapılandıran ve Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak oku-
luna hizmete devam eden Ay, Darüşşafakalı
öğrencilere girişimcilik adına şu tavsiyeler-
de bulunuyor:  “Çağımızın mesleğinin giri-
şimcilik olduğu düşüncesine kesinlikle
katılıyorum. Ben, sıfır sermayeyle başladım.
Birikmiş sermaye anlamında tek kuruşum
yoktu. Sadece hayallerim vardı. Ancak bü-
yümek için hayalden biraz daha fazlasına ih-
tiyacınızın olduğunu profesyonel hayat size
öğretiyor. Büyüme sürecinde beni iki şey
motive etti ve hâlâ ediyor: Bunlardan birin-
cisi şirket ortağım, sevgili eşim Seval ve far-
kına sonradan varacağım Darüşşafaka okulu
dışında da bir Darüşşafaka ailesinin varlığı.
Her ikisinden de çok şey öğrendim.  Örne-
ğin; dernek sitesi, Facebook, Linkedin gibi
sosyal medya olanaklarının olmadığı ortam-
da, Darüşşafaka’nın tek muhtarı olan Oğuz
Altay Ağabeyimden böyle bir ailenin varlığı-
nı, Davut Ökütçü Ağabeyimden proje ve
müşteri ilişkileri yönetiminde detayın ne
kadar önemli olduğunu, her karar aşama-
sında akıl hocam olan Erdoğan Uğur-
lu’nun koçluğunun yıllar sonra hayatımı ne
kadar etkilediğini… Darüşşafakalı girişim-
ci adayı gençler, bu yüzden çok şanslılar,
hem arkalarında böyle büyük ve deneyimli
bir ailenin gönüllü desteğini bulacaklar,
hem de her altı ayda bir kendini ikiye kat-
ladığı söylenen teknoloji tarafında yarışa as-
la geriden başlamayacaklar. Çünkü, diğer
sektörlerden farklı olarak başarı ve para yıl-
lar içinde kazanılan deneyim sonrasında
değil, bu yenilikleri takip edip, pazara ilk
sunacak yeni neslin olacak.”

“Tek kuruşum yoktu, sadece
hayallerim vardı”

Darüşşafaka yıllarında başlayan bilişim merakının
peşinden giden Ataol Ay, bugün Microsoft Gold Certified

iş ortağı olarak BT danışmanlığı, uygulama geliştirme,
bulut bilişim ve dış kaynak temini gibi konularda başarılı

çalışmalara imza atan Simternet’i yarattı.
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Mükremin Altuntaş, 1993 yılında Da-
rüşşafaka’dan mezun oldu. Marmara Üni-
versitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eği-
timi aldı. Çok genç yaşta atıldığı iş hayatını
denizcilik sektöründe geliştirdi. Uluslarara-
sı piyasadaki yaratıcı girişimleri sektör lide-
ri firmaların dikkatini çekti ve aldığı iş
tekliflerini değerlendirip önce Almanya da-
ha sonra İspanya’ya transfer oldu. Kimya-
sal, petrol, gaz ve yağ tankerleri ile ham-
madde taşımacılığı üstüne uzmanlaştı. Ar-
dından da Darüşşafaka’ya adanmış Yeşil Si-
yah Denizcilik’i kurdu. Adını Darüşşa-
faka’nın renklerinden alan firmanın ana
faaliyet alanı uluslararası deniz taşımacılı-
ğı… Tüm kadrosu Darüşşafaka mezunla-
rından oluşan firma, dış ticaret firmalarına,
ithalat ve ihracatlarında yüksek tonajlı ham-
madde (kuru-sıvı-gaz) taşımalarında dün-
yanın her yerinde lojistik hizmet veriyor. 

Hemen hemen tüm Darüşşafakalı giri-
şimciler gibi herhangi bir sermaye birikimi
olmadan yola çıkan Altuntaş, “Çok eski bir
arabam vardı, onu sattım, yetmedi bize gü-
venen insanlardan borç para aldım ve işlet-
me sermayesi yaptım. Borç aldığım kişiler
Türkiye’den bile değildi. İtalyan’dı. Ancak
Darüşşafaka’yı çok iyi tanıyorlardı, çünkü
ne zaman benden övgüyle bahsetseler, bu-
nun Darüşşafaka’nın sayesinde olduğunu
söyler, ‘Tek ben değilim, minik bir ordu
var’ derdim. Hiçbir karşılık beklemeden
borç verdiler. 2008’de ilk ofisimizi tuttu-
ğumda evimin kirası 1.000, ofisinki 2.500 li-
raydı. Uyku uyuyamamıştım” diyor. Deniz-
cilik sektöründe faaliyet gösteren bir firma
kurmayı Darüşşafaka’nın öğrettiği İngiliz-
ceye borçlu olduğunu vurgulayan Altuntaş,
“İngilizce bilen eleman arayan bir iş ilanı-
na başvurdum. Oranın ne şirketi olduğunu
bile bilmiyordum. Denizcilik alanında faa-
liyet gösteren bir firmaymış. Böylelikle baş-
ladım” diye konuşuyor.

Altuntaş, Yeşil Siyah Denizcilik’in
2008’den beri kat ettiği yolu şöyle özetliyor:
“Firmamız petrol, kimyasal madde, gaz gibi
tehlikeli madde taşımacılığı alanında hiz-
met veriyor. Bu niş bir markettir. Her gele-

nin yapabileceği ya da içeri kabul edileceği
bir pazar değil. İşte biz bunu başardık. Dört
yılda dünya denizcilik piyasasında kabul
edilmiş bir şirket yarattık. Japonya’dan Gü-
ney Amerika’ya, Kuzey Amerika’dan Afri-
ka’ya, Avrupa’ya deniz olan her limanda iş
yapıyor, A+ şirketlerle çalışıyoruz. Dünya de-
vi firmalara hizmet veriyoruz. Bunun içinde
200 yıllık Japon firması da 50 yıllık İsviçre
firmaları da var. Başladığımızda iki kişiydik,
şu an 12 kişiyiz. Hepsi de Daçkalı…”

Tüm çalışanları Daçkalı
Firmasının uluslararası arenada kısa sü-

rede kabul görmesinin temel nedenini gü-
ven duygusuna bağlayan Altuntaş, “Verdiği-
niz güven sayesinde işi size veriyorlar ama
işin devam etmesi tamamıyla sonrasında
verdiğiniz hizmete bağlı. Biz amatör ruhla
çalışıp profesyonel hizmet veriyoruz ve hiz-
metimizle fark yaratıyoruz. Şöyle ki bizim
Alman ya da İngiliz rakibimize müşterisi ak-
şam dokuzdan sonra ulaşamaz fakat bütün
müşterilerimiz bize gecenin üçünde dahi
ulaşıp, muhatap ve sorununa çözüm bula-
bilir. İşte bunun adı fark yaratmak. Çünkü
gemi durmaz, liman durmaz, fabrika dur-
maz, duramaz. Problem her zaman çıkabi-
lir. Önemli olan problem çıktığında
ortadan kaybolmamak, orada olmak ve çö-
züme dahil olabilmek, çözüm üretebil-
mektir. Bizim sektörde yarattığımız temel
fark budur, sorun değil çözüm üretmek.
Ayrıca hangi sektöre girerseniz girin bir dal-
da uzmanlaştığınız zaman para kazanmaya
başlıyorsunuz. Biz de alanımıza odaklandık
ve uzmanlaştık.”

“Darüşşafakalı olmak bana basiretli, dü-
rüst, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi ol-
mayı öğretti” diyen Altuntaş, çalışanlarının
hepsinin Darüşşafakalı olma gerekçesini
şöyle açıklıyor: “Bu değerlere sahip olma-
mı sağlayan Darüşşafaka’ya olan borcumu
geri ödemek istiyorum. Bunu bir burs gibi
düşünebilirsiniz. Bu bursun tek şartı da işi
öğrendiklerinde bir başka Daçkalıya bunu
öğretmek.”

“Şu an bulunduğum yere gelmem 19
senemi aldı” diyen Altuntaş, Darüşşafakalı-
lara girişimcilik adına şu tavsiyelerde bulu-

nuyor: “Aslında Daçkalılar girişimcilik için
çok donanımlı. Tek eksikleri cesaret. Çün-
kü Darüşşafakalının hayatta öncelikleri çok
daha farklı. Risk almayı zorlaştıran tek atım-
lık barut dahi yok. Ayrıca ‘Girişimci olayım,
kendi işimi kurayım’ demenizi engelleyen
izole durum var. Çünkü yatılı okulda on yıl
boyunca şöyle ya da böyle hayattan izolesi-
niz, insan gördüğünü ister;  önünde kuyruk
olan dönerciyi, son teknolojiyi ayağınıza ge-
tiren vapur seyyarcısını, yağmurda şemsiye
– hisarda minder satıcısını bilmeden, etki-
leşmeden girişimci olmayı düşünemezsiniz.
Üniversite biter bitmez hiçbirine girişimci
olmasını tavsiye etmiyorum. Mutlaka iş ha-
yatı ve işletme tecrübesi edinmeleri lazım.
Çünkü benim kişisel başarımda bugüne ka-
dar çalıştığım 12 şirkettin payı büyüktür.
Denizcilik alanında 19 yıl boyunca 12 şir-
kette çalıştım. O şirketlerde neyin yanlış ya-
pıldığını gördüm. Şahit olduğum yanlışlar;
bana neyin doğru olduğunu gösterdi. O
doğruları yapmak için de Yeşil Siyah De-
nizcilik’i kurdum.”

Darüşşafaka’ya adanmış bir
firma: Yeşil Siyah Denizcilik

Adını Darüşşafaka’nın renklerinden alan Yeşil Siyah
Denizcilik’in kurucusu Mükremin Altuntaş, dört yılda
uluslararası arenada kabul gören bir firma yarattı.
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Türkiye’nin ilk reklam takibi yapan ku-
ruluşu Bileşim International AŞ’nin kuru-
cusu Hayri Cem, Darüşşafaka Lisesi’nden
sonra Marmara Üniversitesi Siyasal Bilim-
ler Fakültesi’ne devam ediyor. Yüksek li-
sansını tamamladıktan sonra akademisyen
olmak isteyen Cem, “Üniversiteyi bitirdik-
ten sonra akademik kariyer yapmaya karar
verdim. Önce Marmara Üniversitesi’nde
asistan olarak çalışmaya başladım. Bir yan-
dan da İstanbul Üniversitesi’nde master ve
doktora eğitimimi sürdürüyordum. Farklı
üniversitelerde çalışıp, yüksek lisans yap-
manın zorluğundan ötürü İstanbul Üni-

versitesi’nde çalışmaya karar verdim. Asis-
tanlık sınavını kazanıp, işe başladım. An-
cak kadrom güvenlik araştırmasına takıldı
ve ‘sakıncalı’ bulunduğumdan resmen işe
başlayamadım. Bu durum yüzünden ken-
di işimi kurmak zorunda kaldım. Yani şart-
lar beni yatırımcı olmaya zorladı” diyor.
Girişimci olmak zorunda kalan Cem,
1984’te Türkiye’nin ilk reklam takibi ya-
pan kuruluşu Bileşim International AŞ’yi
kuruyor ve 2008’de şirket hisselerini Al-
man GfK şirketine devrediyor. 1989’da
Türkiye’nin ilk televizyon reyting ölçüm
şirketi AGB Anadolu’yu hayata geçiren
Cem, şirketin hisselerini 1995’te AGB İtal-
ya’ya satıyor. 2000’de ise Bileşim Medya
AŞ’yi kuran Cem, 2007’de şirket hisseleri-
ni Amerikan Nielsen şirketine satıyor.

“Darüşşafaka’nın benim girişimciliğime
katkısı, öğrettiği iyi derece İngilizcedir”

Kariyerine Nielsen Media Research AŞ
Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Ge-
nel Müdürü olarak devam eden Cem, Da-
rüşşafaka’nın girişimci yönündeki etkisi
şöyle açıklıyor: “Şahsen, Darüşşafaka ile gi-
rişimcilik kelimelerini pek yan yana geti-
remiyorum. Bunun pek çok nedeni var.
Birinci nedeni Darüşşafakalı öğrencinin
sosyoekonomik yapısıdır. Darüşşafakalı
öğrencinin bir an önce hayata atılıp, para
kazanma önceliği vardır. Çünkü Darüşşa-
fakalı öğrenci sadece kendi geçiminden
değil, ailesinin geçiminden de sorumlu-
dur. Bu ağır sorumluluk yüzünden Darüş-
şafakalı öğrenciler risk alıp, kendi işlerini
kurmakta zorlanıyor. Zaten mezunların
mesleklerine baktığınızda doktor, mü-
hendis, bankacı gibi iyi maaş getiren mes-
leklerin çoğunlukta olduğunu görür-
sünüz. Ayrıca, girişimcilik demek sermaye
sahibi olmak demektir. Darüşşafakalı öğ-
rencilerin maalesef böyle bir imkânı da
yok. Darüşşafaka’daki eğitim ve yaşam ko-
şulları da ‘garanticiliği’ özendiriyor. Her
ihtiyacı karşılıksız olarak karşılanan bir ki-
şinin bu alışkanlıklarından vazgeçmesi ko-

lay değil. Benim öğrencilik yıllarımda, Da-
rüşşafaka öğrencilerine iki önemli üstün-
lük sağlıyordu. Birincisi, diğer okullara
göre çok ileri derece İngilizce, ikincisi ise,
istediği üniversiteye girmesini sağlayacak
çok iyi bir eğitim düzeyi. Darüşşafaka’nın
benim girişimciliğime katkısı, öğrettiği iyi
derece İngilizcedir. Benim mezun oldu-
ğum yıllarda iyi derecede İngilizce eğitimi
veren okul sayısı bir elin parmaklarını geç-
mezdi. Bu da Darüşşafaka mezunlarına,
diğer okulların mezunlarına karşı muka-
yeseli bir üstünlük sağlıyordu. Şimdi bu
mukayeseli üstünlük maalesef kalktı. Artık
iyi derecede İngilizce eğitimi veren okul
sayısı yüzleri aştı. Ben iş hayatına atıldı-
ğımda, yani 80’li yılların başında, Türki-
ye’de dışa açılma politikası uygulanıyor ve
yabancı şirketler deliler gibi Türkiye’ye
akın ediyorlardı. Bu dönemde iyi İngiliz-
ce bilmek bu şirketlerle iş yapmak için
nerdeyse ön koşuldu. Darüşşafaka’da al-
dığım İngilizce eğitim iş dünyasında önü-
mü açtı.”

“İkinci hatta üçüncü bir yabancı dili iyi de-
recede öğrenin”

Cem, Darüşşafaka öğrencilerine ve
yeni mezunlarına şunları tavsiye ediyor:
“Darüşşafaka öğrencilerine tavsiyem İn-
gilizce ile birlikte mutlaka ikinci hatta
üçüncü bir yabancı dili iyi derecede öğ-
renmeleri… Bu ek diller içinde Rusça,
Çince, İspanyolca gibi dillerden biri mut-
laka olmalı. İkinci tavsiyem ise interneti
çok iyi takip edip, internette iş yapma im-
kânlarını araştırmaları. Çok kısa bir za-
man içinde dünya ticaret hacminin çok
önemli bir kısmı internet vasıtasıyla ger-
çekleştirilir duruma gelecek. Ayrıca in-
ternet her türlü yaratıcı fikre çok açık bir
ortam. Korkmadan yaratıcı fikir geliştir-
melerini ve fikirlerini hayata geçirmek
için gereken kaynak ihtiyacını belirle-
melerini tavsiye ederim. Fikir parlaksa ve
iş planı uygunsa her koşulda yatırım ya-
pacak birilerini bulabilirler.”

“Darüşşafaka’da aldığım İngilizce
eğitim iş dünyasında önümü açtı”

Türkiye’nin ilk reklam takibi yapan kuruluşu Bileşim International AŞ’nin, ilk televizyon
reyting ölçüm şirketi AGB Anadolu AŞ’nin kurucusu Hayri Cem, genç Darüşşafakalılara
şu tavsiyelerde bulunuyor: “Korkmadan yaratıcı fikir geliştirmelerini ve fikirlerini hayata
geçirmek için gereken kaynak ihtiyacını belirlemelerini tavsiye ederim. Fikir parlaksa

ve iş planı uygunsa her koşulda yatırım yapacak birilerini bulabilirler.”
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Cavidan Hansen (DŞ’80),  Darüşşafaka
mezunu… Lisans ve yüksek lisansını
ABD’deki Truman State University ve Bac-
helor of Science ve Master of Arts - Interna-
tional Business tamamlayan Hansen,
çalışma hayatına 1987’de Norveç’te bir fi-
nans şirketinde başlıyor. Ardından tekrar
ABD’ye giden Hansen, orada Lewis Homes
adlı bir inşaat firmasında proje yöneticiliği
yapıyor. Derken yeniden Norveç’e dönen
Hansen, kariyerine orada devam ediyor.
2000 yılında Norveç’in önemli şirketlerin-
den Hafslund Energy’e proje müdürü ola-
rak giren Hansen ardından da şirket bünye-
sindeki Customer Service AŞ’nin genel mü-
dürü oluyor. Ancak sağlık sorunları yaşama-
ya başlıyor. Doktoru, sağlığı için iki öneri de
bulunuyor: Ya sıcak bir iklimde iş yapacak ya
da malulen emekli olacak. Genç yaşta emek-
liliği kabullenmeyen Hansen, kendi işini
kurmaya karar veriyor. Dönemin Norveç Bü-
yükelçisi Berhan Ekinci’nin tavsiyesiyle em-
lak işinde karar kılan Hansen, 2002’de Bolig
I Tyrkia adıyla bir şirket kuruyor. Türki-
ye’de yabancılara, ağırlıklı olarak da İskan-
dinav ülke vatandaşlarına konut pazarlama
ve satış sonrası hizmetleri sunan Bolig I
Tyrkia, bugün saygın emlak firmaları ara-
sında yer alıyor.

Genel müdürlük koltuğunu bırakıp kendi
işini kurdu

Darüşşafaka’dan sonra üniversite eğiti-
mine Amerika’da devam ettiğini belirten
Cavidan Hansen, hikâyesini en başından
şöyle anlatıyor: “Üniversitede okurken ev-
lendim. Eşim Norveçliydi. Kariyerime
1987’de Norveç’te başladım. Norveççe bil-
mediğim için önce muhasebeye girdim. Al-
tı ayda Norveççeyi öğrendim ve müşteri
ilişkilerine geçtim. 1990’lı yılların başında
eşimin işi nedeniyle tekrar Amerika’ya git-
tik. Orada proje yöneticisi olarak bir inşaat
firmasına girdim. O şirkette, toprak alımın-
dan satışına kadar tüm işleri yapıyordum.
1997’de tekrar Norveç’e döndük. Bir şirket-
te finans müdürü olarak çalışmaya başladım.
2000’de Norveç’in önemli şirketlerinden
Hafslund Energy’den teklif aldım ve proje

müdürü olarak oraya geçtim, bir süre sonra
da  şirket bünyesindeki Customer Service
AŞ’nin genel müdürlüğüne yükseldim. An-
cak sağlık sorunlarım başladı. Doktorum, ‘ya
malulen emekli olacaksın ya da sıcak bir ül-
kede çalışacaksın’ dedi. Emeklilik bana göre
değildi. Ne iş yapacağımı araştırmaya başla-
dım. O zamanki Büyükelçimiz Berhan Bey
(Ekinci), Türkiye’de ev almak isteyen Nor-
veç vatandaşlarının sürekli kendilerine baş-
vurduğunu ve alanda çalışmamı önerdi.”

“Bir kuruş reklam vermeden satış yapabili-
yorsam, demek ki işimi doğru yapıyorum”

Bu öneri üzerine düşünmeye başlayan
Hansen, “Geçmişimdeki tecrübelerimi, ye-
teneklerimi, emlak konusundaki bilgilerimi
oturup yazdım. ABD’de inşaat sektöründe
çalışırken çeşitli kurslara gitmiştim. Lisan bi-
liyordum. Hem Türk hem Norveç kültürü-

ne egemendim. Bu işi yapabileceğime karar
verdim ve 2002’de Norveç’te Bolig I Tyrkia
adıyla şirketimi kurdum” diyor. Böylece Tür-
kiye’de ev sahibi olmak isteyen yabancılara
emlak satışına başlayan Hansen, kısa sürede
ciddi bir müşteri portföyüne ulaşıyor.
2005’te şirketini Side’ye taşıyor. Emlak pa-
zarlama ve satışın yanı sıra mülkin idaresi ve
site yönetimi konularında da hizmete başlı-
yor. Butik hizmet anlayışını benimsedikleri-
ni belirten Hansen şöyle konuşuyor: “Her
müşteriyle önce uzun uzun konuşuyorum ve
nasıl bir eve ihtiyacı olduğunu belirliyorum.
Bir nevi emlak danışmanlığı yapıyorum. Ar-
dından müşterinin ihtiyacı ile isteğini karşı-
layan en uygun konutu ona gösteriyorum.”
Ağırlıklı olarak Norveçlilere konut satışı ger-
çekleştirmelerine karşın diğer İskandinav ül-
kelerinden de müşterilerinin olduğunu
kaydeden Hansen, “Yaptığım satışların çoğu
referansa dayanıyor. Konut sattığım her
müşteri bana başka bir müşteri getiriyor. Bir
kuruş reklam vermeden satış yapabiliyor-
sam, demek ki işimi doğru yapıyorum” diye
anlatıyor.

“Yaptıkları her işi hakkıyla yapsınlar”
“Darüşşafaka’nın yaptığım işlerde ve ki-

şiliğimdeki katkısı tartışılmaz” diyen Han-
sen, şöyle konuşuyor: “Kişiliğimizin oluştuğu
yıllarda Darüşşafaka’daydık. Disiplinli büyü-
dük ve bu disiplini gelecekte iş hayatımıza
da taşıdık. Bunun yanı sıra sosyal açıdan ta-
mamlanmış olarak Darüşşafaka’dan mezun
olduk. Çünkü folklor, voleybol, basketbol oy-
nadık, jimnastik yaptık, tiyatrolar düzenle-
dik. Kısacası; Darüşşafaka bize özgüveni,
disiplini ve aktif olmayı öğretti. Norveç’te bı-
rakın kadınların erkeklerin bile kolay gele-
mediği bir noktaya geldim. Bir Türk kadını
olarak genel müdürlüğe kadar ulaştım. Bun-
da Darüşşafaka’dan aldığım özgüvenin payı
yadsınamaz.” Hansen genç Darüşşafakalıla-
ra ise şu tavsiyelerde bulunuyor: “Başladık-
ları her işe düşünerek, başlamalılar. Örne-
ğin ben, emlak işine girmeden önce oturup
artılarımı, eksilerimi yazmıştım. Yaptıkları
her işi hakkıyla yapsınlar. Çünkü biri işi hak-
kıyla yaptığınızda para zaten gelecektir.”

“Darüşşafaka, bize özgüveni,
disiplini ve aktif olmayı öğretti”

Norveç’te genel müdürlük koltuğunu sağlık sorunları nedeniyle bırakan
Cavidan Hansen (DŞ’80), Türkiye’de yabancılara, ağırlıklı olarak da

İskandinav ülke vatandaşlarına konut pazarlama ve satış sonrası hizmetleri sunan
Bolig I Tyrkia adlı bir şirket kurdu.
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E
konomist, bankacı, stratejik yöne-
tim danışmanı Bülent Şenver
(DŞ’70), Darüşşafaka’nın hayatı-
na dokunduğu onlarca çocuktan

biri… Türkiye'nin yakın tarihinde ekono-
mi icraatlarında görev alan, iki yıl üst üste
“yılın bankacısı” seçilen Şenver, aynı za-
manda Darüşşafaka’nın “gözü kara” kaleci-

si, havada ters takla atan jimlastikçisi, Bitlis,
Artvin, Kars, Karadeniz, Erzurum folklor
ekiplerinin üyesi, “Ateş Altılısı” orkestrası-
nın orgcusu, tiyatro oyunlarının baş aktö-
rü, fotoğrafçılık kulübünün acar fotoğ-
rafçısı, izcilik takımının vazgeçilmeziydi. Ba-
şarılı kariyeriyle daima adından söz ettiren
“Başarının Sırları” ismini verdiği yeni kita-

bını baskıya hazırlayan duayen bankacı Bü-
lent Şenver ile eğitimle değişen yaşam hi-
kâyesinin duraklarını konuştuk.

Darüşşafaka’dan nasıl haberdar oldunuz?
Bizim dönemimizde Darüşşafaka sına-

vına beşinci sınıfı bitirdikten sonra girili-
yordu. Tabii, o yaştaki bir çocuğun böyle bir
okuldan haberdar olması mümkün değil-
di. Şahsen ben de Darüşşafaka’dan haber-
dar değildim. Nasıl öğrendim? Halam
vasıtasıyla. Halam hemşireydi. O duymuş.
Babam da vefat ettiği için beşinci sınıfı biti-
rirken halam, “Darüşşafaka diye bir okul
var,  babası hayatta olmayan çocuklara hiz-
met veriyor. Seni de Darüşşafaka’nın imti-
hanlarına sokalım mı?” diye sordu. Kabul
ettim. Önce yazılı ardından da sözlü imti-
hana girdim. Sınavı kazandığıma dair bir
belge geldi. Ondan sonra sağlıkla ilgili ra-
porların alınması gerekiyordu. Büyük he-
yecanla hepsini tamamladık.

Darüşşafaka’ya ilk gittiğiniz günü hatırlıyor
musunuz?

Tabii... Yanımda rahmetli annem vardı.
O güne dair aklımdaki ilk görüntü Darüş-
şafaka’nın yeşil demir kapısı… O zamanlar
o kapı, bana çok büyük gelmişti. Dev gibi
demir bir kapıdan içeri girdiğimde kork-
muştum. Başka bir dünyaya adım attığımı
hissetmiştim. Kocaman bir yere giriyorsu-
nuz. Adımınızı içeri attığınızda ise sizi ihti-
şamlı tarihi bir bina karşılıyordu. Okulun o
tarihi görüntüsünün yarattığı duygu unu-
tulmazdı. Aslında o yaştaki bir çocuk için
büyük bir macera… Hiç bilmediğiniz bir
ortam, tanımadığınız insanlar… Annenizi
öpüp koklayıp bırakıyorsunuz ve diğer ço-

“Darüşşafaka,
her şeyden önce hayata düzgün

insan yetiştiren bir okul”
1970 yılı Darüşşafaka mezunu, duayen bankacı Bülent Şenver, Darüşşafaka’nın hayatında
yarattığı değişimi şöyle özetliyor: “Darüşşafaka’ya girmeseydim, normal bir devlet lisesine

gidecektim. Dolayısıyla Darüşşafaka’da öğrendiğim İngilizceyi öğrenemeyecektim.
Ayrıca Darüşşafaka’yı bitirmeseydim Robert Kolej Yüksekokulu’na gitme olasılığım

çok çok azdı. Çünkü o yıllarda Robert Kolej, paralı bir okuldu. Ancak Darüşşafaka’dan
sınavını kazanan sınırlı sayıdaki öğrenciye burs veriyordu. Ben de o burs sayesinde

orada okuyabildim.”
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cuklarla birlikte yeni bir serüvene çıkıyor-
sunuz. Her şeyi yeniden keşfediyor, öğreni-
yorsunuz.  

Unutamadığınız bir öğretmeninizi ve anı-
nızı bizimle paylaşır mısınız? 

Öğretmen Hayrettin Cete’dir.  Anı ise
yine Cete ile birlikte yaptığımız izcilik  faa-
liyetleri... Darüşşafaka’da birçok oba vardı.
Biz, Kobra obasını kurduk. Obalar arasın-
da tatlı bir rekabet olur, birbirimizle yarı-
şırdık. Hayrettin Cete, obaları projeler
yapmaları için motive eder, ödüller verirdi.
Silivri Selim Paşa İzci Kampı’na giderdik ve
Cete bize mahrumiyette nasıl yaşanacağını
öğretirdi. Çadırlarımızı kendimiz kurardık.
Sabah erkenden bizi kaldırır, spor yaptırır,
nefes alma tekniklerini öğretirdi. Bir ay bo-
yunca onunla birlikte kamp hayatı yaşardık.
Ben aynı zamanda izcilikte borazan takı-
mındaydım ve milli bayramlarda Darüşşa-
faka’yı temsil eden izciler arasında yer alır,
borazan çalardım. Bunların yanı sıra Da-
rüşşafaka’nın hayatımda ayrı bir yeri vardır.
Şöyle ki bizim dönemimizde Darüşşafa-
ka’ya sadece erkek öğrenciler kabul edilir-
di. Bizim son yılımızda kız okulunun temeli
atılıyor, kızlar için yeni bir bina yapılıyordu.
Ancak biz erkek erkeğe okuduk ve bizim
için kızlar demek çarşamba günü dışarıya
çıkıp, yandaki Fatih Kız Lisesi’ndeki kızla-
ra uzaktan bakmak, gülüşmek, onları tanı-
madan, isimlerini bilmeden göz göze
gelebilmeye çalışmaktı. Bir de İstanbul Kız
Lisesi vardı. Cağaloğlu’nda bulunan İstan-
bul Kız Lisesi kardeş okulumuzdu. Eğer ak-
tivitelerimizde kız öğrenciye ihtiyaç olursa
oradan gelirdi. Ben de okul hayatım bo-
yunca hep bu gibi aktivitelerin içinde olur-
dum. Lise son sınıfta “Bozuk Düzen” diye
bir tiyatro eserini sahneye koyduk. Eserin
içinde üç kız karakter vardı. Üçü de kardeş
okul İstanbul Kız Lisesi’nden geliyordu.
Ben, asıl oğlanı oynuyorum. Esere göre be-
nim bir sevgilim vardı. O tiyatro eseri kısa
bir süre sonra hakiki hayatımız oldu. İstan-
bul Kız Lisesi’nden benimle birlikte oyna-
yan ve rol icabı sevgilim olan Hülya ile
evlendim. Lise hayatımız bittikten sonra
üniversitede nişanlandık. Üniversite biter
bitmez de evlendik. Darüşşafaka, bu ne-
denle de hep hayatımda benimle birlikte
oldu...

Sosyal açıdan oldukça aktif bir öğrenciy-
mişsiniz…

Evet, Darüşşafaka’da piyesler, tiyatrolar
vardı. Her yıl Hayrettin Cete, İngilizce bir
oyun organize ederdi. Bunun yanı sıra bir
de Türkçe oyun sahnelerdik. Her ikisinde
de mutlaka rol alırdım. Ayrıca sınıf takımı-
nın kalecisiydim. Güzel toplar yakalardım.

Lakabım “Panter”di. Bir de “gözü kara”
derlerdi. Basketbol oynardım. Jimnastik
ekibindeydim. Hatta havada ters parende
atan tek öğrenci bendim. Lise ikinci sınıf-
tayken bir de orkestra kurmuştuk. Orkes-
tramızın adı “Ateş Altılısı”ydı. Ben org
çalıyordum. Basgitarda Kemal, ritim gitar-
da Yusuf, solo gitarda Faruk, bateride İlhan,
solist ise Kansu idi. Bir yaz tatilinde Kayseri
fuarına gidip ilk profesyonel müziğimizi
orada çalıp, para kazanmıştık. 

Darüşşafaka’da geçen yedi yıl sizin için ne
ifade ediyor? 

Disiplin, kural ve hayata hazırlık yılla-
rıydı. O tarihte okul içi disiplin çok fazlaydı.
Birtakım kurallar bugünküler gibi esnek
değildi. Belki imkânlar da biraz daha kısıt-
lıydı. Biz orada kuralları belli olan ve kural-
ların dışına fazla çıkamadığımız, askerlik
gibi disiplinli bir hayat yaşadık. Darüşşafa-
ka’daki o yaşantı sonradan bize pozitif pek
çok şeyler getirdi. Oradaki disiplini, stan-
dardı, kuralı, kaideyi, ilkeli ve düzenli yaşa-
mayı hayatımızın tüm aşamalarına taşıdık.
Tabii ki okul içinde muhakkak o düzene
tam uyanlar ve az uyanlar vardı. Ben uyan-

lardandım. Hep teşekkürle, iftiharla geçer-
dim. Sınıf içinde ilk üç-dört arasında her za-
man vardım. Hem sosyal hayatta aktiftim
hem de derslerimde başarılıydım. Bizim ya-
şadığımız Darüşşafaka, her şeyden önce ha-
yata düzgün insan yetiştiren bir okuldu.
Güzel değerleri olan, hayat görüşü gelişmiş,
vizyon sahibi, dünya insanı olmaya müsait
gençler olarak yetiştik. 

Darüşşafaka’ya gitmeseydiniz, orada size ta-
nınan eğitimde fırsat eşitliğinden yararlan-
masaydınız, Bülent Şenver’in hayatı nasıl
olurdu?

Bunu söylemek belki kadere inanma-
mak olabilir ama ortada somut bir şey var.
Darüşşafaka’ya girmeseydim, normal bir
devlet lisesine gidecektim. Dolayısıyla Da-
rüşşafaka’da öğrendiğim İngilizceyi öğre-
nemeyecektim. O yıllarda İngilizce bilen
biri olarak liseden mezun olmak çok mü-
himdi. Darüşşafaka bize bu lisanı verdi.
İkincisi, Darüşşafaka’yı bitirmeseydim Ro-
bert Kolej Yüksekokulu’na gitme olasılığım
çok çok azdı. Çünkü Robert Kolej Yüksek
paralıydı ve daha ziyade zengin ailelerin ço-
cuklarının imtihana girip, okuyabildiği bir

Bülent Şenver’in de üyesi olduğu
Ateş Altılısı Orkestrası... 
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okuldu. Buna karşın Darüşşafaka’dan sına-
vını kazanan sınırlı sayıdaki öğrenciye burs
veriyordu. Ben de o burs sayesinde orada
okuyabildim. Kısacası; Darüşşafaka mezu-
nu olmasaydım böyle bir üniversite geçmi-
şini de kazanamayacaktım. Dolayısıyla elim-
deki bu beceri ve eğitim zenginliği olmaya-
caktı. Bir diğer önemli nokta ise ben, Da-
rüşşafaka’da zor şartlar altında başarmanın
antrenmanını yaptım. Yokluktan var et-
mek, az şeyi çok şey haline getirebilmek, kü-
çük şeylerle kanaat ederken yüksekleri de
hayal edebilmek gibi becerileri geliştirdim.
Bütün bunlar oradaki duygusal yaşantının
birikimi olarak hayatta önünüze çıkıyor.
Banka genel müdürü oldum. Bu görevdey-
ken “Bankanın az parasıyla çok üretim na-
sıl yapabilirim” diye düşündüm. Başka
bankaların çok paralar harcayarak yapa-
madıklarını ben, az bir bütçeyle başarabil-
dim. Çünkü o huy içinizde var. Tasarruf- lu
bir şekilde daha iyi bir ürünü, mevduatı ya
da kredi kartını piyasaya nasıl sunabilirim?
Belki siz bunu bilerek yapmıyorsunuz ama
o bilinçaltınıza yerleşmiş. Mesela; izci kam-
pında yaşadığınız rekabetin benzerini, ban-
ka genel müdürü olduğunuzda rakip
bankayla rekabet ederken hissediyorsunuz.
Benzer disiplinlerle çalışmaya başlıyorsu-
nuz. Bunlar geçmiş dönemde aldığınız bi-
rikimlerin, deneyimlerin bir yerde ortaya
çıkıp hayatınıza yansıması oluyor. 

Kariyerinizin her aşamasında yenilikçi bir
yapınız olduğu görülüyor. Darüşşafaka’nın
bunda payı olduğunu düşünüyor musu-
nuz?

Tabii… Şöyle ki biz, Darüşşafaka’da pek
çok sosyal aktivite olanağıyla büyüdük. Ben
de bu aktivitelerin hepsine katılıyordum.
Derslerde benim kadar başarılı olmasına
karşın sosyal aktivitelere benim kadar katıl-
mayan arkadaşlarım vardı. Bugün sosyal ak-
tivitelerle kendini tamamlamamış, sadece
derslere ağırlık vermiş olanların hayatta bir
yerlere kolay gelemediğini ve bir yerde ta-
kılıp kaldığını görüyoruz. O nedenle genç-
lere, sadece ders çalışmayı ya da bilgilenme-
yi değil, kendilerini sosyal insan olarak ye-
tiştirmeleri için bazı meraklarının ve bece-
rilerinin olmasını da tavsiye ediyorum.
İlişkiler kursunlar, araştırsınlar, iş dışında
hobileri olsun. Zamanlarının bir bölümü-
nü buna ayırsınlar. Tabii bunu dengeli yap-
mak önemli. Ben girdiğim tüm aktiviteleri
yaparken, derslerimi hiçbir zaman boş ver-
medim. Hatta bunlarla yetinmeyip fotoğ-
rafçılık kulübünde de girmiştim. Karanlık
odalarımız vardı. Fotoğraf çeker, karanlık
odaya girer, onları basar ve öğrencilere sa-
tardık. Mesela bir gün akşam yemeğinden
sonra koştura koştura karanlık odaya gittik.
O gün arkadaşlarımızın çoğaltılması için
verdiği fotoğraf siparişleri basacağız. Ancak
akşam da etüt var. Tabii etüde geç kalma-
mak için fotoğrafları fikser denilen ikinci
kimyasalda biraz az tuttuk. Ertesi gün fo-
toğrafları sattık. Fikserde az tuttuğumuz fo-
toğraflar, kısa bir süre sonra sararmaya
başladı, sanki renkli fotoğraf gibi oldu…
Bir süre sonra fotoğrafları sararmayan ar-
kadaşlarımız “Benimkini de öyle yap” de-
meye başlamaz mı? Meğerse benim etüde
yetişeceğim diye ikinci banyoda (fikserde)
kısa süre bıraktığım fotoğraflar çok beğe-
nilmiş. 

O günlerde bu işin sırrını çözmek için
çok düşünmüştüm. Nasıl olduğunu keşfet-
tiğimde kendimi elektrik ampulünü bulan
Edison gibi hissetmiştim. Bu fotoğraflar çok
tutulunca onları siyah beyaz fotoğrafların
fiyatının iki katı fiyattan satmaya başladık.
Bu sayede Fotoğrafçılık Kulübümüzün ge-
lirleri kat kat arttı. Netice itibarıyla yetiştiği-
miz bu ortamın benim yenilik- çi ve yaratıcı
olmama katkısı büyük oldu.

Bugünkü yaptığınız işe gelirsek, strateji ve
finansal danışmanlık hizmeti veriyorsunuz.
Kimlere veriyorsunuz?

Bugün zamanımın yüzde 30’unu genç-
lere ayırıyorum. Çünkü insanların belirli
bir yaşam seviyesine ulaştıklarında topluma
katkıda bulunmaları gerektiğine inanıyo-
rum. Bu da Darüşşafaka’nın bizlere verdiği

değerlerden biri... Çünkü topluma bir bor-
cunuz olduğunu hissediyorsunuz. Darüşşa-
faka o gönüllülüğü insana veriyor. Bir şeyi
gönüllü yapabilme özelliğiniz oluyor.  Za-
manımın yüzde 30’unu gençlere ayırırken,
birinci önceliği üniversite derslerine ayırı-
yorum. Şu an üç üniversitede ders veriyo-
rum. Boğaziçi Ünivesitesi’ndeki dersim
1984 yılında başladı. Niye yapıyorum? Bu
toplum bana bir şey vermiş. Bir birikiminiz
ve zenginliğiniz var. 

O birikimi ve zenginliği paylaşıyorsu-
nuz. Bu beni mutlu ediyor. Banka genel
müdürüyken dahi pazartesi gününü üni-
versitede ders vermeye ayırmıştım. Bazıları
şaşırır ve “Bu kadar önemli mi orada ders
vermek, işin aksamıyor mu?” diye sorarlar-
dı. Onlara “Falanca bankanın genel mü-
dürü o saatte tenis oynamaya gidiyor. O
böyle bir sosyal aktivitede kendini rahatla-
tabiliyor, bense gençlerle bilgi ve tecrübe-
lerimi paylaşarak huzur buluyorum”
derdim. Boğaziçi’nin yanı sıra Bilgi Üni-
versitesi ve Kültür Üniversitesi’nde derse gi-
riyorum. 

Zamanımın bir kısmında ise sivil top-
lum kuruluşları ve sosyal sorumlulukla ilgi-
li çalışmalara ayırıyorum. Gençler ve sosyal
sorumluluk hacrinde kalan zamanımı ise
şöyle değerlendiriyorum: Artık sevdiğim,
yapmayı arzu ettiğim, bana da bir şey kata-
cak şeyleri seçme lüksüm var. Her şeyi yap-
mak zorunda değilim. Hoşuma giden bir iş
birliği varsa, o birliktelikleri kabul ediyo-
rum. Bunlar bazen finans kurumları, ban-
kalar, bazen TÜSİAD’taki 500 şirketten biri
bazen de büyüme potansiyeli olan bir KO-
Bİ olabiliyor. Tecrübelerimi, birikimlerimi
ve zenginliklerimi onlarla paylaşıyorum.

Darüşşafaka öğrencilere bir mesajınız var
mı?

Darüşşafaka ailesine giren gençler, Da-
rüşşafaka’nın iyi, güvenilir, itibarı olan top-
lum ve iş hayatında saygın bir yerinin
olduğunu hiçbir zaman unutmasın. Darüş-
şafakalı olmak onlara bir kapı açıcı gibi
önemli bir değer katarken, omuzlarına da
önemli sorumluluk yüklüyor. Çünkü Da-
rüşşafaka ailesinin bir ferdi olarak yapacak-
ları kötü, olumsuz, gayriahlaki işler ve
davranışlar, sadece kendilerine zarar ver-
mez, dönüp dolaşıp yetiştiğimizi yuvamıza
kötü bir leke sürebilir. O nedenle Darüşşa-
faka’nın saygınlığını sürdürebilecek şekil-
de bir iş hayatı, aile hayatı ve sosyal hayat
yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Da-
rüşşafaka’dan mezun olalı 41 yıl oldu. Ha-
yatımın her döneminde Darüşşafakalı
olmanın sorumluluğu hissettim ve hep Da-
rüşşafakalı olduğum için gurur duydum.
Bundan sonra da duyacağım. 



NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?
1. Kredi Kartı

Kredi kartınızla www.darussafaka.org adresinden online bağış yapabilir

ve sitemizdeki formu doldurarak düzenli bağışçımızolabilirsiniz.

2. İnternet Bankacılığı

İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Fi-

nansbank, Fortisbank, Halk Bankası, HSBC, ING Bank, Şekerbank, TEB,

Ziraat Bankası, Tekstilbank ve Vakıfbank internet şubelerindeki “bağış”

menüsü aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.

3. Banka Havalesi

Darüşşafaka’nın tüm bankalardaki “1863” numaralı hesap numarasına

bağışta bulunabilirsiniz.

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 Okulu-

muzun sütunlarında yaşatabilirsiniz.

5. Vasiyet Bağışı

Bünyesine aldığı çocuklara gerçek bir “şefkat yuvası” olan Darüşşa-

faka’ya vasiyet bağışında bulunarak, vasiyetinizin maddi koşulları yeter-

siz, yetenekli çocukların eğitimi için kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Böylelikle hem Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir ışık yakmış olacak-

sınız hem de isminiz Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sonsuza kadar

minnet ve saygıyla yaşatılacaktır. Vasiyet bağışçılarına gayrimenkulleri-

nin tüm hukuksal işlemlerinin takibinde destek veren Darüşşafaka Ce-

miyeti, acil sağlık sorunları için “medline kartı” ve anlaşmalı sağlık

kurumlarında indirimler sağlamakta, bağışçısının vefatı durumunda da

tüm dini vecibelerin yerine getirilmesini, düzenli olarak kabir bakımla-

rını yapılmasını ve her Kadir Gecesi mevlit okutulmasını sağlamaktadır.

6. Rezidans Bağışçısı

Darüşşafaka misyonuna destek veren bağışçılarının ileri yaşlarını, sağ-

lıklı ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacı ile 1997 yılında ilk Re-

zidansını hizmete soktu. İstanbul’da Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler;

İzmir’de ise Urla’da yer alan Rezidanslarımızda, hem yeni ve ayrıcalıklı

bir hizmet anlayışıyla tanışabilir hem de bağışlarınızla çocuklarımızın ay-

dınlık yarınlara kavuşmalarına katkıda bulunmuş olabilirsiniz.

7. Ayni Bağışı

10 ay 7 gün 24 saatini Darüşşafaka’da geçiren öğrencilerimizin ihtiyaç-

larına yönelik ürün ve hizmetleri bağışlayabilirsiniz.

8. Adak Kurban Bağışı

Darüşşafakalı öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılmak üzere yıl bo-

yunca 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 Matrahın-

danindirilebilmektedir.

Sorularınız için: 
Duygu Yalamanoğlu: 0212 276 50 20/ dahili 475
Çağrı Merkezi: 0212 444  1863
E-mail: duygu.yalamanoglu@darussafaka.org
darussafaka@darussafaka.org
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Y aklaşık bir buçuk asırdır varlığını
hayırseverlerin bağışlarına borçlu
olan Darüşşafaka’nın bağışçıları
arasında yer alan Süreyya İlmen,

nam-ı diğer Süreyya Paşa, yaptığı hizmetler
ve işlediği hayırlarla ismini geleceğe miras
bırakan bir şahsiyet… Binlerce hastanın
derdine derman olan Süreyyapaşa Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İstanbul’un kültür du-
rakları arasındaki  Süreyya Operası;  yıllarca
İstanbulluların denize girme noktası Sürey-
ya Plajı ve daha pek çok yapıtı kente kazan-
dıran İlmen, hayırsever bir kent hizmetleri
önderiydi.

Havacılık teşkilatının kurulmasında yer aldı
Sayısız kültürel, soysal, eğitim ve spor

amaçlı girişime öncülük eden Süreyya Paşa,
on yedi yıl, II. Abdülhamit’in seraskerliğini

yani bir nevi genelkurmay başkanlığını ya-
pan Rıza Paşa ile Adviye Hanım’ın oğlu ola-
rak 1874’te Yugoslavya’daki Patgoriçe’de
doğdu. Şükrü ve Ziya adında iki kardeşi da-
ha olan Süreyya Paşa, ilkokuldan sonra Ku-
leli Askeri Lisesi, Harbiye ve Erkan-ı Harp
Okullarına devam etti.  Balkan Savaşı’na
tümgeneral rütbesiyle katıldı. Harbiye Nazı-
rı Mahmut Şevket Paşa’nın talimatıyla hava-
cılık teşkilatının kurulmasını sağladı. Mah-
mut Şevket Paşa ve Süreyya Paşa’nın girişim-
leriyle Osmanlı da dünyada ilk uçuş dene-
mesinden sekiz sene sonra, 1909’da, diğer
büyük devletlerle ise aynı zamanlarda hava-
cılık üzerine eğilmeye başladı.

Türkiye’nin ilk sanayicilerinden 
Birinci Dünya Savaşı’nda ordudan ayrı-

larak iş hayatına atılan İlmen, Türkiye’nin
devlet yardımı almadan kurulan ilk özel fab-

rikasını 14 Şubat 1914’te Balat’ta faaliyete
geçirdi ve ilk sanayicilerden biri olarak uzun
yıllar ekonomiye katkı sağladı. Süreyya Paşa
Mensucat Fabrikası adıyla başlayan ve Ada-
let Mensucat Fabrikası adıyla devam eden
fabrika günümüze ulaşamadı.

Atatürk ile akraba
Sultan Abdülhamit’in kızlarından biriy-

le evlendirmek istediği Süreyya Paşa, babası
Serasker Rıza Paşa’nın böyle bir akrabalığı
düşünmediğinden, Padişah’a onun nişanlı
olduğunu söyledi. Böylece Süreyya Paşa, Sa-
ray’a damat olmak yerine Adalet Hanım ad-
lı bir subay kızıyla evlendi. Çiftin bu evli-
likten Atıf, Hayri ve Melahat adında üç ço-
cuğu oldu. Süreyya Paşa’nın oğlu Hayri,
Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın kız kardeşi
Vecihe Uşaki ile kızı Melahat ise Latife Ha-
nım’ın kardeşi İsmail Uşaki ile evlendi. Bu

İyiliğe adanmış bir ömür:
Süreyya Paşa

Hayırsever kimliğiyle ismini tarihe yazdıran Süreyya İlmen, nam-ı diğer Süreyya Paşa,
vefatından önce mal varlığının büyük kısmını çeşitli kurumlara bağışladı. Bunlar arasında

babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklara en iyi koşullarda eğitim
şansı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti de vardı. İlmen, 1927’de görkemli bir galayla açılışı

yapılan Türkiye’nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binasını, yani Süreyya Operası’nı
Darüşşafaka’ya miras bıraktı. Darüşşafaka da yarım asrı aşkın süredir bu mirası

Süreyya Paşa’nın istediği gibi geleceğe taşıyor.
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evlilikler sayesinde Atatürk’le akraba olan
Süreyya Paşa, savaşta yer almadığı için siya-
sette Atatürk’ün yakın çevresinde bulunma-
dı. Ancak 1927’de İstanbul Milletvekili
olarak Meclis’te yer aldı. Üç yıllık milletve-
killiğinin ardından Atatürk’ün isteğiyle Ser-
best Cumhuriyet Fırkası’na geçen Süreyya
Paşa, partinin kapatılmasından sonra siya-
setten uzaklaştı.

Hayırsever bir İstanbul sevdalısıydı 
Sosyal hizmetlerle yoğun bir yaşam geçi-

ren Süreyya Paşa (İlmen), Kadıköy ve Üskü-
dar’ın gelişmesi için masrafların bir kısmını
bizzat kendisi üstlenerek, elektrik, kanalizas-
yon, halkın temiz su içmesi için Kayış Dağı
suyunun Kadıköy’e getirilmesi gibi birçok
işe önayak oldu. 1923’te halen Kadıköy’de
‘Yoğurtçu Parkı’ adıyla bilinen dere kenarı-
nın ıslahıyla yeşil alanın oluşturulmasını sağ-
ladı. Üsküdar ve Kadıköy tramvay hatlarını
yaptıran Süreyya Paşa,  iki ilçenin de elektri-
ğe kavuşması için girişimlerde bulundu.
Haydarpaşa tren yolu üst köprüsü inşaatının
başlamasına öncülük etti. 1920 yılların so-
nunda, Moda’yı güzelleştirmek için tasarla-
dığı planı uygulamaya Moda’daki iskeleyi üst
caddeye bağlayan bir merdiven yapmakla
başlayan İlmen, o sırada inşaatı devam eden
Süreyya Sineması’nın Mimar ve Mühendisi
Kavafyan Bey’e merdiveni yaptırdı. 

Bir İstanbul nostaljisi: Süreyya Plajı
1939’da Maltepe’deki Süreyya Plajı’nın

inşaatı başlayan İlmen, yedi yılda plajı ta-
mamladı. 

Plajda 300 metre uzunluğunda, deniz

cephesi üzerine müdüriyet, 80 birinci sınıf,
200 ikinci sınıf soyunma odası, büfe, gazino,
42 odalı otel, büyük bir ev inşa etti. Ayrıca
sahilden 60 metre uzakta deniz üstünde
plajın sembolü olarak Bakireler Mabedi’ni
(Temples de Vierges) yaptırdı. Toplumsal
hayatın her alanında görev alan İlmen, Ka-
dıköy Hilaliahmer (Kızılay) Cemiyeti, Şark
Musiki Cemiyeti, Maltepe Maarif Encüme-
ni, Üsküdar İdman Kulübü ve Sivil Havacı-
lık Kulübü başkanlıklarında bulundu.
Ticaret ve Sanayi Odaları, Turing ve Oto-
mobil Kurumu, CHP Üsküdar İlçe Başkan-
lığı, İstanbul Milletvekilliği (1927-1930) ve
şehir meclis üyeliği gibi görevler yaptı. 

Darüşşafaka’ya bırakılan miras:
Süreyya Operası…

Süreyya Paşa, vefatından önce mal var-
lığının büyük kısmını çeşitli kurumlara ba-
ğışladı. Bunlar arasında Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e uzanan tarihi boyunca babası ha-
yatta olmayan, maddi durumu yetersiz, ye-
tenekli çocuklara en iyi koşullarda eğitim
şansı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti de vardı. 

Süreyya Paşa Vakfı
1951 yılında Süreyya İlmen’in eşi Adalet

Hanım tarafından Süreyya Paşa Vakfı ku-
ruldu. Vakfın kuruluş amacı; “Darüşşafaka
Mektebi’ndeki öğrencilerin eğitimlerini,
gelişmelerini ve yükselmelerini sağlamaya
yönelik olarak Darüşşafaka Cemiyeti’ne kat-
kıda bulunmak” şeklinde belirtildi. Kuruluş
senedinde Vakfın mal varlığı, sinema binası
ile beş katlı kapalı otopark binasının yüzde
90’lık payı olarak kaydedilirken, Vakıf ama-

cını bu gayrimenkulden elde edilecek ge-
lirle gerçekleştireceği yer aldı.

Uzun yıllar sinema olarak hizmet veren
bina, Kadıköy Belediyesi tarafından aslına
sadık kalınarak restore edildi ve 2007’de ka-
pılarını sanatseverlere açtı.  Restorasyon ça-
lışmalarından sonra, opera ve bale temsil-
lerine kavuşan bina, Anadolu yakasının tek,
Türkiye'nin altıncı operası olarak hizmet
vermeye başladı. İstanbul’un en önemli
kültür sanat durakları arasındaki yerini alan
Süreyya Operası’nın doğuş hikâyesi ise bir
hayli ilginç… İşgal döneminde Kadıköy’de-
ki bir okul yararına kiliseye bağlı Apollon
Tiyatrosu’nda gece düzenlemek isteyen Sü-
reyya Paşa, kilisenin çok para istemesi üze-
rine kendi deyimiyle onuru yaralanır ve
Kadıköy’de modern bir sinema ve tiyatro
binası yapmaya karar verir. Ardından da Al-
manya ve Fransa’daki tiyatroları örnek ala-
rak Türkiye’nin ilk çağdaş tiyatro binası,
Süreyya Opereti’nin inşasını başlatır. İki yıl-
da tamamlanan bina, 7 Mart 1927’de gör-
kemli bir galayla açılır. Çeşitli operetlerin
sunulduğu sinemanın girişinde tiyatro
oyuncusu Gülriz Sururi’nin annesi ve zama-
nın primadonnalarından Suzan Lütful-
lah’ın bir büstü bulunuyor. 

Haftanın belirli günlerinde salonları
temsiller için kullanılan Süreyya Operası,
1930 yıllarda sesli filmlerin gösterilmesi için
gerekli teknik değişiklikler yapılarak Türki-
ye’yi ilk kez sesli sinemayla tanıştırdı.
1936’da yazlık kısmı açılan sinemanın işlet-
meciliğini Süreyya İlmen yaptı. İlk Müdürü
ise Nazım Hikmet’in babası Hikmet Na-
zım’dı. 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi
1951 senesine kendisine ait Maltepe

Narlıdere mevkiinde bulunan 1800 dönüm-
lük araziyi, yoksullar ve işçiler için bir hasta-
ne inşa edilmesi amacıyla SSK’ya bağışlayan
İlmen’in bu bağışıyla yatırılan Süreyyapaşa
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ni bugüne kadar
binlerce insan sağlığına kavuşturdu. Malte-
pe’deki Narlıdere Çiftliği’ni 1952’de Türk
işçisinin sağlığını korumak amacıyla SSK’ye,
Süreyya Sineması’nı çocukların okuması
için Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Süreyya Pla-
jı’nı ise Maltepe Belediyesi’ne bağışlayan İl-
men, 6 Şubat 1955’te Kadıköy Moda’da
bulunan evinde huzur içinde vefat etti. Öm-
rü insanlara hizmet ve iyilik yapmakla geçen
Süreyya Paşa’nın askeri konulu eserlerin ha-
ricinde; Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi
(1947), Teşebbüslerim ve Reisliklerim
(1949), Dört Ay Yaşamış Olan Zavallı Ser-
best Fırka (1951), Maliyemize Armağan
(1951), Cumhuriyet Adliyesine Armağan
(1954) adlı kitapları bulunuyor.
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“Darüşşafaka,
benim için velinimettir”

Vahdettin Arseven, 81 yıllık Darüşşafakalı… Kendi deyimiyle en kıdemli Daçkalı… 
92 yaşına inat her çarşamba Darüşşafakalılarla bulaşmak için Kadıköy’den yola

düşüyor, Ortaköy’deki “Darüşşafakalı Cihat Örge ve Halit Ziya Yılmayan’ın
Yeri”ne geliyor. Daçkalı kardeşleriyle randevusunu hiç aksatmıyor. 
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Vahdettin Arseven, 1920 İstan-
bul doğumlu. Altı yaşında an-
nesini, on yaşında da babasını
yitiren Arseven, kendisiden 10

yaş büyük ağabeyiyle kalakalır: “Babam,
1930’da öldü. İşte o zaman benim haya-
tım başladı. Osmanlı ordusunda subay
olan bir komşumuz vardı. O elimden tu-
tup, Darüşşafaka’ya götürdü. İmtihana
girdim ama kazanamadım. Dördüncü sı-
nıfı Çarşamba’daki Hayriye Mektebi’nde
okudum. Beşinci sınıfa geçince yeniden
Darüşşafaka imtihanına girdim.”

1931’de Darüşşafakalı oldu
İkinci sınav deneyimini dün gibi ha-

tırlayan Arseven, o günü şöyle anlatıyor:
“Kemal diye bir arkadaşım vardı, sonra-
dan doktor oldu. O da benim gibi ilk sı-
navı kazanamamıştı. Tesadüfen gene bir-
likte sınava girdik. Bu kez ikimiz de ka-
zandık. Ancak kura çekilişi yapılacağı
açıklandı. Çekiliş günü gittik. Herkes ku-
ra çekti. Biz çağırılmadık. Başladık Ke-
mal ile ağlamaya. Bir hoca yanımıza gel-
di. Niye ağladığımızı sordu ve bizi teselli
edici sözler söyledi. Bunun üzerine ‘Ama
biz kura çekmedik’ dedik. ‘Bunda bir
yanlış var çocuklar, benimle gelin’ dedi.
Birlikte kura çekilen masaya gittik. Adı-
mızı söyledik, listelere baktılar ve dediler
ki: ‘İkiniz de hem annesiz hem babasız-
sınız. Sınavda da çok başarılı olmuşsu-
nuz. O bakımdan kura çekmeden Darüşşa-
faka’ya kabul edildiniz.’ Yıl: 1931’di.”

“İstanbul’un en iyi liseleri arasındaydık”
Arseven, o yıllardaki Darüşşafaka’ya

ilişkin ise şu anıları paylaşıyor: “Bizzat
okul müdürü yeni başlayan öğrencileri
toplar, bir masa kurdurur çatal, bıçakla
nasıl yemek yenileceğini gösterirdi. Baş-
ladığımız an üniforma veriliyordu. Üni-
formamız çok şıktı. Çok sıkı eğitim vardı.
İstanbul’un en iyi liseleri arasındaydık.
Yabancı dil olarak Fransızca öğretilirdi.
Fransızcayı bayağı konuşurduk. Okulda
sosyal yaşam fevkaladeydi. Atatürk Cum-
huriyeti’nin hızı vardı. Müzik hocaları-
mız Zekai Efendi’nin oğlu Ahmet Efendi
ve Kazım Uz idi. Ahmet Efendi hocamız
güzel piyano çalardı. Çoğumuz kolay gel-
diği için mandolin çalardık. Kendi çapın-
da müzisyen yetişenler oldu. Meşhur
Celal Akatlı, onlardan biridir.”

345 Çıtır
“Çıtır” lakabıyla tanınan Arseven, bu

lakabın ortaya çıkış hikâyesini şöyle anla-
tıyor:“Darüşşafaka’daki ikinci senemde
hastalandım, bir arkadaşım beni revire
götürdü. Revirde “Emine Anne” dediği-



miz bir hemşire var. Ufak tefek bir çocuk
olduğum için ‘Aaaa… Çıtır pıtır bir ço-
cuk bu’ dedi. Böylece adım ‘Çıtır’ kaldı.”

Zayıf çocuklar için özel beslenme
O yıllar Darüşşafaka’daki farklı bir uy-

gulamaya da değinen Arseven, “Her sene
okulun doktorları iki kez bizleri muaye-
ne eder ve zayıf gördüklerini de nekahet-
hane (dinlenme) salonuna alırdı. Bir
hafta orada kalır, karavanaya ilaveten
ekstra yemeklerle beslenirdik. 

Güya o hafta biz, toparlanıp, kilo alır-
dık. Ben de hep zayıf bir çocuk olduğum
için nekahethanede çok vakit geçirdim”
diyor.

Ceza yerine nasihat!
Darüşşafaka mezunu Ali Kami Ak-

yüz’ün okul müdürü olduğu dönemde
Darüşşafaka’da okuyan Arseven, Ak-
yüz’ün eğitimci kimliğini gözler önüne
seren bir anısını şöyle anlatıyor: “Bir cu-
martesi günü bir arkadaşımla beraber
koridorda dolaşıyorduk. Birdenbire Ali
Kami Akyüz karşımıza çıktı. Elimde siga-
ra var. ‘Sen sigara mı içiyorsun’ diye sor-
du. ‘Onu söndür ve odama gel’ dedi.
Gittik, odasına girdik. Koltuğuna oturdu.
Sigara paketimi istedi. Paketi çıkardım.
Tabii titriyorum, ne ceza alacağım diye.
Masasının en alt gözünü çekti, ‘Bak bu-
rada birkaç kutu daha var’” dedi. İsmimi,

okul numaramı sordu. Ardından benden
aldığı paketin üzerine ‘345 Vahdet-
tin”’diye yazdı. ‘Sana ceza vermiyorum.
Şu andan itibaren sigarayı bıraktın. Me-
zun olduğun zaman da gelip benden bu
sigara paketini isteyeceksin’ dedi. O gün
sigarayı bıraktım.”

“Yemek listelerini talebeler yaptı”
Arseven’in Ali Kami Akyüz ile ilgili

bir başka anısı ise şöyle: “En yakın arka-
daşım Aziz Çöl, kapuskayı, ıspanağı sev-
mezdi. Ama 500 kişiye lahananın sarma-
sını da yapamazlardı. Sık sık karavanada
kapuska oluyor. 10. sınıftaydık, bir gün
karavanada yine kapuska var. Aziz kızdı
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En kıdemli Daçkalı Arseven, o yıllarda Darüşşafaka’da egemen olan ruhu şöyle özetliyor: 

“Darüşşafaka’da okuduğumuz süre içinde bütün çocuklar birbirimizi kardeş bilirdik.

Birbirimize bağlıydık. Darüşşafaka’yı bitirip, iş bulamayan olmazdı.

Birbirimize yardım ederdik. Çünkü hepimizin babası yoktu, kimimizin annesi de... 

Birbirimizden başka kimsemiz yoktu.”



ve ‘Bu kapuskayı müdürün penceresin-
den içeri atacağım’ dedi. Yaptı da… Son-
ra bunu yapanın kim olduğu araştırıldı,
bulundu. Ali Kami Bey, Aziz’i karşına al-
dı. Ceza falan vermedi. Ne istediğini sor-
du. Aziz, yemek listesini öğrencilerin
yapmasını istedi. Bunun üzerine bir
müddet, yemek listeleri talebeler tarafın-
dan hazırlandı.”

Eski bir gelenek
Darüşşafaka’ya gelir sağlamak için

Kurban Bayramlarında yapılan eski bir
geleneğe dikkat çeken Arseven, “Kurban
Bayramı’nın birinci günü rozet dağıtmak
Darüşşafaka’ya Osmanlı döneminden ve-
rilmiş bir haktı. Mesela Kızılay’ın rozetini
dağıtırdık. Bir sepetin içine iğneli rozet-
ler konulur, bir öğrencinin elinde de
kumbara olurdu. Bu şekilde İstanbul’u
dolaşır ve karşımıza çıkanlara rozeti iğ-
nelerdik. Herkes kumbaramıza gönlün-
den koptuğu kadar bir para atardı” diye
anlatıyor.

“Sobayla ısınırdık”
Bugün Darüşşafaka’da okuyan çocuk-

ların çok şanslı olduğunu söyleyen Arse-
ven, “1935’e kadar okulda kalorifer yok-
tu. Her sınıfta kömür sobası yanardı. Ye-

mekhaneye inerdik soğuk, koridorlar so-
ğuk. Sıcak su yoktu. Hamamımız vardı ve
haftada bir gün bir saatlik banyo hakkı-
mız olurdu. Biz o günleri yaşadık. İsmet
Paşa’nın (İnönü) başkanlığı döneminde
onun sağladığı kaynakla kalorifer yapıl-
dı.”

“Birbirimize bağlıydık”
O yıllardaki Darüşşafaka’da egemen

olan ruhu ise şu cümlelerle özetliyor: Da-
rüşşafaka’da okuduğumuz süre içinde
bütün çocuklar birbirimizi kardeş bilir-
dik. Birbirimize bağlıydık. Darüşşafaka’yı
bitirip, iş bulamayan olmazdı. Birbirimi-
ze yardım ederdik. Çünkü hepimizin ba-
bası yoktu, kimimizin annesi de... Birbiri-
mizden başka kimsemiz yoktu. Hocaları-
mızı severdik. Mesela 50 öğretmen varsa,
onların 15-20’si ücret almadan görev ya-
pardı. Hepimiz iyi düşünceli çocuklar-
dık, kötülük nedir bilmezdik. Yaptığımız
en büyük hata okuldan kaçmaktı. Cum-
huriyete tam manasıyla sarılmış gençler
idik.”

Hukuk eğitimini yarım bırakıyor
1938’de Darüşşafaka’dan mezun olan

Arseven, hukuk fakültesine devam ediyor
ancak dördüncü sınıftayken hukuku bı-

rakıyor: “Yedinci sınıftan itibaren Ağabe-
yim beni çalıştığı fabrikaya soktu. Her yaz
orada çalıştım. İlk yıllar getir götür işle-
rine bakıyordum. Zamanla muhasebe öğ-
rendim. Hukuk fakültesini ikinci yılında
fabrikanın muhasebecisi vefat etti. Mal sa-
hipleri işi bana teklif etti, kabul ettim ve
40 sene orada çalıştıktan sonra emekli ol-
dum. Bu nedenle dördüncü sınıftayken
hukuku bıraktım. Eşim de hukukçu idi.
Aynı semtte oturuyorduk ama üniversite-
den yakınlaşmaya başladık. Eşim, hukuku
bitirdikten sonra hakimlik yapmak istedi.
1943’te tayini Elazığ’a çıktı. Üç-dört yıl
orada görev yaptı. Ben de askere gittim.
Ardından eşimin naklini İstanbul’a aldık.
İki kızımız oldu, ikisi de okudu. ‘Darüşşa-
faka’ya girmeseydim, hayatım nasıl olur-
du, okuyabilir miydim, kendimi kurtara-
bilir miydim’ diye çok düşündüm. Darüş-
şafaka, benim için velinimettir.”

“En kıdemli Daçkalı, benim”
En kıdemli Darüşşafakalı olduğunu

belirten Arseven,“ 1920 doğumlu üç Da-
rüşşafakalı var: Ben, Tahsin Bumin ve Şe-
rafettin Çağlayan… Ancak ay olarak ben
ikisinden de büyüğüm. Bu nedenle en
yaşlı ve okul girişine göre en kıdemli Da-
rüşşafakalı benim” diyor.
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“‘Darüşşafaka’ya girmeseydim, hayatım nasıl olurdu, okuyabilir miydim, kendimi
kurtarabilir miydim’ diye çok düşündüm. Darüşşafaka, benim için velinimettir.”

1930’lı yıllarda Darüşşafakalı öğrenciler,
yemekhane aşçısıyla birlikte okul bahçesinde…
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Türkiye’nin iki çınarı
hayatları eğitimle değiştiriyor

Hüsnü Söyler, 1945 yılında Darüşşafaka’dan mezun oldu. Şefkat Yuvası’ndan ayrılmadan
önce sınıf arkadaşlarından anı defterine duygularını yazmalarını istedi. Pek çoğu

Söyler’in defterine ayrılık vaktindeki hislerini not düştü. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan
Söyler’in anı defteri, aynı zamanda İş Bankası ile Darüşşafaka arasında

73 yıl öncesine uzanan tarihi iş birliğine ışık tutuyor. 

Hikâye 73 yıl önce başlıyor; 26 Aralık’ı 27
Aralık’a bağlayan kış gecesi meydana ge-
len 1939 Erzincan Depremi, Tokat’a ka-

dar tüm komşu illerde etkili oluyor. Yıkım,
yangın… Tahmini ölü sayısının 40 bin olduğu söy-
leniyor. İstanbul Kandilli Rasathanesi kayıtlarına
göre Deprem, 27 Aralık saat 01:57:24’te başlıyor.
“1939 (Ekim, Kasım, Aralık) Meteoroloji, Sismoloji
ve Mıknatıs Rasatları” adlı yayında, “Erzincan afeti.
Kâğıtların haricine çıktığından ölçülememiştir”
bilgisi yer alıyor. Felaket o kadar büyük…

Felaketin yararlarını sarmak için tüm Türkiye
seferber oluyor. Elbette ki Atatürk’ün kurduğu İş
Bankası ile 1863’ten beri babası hayatta olmayan,
maddi durumu yetersiz çocuklara yeni bir hayat ar-
mağan eden Darüşşafaka da Erzincan’ın yardımı-
na koşuyor. El ele veren iki kurum, kimi depremde
babasını, kimiyse hem babası hem de annesini yi-
tirmiş 83 çocuğu yıkıntılar içinden alıyor. Darüşşa-
faka, onlara kapılarını açıyor, İş Bankası da onların
tüm giderlerini üstleniyor. Böylelikle 83 “Erzincan
Yetimi”, İş Bankası’nın desteğiyle Darüşşafaka’da
okumaya başlıyor.

1940 tarihli Darüşşafaka Faaliyet Raporu
O yıllar büyük ses getiren bu iş birliğine ilişkin

Türk Okutma Kurumu’nun (Darüşşafaka Cemiye-
ti) 1940 tarihli Faaliyet Raporu’nda şu bilgiler ve-
riliyor: “Erzincan felaketzedelerinden mektebimiz
talebe kabulü şartlarına uygun olmak üzere 83 ço-
cuk, beher çocuk için 300 lira hesabile, masarifi
seneviye tutarı olan 24.900 liranın İş Bankası tara-
fından Kurumunuza tediyesi taahhüdü mukabilin-
de Darüşşafaka’ya yerleştirilmiştir. İdare heyetiniz
bunu böyle yapmakla felaket karşısında memleket
çocuklarına her müessesenin yapmak mecburiye-
tinde kaldığı yardımlardan kendisine düşeni yap-
mıştır ve bunun için de mektepte yeniden ilk
sınıflarda şubeler açılmıştır. Çok hayırlı ve değerli
milli müesseselerimizden olan İş Bankası’nın hi-
mayesini üzerine aldığı çocukları okutmak ve ye-
tiştirmek için mektepler ve müesseseler arasında
Darüşşafaka’yı tercih etmiş olması mektebimizin,
onu idare eden heyetinizin hükümet ve milli mü-
esseseler nezdindeki mevkini göstermek itibarıyla
kayıt ve iftihara değer bir hadise sayılabilir. Yine bu

16 Ağustos 2011 tarihinde kaybettiğimiz Hüsnü Söyler’in Darüşşafaka
sıralarındayken hazırladığı anı defteri, İş Bankası ile Darüşşafaka arasında
1939 Erzincan depreminden sonra yapılan tarihi iş birliğine ışık tutarken,

bu iş birliğinin 83 “Erzincan Yetimi”nin hayatını nasıl değiştirdiğini de gösteriyor.



münasebetle Darüşşafaka’nın orta kısmın-
da geçen sene içinde birer suretle açılmış
bulunan on talebe yerine yine aynı felakete
uğrayanlardan altı çocuğu Milli Komite Ri-
yaseti delaleti ile Kurum hesabına olarak
mektebe alınmış olduğunu arz eyleriz.”

Bir anı defterinin anlattıkları
Türkiye’nin iki köklü kurumunun 73 yıl

öncesine dayanan iş birliğinin izleri, bir anı
defterinde karşımıza çıkıyor. Hemen he-
men her öğrencinin eğitim hayatının bir dö-
neminde hazırladığı o anı defterlerinin
birinde... Defterin sahibi 1945 Darüşşafaka
mezunu Hüsnü Söyler… Şefkat Yuvası’ndan
ayrılma vakti yaklaşınca bir anı defteri oluş-
turan Söyler, aynı havayı soluduğu, birlikte
uyup, uyandığı, yemek yediği arkadaşların-

dan defterine duygularını yazmalarını ister.
Türkiye’nin dört bir yanından gelip Darüş-
şafaka’nın çatısında buluşmuş 39 genç, Söy-
ler’in defterine hislerini yazar. Bu defteri
ömrünün sonuna kadar saklayan Söyler, za-
man içinde arkadaşları hakkında edindiği
bilgileri de ekler. Mesela; Türk bürokrasinin
kilometre taşlarından Necdet Seçkinöz’e ait
sayfada Seçkinöz’ün vefat haberini veren bir
gazete küpürü yer alıyor.

“Erzincan’ın ücra bir köşesinde anasız
ve babasız çırpınıp dururken…”

16 Ağustos 2011 tarihinde aramızdan
ayrılan Hüsnü Söyler’in anı defteri geçmiş-
ten bugüne sayısız anıyı ulaştırırken Darüş-
şafaka ile İş Bankası arasındaki Erzincan
depremiyle başlayan iş birliğine de ışık tu-

tuyor. Dört yıl önce Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Özmen
(DŞ’74), Söyler’den ödünç aldığı anı defte-
rini okurken, bir öğrencinin yazdıklarına ta-
kılır. Çünkü Darüşşafakalı Dursun Adalan,
9 Şubat 1943 tarihinde şu satırları yazmıştır:
“Erzincan’ın ücra bir köşesinde anasız ve
babasız çırpınıp dururken… Felaket günle-
rimizde bize rehber olan İş Bankası’nın de-
laletiyle kimsesizliğimi unutturan bu
kıymetli yuvada uzun üç yıldan beri bir ar-
kadaş değil, kardeş gibi havasını teneffüs et-
tiğimiz Darüşşafaka’dan talihin ve
mukadderatın cilveleri bizi birbirimizden
ayırıyor.”

“Darüşşafaka ruhumdaki felaket izlerini sildi”
Bir başka Darüşşafakalı Refet Ercan, 25
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Ocak 1945 tarihinde kendine ayrılan sayfa-
ya, “Sizinle 27 Aralık 1939 yılında olan Er-
zincan felaketinden sonra dinmeyecek
yetimlik acılarımızı dindiren Darüşşafa-
ka’nın mukaddes çatısı altında tanıştım. Altı
sene bir kardeş gibi hayatın acı ve tatlı gün-
lerini geçirdik” notunu düşmüştür. 

Muammer Malatyalıoğlu ise 27 Ocak
1945 tarihinde şöyle yazmıştır: “27 Birinci

kanun 1939 senesi korkunç bir felaketten
kurtulup, bu müşfik yuvaya sığındım. Sana
bu satırları karalarken hayalim beş sene ev-
velki derinliklerine dalarak seninle ilk tanış-
tığım günü hatırladım. O gün bana teselli
veriyor ve Darüşşafaka’nın bizlere yeni bir
hayat kazandıracağını vaat ediyordun. Evet
sevgili kardeşim, Darüşşafaka ruhumdaki fe-
laket izlerini sildi.”

İş Bankası okuttu, iş verdi
Darüşşafaka’da okuttuğu 83 çocuğu,

mezun olduktan sonra da yalnız bırakma-
yan İş Bankası, 40’nı işe alıyor. 6 Haziran
2011’de aramızdan ayrılan Mehmet Aydın
da onlardan biriydi. İş Bankası’ndan emekli
olan Aydın, 2008’de Darüşşafaka ile İş Ban-
kası arasında gerçekleştirilen bir başka iş bir-
liğinin,“81 İlden 81 Öğrenci” projesinin
imza törenine katılacak ve şöyle konuşacak-
tı: “1939 Aralık ayında Erzincan’da şiddetli
bir deprem oldu. Annem ve kardeşim gö-
çük altından çıkarıldı. Yalnız kalmıştık. Ye-
dinci sınıfta okurken birgün Kızılay’a
çağırıldık. İş Bankası Müfettişleri, deprem
mağduru öğrencileri seçti. İş Bankası tüm
masraflarımızı karşılayarak, bizi İstanbul’da
Darüşşafaka Lisesi’nde okutacaktı. Disiplin-
li, düzenli alınan güzel ve özenli bir eği-
tim… Kendi adıma, yaşantımda diğer
insanlardan ayıran özellikler kazandırdı.
Okumayı sevme alışkanlığı, olaylara objektif
bakabilme, soru sorma… Bunları okulda al-
dığımız eğitime ve değerli hocalarıma borç-
luyum. İş Bankası’nın sahip çıkması ve
Darüşşafaka’da okutması bizim için bir vesile
oldu. İstanbul’a gelmek bizim için bir sevinç-
ti. Bu okulda okuduğumuz için gururlanıyo-
ruz, seviniyoruz. İş Bankası Darüşşafaka’da
okuttuğu 40 öğrenciyi bankada çalışmaya
başlattı. İş Bankası’nda çalışıyor olmakla
Bankanın gücünü ve çalışma disiplinini da-
ha yakından tanıma şansına sahip oldum.
Hep gurur duydum. Dört çocuğum oldu.
Onları okuttum. Ben çocuklarım iyi eğitim
almasını sağladıysam, çocuklarımla gurur
duyuyorsam, bunu iyi bir okulda okumak ve
iyi bir kurumda çalışmak sayesinde gerçek-
leştirdim.” 

Bir başka İş Bankalı: Bektaş Erdem
18 Ocak 1945’te Hüsnü Söyler’anı def-

terine “Baş döndüren hayat fırıldağı bizi bu
mukaddes yerde birleştirdi. Şimdi bu fırıl-
dağın rüzgârı önünde beraberce sürükleni-
yoruz. Fakat şiddetli rüzgârlarla semanın
boşluğuna doğru yükselen kâğıt parçaları
nasıl rüzgâr durunca muhtelif yerlere dü-
şerlerse, bizi de hayat, böyle bilmediğimiz
ve görmediğimiz yerlere atacaktır. O zaman
Darüşşafaka’nın taş koridorlarında zıpladığı-
mızı, cennet gibi bahçesinde gezdiğimizi ha-

tırlar, birbirimizi anarız” diye yazan Bektaş Er-
dem de İş Bankası-Darüşşafaka iş birliğiyle ha-
yatı değişen “Erzincan Yetimleri”nden biri…
Darüşşafaka ile tanışma hikâyesini, iki yıl önce
Bursa’da, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’a anlatan Er-
dem, “Aralık ayındaki depremden sonra
tüm depremzedeler Adana’ya nakledildi.
Ben de, ailemden geri kalanlarla birlikte git-
tim. Bir gün aralarında benim de olduğum
bir grup çocuğu Kızılay’a çağırdılar, ‘Oku-
mak istiyor musunuz?’ diye sordular. Ora-
dan İş Bankası şubesine gönderdiler. İş
Bankası’ndan bize yol parası verildi. Trene
bindik, Haydarpaşa’ya geldik. Denizi hayatı-
mızda ilk kez orada gördük. Trenden indik-
ten sonra vapura bindik. Vapur kalkarken
zelzele oluyor zannettik. Vapurdan inince bi-
zi arabalara yerleştirip doğru Darüşşafaka’ya
götürdüler” diyecekti. Darüşşafaka’dan me-
zun olduktan sonra İş Bankası’nın Bahçe-
kapı Şubesi’nde çalışmaya başlayan Erdem,
hızla yükselmiş, şef yardımcısı, şef ve ikinci
müdür olmuş. Genel muhasebe müdürüy-
ken, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ah-
met Dallı’dan takdirname ve 300 liralık
“taltif ikramiyesi” almış. Kariyerine başka ban-
kalarda devam eden emekli bankacı Erdem
duygularını, “Biz Darüşşafaka’nın kölesiyiz. İş
Bankası’na da minnettarız. Onların sayesinde
adam olduk!” sözleriyle ifade edecekti.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı’na
yükselen bir Erzincan yetimi: Cahit Yücel

Erzincan yetimlerinden Cahit Yücel
(DŞ’1940) ise İş Bankası’nda Genel Müdür
Yardımcılığı’na kadar yükselecekti. Erzincan
yetimleriyle ilgili desteğini 1952 yılına dek
sürdüren İş Bankası ile Darüşşafaka dostlu-
ğu farklı biçimlerde 1983 yılına dek sürüyor.
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“81 İlden 81 Öğrenci”
projesi 

Darüşşafaka ve İş Bankası arasın-
daki 73 yıllık tarihi iş birliği, 2008 yı-
lında 81 İlden 81 Öğrenci projesiyle
yeni bir filiz verdi. Bugün dördüncü
yılını geride bırakan proje, her yıl
Darüşşafaka sınavını kazanan 81 öğ-
rencinin, başta eğitim olmak üzere,
giyim, gıda, barınma gibi tüm gider-
lerinin İş Bankası tarafından karşı-
lanmasını ve öğrencilerin üniver-
siteye devam etmeleri hâlinde de
desteklenmelerini içeriyor.

European Excellence Awards’da
(Avrupa Mükemmellik Ödülü) Tür-
kiye kategorisinde finale kalan, Tür-
kiye’de de “Altın Pusula Halkla
İlişkiler Ödülleri” kapsamında Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk-Eğitim ka-
tegorisinde ödüle layık görülen “81
İlden 81 Öğrenci” projesi, Türki-
ye’nin en önemli eğitim projelerin-
den biri olarak varlığını sürdürüyor.

Projenin dördüncü yılında İş
Bankası, şu an Darüşşafaka’da oku-
yan 324 öğrencinin tüm giderlerini
karşılıyor. Proje sona erdiğinde ise
toplam 1. 134 öğrencinin eğitim gi-
deri, İş Bankası’nca karşılanacak ve
İş Bankası öğrencilerin üniversite-
den mezun olacakları on dördüncü
yılda projeye toplam 100 milyon do-
ları aşkın kaynak aktarmış olacak. 






