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Darüşşafaka 
Robot Takımı’nın 
gözü dünya 
şampiyonluğunda…

Bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan  
Ege’nin annesi Tuğba Kayıran, Ankara’da 

ilkokul öğretmeni olarak görev yapıyor. 
Sözlerine, “Bugüne kadar öğrencilerimi 

hep Darüşşafaka Sınavı’na yönlendirdim 
ama bir gün kendi oğlumu da bu sınava 

yönlendireceğim hiç aklıma gelmemişti.” 
diye başlayan Kayıran, “Ege için çok 

güzel bir kapı aralandı.” diyor.

Babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu ye-
tersiz, yetenekli çocuklarımıza 156 yıldır eğitimde fırsat 
eşitliği olanağı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde düzenlediği sınavda 
başarılı olan 122 öğrenciyi ailesine kattı.
Sadece babası veya annesi hayatta olmayan, 4. sınıf öğren-
cilerinin katılabildiği Darüşşafaka Sınavı’nda başarılı olan 
ve ardından yapılan sağlık kontrolü ile mali durum araştır-
masından geçen 122 yeni öğrenci, Darüşşafaka’daki sekiz 
yıllık tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim yolculuğuna başladı.
Bu yılki sınavda en iyi ilk üç dereceyi alan öğrenciler, Trab-
zon’dan Umut Can Beşir, Nevşehir’den Emine Beril Şengül 
ve Kırıkkale’den Serra Ceyda Dindar olurken, Kayseri’den 
ikiz kardeşler Rukiye ve Kadriye Özçelik de eğitim hayat-
larına birlikte Darüşşafaka’da devam etme hakkı kazandı. 

Ülkemizin dört bir köşesinden, on bir yıllık ömürlerini sığ-
dırdıkları küçük valizleriyle Darüşşafaka’ya gelen 122 öğ-
renci ve velileri, eylül ayının ilk haftası düzenlenen uyum 
programıyla “şefkat yuvası”ndaki hayatı birlikte keşfetti.
Gazetemizin yeni sayısında Darüşşafaka’ya bu yıl baş-
layan Hülya Beste Kobal ile annesi Hatice Kobal’ı; Anka-
ra’dan gelen Ege Kayıran ile bugüne kadar hep öğrenci-
lerini Darüşşafaka Sınavı’na yönlendirmiş bir öğretmen 
olan annesi Tuğba Kayıran’ı; Osmaniye’den gelen Rama-
zan Balaban ile dedesi Ramazan Çetin’i; doktor olmak 
isteyen Yağmur Naz Kaygusuz ile Berrak Baydar’ı; cum-
hurbaşkanı olmak isteyen Emirşah Timur Topkaç’ı ve pi-
lot olma hedefini önüne koyan Beste Melis Aydın’ı konuk 
ederek, Darüşşafaka’daki ilk günlerindeki duygu, düşün-
ce ve izlenimlerini sorduk.

Türkiye’nin yarını 
122 çocuk arTık 
Darüşşafaka’da yetişecek

Davut Ökütçü: 
“Zarafet için 
daima vakit 
vardır”
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Yağmur Naz KaYgusuz  
KardiYolog olacaK
Gelecekte kardiyolog olmak isteyen Yağmur Naz Kaygusuz, 
Darüşşafaka’nın heyecan verici bir okul olduğunu söylüyor: 
“Burada sürekli yeni şeyler öğreniyorum. İlk kez bir planetar-
yum ve gözlemevi gördüm. Yine bu kadar büyük spor salonu-
nu burada gördüm. Sınıflar bile çok farklı…”

geleceğiN doKtoru BerraK BaYdar
İstanbul’dan Darüşşafaka Sınavı’nı kazanan Berrak Baydar, 
gelecekte doktor olmak istiyor ve Darüşşafaka sayesinde 
bunu başaracağını söylüyor. Darüşşafaka’da eğitim alacağı 
için çok mutlu olduğunu ifade eden Baydar, “Çok güzel bir 
okul. Özellikle müze ve gözlemevini çok beğendim, artık yıl-
dızları izleyebileceğim için ayrıca mutluyum.” diyor. 

emirşah timur topKaç: 
“cumhurBaşKaNı olacağım”
Sözlerine “Türkiye’nin en iyi okuluna geldiğim için çok mutluyum.” 
diye başlayan Emirşah Timur Topkaç, “Darüşşafaka Sınavı’na daha 
önce ablam ve ağabeyim de girdi ama onlar kazanamadı. O yüzden 
biliyordum. Sınavdan önce burayı görmeye geldim, çok beğendim. 
Özellikle basketbol sahası çok güzeldi. Herkes eğitimin çok iyi ol-
duğunu söylüyordu, bu nedenle burayı gelmeyi çok istiyordum.” 
diyor. Robot Kulübü’nde görev alacağını söyleyen Emirşah Timur, 
“Ayrıca basketbol da oynayacağım. Gelecekte hukuk eğitimi alıp, 
önce hakim ardından da cumhurbaşkanı olacağım. Darüşşafa-

ka’da bunu sağlayacaktır.” diye 
sözlerini noktalıyor.

geleceğiN pilotu  
Beste melis aYdıN

Darüşşafaka gibi bir okulun sınavını kazandığı için mutlu ve 
gururlu olduğunu ifade eden Beste Melis Aydın, “İlk başlarda 
yatılı olduğundan biraz korkuyordum ama buraya geldikten 
sonra korkularım azaldı.” diye konuşuyor.
Pilot olmak istediğini belirten Beste Melis, “Buradan alaca-
ğım eğitimle bunu başaracağıma inanıyorum. Daha ilk günden 
İngilizce eğitimi almaya başladık. Ayrıca burada çok istediğim 
jimnastik eğitimini de alabileceğim. Seneye de piyano dersi 
almak istiyorum.” sözleriyle gelecek hedeflerini anlatıyor. n

Geçtiğimiz sene oğlu Arda Berk’in, bu yıl ise kızı Hülya Bes-
te’nin Darüşşafaka’da okumaya hak kazandığını belirten 
Hatice Kobal, “Bizim gibi bir tarafı eksik olan çocuklara sa-
hip veliler için Darüşşafaka bulunmaz bir nimet. Çok büyük 
şans… Bu okulu kuranlardan ve yaşatanlardan Allah razı 
olsun.” diye sözlerine başlıyor. Geçen sene oğlunun Darüş-
şafaka’da okumaya başladığını vurgulayan Kobal, “Bir yılda 
oğlumun yaşadığı değişimi ve gelişimi anlatacak cümle 
bulamıyorum.  Mucize gibi… Çevredeki çocuklara bakınca 
farkı daha iyi görüyorum. Darüşşafaka’nın oğlumda yarattı-
ğı değişimi görünce kızımın da girmesini çok arzuladım. Bir 
senedir kızım sınava hazırlanıyordu. Çok şükür kazandı. O 
da artık bir Daçkalı… Bu hayatta en büyük gururum ikisi… 
Benim çocuklarıma asla veremeyeceğim hatta param olsa 
özel okula yollasam bile alamayacakları nitelikte bir eğitimi 
burası çocuklarıma veriyor. Darüşşafaka çocuklarıma sa-
dece eğitim değil nasıl kendi ayaklarının üzerinde durabile-
ceklerini, nasıl birey olabileceklerini de öğretiyor. Buradan 
mezun olan her çocuğun ayaklarının üzerinde duran, sağlam 
karakterli, hem kendilerine hem de diğer insanlara faydalı 
bireyler olduğunu gözlemledim. Yetim ve öksüz çocuklar 
için Darüşşafaka çok büyük şans.” diye sözlerini sürdürüyor.

“Hayata artık umutla bakabiliyorum”
Koşullara uyan her çocuğun Darüşşafaka Sınavı’na girmesini 
tavsiye eden Kobal, “Çocuklarım Darüşşafaka’ya başladık-
tan sonra ikisinin de geleceğinden umutluyum ve bu sayede 
ben de hayata umutla bakabiliyorum. Annesini ya da babasını 
küçük yaşta kaybetmiş her çocuğun, Darüşşafaka’da eğitim 
fırsatını değerlendirmesi gerekir. Biz çocuklarını tek başına ye-
tiştiren ebeveynlerin güvene daha çok ihtiyacı var. Hiçbir yere 
güvenmeyebilirler ama Darüşşafaka’ya güvensinler. Çünkü 
burada çocuklarımıza bizden daha iyi bakıyorlar. Ben kesinlikle 
gözüm kapalı, gönül rahatlığı içinde ikinci çocuğumu da Darüş-
şafaka’ya bırakıyorum.” diye duygularını ifade ediyor.

hülYa Beste KoBal: 
“uzaYlılarıN olup olmadığıNı 
KaNıtlamaK istiYorum”
Darüşşafaka Sınavı’nı kazandığında mutluluktan 
ağladığını söyleyen Hülya Beste, “Ağabeyimden 
ötürü Darüşşafaka’yı biliyorum. O da burada oku-
yor. Çok güzel bir okul, eğitimi harika… Mesela 
ağabeyim bir yılda İngilizceyi çözdü. Yabancı öğret-
menler var, bizimle sadece İngilizce konuşuyorlar. 
Tüm öğretmenlerimiz bize sevgiyle yaklaşıyorlar, 
ilgileniyorlar. Bir de burada her şeyimiz karşılanıyor.” 
diye anlatıyor. Astronot olmak isteyen Hülya Bes-
te, “Uzaya çıkmak, başka gök adaları keşfetmek 
ve uzaylıların olup olmadığını kanıtlamak istiyorum. 
Mesela burada planetaryum ve gözlemevi var. Hep 
uzayı görmek istemişimdir, burada ilk kez bunu ya-
pabileceğim.” diye duygularını dile getiriyor. 

tuğBa KaYıraN: “oğlum içiN  
çoK güzel Bir Kapı aralaNdı”
Bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan Ege’nin annesi Tuğba Kayıran, 
Ankara’da ilkokul öğretmeni olarak görev yapıyor. Sözlerine, 
“Bugüne kadar öğrencilerimi hep Darüşşafaka Sınavı’na yön-
lendirdim ama bir gün kendi oğlumu da bu sınava yönlendire-
ceğim hiç aklıma gelmemişti.” diye başlayan Kayıran, “Ege için 
çok güzel bir kapı aralandı.” diyor. Oğlunun eğitimine Darüşşa-
faka’da devam etmesinden ötürü gururlu ve mutlu olduğunu 
söyleyen Kayıran duygularını şöyle ifade ediyor: “Bende heye-
can, gurur, biraz da hüzün var. Ama bu güzel bir ayrılık olacak. 
Vatana, millete ülkemize hayırlı evlatlar olacaklar. Onun gele-
ceği için çok umutluyum. Oğlum evin tek çocuğu. Onun ge-
leceği için büyük bir fedakarlık yapıyorum. Ama Darüşşafaka 
isminin hakkını veren bir kurum, şefkat yuvası... Sonuna kadar 
da içim rahat, buraya emanet edip gideceğim oğlumu.”

ege KaYıraN: “geleceğimiN güzel 
olacağıNı hissettim”
Darüşşafaka Sınavı’nı Ankara’dan kazanan Ege ise duygu-
larını şöyle anlatıyor: “Burası çok güzel bir okul. Bu okul için 
annemden, şehrimde ayrı kalacağım ama değeceğini düşü-
nüyorum. Darüşşafaka’nın kapısından girince geleceğimin 
güzel olacağını hissettim. Çünkü burası farklı bir okul. Bir sürü 
aktivite var.  Benim en çok dikkatimi planetaryum çekti. Spor-
da basketbol, müzik de ise keman eğitimi almak istiyorum.”

hatice KoBal: “Yetim ve öKsüz çocuKlar içiN darüşşafaKa çoK BüYüK şaNs”

ramazaN çetiN: “darüşşafaKa’Yı Bir 
oKuldaN ziYade Bir aile olaraK gördüm”
Darüşşafaka Sınavı’nı Osmaniye’den kazanan torunu Ramazan 
Balaban’la birlikte oryantasyon programına katılan Ramazan Çe-
tin, “Torunumun öğretmeni bizi yönlendirene kadar Darüşşafa-
ka’yı bilmiyorduk. Mayıs ayında torunum sınava girdi ve kazandı. 
Ardından sağlık kontrolü için buraya geldik. İlk kez o zaman Da-
rüşşafaka’yı gördük, burası bir cennet. İnsanların hepsinin yüzü 
gülüyor. Torunumun Darüşşafaka’da çok güzel bir geleceği ola-
cağını anladım. Torunum sınavı kazandıktan sonra kime sordum-
sa buranın çok iyi bir okul olduğunu söyledi. Gelip görünce haklı 
olduklarını anladım. Sevginin ve saygının çok yüksek olduğu bir 
yer. Herkes bizimle ilgilendi. Sağlık kontrolü için geldiğimiz zaman 
buradaki ilgi, sevgi beni hayran bıraktı. O zaman gider gitmez, 
herkese burayı anlattım. Darüşşafaka’yı bir okuldan ziyade bir 
aile olarak gördüm. Torunumun burada iyi bir eğitim alacağından, 
vatana ve millete hayırlı bir insan olacağından eminim. Onu Da-
rüşşafaka’ya teslim ederken içim çok rahat.” diyor.

ramazaN BalaBaN: “Burada türKiYe’NiN 
her YeriNdeN çocuK var”
Mühendis olmayı hedefleyen Ramazan Balaban ise İstanbul’a 
ilk kez geldiğini belirterek, “Darüşşafaka’ya gelir gelmez bir sürü 
arkadaş edindim. Burada Türkiye’nin her yerinden çocuk var. Hiç 
böyle okul görmemiştim. Gelecekte mühendis olmak istiyorum. 
Buradaki eğitimle de olacağım.” diye düşüncelerini ifade ediyor.

Berrak 
Baydar

Yağmur Naz 
Kaygusuz

Ege 
Kayıran

Ramazan 
Balaban
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Geçtiğimiz sezon 17-20 Nisan tarihleri arasında Houston’da 
düzenlenen First Robotics Competition’da ilk kez bir Türk 
takımının aldığı “Engineering Inspiration Award” ödülünü ka-
zanan ve bu başarısıyla hiçbir elemeye katılmadan 15-18 Ni-
san 2020’de Houston’da gerçekleştirilecek dünya finallerine 
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) desteğiyle yarı-
şacak olan Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, bu 
kez gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. 
Türkiye’nin ilk robot kulübü unvanının sahibi olan ve bu yıl ku-
ruluşunun 10’uncu yılını kutlayan “Sultans of Türkiye”, yeni se-
zonda daha büyük gururları, Türkiye’ye yaşatmak için çalışıyor. 
Bu yıl 14 lise öğrencisinden oluşan takım, sezon dışı ya-
rışmalara katılarak deneyimlerini artırıyor. Takım, 17-21 
Ekim tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen First Robotic 
Competition (FRC) Mersin Off Season 2019 Liseler Arası 
Robotik Turnuvası’ndan yine ödülle döndü. 42 takım ve 680 
öğrencinin katılımıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Mersin 
Off Season 2019’da ekip ruhunu, performansını ve dinami-
ğini en iyi yansıtan takıma verilen “Judges Award Ödülü”nü 
okuluna getiren Sultans Of Türkiye, 22-25 Kasım tarihle-
rinde ise Ankara Off Season 2019 Robotik Turnuvası’nda 
Entrepreneurship Award Ödülü’ne layık görüldü.. 

NaSa’NıN SPoNSorluĞuNDa yarıŞaCaklar
10. yılını tamamlayan Darüşşafaka Robot Takımı’nın hedefini 
daha da yükselttiğini belirten FRC Robot Kulübü Öğretmeni 
ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Mete Karaca, “Son aldığı-
mız ödül, Türkiye’de ilk defa alındı. Bundan sonraki hedefimiz 
yaptığımız robotla dünya şampiyonu olmak. Geçtiğimiz sezon 
aldığımız ödül nedeniyle 2020’de Houston’da yapılacak dünya 
şampiyonasına ön eleme oynamadan katılacak takımlardan 
biriyiz. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz.” diye konuşuyor. 
ABD’deki yarışmalarda katılacak robotun görevinin ocak ayın-
da aralarında Darüşşafaka’nın da bulunduğu yedi merkezde 
düzenlenecek ve Türkiye’deki tüm robot takımlarını katılacağı 
FRC Kickoff etkinliğinde belli olacağını kaydeden Karaca, “Bu 
etkinlik tüm gün sürecek. Türkiye saatiyle altı buçuk, yedi gibi 
NASA TV’den canlı yayınla yapacağımız robotun teması açık-
lanacak. Türkiye’nin tüm robot takımları hep birlikte izleyip, 
görevi öğreneceğiz. Ardından da ABD’den gelen kitleri teslim 
alacağız ve belirlenen göreve uygun robotları yapmaya başla-
yacağız.” diye süreci özetliyor. 
Yapılacak robotla ilk olarak 1-4 Nisan 2020’de Los Angeles’ta 
düzenlenecek yarışmaya katılacak olan Sultans of Türkiye, 15-
18 Nisan’da da Houston’daki dünya finallerinde yarışacak. 
15-18 Nisan’da Houston’daki yarışmaya katılım bedeli-

nin tamamını NASA’nın karşılayacağını vurgulayan Karaca,  
Türkiye’den pek çok kurumun da takıma destek verdiği-
ni söyledi. Karaca, “Siemens Türkiye, 2014’ten beri başta 
mühendislik olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her konuda 
takımımızın yanında...  Kurucumuz Fikret Yüksel Vakfı, des-
tekleriyle kulübümüzün devamlılığını sağlıyor. THY de önemli 
destekçilerimizden.” diye sözlerini noktalıyor. 

İstanbul’dan sınavımızı kazanan Hülya Beste astro-
not olmak, uzaya gitmek başka gezegenler keşfet-
mek ve en çok da uzaylıların olup olmadığını kanıt-
lamak istiyor.  
Ankara’dan kazanan Ege pilot; Emirşah Timur hukuk 
eğitimi alıp, önce hakim ardından da cumhurbaşka-
nı; Osmaniye’den gelen Ramazan mühendis; Beste 
Melis pilot; Yağmur Naz kardiyolog; Berrak ise dok-
tor olma hedefini önüne koymuş.
Onlar, bu yıl Türkiye’nin dört bir köşesinden Darüş-
şafaka Sınavı’nı kazanan, ardından yapılan sağlık 
kontrolü ve mali durum araştırmasından geçerek 
okulumuzda eğitim hakkı kazanan 122 çocuğu-
muzdan bazıları… 
Daha iyi bir gelecek için ailelerini, evlerini, şehirle-
rini arkasında bırakan 122 yetenekli çocuğumuz; 
umutlarını, hayallerini ve kişisel eşyalarını sığdır-
dıkları küçük valizleriyle geldikleri Darüşşafaka’da 
sekiz yıllık tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim – öğre-
tim yolculuklarına başladı. 
Çocuklarımızın hepsi Darüşşafaka’da alacakları eği-
timle hayallerine kavuşacaklarına emin. Çünkü 
Darüşşafaka’nın verdiği eğitimle onlar gibi nice ço-
cuğun hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü biliyorlar. 
Tıpkı kendi deyimiyle Diyarbakır’ın en yoksul sem-
tinden Darüşşafaka’ya gelen, 1965’te birincilikle 
mezun olan, ardından Fulbright burslusu olarak Ro-
bert Kolej Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitiren ve 
kariyerine pek çok başarıyı sığdıran Davut Ökütçü 
Ağabeyleri gibi…
Gazetemizin yeni sayısında bu yıl okulumuza başla-
yan öğrencilerimizi ve velilerini konuk ederek, onla-
rın umutlarını, düşlerini sizlere ulaştırmaya çalıştık. 
Darüşşafaka’nın “eğitimle değişen yaşamlar” mot-
tosunun güzel bir örneği Davut Ökütçü Ağabeyimiz 
(DŞ’65) ile yapılan söyleşiyi de keyifle okuyacağını-
za inanıyorum.
Bir eğitim kurumunda eğitimin niteliğini belirleyen 
en temel unsur öğretmenlerdir. Geçmişte olduğu 
gibi bugün de alanında en başarılı, saygın ve çağdaş 
öğretmenleri bünyesinde barındıran Darüşşafaka’da 
farklı ilgi alanları olan, öğrencilerimizi farklı disiplinler-
de yetiştiren ve onlara ilham veren bir akademik kad-
ro bulunuyor. Bu kadrodan üç eğitimciyi gazetemizde 
konuk ettik: Ülkemizin ünlü reggae müzik grupların-
dan Sattas’in üyesi olarak memleketin dört bir köşe-
sinde çalan ve üç yıldır okulumuzda küçük trompet-
çiler yetiştiren Mert Fehmi Alatan; Maker Kulübü’nde 
yaptığı çalışmalarla öğrencilerimize yeni ufuklar açan 
ortaokul Fen Bilgisi Öğretmeni Sena Yıldız ve halk 
oyunlarından modern dansa, fotoğrafçılıktan sine-
maya farklı alanlarındaki yetenekleri öğrencilerimizin 
gelişimine sunan Matematik Öğretmeni Ece Ünal…
156 yıldır çocuklarımızın hayatında eğitimle yarat-
tığımız değişimin görünmez kahramanları şüphesiz 
yüce gönüllü bağışçılarımız… Gazetemizin bu sayı-
sında önce “İktisada (Farklı Bir) Giriş” isimli kitabının 
tüm telif gelirini bağışlayan, ardından vasiyet bağı-
şında bulunan ve bireysel bağışlarıyla da desteğini 
sürdüren, ülkemizin yetiştirdiği değerlerden Prof. Dr. 
Fikret Şenses’in, genç yaşta kaybettiği yeğeni Deniz 
Kocaoğlu’nun ismini yaşatmak için Darüşşafaka’da 
burs fonu oluşturan İnci Kocaoğlu Öndoğan’ın; ma-
tematikteki başarılarını öğrencilerimizi mutlu ederek 
pekiştiren Iğdırlı Murat ile Musa’nın ve kardeşlerini 
hiç unutmayan 131. Dönem mezunlarımızın bağışçı-
lık öykülerini okuyabilirsiniz. 
Geride bıraktığımız dönemde Darüşşafaka’ya ilişkin 
pek çok haberi de bulacağınız gazetemizi keyifle 
okumanızı diler, çevrenizde koşullarımıza uyan öğ-
rencileri, 31 Mayıs 2020 Pazar günü gerçekleştire-
ceğimiz sınavımıza yönlendirmeniz konusunda  her 
daim desteğinizi beklediğimizi hatırlatırım. 

İyi okumalar

tayFuN
ÖktEm (DŞ’82)

Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı

değerli okurlar,

 Bugüne kadar kazandığı 20’ye yakın ödülle Türkiye’nin göğsünü kabartan Darüşşafaka Robot 
Kulübü “Sultans of Türkiye”, hummalı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor. On dört Darüşşafaka 

öğrencisi, 2020’de Houston’da gerçekleştirilecek dünya finallerinde şampiyonluk ödülünü 
Türkiye’ye getirmek için gece gündüz çalışıyor.

Darüşşafaka roboT Takımı’nın gözü 
Dünya şampiyonluğunDa…

Houston 2019 - Engineering Inspiration Award New York 
2019 - Regional Finalists Team Spirit Award sponsored by 
FCA Foundation Wildcard
İstanbul 2019 - Team Spirit Award sponsored by  
FCA Foundation
Chicago 2018 – Regional Chairman’s Award
İstanbul 2018- Judges Award
Third Off-Season Event in Turkey 2017- Finalist & Excellen-
ce in Engineering Award
4th China Robotics Challenge 2017- Inspiration Award
Houston World Champs 2017- Team Spirit Award sponsored 
by FCA Foundation
San Francisco 2017- Regional Chairman’s Award
Second Off-Season Event in Turkey 2016 - Chairman’s Award
Off-Season Event in Turkey 2015 – Chairman’s Award
Carson Division 2015 – First Turkish Veteran team that 
participated in the Championship
Orlando 2015 – Regional Engineering Inspiration Award
Chicago 2013 - Six wins in ten matches, first backup finalist
Seattle 2011 - Team Spirit Award sponsored by Chrysler
Chicago 2010 - Imagery Award in honor of Jack Kamen
Seattle 2009 - Judges Award n

“SultaNS oF türkiyE”NiN ÖDüllEri

3-4 mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen türkiye inovasyon Haf-
tası’nda Darüşşafaka robot kulübü’ne yurt dışında elde ettiği 
başarılardan ötürü Gençlik ve Spor bakanı mehmet muharrem 
kasapoğlu tarafından ‘Şampiyonluk kupası’ takdim edildi.

Haber: DEMEt EYİ
FotoğraF: hAYDAR DEMİRtOpuZ
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mErak var”

“HEr ŞEyiN
tEmEliNDE

Çağdaş, donanımlı ve çok yönlü öğretmenlerin de yuvasıdır 
Darüşşafaka… Kurulduğu günden bu yana alanında en 

başarılı, zaman zaman bu alanda ün yapmış, saygın ve çağdaş 
öğretmenleri bünyesinde barındıran Darüşşafaka’da; bugün 

de farklı ilgi alanları olan, öğrencileri farklı disiplinlerde 
yetiştiren ve onlara ilham veren birçok öğretmen bulunuyor.  

DarüŞŞaFaka 
kamPüSü’NDE 
rEGGaE uStaSı 
bir “EĞlENCEli 
HoCa”: mErt 
FEHmi alataN 
“Satta” Jamaika İngilizcesinde “rahatla”, 
“takma” gibi anlamlara gelir. Sattas, Türkiye’de 
bilinen en iyi ve ünlü reggae müzik grubunun 
adıdır. Mert Fehmi Alatan ise o grubun sevilen bir 
parçası, Darüşşafaka’nın sevilen bir öğretmeni ve 
memleketin en beğenilen trompetçilerinden biri ola-
rak özetlenebilir. Sattas’la birlikte onlarca dünya festi-
valinde ve memleketin dört bir köşesinde çalarken aynı za-
manda üç yıldır Darüşşafaka’da küçük trompetçiler yetiştiriyor.  
Bu yoğun tempoyu ve Darüşşafaka’nın trompetten gözü kork-
mayan öğrencilerini kendisinden dinledik.

trompet çok zor bir enstrüman. Darüşşafakalı öğrencileri nasıl 
buluyorsunuz, üstesinden gelebiliyorlar mı?
Evet, genel olarak nefesliler zor enstrümanlar ve trombon, 
trompet biraz daha zor denebilir. Öncelikle Darüşşafakalı öğ-
rencilerin sosyal algılarını çok yüksek buluyorum. Öğretmen-
lerini selamlamaları, iletişimleri çok güzel. Müzikal anlamda da 
çok yetenekli öğrencilerim var. Trompet çalışmak için çok fazla 
zamanları yok ve nefesli çalgılar çok çalışılmak ister. Yer ve zaman 
problemleri olmasına rağmen gerçekten çok yetenekli ve istese bu 
alanda aradan sıyırılıp iyi trompetçi olabilecek öğrencilerim var ama tabii 
nasıl bir yol çizmek istediklerine onlar karar verecek.

Öğrencilerimizin sizi çok sevdiğini biliyoruz.  
Sırf sizi dinlemek için birlikte çalıştığınız isimleri de dinliyorlar mı? 
Sattas’ı yeterince tanıyorlar mı?
Evet olumlu bir etkisi oluyor. Çocuklar soruyorlar, merak ediyorlar. Ben 
de onlara kayıtlardan gösteriyorum. Konserlerimize gelemeseler de 
müzikten mahrum kalmıyorlar. Sanırım daha önceki yıllarda çocuklar 
Sattas’ı okula davet etmek istemişler ama bir şekilde olmamış. Biz Da-
rüşşafakalılar için seve seve çalarız.

Sattas dışında bugüne kadar kimlerle çalıştınız?
Sattas çok vakit alıyor o yüzden şu sıralar başka bir isimle sürekli çalış-
mıyorum. Ancak albüm kaydında yer aldığım isimler oluyor. Ceylan 
Ertem, Su Soley, Elif Çağlar’la çalıştık zaman içinde.

Size “itekaka” da deniyor, bu isim nereden geliyor? 
Bireysel olarak yaptığım işleri ‘İtekaka’ ismiyle paylaşı-
yorum. İsim meselesinin çok abartıldığını düşünüyorum. 
Bazen çok büyük, çok anlamlı isimler konuluyor ama ya-
pılan iş o kadar da büyük ve anlamlı olmuyor. Biraz da buna 
tepki olarak söylemesi komik bir isim tercih ettim. 

mErt FEHmi alataN DarüŞŞaFakalılar 

içiN SEçti! mErt HoCamızıN SizlEr 

içiN HazırlaDıĞı çalma liStESiNE 

karE koDu okutarak ya Da SPotıFy 

SayFamızı ziyarEt EDErEk ulaŞabilir, 

HoCamızıN Da imzaSı buluNaN bazı 

Şarkıları kEŞFEDEbilirSiNiz.

Türkiye’de reggae müziğin en bilinen temsilcisi 
Sattas: Orçun Sünear, Derya Eke, Öykü Gülata, 
Faruk Demir Tugayoğlu, Emir Erünsal, Sami 
Dönmez, Seçkin Özmutlu, Mert Fehmi Alatan ve 
Batu Kurnaz’dan oluşuyor. Türkçe ve İngilizce 
müzik yapan grup, Türkiye ve dünyada önemli 
festivallerde yer alıyor. Her tarzdan müzik 
dinleyicisinin beğenerek dinlediği Sattas: "Tematik 
olarak reggae de bir halk müziği. Konserlerde ‘saygı 
duruşu’ adı altında seslendirdiğimiz şarkılar, iki halk 
müziğinin harmanlanmasıdır. Bütünlük, bu şekilde 
sağlanıyor." yorumunda bulunuyor.

SattaS kimDir?

Haber: cEREn ARİFAĞAOĞLu

kafa adam, eglenceli hoca. trompet calmayi 
ogrenmeye calisan ogrencilerini motive edebiliyor 
neyse ki. yoksa ben kendimi motive edemiyorum 
cunku... neyse 5 sene kaldı hocam. biraz daha dayan.

Nick: susayaci
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“ÖĞrENCilErimiziN HEr biri 
bir mErak mEkaNizmaSı”

DarüŞŞaFaka’Da 
FotoĞraF, DaNS vE SiNEma 
kullaNılarak aNlatılaN 
DErS: matEmatik

Sena Yıldız, Darüşşafaka Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni… 
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu. Fen bilgisi 
öğretmeni olabilmek için çıktığı yolda bitkilerin yaşam 
örgüsünden o kadar etkilenmiş ki botanik hayatının bir parçası 
olmuş. Ayrıca okulda Maker Kulübü’nde kendi deyimiyle 
“öğrencilerin gördüğü ve ’Ben bunu yapmak istiyorum.’ 
dediği her şeyi yapmaları için” onlara doğru sorular sormayı 
ve çözüme ulaşmayı öğretiyor. Bunu da yalnızca onlara 
kullanabilecekleri minimal malzemeler vererek yapıyor.

“Merak eden kişi olduğunuz zaman öğrencileri yakalayabiliyorsunuz, 
çünkü aslında her biri bir merak mekanizması ve en az onlar kadar 
merak etmem lazım ki sorularını çok daha iyi şekilde yanıtlayabileyim.” 
diyor Sena Hoca… Bitkilere ve robotlara olan ilgisini şu şekilde anlatı-
yor; “Üniversite sonrası yüksek lisans için Finlandiya’ya gittim. Orada 
daha çok ‘Fab-Lab’ denilen kişisel fabrikanız gibi kullanılabileceğiniz 
ufak çaplı atölyeler vardı. Maker’a ilgim orada başladı. İstanbul’a dön-
düğümde küçük yaştaki çocukların eğitimlerine yönelmek istediğim 
için kendimi biyoloji ve kimya alanında geliştirmem gerekti. Bu nokta-
da hayatıma bitkilerin büyülü dünyası girdi.”.

“biz insanı en gelişmiş canlı zannederiz ama aslında öyle değil”
Hem kendisinin hem de öğrencilerin ilginç hikayeler barındıran ders-
lerden çok keyif aldıklarını anlatan Sena Hoca, örneğin “bitkilerde 
üreme-büyüme-gelişme anlatacağız. Biz insanı en gelişmiş canlı 
zannederiz ama aslında öyle değil. Canlılar kendi türlerinin en geliş-
miş safhasındalar. Çernobil’i izletiyorum çocuklara, her şey gitmiş. 
İnsan gitmiş, hayvanlar gitmiş ama bitkiler her yerde. ‘Neden böyle?’ 
diyerek ilerliyoruz.”. Darüşşafakalı öğrencilerin özellikle bitkiler ve 
hayvanlara çok ilgili olduğunu anlatan Yıldız, “Bitkiler hep bir yerde 
kalmaya endeksliler, orada yaşamlarını sürdürebilmek için gelişmiş-
ler. Bir yerleri kesildikleri zaman yaşamlarını sürdürebiliyorlar. İnsan-
lar ve hayvanlarda böyle bir şey yok. İnsanlar ve hayvanlar kendilerini 
kaçmak üzere yetiştirmişler, bitkiler kalmak için. Bunun üzerine oku-
malar yapmayı seviyorum.” diyor.

“Öğrenciler plastik bir kap gördüklerinde ‘bunu nasıl  
dönüştürürüm?’ diye düşünsünler istiyorum”
Sena Yıldız, master için gittiği Finlandiya’da gördüğü “Fab-Lab” kültü-
rünü Maker Kulübü’yle Darüşşafaka’ya nasıl taşıdığını şöyle anlatıyor; 
“Finlandiya’da MIT’inin geliştirdiği Fab-Lab kültürü var. Size bütün ma-
kineleri veriyorlar, siz istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Mühendis-
ler size yardım ediyor. Onlarla çalışmaya başladım ve elektronik sis-
tem nasıl kurulur, sistem nasıl çalışır, bunu öğrendik. Dersten sonra 
da o laboratuvarlara herkes gidebildiği için malzeme götürmem ge-
rekmiyordu ve orada bir arkadaş grubuyla bir şeyler inşa etmeye baş-
ladık. ‘Bu özgür öğrenme ortamını buraya nasıl taşıyabiliriz?’ diye hep 
düşünüyoruz. Sadece derste gördükleriyle kalmasın çocuklar ‘Bunu 
ben de yaparım!’ dediği şeyleri yapabilsin diye Maker Kulübü’nde çok 
çalışıyoruz. Şu anda elimizde çok malzeme yok ama çocuklar yine de 
bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Örneğin biri zıplayan kurbağa yap-
maya çalışıyor, biri hareket eden el yapmaya çalışıyor.”
Maker Kulübü’yle aslında çocukların gündelik yaşama bakışlarını 
da değiştirmeyi amaçlayan Yıldız, “Örneğin yemekhanedeki plastik 
kapları gördüklerinde ‘Bunu nasıl dönüştürürüm.’ diye düşünmelerini 
istiyoruz. Bunu yaparken olabildiğince kural koymadan, kendileri prob-
lemlere çözüm bularak geliştirsinler istiyoruz. Henüz çok yeniyiz ama 
çocuklarla adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Asıl alanı matematik olan Ece Ünal, ilgi alanlarını günlük 
yaşama sığdıramayanlardan. Ece Hoca halk oyunları oynuyor, 
fotoğraf çekiyor, tango yapıyor, flüt çalıyor ve sinemayla 
ilgileniyor. Hatta sinemayla öylesine 
ilgileniyor ki gönüllü olarak 
İşçi Filmleri Festivalleri’nin 
organizasyonunda yer alıyor. Yeri 
geliyor çocuklara kesirleri, fotoğraf 
makinesi üzerinden anlatıyor. Yeri 
geliyor izlediği onlarca film içinden 
seçtiği birkaç dakikalık sahnelerle onların 
matematiğe olan ilgilerinin artmasını 
sağlıyor. İlgilendiği ve zaman harcadığı her 
şeyde Darüşşafakalıların ilgisini çekecek 
bir şey bulup, matematiği günlük hayatın 
içindeki gerçeklerle anlatıyor.

Yüzlerce kişinin aylarca beklediği İşçi Filmleri Festivali’nde 
Bir Darüşşafaka öğretmeninin de imzası var. O öğretmen 
Darüşşafaka Ortaokulu’nda matematik dersleri veren Ece 

Ünal. Festivalin organizas-
yonuna gönüllü destek ve-
ren sinema aşığı Ünal, süreci 
şöyle anlatıyor: “1-10 Mayıs 
tarihleri arasında sanatsal 
ve toplumsal duyarlılıkları ko-
nu alan filmlerle İşçi Filmleri 
Festivali’ni organize ediyoruz. 
Genç yönetmenlerden baş-
vurular geliyor. Film ekibimiz 
var. Onlar filmleri seçiyor. Biz de 
salonları ayarlıyoruz. Bursa İs-
tanbul, Ankara ve Diyarbakır’da 
eş zamanlı yapılıyor. Filmler de 
ücretsiz izleniyor. Diğer festi-
vallerden tek farkımız bu. Her 
şeyi gönüllüler yapıyor.” 

“odak noktam: çocukların ilgisini nasıl çekebilirim?”
Ece Hoca hobilerinin derslerine nasıl yansıdığını şöyle anlatı-
yor: “Ders planlarında ve özellikle disiplinler arası çalışırken 
çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü günlük hayat de-
diğimiz şey yalnızca dışarı çıkıp bir şeyler görmek değil. Odak 
noktam şu şekilde işliyor: ‘Ders planı hazırlayacağım. Çocuk-
ların ilgisini çekmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?’. Dans 
ederken bir şey oluyor ‘Bunu derste kullansam mı?’ diye 
düşünüyorum. Bir fotoğraf çekiyorum, ‘Bunu sınıfta gös-
terebilirim’ ya da bir film izliyorum ‘Bu kısmı öğrencilerime 
izletmeliyim.’ diyorum. Darüşşafaka’nın ders mantığı da 
biraz bu. Güzel etkilediğini düşünüyorum. Mesela 5. 
sınıflarda enstantane ve diyafram ilişkisi üzerinden 
kesirleri anlatmıştım ve ben çok keyif almıştım. Bu 
şekilde yaptığımda hem ben çok keyif alıyorum 
hem bu keyif çocuklara geçiyor. Keyif aldığım dersi 
daha iyi anlattığımı düşünüyorum.” n

yüCEl’iN çiçEklEri

ECE üNal’DaN 

Film tavSiyElEri

DüĞmElEr SavaŞı

yaŞar kEmal EFSaNESi

aktÖr

bir yEŞilçam HikayESi: 
iHSaN yüCE



SÖYLEŞİ

Kendinden son derece emin ve mutlu Darüşşafaka’yı kazandı-
ğında Diyarbakır’dan İstanbul’a üç gün neredeyse ayakta gel-
diği tren yolculuğunu anlatırken. “Mutlu sonlar hep acıyla baş-
lar” misali Diyarbakır’ın -kendi deyimiyle- en yoksul semtinden 
önce Darüşşafaka’ya sonra Amerika’ya uzanan, dinleyen her-
kesin gözlerini dolduran bir hayat öyküsünün kahramanı Davut 
Ökütçü… Mütevazılığı elden bırakmasa da onlarca öğrencinin 
yol göstericisi ve rol modeli… “Benim için büyük şanstı” diye-
rek anlattığı Başöğretmeni Nuri Araz’ın mektubuyla hayatının 
tamamen nasıl değiştiğini, Darüşşafaka’da örnek gösterilen 
bir öğrenciyken tatlı bir yaramazlığı sonucu nasıl ikmale kaldı-
ğını, Koç Holding’de kariyerinin zirvesine nasıl çıktığını ve sonra 
Darüşşafaka’ya nasıl döndüğünü Davut Ökütçü’den dinledik. 

Darüşşafaka’nın sizin hayatınıza girmesi 
başöğretmeniniz Nuri araz’ın yazdığı mektupla başlıyor 
önce o dönemden başlayalım isterseniz…
Evet. Yıl 1958, ilkokul beşinci sınıftayım. Kızılay Haftası ve-
silesi ile Türkiye çapında bir kompozisyon yarışması olmuştu. 
Kompozisyon yarışmasında dereceye girmiş, üçüncü olmuş-
tum. Başöğretmenim Nuri Araz’ın gözde öğrencisiydim. Be-
nim maddi durumumu bildiği için bana parasız yatılı bir okul 
imkânı araştırıyordu ve oturup Darüşşafaka’ya bir sürü yazı 
yazdı. Nuri Hoca’nın bu çabalarının bütün hayatımı değiştire-
ceğini o gün nereden bilebilirdim. 

Darüşşafaka’yı kazandığınız haberini nasıl aldınız? 
Bir gün yine Sur içinde, evimizin olduğu mahalleye doğru yürür-
ken öğretmenimle karşılaştık. Tuttu iki gözümden öptü, “Bizi 
mahcup etmedin.” dedi. “Ne oldu?” dedim hocama. “Darüşşa-
faka’yı kazandın.” dedi. Böylece güzel bir tesadüfle daha doğ-
rusu öğretmenlerimin teşvikiyle Darüşşafaka ailesine katılma 
şansına sahip oldum. Bu yıl ki sınav tanıtım filmini izlediğimde 
öğrencisine Darüşşafaka Sınavı’nı kazandığını anlatan öğret-
meni gördüğümde, birdenbire Yaşar Öğretmen’le benim karşı-
laşmam geldi aklıma. O sahnedeki sanki bendim.

Peki, Darüşşafaka’ya girdiğinizde yıl 1958. Siyasi olarak 
okulları da içine alan çalkantılı bir süreç yaşanıyor.  
tüm bunların Darüşşafaka’ya yansıması nasıldı? 
58’de Darüşşafaka’ya geldiğimde ilk yıl İngilizce hazırlık 
okuduk. Dediğiniz gibi 60’lı yıllar Türkiye’de de siyasal de-
ğişim rüzgarlarının estiği yıllar. Darüşşafaka’da okul siyasi 

sorular sorup düşük not veriyordu. İlk sömestr ortalamam 
dokuz olmasına rağmen ikinci sömestr bütünlemeye kaldım. 
O yıl çok ilginçtir öğrenci değişim programı başlamıştı okul-
da, İngiltere’ye gidecek iki aday var. Fen bölümün birincisi 
Davut Ökütçü, edebiyat bölümünün birincisi Ferit Doğrar. 
Ben bütünlemeye kalınca pat diye Ferit gitti. Ferit, kuş olup 
İngiltere’ye uçtu, ben kalakaldım. 

Hiç unutamadığınız, idol olarak gördüğünüz, minnetle 
andığınız bir hocanız var mı?
Var. Diyarbakır’dan geldiğimde çatal bıçak tutmasını bil-
miyordum, biz evde kaşıkla yemeğe alışmıştık. Fakat daha 
hazırlık sınıfındayken her öğlen yemeğinde bir öğretmeni-
miz masamızda otururdu. Ayten Çoker Hanım, çatal kaşık 
tutmayı öğretmişti. Olağanüstü bir İstanbul hanımefen-
disiydi. Liseye gelip de sakallar bıyıklar birkaç tel halinde 
çıkmaya başlayınca bir gün bana “Davut Ökütçü, nedir bu 
halin? Tıraş olmuyor musun?” dedi. Şimdi hocaya ne diye-
ceğimi şaşırdım; “Hocam vakit olmuyor.” dedim. Döndü İngi-
lizce bana “Zarafet için daima vakit vardır.” dedi. O günden 
sonra tüm hayatım boyunca her sabah aksatmadan sakal 
tıraşı oldum. Resimde Kemal Yükselengil, müzikte Tahir 
Sevenay, edebiyatta Tahir Necat Gencan ünlü hocalarımız-
dı; ama kimya hocamız Edith Oyhon, beni en fazla etkile-
yenlerin başında geliyordu. Diplomat olma hayalim vardı.  
O olmazsa Edith Oyhon Hocamın etkisiyle olsa gerek kim-
ya/petrol mühendisi olmayı kafama koymuştum. 1965 yı-
lında mezun oldum. Robert Kolej Yüksek Okulu’nun, İTÜ, OD-
TÜ’nün sınavları diğer okullardan ayrıydı. Ayrı ayrı okulların 
sınavlarına girmiştim; içimde siyasalda okumak, diplomat 
olmak gibi bir heves vardı. Değişik ülkeleri görmek, dünyayı 
gezmek istiyordum. Siyasal bilgileri üçüncülükle kazandım 
ama tabii, Darüşşafaka’da her şey ekmek elden su gölden 
hayat gayet rahat geçerken üniversite kapısında sudan çık-
mış balık misali şaşkındım. Burs imkanları sınırlı ve burslarla 
ilgili pek bir bilgimiz yok. O sırada Robert Kolej Yüksek Oku-
lu’nda Fulbright Teşkilatı’ndan tam burs kazandığım haberi 
geldi. Benim siyasal bilgiler hayalim o an bitti. Robert’te Mü-
hendislik tahsilimi yaptım, Kimya Mühendisliğini bitirdim. 
Yüksek lisans için de imkanlar ararken Türk Eğitim Vakfı’nın 
ilk kez yurt dışına burslu öğrenci göndereceğini öğrendim. 
Türk Eğitim Vakfı’nda bir dizi mülakatlar sonucunda Ameri-
ka’ya gönderilecek ilk on öğrenci içerisinde yer almayı ba-

ortamın içerisine girmedi. Yani bir şekilde bizi olayların dışın-
da tutabildi yöneticiler. Darüşşafaka öğretmenleri yıllarını 
eğitime vermiş, çoğu kendi dalında kitap yazmış deneyimli 
bir kadroydu. Onun için hepimiz mükemmel bir eğitim alma 
şansına erdik. Bazen diyorum Diyarbakır ağzıyla konuştu-
ğum Türkçeyi daha düzeltemeden İngilizce-Fransızca öğretti 
bana Darüşşafaka. Aldığım mükemmel eğitim sayesindedir 
ki üniversite döneminde en iyi okullarda tam burslu okuma 
imkanına kavuştum. Okulun ilk başlarında biraz dışlanmış 
gibi hissettim kendimi. Hatta akşam karanlığının bastı-
ğı anlarda köşede sessizce ağladığımı hatırlıyorum. Bir 
gün büyük sınıflardan biri bana takılmaya, o zaman bizim 
tabirle kafaya kıt atarak eziyet etmeye kalkışmıştı. Lise 
sondan ağabeylerden biri o çocuğu yanına çağırdı, “Niye 
takılıyorsun bu çocuğa. Bak bir daha görürsem…” cümleyi 
tamamlamadan bıraktı, ‘bir daha görürsem’ lafı yetti. Ziya 
Akçapar Ağabey’di o. Ömrümce hayran kaldığım birisiydi. 
Darüşşafaka’daki yıllar başlarda oldukça yavaş, sonra git-
tikçe hızlanarak akıp geçti. Okulun en iyi öğrencisiydim. 
Onur tablosunda hiç inmedim. Bir yıl hariç. 

Ne olmuştu o yıl?
Dr. Turgut Paylı, cebir ve geometriye gelirdi. Tahtaya bir şekil 
çizmişti, geometrik bir şekil. O şekil üzerinden bize anlatıyor, 
elipsin formüllerini yazmış. Ben ki okulun en munis öğrenci-
si olan biriyim, nedense o gün dalmışım, “Ökütçü, bu neye 
benziyor.” dedi, hayatımda hiç bu kadar muziplik yaptığım bir 
dönem oldu mu bilmiyorum ama “Hocam simide benziyor.” 
dedim. “Öyle mi…” dedi, “Ben, sana o simidi yediririm!”. O si-
midi yedirdi hakikaten. Her derste beni tahtaya kaldırıyor, zor 

toPlumDaN alDıklarımızla  

bir yErlErE GElDik, artık GEri  

vErmENiN zamaNı GElDi.

SaHiP olDuĞum tüm varlıĞımıN  

yarıSıNı DarüŞŞaFaka’ya  

vaSiyEtlE bıraktım.
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şardım. Amerika’da yüksek lisansımı endüstri mühendisliği 
ve işletme dalında yaptıktan sonra Türkiye’ye döndüm.

yurt dışındaki ilk zamanlarınızda Darüşşafaka’da 
yaşadığınız o adaptasyon sürecinden sonra aynı süreci 
bir daha yaşadınız mı?
Amerika’ya gittiğimde önce Washigton’a gidip bir brifing aldık. 
Orada “Akşamları üç kişiden az dolaşmayınız. Cebinizde faz-
la para bulundurmayınız. Belli bölgelere gitmeyiniz.”şeklinde 
uyarıldık. Çünkü 69’lu, 70’lı yıllarda Amerika’da da sosyal çal-
kantılar vardı. Beyazlar ile siyahiler arasında ciddi çatışmaların, 
sıkıntıların yaşandığı dönemdi. Aslında Darüşşafaka’nın yatılı-
lık hayatı beni tek başıma yaşamaya gayet iyi hazırlamıştı, be-
nim için zor olmadı diyebilirim. Darüşşafaka’dan sonra Robert 
Kolej’de de dört yıl yatılı okumuştum. Amerika’ya gittiğimde 
bursumu o kadar idareli kullanmam gerekiyordu ki gidip kafe-
teryadan bir şey alıp yesem ertesi akşam aç kalma durumu 
vardı. Onun için de köfte vs yapmayı öğrendim.  İdare ettim. 
İyi bir öğrenciydim. Gitmeden önce bize bu bursu sağlayan 
Türk Eğitim Vakfı’nın kurulmasına öncülük eden Vehbi Koç 
Bey’e bir teşekkür ziyareti yaptık. Bizi temsilen Aydın Bilgin 
arkadaşımız Vehbi Bey’e: “Vehbi Bey, biz Amerika’ya gidiyo-
ruz. Ben arkadaşlarım adına size teşekkür etmek istiyorum.” 
dediğinde, Vehbi Bey’in ona cevabı: “Siz bana şimdi teşekkür 
edemezsiniz. Bizim size tanıdığımız imkanlarla gidin, yurt dı-
şında eğitiminizi tamamlayın, gelin, çalışma yaşamına katılın. 
Kedinize, ailenize, yurdunuza yararlı insanlar olun ve bir gün 
cebiniz para gördüğünde sizden sonra gelen birine, bizim 
size tanıdığımız imkanları tanırsanız o zaman bana teşek-
kür etmiş olursunuz.” dedi. Böyle bir öğütle Amerika’ya git-
tim.  Amerika’da Türk ve Amerikalılardan oluşan halk oyunu 
ekiplerini kurdum, televizyonlara çıktık, sergiler açtık. Günler 
günleri kovaladı oradaki eğitim de bitti, çok fazla oyalanma-
dan 1969 Temmuz’unda Türkiye’ye döndüm.

ve koç Holding’de kariyerinize başladınız…
Mülakatlara başladık. İlk önce Eczacıbaşı ile görüştüm tabii 
o arada da Koç Holding’i de ihmal etmiyorum. Koç Holding’de 
ilginç şeyler oldu. Koç Holding’in İnsan Kaynaklarının başında 
ünlü tiyatrocu Mucap Ofluoğlu’nun eşi Filiz Ofluoğlu vardı. 
Beni ilk Aygaz’a gönderdi. Aygaz Genel Müdürü Yüksel Pulat 
ile mülakata girdim, konuştuk, eğitimimi sordu. Aygaz çok 
ciddi para kazanan büyük bir şirket. Aslında herkesin he-
vesle gideceği bir yer. “Nasıl buldun?” dedi. “Ne benim size 
vereceğim bir şey var, ne de sizin bana vereceğiniz bir şey 
var. Ben sanayide üretim yapan bir kuruluşta çalışmak isti-
yorum.” dedim. Ertesi gün Orhan Pamuk’un babası Gündüz 
Pamuk, -o dönem Koç Holding Planlama Koordinatörü’ydü- 
“Bilgisayar programlamasını biliyor musun?” dedi. “Evet” 
dedim. “Sistem analisti olarak gel bize.” dedi. Ömür boyu sis-
tem analisti olarak çalışmak istemiyordum, kabul etmedim. 
Filiz Ofluoğlu’nun yanına gittim, tam biz bunu konuşurken 
Suna Hanım, -Vehbi Bey’in en küçük kızı- girdi odaya. “Ne 
yapıyorsunuz?” dedi, Filiz Hanım da “Valla Davut Bey’e iş 
beğendirmeye çalışıyoruz.” dedi. Eğitimim, temaslarım konu-
sunda Suna Hanım’ın sorularını yanıtladığım esnada birden 
içeriye Yusuf De Eskinazis girdi. “Filiz Hanım kaç aydır bana 
hem kimya hem de endüstri mühendisi formasyonu olan 
birini bulun diyorum. Hala bulamadınız!” demeye başlamıştı 
ki; Filiz Hanım beni işaret ederek “İşte aradığın burada” dedi. 
Yusuf Bey, kolumdan tuttuğu gibi “Haydi gidiyoruz.” diyerek 
odadan dışarı çıkardı. Ne olduğunu anlamamış, şaşırmıştım.  
Bozkurt Mensucat Fabrikası’na doğru yola koyulduk ve  
Koç Grubu’ndan Bozkurt Mensucat’ta işe başladım. 

Darüşşafaka’yla yolunuz yeniden nasıl kesişti?
Koç Grubu’nda hemen her kademede çalıştım. Endüstri 
mühendisliği ile başladım. Planlama müdürlüğü, yatırım 
koordinatörlüğü yaptım. Genel müdür yardımcılığı, genel 
müdürlük ve yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Sonra Vehbi 
Bey’le anlaştık ve Sanayi Enerji ve Ticaret Grubu Başkanı’na 
yardımcı olarak Koç Holding’e geçtim. Daha bir yıl geçme-
den Vehbi Bey, “Amerika’da bir şirketimiz var, git bak gel” 
dedi. Baktım, geldim, şirket bana kaldı. “Git, orayı toparla-
madan gelme” dedi. Altı yıl da NewYork’ta Koç şirketinde 
genel müdürlük yaptım. Döndüm. Tüketim grubu başkanı-
nın yardımcısı olarak on değişik şirkette sorumluluğum 
vardı. O süreç içerisinde Darüşşafaka’yla önce pilav gün-
leriyle başlayan bir ilgim oldu. “Darüşşafaka için yapabile-
ceğimiz iyi bir şey mutlaka vardır.” deriz ya, benim Cemiyet 
üyeliğime de vesile olan da ortaokulda Darüşşafaka’dan 
atılmış olan bir sınıf arkadaşım, Gürcan Sezer oldu. “Nasıl 
gelip de Darüşşafaka için hizmet etmezsin.” dedi. 1988’de 

Cemiyet’e üye oldum. İki sene sonra da Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi olarak girdim. Aynı yıl daha bir sene geçmeden 
Amerika’ya gidince o da kaldı yarıda. Ama sonraki yıllarda 
Daçka’ya yuvama hizmetlerim oldu.

abD’de Darüşşafakalılar Pilav Günü sizin öncülüğünüzde 
başladı. bu süreci anlatır mısınız?
Amerika’da o yıllarda başlattığım bir gelenek 27 yıldır de-
vam ediyor. Mehmet Erişkin (DŞ’71) kardeşimle onun 
evinde başladık “Darüşşafaka Amerika Pilavı”na. 1992’de 
başlayan, 27 yıldır her sene tekrarla-
nan Darüşşafaka Amerika Pilavı daha 
da genişleyerek Darüşşafaka Kuzey 
Amerika Pilavı’na dönüştü. 2002’de 
Darüşşafakalılar Derneği’nin başkan-
lığına seçildim, iki dönem de onun 
başkanlığını yaptım. Tam o sırada; Koç 
Grubu’nu temsilen İstanbul Ticaret 
Odası meclis üyeliğim devam ederken 
Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin kri-
tik dönemecinde, Türkiye ile müzake-
relerin başlama kararlarının verileceği 
dönemde İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 
(İKV) yönetim kurulu başkanlığına se-
çildim. 2002’den 2007’ye kadar altı 
yıl başkanlık yaptım. Türkiye ile mü-
zakerelerin başlatılması kararının alı-
nacağı kritik dönemde bir ayağım Koç 
Holding’de ise bir ayağım Brüksel’de 
oluyordu. Sürekli olarak Avrupa başkentlerini dolaşan 
Türkiye’nin tezlerini anlatmaya çalışan bir Davut Ökütçü 
vardı o sırada. Aynı dönemde, dediğim gibi, Darüşşafaka-
lılar Derneği’nin başkanlığını da üstlenmiştim. Yani yavaş 
yavaş kurumsal yapılar içerisinde farklı alanlarda çalışa-
biliyordum. Projeler üreterek kaynak yarattık. O projelerle 
gördük ki Darüşşafakalıları inandırabilirseniz, ellerine ciddi 
bir çalışma verirseniz, sizin projelerinizi desteklerler. Mini-
atürk Parkı açılmıştı.  İlk kez o parka bir okulun, Darüşşa-
faka’nın tarihi binasının 1/25 ölçekli maketini koydurduk.  
O projenin bütün finansmanını herkes paylaştı. 

“tüm çabam DarüŞŞaFaka içiN…”
Emekli olup Koç Grubu’na veda ettim. Ayrılırken Rahmi 
Koç Bey, “Ne yapacaksın?” diye sormuştu. “Benim haya-
tımı değiştiren iki kurum var, Darüşşafaka ve TEV. Gönüllü 
olarak onlar için ne yapabilirim ona bakacağım, zamanımı 
onlara vereceğim” dedim. Öyle çok para kazanma hırsımız 
da yok, benim de eşimin de. Bize yetecek kadar imkânımız 
oldu çok şükür. Dolayısıyla bundan sonrası için ancak sık 
sık söylediğim gibi “Toplumdan aldıklarınızla biz bir yerlere 
geldik, artık geri vermeni zamanı geldi.”.  

vehbi bey’in size “bizim size 
tanıdığımız imkanları tanırsanız 
o zaman bana teşekkür etmiş 
olursunuz.” dediğini anlatmıştınız. 
Darüşşafaka için yaptıklarınızı 
düşününce ettiğiniz teşekkür  
içinize sindi mi?
Ben maddi olarak yapabildiklerimin 
ötesinde manevi olarak da bu kurum-
lara hizmet yoluyla elimden geleni 
yapmaya çalıştım, çalışıyorum. Ne 
kadar şanslıyım ki hem Darüşşafaka 
Cemiyeti’nde hem TEV’de başkan yar-
dımcılığı dahil ikişer dönem yönetim 
kurulu üyeliği yaptım. Vehbi Koç Bey, 
beni ömür boyu TEV’in kurucu tem-
silcisi olarak mütevellisi yaptı. Onun 
da ötesinde nasıl ki benim yaşamımı 

birileri bana yön göstererek değiştirdiyse, ben de birile-
rinin yaşamının değişmesine vesile olmaya çalışıyorum. 
Öğrenci Seçme Komisyonu Başkanlığım ve üyeliğim süre-
since Türkiye’nin her yanına, imkân bulduğum birçok il ve 
ilçede okullara giderek Darüşşafaka’yı anlattım. Geçen 
sene Diyarbakır’a üç günlüğüne gittim, 19 ilkokul dolaş-
tım. Her birinde dostlar edindim. Öğretmelerle, müdürler-
le oluşturduğum bir whatsapp grubu var şimdi. Dolayısıy-
la her sene onlarla da irtibata geçerek devam ediyorum. 
Darüşşafaka’ya öylesine borçluyuz ki hepimiz ömür boyu 
ne yapsak az gelir. n

Darüşşafaka ortaokulu 1961

vehbi koç ve rahmi koç’un teşekkür mektupları, 
Davut Ökütçü’nün çalışma odasında başköşede asılı.

“Övündüğüm bir fotoğraf, Cemiyetimizin efsane başkanı  
Fettah aytaç ve ben . Fettah aytaç’ın elinden aldığım Darüşşa-
faka’dan mezuniyet diplomam ve birincilik ödülü mont blanc 
dolmakalem seti benim için hep gurur vesilesi oldu.  
Nazıma  antel, Fettah aytaç ve ben.”

Evet. Amerika’da yüksek lisansı tamamladıktan sonra 
Türkiye’ye dönme zamanı gelmişti. Amerika’dan ev eşya-
ları alan evli bir arkadaşım bana şileple dönmeyi teklif etti. 
Benim de tek varlığım satın aldığım müzik seti, teyp çalar/
plak çalar pikabımı uçakla getirmem çok zor olacaktı. Kabul 
ettim. Kanada sınırındaki okulumuzdan araba ve çekiciyle 
New York’a geldik ve Namık Kemal Şilepi’ni rıhtımda bulduk. 
Kuru yük şilepiydi, Altı yolculuk kamarası vardı. Yola çıktık. 
İlk birkaç gün iyi geçti. Üçüncü gece fırtına çıktı. Gece ka-
ranlıkta, ranzadayım, gemi dalgalarda yükseliyor, dalgalara 
daldığında korkunç bir şekilde sarsılıyordu. Korkmuştum. 
Ertesi gün neyse ki hava düzeldi, güneş açtı. Güverteye 
çıktık. Çarkçıbaşı (gemi makine başmühendisi) iki ambar 

kapağınının arasına saç kaynatarak havuz haline getirmiş-
ti. Çok sıcaktı, Atlas’in serin sularını o havuza pompalayıp 
yüze yüze geldik. New York’tan İstanbul’a gelişimiz tam bir 
ay sürdü. Askerlik dönemim geldi. Gruplardan hangisi çıka-
cak diye beklerken denizci olduğum anons edildi, sevinçle 
zıpladım. Sınıfımızın çoğu yüksek denizcilik okulundan ge-
liyordu. Çok keyifli günlerdi; akşamları saz çalardım, arka-
daşlarla eğlenir, denize saldığımız parakete oltalara takılan 
balıklardan buğulama yapardık. Bir gün biri bana “Herhalde 
torpille denizci oldun...” deyince, “İçinizde Atlas’ı yüzerek 
geçen kaç kişi var?” diye sordum dalga geçtiğimi zannet-
tiler. Ambar kapakları arasındaki havuzu anlattım ve göğ-
sümü gere gere “Ama ben Atlas’ı yüzerek geçtim.” dedim .

amErika’DaN iStaNbul’a DÖNErkEN atlaS okyaNuSu’NDa yüzErEk GElmiŞSiNiz?
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Prof. Dr. Fikret Şenses’in Darüşşafaka’yla yolu ilk olarak 
emekli olduktan sonra kaleme aldığı ve 2017 yılında İle-
tişim Yayınları’ndan çıkan “İktisada (Farklı Bir) Giriş” isimli 
kitabının tüm telif gelirini bağışlama kararıyla kesişiyor. Bu 
kararını da kendi tabiriyle Darüşşafaka’yı “güvenilir” buldu-
ğu ve 156 yıldır eğitim alanında “fırsat eşitliği” yaratmak 
için çalıştığı için alıyor. Kurumu yakından tanıdıkça desteği-
ne devam eden Prof. Dr. Şenses, bireysel bağışlarının yanı 
sıra yaptığı vasiyet bağışıyla da Darüşşafakalı öğrencilerin 
yanında olmayı sürdürüyor. Hem kapsamı hem rahat diliyle 
iktisada ilgi duyan herkes için temel bir eser olarak nite-
lendirilen kitabının telif gelirini Darüşşafaka’ya bağışlayan 
Prof. Dr. Şenses, bu kararının gerekçelerini şöyle açıklıyor: 
“Darüşşafaka’nın sivil toplum örgütleri arasında çok önem-
li bir rolü ve yeri var. Hem çok eski bir kültüre sahip hem 
de en güvenilir kurumlardan biri... Üstelik eğitim alanında 
faaliyet gösteriyor. Yaşamımın çok büyük bir kısmını eği-
tim alanında geçirdiğim ve eğitimden sağladığım telif gibi 
gelirlerin hayır kurumlarına gitmesi gerektiğine inandığım 
için son kitabımın telif gelirini Darüşşafaka’ya bağışladım. 
Çünkü ben, kitaplarımı bir yerde toplumdan edindiğim göz-
lemlerden, onun sağladığı çeşitli destek ve kaynaklardan 
yararlanarak yazıyorum. Bu nedenle ortaya koyduğum bi-
limsel çalışmalardan sağladığım gelirlerin de hayır kurum-
larına gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kitaplarımın telif 
gelirlerini daha önce yine eğitim alanında etkinlik gösteren 
başka bir hayır kurumuna bağışlardım ama son kitabım için 
faaliyetlerini takdirle izlediğim Darüşşafaka’da karar kıl-
dım. Bundan sonra da böyle olacak.”

“DarüŞŞaFaka ÖNEmli bir rol üStlENiyor”
Ağırlıklı olarak sanayileşme, yoksulluk ve eşitsizlik gibi ko-
nular üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Şenses, Darüş-
şafaka bağışçısı olmasında bu kurumun “eğitimde fırsat 
eşitliği” misyonu doğrultusunda faaliyet göstermesinin  
etkisini ise şöyle ifade ediyor: “Eğitim ve eğitimde fırsat 
eşitliği çok önemli… Ülkemizde çok yoksul kesimlerden 
gelip de toplumda önemli roller üstlenen insanların sayısı 
az değil. Ancak 1980 öncesinde o yollar daha açıktı. Pa-
rasız yatılı okullar, devlet bursları daha yaygındı. Şimdi bu 
yolların o kadar açık olduğu kanısında değilim. Eğitim ala-
nının da giderek piyasa ağırlıklı bir eksene girdiğini, eğiti-
min her aşamasında paralı eğitim kurumlarının günbegün 
yaygınlaştığını gözlemliyorum. Eğitim en önemli eşitleyici 
unsurlardan biri, insanlar için yolları açabiliyor. İşte tam bu 
noktada Darüşşafaka da çok önemli bir rol üstleniyor. Top-
lumdaki yardıma muhtaç genç insan sayısına baktığımızda 
tek başına Darüşşafaka’nın ve benzer kurumların çabala-
rının yeterli olmayacağı açıktır. Ama bu çabalar örnek oluş-
turması açısından da çok önemlidir. Burada Darüşşafaka 
gibi bir kurum var, desteğe ihtiyaç duyan çocukları alıyor, 
eğitiyor, iyi yerlere gelmelerini sağlıyor. Türkiye genelinde 
çok sayıda Darüşşafakalının toplumda önemli yerlere gel-
diğini gözlüyorum. Bu tür kurumların yaygınlaştırılması ve 
Darüşşafaka’ya verilen desteğin artırılması gerekiyor.”

“bEN DE burSlu okuDum”
Bugün Türkiye’nin önde gelen iktisatçıları arasında yer alan 
Prof. Dr. Şenses, kendi hayat yolculuğunda da yönünü de-

Haber: DEMEt EYİ

PROF. DR. FİKRET ŞENSES

“ülkEmizDE çok yokSul kESimlErDEN 

GEliP DE toPlumDa ÖNEmli rollEr 

üStlENEN iNSaNlarıN SayıSı az DEĞil. 

aNCak 1980 ÖNCESiNDE o yollar DaHa 

açıktı. ParaSız yatılı okullar, DEvlEt 

burSları DaHa yayGıNDı. ŞimDi bu yollarıN 

o kaDar açık olDuĞu kaNıSıNDa DEĞilim. 

EĞitim EN ÖNEmli EŞitlEyiCi uNSurlarDaN 

biri, iNSaNlar içiN yolları açıyor. iŞtE 

tam bu NoktaDa DarüŞŞaFaka’Da çok 

ÖNEmli bir rol üStlENiyor.”

EĞit
im

uNSurlarDaN biri

EN ÖNEm
li EŞitlEyiCi
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ğiştiren temel faktörün eğitim olduğunu belirterek, “Baba 
tarafım Rumelili, anne tarafım Amasyalı… Samsun’a yer-
leşmişler. Dolayısıyla 17-18 yaşıma kadar hayatım Sam-
sun’da geçti. İlk önce Cumhuriyet İlkokulu’na gittim. Ar-
dından Samsun Maarif Koleji’ne... Eğitime çok önem veren 
orta halli bir ailenin çocuğuydum. Babam memurdu.
Kolejden mezun olduktan sonra devletin açtığı bir sınavı kaza-
narak, burslu olarak İngiltere’ye gittim. Yükseköğrenimimin bü-
tün aşamalarını devletin sağladığı bursla tamamladım.” dedi.

oDtü’DE DErSlEriNE DEvam EDiyor 
Devlet bursuyla gittiği İngiltere’de Warwick Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Şenses, yüksek 
lisansını Lancaster Üniversitesi’nde tamamladıktan son-
ra Londra Üniversitesi’nden (London School of Economics) 
doktora derecesini alıyor. Ardından yurda dönerek kısa 
bir süre Merkez Bankası’nda ekonomik araştırma uzmanı 
ve ekonomist olarak hizmet veriyor. 1979’da yarı zaman-
lı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) ders 
vermeye başlayan Prof. Dr. Şenses, “1980 yılında ise tam 
zamanlı olarak ODTÜ İktisat Bölümü’nde ders vermeye 
başladım ve 2014 yılında emekli olana kadar da bu görevi-
mi sürdürdüm. Dolayısıyla doktora sonrası bütün unvanla-
rımı da ODTÜ’de aldım. Önce “yardımcı profesör”, 1985’te 
“doçent”, 1991 yılında ise “profesör” oldum. Hala ODTÜ’de 
yarı zamanlı olarak yüksek lisans ve doktora derslerimi 
sürdürüyorum.” bilgisini veriyor. 

“iNSaNlıĞıN EN tEmEl SoruNlarıNıN baŞıNDa  
yokSulluk vE EŞitSizlik GEliyor”
Sanayileşme, işgücü piyasaları, yoksulluk, eşitsizlik ve 
eğitim gibi konularda çalışmalar yapan Prof. Şenses, 
“Bu konuların çok önemli olduğunu, ülkemizde ve kü-
resel düzlemde giderek daha da büyük önem kazana-
cağını düşünüyorum. Dünyada yoksul insan sayısı bir 
milyarı aşmış durumda. Yoksulluk sınırı olarak belirle-
nen rakam biraz yukarıya çekildiğinde bu sayı birden 
daha da artıyor. Aynı şekilde eşitsizlik de çok yüksek 
boyutlarda... Bana göre insanlığın en temel sorunları-
nın başında yoksulluk ve eşitsizlik geliyor. Bu konulara 
ilgili bütün kesimlerin duyarlı olması gerekiyor. Tabii, bu 
noktada işsizlik ve yeterli istihdam yaratmak konusu 
da çok önemli… İşsizlik, özellikle genç işsizliği ülke-
mizde de çok yüksek boyutlarda. Bu konulara sosyal 
bilimciler olarak iktisatçıların da çok duyarlı olmaları 
gerekir. Bu arada sanayileşmenin de bu duyarlılığın ana 
ekseninde yer alması gerektiğine işaret etmek iste-
rim.” diye devam ediyor. 

“ilk GENçlik yıllarımDa ‘EŞitSizlik’  
Gibi kavramlara ilGi Duymaya baŞlaDım”
Darüşşafaka’nın 156 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini savu-
nuculuğu yapmasının önemine değinen Prof. Dr. Şenses, 
“Ben 15 yaşındayken, -60’lı yılların başlarına rastlıyor-, o 
yıllarda Türkiye’nin de gündeminde olan bir konuydu eşitsiz-
lik… O nedenle ilk gençlik yıllarımda bu konuya ilgi duymaya 
başladım. Ardından başta Samsun Maarif Koleji’nde arka-
daşlarım olmak üzere insanlar arasındaki gelir uçurumlarını 
gözlemledim ve hala koruduğum bu konudaki duyarlılığa o 
yıllarda sahip olmaya başladım. Tabii, o yıllar Darüşşafaka’y-
la ilişkim daha çok sporla sınırlıydı. Adını daha çok basket-
bol bağlamında duyardım.” diyor.
Bugüne kadar sayısız öğrencinin yetişmesine katkıda bu-
lunan Prof. Şenses’e Türkiye’de iz bırakan öğrencilerini 
sorduğumuzda isim vermekten özenle kaçınıyor ve şöyle 
konuşuyor: “Ben de öğrencilerimden çok şey öğrendim. 
Üniversiteyi hep birlikte öğrendiğimiz, bilgiyi birlikte üret-
tiğimiz, paylaştığımız bir kurum olarak gördüm. Öğrencile-
rimle ilişkilerim hep çok iyi oldu, bütün iyi ilişkilerde olduğu 
gibi karşılıklı sevgi ve saygıya dayandı. Öğrenciliklerinde de 
ayrım yapmadım, şimdi de yapamam. Farklı alanlarda çok 
başarılı olduklarını duyunca çok mutlu oluyorum. Hepsinin 
bir şekilde iyi izler bıraktıkları kanısındayım.”  
Prof. Dr. Şenses, bir eğitimci olarak Darüşşafakalı öğren-
cilere şu öneri ve dileklerde bulunuyor: “Zamanlarını çok 
iyi kullansınlar... Zaman verimli kullanıldığında her şey için 
vakit bulunabilir. Çok çalışsınlar ama sosyal yaşamları-
nı da ihmal etmesinler. Kendileriyle barışık olsunlar, en 
önemlisi, hayattaki en önemli başarının mutlu olabilmek 
ve başka insanların hayatlarına bir nebze olsun mutluluk 
katabilmek olduğunu hiç unutmasınlar. Hepsine sağlıklı, 
mutlu bir yaşam dilerim.” 

DarüŞŞaFaka Gibi bir kurum var, 

DEStEĞE iHtiyaç DuyaN çoCukları 

alıyor, EĞitiyor, iyi yErlErE GElmElEriNi 

SaĞlıyor. türkiyE GENEliNDE çok SayıDa 

DarüŞŞaFakalıNıN toPlumDa ÖNEmli 

yErlErE GElDiĞiNi GÖzlüyorum. bu 

tür kurumlarıN yayGıNlaŞtırılmaSı 

vE DarüŞŞaFaka’ya vErilEN DEStEĞiN 

artırılmaSı GErEkiyor.

ProF. Dr. FikrEt ŞENSES kimDir?
Prof. Dr. Fikret Şenses lisans, yüksek lisans ve dokto-
ra öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster 
ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Econo-
mics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üni-
versitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of 
Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döne-
minde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, 
Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri 
olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı 
olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne 
katılan Fikret Şenses, 1985 yılında doçent, 1991 yılın-
da profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Geliş-
me dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İkti-
sat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ 
Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 
döneminde Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi olarak görev 
yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve 
Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 
2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme ekono-
misi, sanayileşme, istikrar politikaları, işgücü piyasaları, 
yoksulluk, gelir dağılımı ve iktisat eğitimi konularında 
yurt içinde ve dışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 
2014’te emekli olan Şenses, aynı bölümde lisansüstü 
dersleri vermeye devam ediyor. Çeşitli araştırma ve 
akademik hizmet ödüllerine sahip  olan Prof. Şenses’in
İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin 
Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükse-
lişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve 
Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la bir-
likte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar 
(2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - 
Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Eko-
nomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017). n
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Deniz Kocaoğlu, 1996 yılında ailesinin biriciği olarak doğ-
muş genç ve güzel bir genç kız… Darüşşafaka ve Kahve 
Dünyası iş birliğiyle hazırlanan, üzerinde Darüşşafakalı 
öğrencilerin çizimleri bulunan bir çikolata kutusu bir gün 
hastaneye, Kocaoğlu ailesine getirildi. Çünkü kutunun üze-
rinde Darüşşafaka öğrencisi Deniz Kocaoğlu’nun çizdiği re-
sim vardı. Deniz, kutuyu gördüğünde çok mutlu oldu ancak 
adaşı, Darüşşafaka öğrencisi Deniz Kocaoğlu’yla tanışması 
mümkün olmadı. 2017 yılında elim bir hastalık sonucu ma-
alesef hayata gözlerini yumdu. 
Deniz şimdi halası İnci Kocaoğlu Öndoğan’nın adına oluş-
turduğu burs fonuyla Darüşşafaka mezunu üniversite öğ-
rencilerinin eğitimine destek oluyor. Deniz’in ismi eğitimle 
değişen yaşam öykülerinde hep yaşayacak. 

iNCi koCaoĞlu ÖNDoĞaN: “DENiz’iN mEktubu baNa 
Hayata Dair o kaDar çok ŞEy ÖĞrEtti ki…”
bize biraz yeğeniniz Deniz’den bahseder misiniz?
Deniz, 1996 yılında ailemizin ilk bebeği olarak dünyaya gel-
di. Çok özel bir çocuktu. İsyan ederken bile naifti. Çok baş-
ka bir enerjisi vardı. 2015 yılında Saint Benoit Lisesi’nden 
mezun oldu. Aynı yıl North Eastern Üniversitesi (Boston/
USA)’nde İletişim dalında yükseköğrenimine başladı. Daha 
sonra ekonomi bölümüne geçti. 4 Mart 2017 tarihinde lö-
semi tanısı kondu ve bir süre Amerika’da tedavi gördükten 
sonra Türkiye’ye döndük.

Hastane süreci nasıl geçti siz ve Deniz için?
Bizler süreç boyunca çok ağladık ama o bizden daha güçlü 
bir duruş sergiledi. Saçlarını çok severdi. Saçları onun için 
gerçekten çok çok kıymetliydi. En çok saçları döküldüğün-
de üzüldü ama yine de duruşunu hiç bozmadı. Lösemi te-
davi süreci zorlu bir süreç. Etrafınızda da o süreci yaşayan 
insanları görüyorsunuz. Herkesin tepkisi farklı oluyor. Ör-
neğin bizim hastane sürecimizde de kızgınlıklar, üzüntüler 
yaşayan hastalar vardı. Tepkilerini duyardık. Deniz, böyle 
zorlu bir süreçte bile hep sakin ve güler yüzlüydü. Çok fazla 
arkadaşı vardı. Mezun olduğu liseden hemen hemen tüm 
arkadaşları Deniz’in yanında oldu. Cenazesinde 2000’den 
fazla kişi vardı. Biz o güne “Deniz’in düğünü” dedik.

Hastanede sizler için bir mektup yazmış…
İnanın öyle bir mektup yazmış ki kısacık hayatında hepimiz-
den çok daha iyi gözlemlemiş her şeyi. Bazen iş yerimde bu-

nalıyorum, isyan edecek oluyorum. Sonra Deniz’in mektubu-
nu okuyorum. İçinde öyle cümleler var ki… Keşke hepimiz bu 
bilince sahip olabilsek. “Bundan birkaç yıl önce başıma böyle 
bir şey geleceğini bana söyleselerdi çok korkardım ama başa 
gelince insana bir güç geliyor.” yazmış. Sevginin paylaşmanın 
öneminden bahsetmiş. Bunlar beni çok etkiledi.

Deniz kocaoğlu burs Fonu’nu oluşturarak onlarca  
Darüşşafaka mezunu üniversite öğrencisinin eğitimine  
ön ayak olmanıza ilham veren bu sözler miydi?
Biz hastanedeyken bir gün bir arkadaşım geldi. Kah-
ve Dünyası’nda bir çikolata kutusu görmüş. Üzerinde 
“Deniz Kocaoğlu” yazıyormuş. Kutu boş ve dekorasyon 
amaçlı kullanılıyormuş ama arkadaşım ısrar edince sağ 
olsunlar yardımcı olmuşlar. Arkadaşım kutuyu hastane-
ye getirdi. O kutunun üzerindeki resmi Deniz Kocaoğlu 
isminde Darüşşafakalı bir öğrencinin çizdiğini ve çikola-
taların Darüşşafakalı öğrenciler yararına satıldığını bize 
anlattı. Çok mutlu olduk. Deniz de çok sevdi. Ben zaten 
65 yaşımdan sonra Darüşşafaka Rezidansları’na yer-
leşmeyi düşünüyordum. Bu durumdan sonra o zamana 
kadar beklememeye karar verdim ve Darüşşafaka’yla 
iletişime geçtim. Bana, Deniz adına fon oluşturabilme-
nin sürecini anlattılar ve Deniz Kocaoğlu Burs Fonu’nu 
kurduk. Yeğen acısı çok çok zormuş. Gerçekten bu 
hayatım boyunca unutamayacağım bir acı. Ancak fona 
yapılacak bağışlarla üniversite öğrencilerinin okuyacak 
olması beni bir nebze olsun rahatlatıyor.

Haber: cEREn ARİFAĞAOĞLu

İLHAM vEREn 

İyilik Hikayeleri...
Darüşşafaka tam 156 yıldır iyiliksever bağışçıların küçük ya da büyük 

bağışlarıyla varlığını ve misyonunu sürdürüyor. Aydınlık bir gelecek için eğitimin 
olmazsa olmaz olduğuna inanarak Darüşşafaka’ya bağış yapan hayırseverlerin 

her birinin kendine has, ezber bozan, iyiliğe teşvik eden bir bağış öyküsü var. 
Ailesine bıraktığı mektubuyla paylaşmayı ve sevgiyi öğütleyen deniz aşığı 

Deniz, matematikteki başarılarını annesi ya da babası hayatta olmayan 
öğrencileri mutlu ederek pekiştiren Iğdırlı Murat ve Musa, Darüşşafaka’dan 

mezun olup kardeşlerini hiç unutmayan 131. Dönem… Hepsi büyük 
Darüşşafaka ailesinin ilham veren kıymetli üyeleri. 

“özgüveN içiN güzelliğiN 
YetmediğiNi, iYiliK ve 
BilgiYle doldurmaK 
gereKtiğiNi öğreNdim…”

deNiz Kocaoğlu:

Ecz. inci kocaoğlu Öndoğan, yeğeni adına açtığı burs fonuyla onlarca üniversite öğrencisine destek oluyor.

Deniz kocaoğlu
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darüşşafaKa’daN 
KazaNdıKları ödülü 
darüşşafaKalı  
öğreNcilere Bağışladılar
Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi öğrencileri Murat Yeşil, Musa 
Çiftçi ve öğretmenleri Fatih Rıza Çelik, Darüşşafaka Lisesi 
tarafından düzenlenen 10. Salih Zeki Matematik Araştır-
maları Yarışması’nın “Genç Matematikçi Ödülü” kazanan-
ları… Kazandıkları bu başarı sayesinde kendilerine verilen 
para ödülünden ulaşım bedeline denk gelecek kadarını 
alıp geri kalanını Darüşşafakalı kardeşlerine bağışlaya-
rak gençliğe dair umutlarımızı pekiştiren Murat ve Musa,  
“Darüşşafaka’ya bağış yapan tüm koca yürekli, ülkesinin 
çocuklarını yalnız bırakmayan insanlar var olsun.” diyor.

10. Salih zeki matematik araştırmaları yarışması’ndan 
nasıl haberdar oldunuz ve katılmaya nasıl karar verdiniz?
Salih Zeki Matematik Araştırmaları Yarışması’nı TÜBİTAK 
proje yarışmalarına katıldığımız zaman daha önceden ya-
rışmaya katılan öğrencilerden duyduk ve internetten araş-
tırmaya başladık. Salih Zeki Yarışması’na katılmayı jürinin 
alanlarında saygın kişiler olması, adil davranacaklarını dü-
şünmemiz ve daha önceden bu yarışmaya katılanlardan 
edindiğimiz olumlu bilgilerden dolayı tercih ettik.

Darüşşafaka’ya geldiğinizde ne hissettiniz, dikkatinizi  
çeken ilk şey ne oldu?
Ben ve öğrencilerim köklü bir okula geldiğimiz için he-
yecan içerisindeydik. Geldiğimiz zaman Zeynep Yıldırım 
Hoca bizi karşıladı ve kısa bir okul tanıtımı yaptı. Yoldan 

Darüşşafaka 131. Dönem öğrencileri, genç yaşta vefat 
eden dönem arkadaşları adına Darüşşafakalı kardeşlerine 
bağışta bulundu. Dönem öğrencilerinden Volkan Bozka-
ya’dan bağış süreçlerini dinledik. 

Darüşşafaka’ya bağış yapmaya nasıl karar verdiniz?  
Sizi dönem olarak bu kararı almaya iten durum neydi?
Biz, Darüşşafaka’dan 2004 yılında mezun olduk. Mezu-
niyetimizin 10. yılında birkaç arkadaşımızla bir bağış ha-
reketi yaratmak istedik ama organize olamamış, bireysel 
bağışlarla yetinmiştik. 2019 yılı Haziran ayında mezuni-
yetimizin 15. yılı dolacaktı. Bunun için 2018 yılı sonunda 
birkaç dönem arkadaşımızla konuştuktan sonra toplu 
iletişim kurduğumuz 30’a yakın arkadaşımızın bulunduğu 
mesajlaşma programında konuyu açtık. Arkadaşlarımız-
dan olumlu tepki aldıktan sonra Serdal Al arkadaşımızın 
hesabında biriktirdiğimiz paraları haziran ayında Cemiyet’e 
bağışlama kararı aldık. Kendi aramızda yürüttüğümüz kam-
panya devam ederken 30 Mart 2019 tarihinde Süleyman 
Çakman kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu 
duruma çok üzüldük. Kampanyamızın da ivmesini artırarak 
bağışı Süleyman kardeşimiz adına yapmaya karar verdik.

vefat eden arkadaşınızdan biraz bahseder misiniz?
Süleyman Çakman dönemden hatta okuldan herkesle 
anlaşabilen bir yapıya aynı zamanda sosyal bir kişiliğe sa-
hipti. Okul takımında basketbol oynadı. Ama basketbolla 
ilgili unutulmaz tarafı basketbol sahalarındaki oyunundan 
ziyade yatakhanedeki komidinlerimizde bulunan çekme-
celere çorap topla basket oynadığımız yıllarda en iyimizin 
oluşuydu. Kendisini biraz da olsa yakından tanıyan herkesin 
onunla ilgili unutamadığı özelliklerinden biri ise Manchester 
United taraftarı olmasıydı. 

vefat eden arkadaşınızla ilgili  sizin ya da dönem  arkadaş-
larınızın unutamadığı bir anınız var mı?
Hepimizin unutamadığı bazı anlar var, evet. Hemen hepsi 
de Süleyman kardeşimizin iyiliği ve yardımseverliğiyle ilgi-
lidir sanırım. Bizim dönemimizde iki  Süleyman var. Süley-
man Çakman ve Süleyman Karakaya. Biz hazırlıkta okurken 

geldiğimiz için bizi yemekhaneye götürdü ve zümre arka-
daşlarıyla tanıştırdı. Kısacası kendimizi yabancı hisset-
medik ve hemen okul ortamına adapte olduk. Dikkatimizi 
çeken öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların 
güler yüzlü olmasıydı.

Peki yarışma sizin açınızdan nasıl geçti? 
Yarışmanın bize en büyük kazanımı yeni insanlar tanıma-
mızdı. Diğer yarışmalara nazaran üzerimizde bir baskı his-
setmedik. Bunun sebeplerinden biri jürilerin adil oldukla-

okuldaki ankesörlü telefonlar vasıtasıyla ailemizle iletişim 
kurabiliyorduk. Süleyman Karakaya’nın kartı yokmuş. Nasıl 
olduysa Süleyman Çakman, Süleyman Karakaya’nın aile-
siyle görüşmek istediğini ama kartının olmadığını duymuş. 
Hiç tanımadığı halde kendi telefon kartını ona vermiş. Sü-
leyman Karakaya, bu anı hiç unutamadı. Bize anlattığında 
bizim de gözlerimiz doluyor.   

Darüşşafaka size neler kattı?  
Darüşşafaka’da aldığım eğitim ve öğretimi, Darüşşa-
faka’ya gelmeseydim alacağımı tahmin ettiğim eğitim 
ve öğretimi kıyasladığımda şu an bulunduğum konuma 

rını düşünmemizdi. Finale seçilen projelerin hepsi güzeldi 
ve yarışmadan bir derece alamasak bile finale seçilen bir 
proje olmak bizim için bir kazanımdı. Yarışma sonucunda 
“Genç Matematikçi Ödülü”nü almamızda katkısı olan katı-
lımcılara teşekkür ederiz.

Darüşşafaka’ya bağış yapmaya nasıl karar verdiniz? 
İstanbul’a geldiğimizde bize evini ve ocağını açan Darüş-
şafaka Eğitim Kurumları’na bize yaptıkları büyük yardıma 
karşılık olmasa bile biz de küçük bir bağışla karşılık verdik. 

gelemeyeceğim hissi, içimde hep var. Kardeş gibi oldu-
ğumuz insanlar kazandım. Sivil toplum kuruluşlarının, 
yardımlaşmanın ve paylaşmanın ne kadar değerli oldu-
ğunu, çok güzel sonuçlara sebebiyet verdiğini gördüm 
ve uygulamak için elimden geleni yapmaya çalışacağıma 
dair kendime söz verdim. 
 
Darüşşafaka’ya bağış yapanlara söylemek istediğiniz 
bir şey var mı?
Darüşşafaka öğrencileriyle tanışmaları ve onların başarılarını 
takip etmeleri halinde bağışlarının boşa gitmediğini, paylaş-
manın çok güzel sonuçlar doğurduğunu göreceklerdir. n

“darüşşafaKa’Ya Bağış YapaNlarıN öğreNcileri taKip etmeleriNi çoK isterim.  
o zamaN BağışlarıNıN Boşa gitmediğiNi göreceKler…”

Darüşşafaka Eğitim kurumları  131. Dönem öğrencileri.

Darüşşafaka lisesi müdür yardımcısı ibrahim Deniz, ığdır Haydar aliyev Fen lisesi Öğrencileri murat yeşil,  

musa çiftçi ve Öğretmenleri Fatih rıza çelik.



12 KISA KISA

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 100’e yakın eserinin 
telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı. Özgentürk’ün ba-
ğışına konu olan eserlerin başında Selvi Boylum Al Yazma-
lım filminin senaryosu da geliyor.
Bu bağışla, Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Öz-
gentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu. Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, 
“Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 
80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dün-
yasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geç-
tiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla 
yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali 
haklarını Cemiyetimize bağışladı. Böylece; eserlerin tüm 
kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. 
Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun ha-
yatını değiştirecek.” dedi. n

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) “İyiye, doğ-
ruya, güzele” sloganı ile bu yıl 37.’sini düzenlediği 2018 
Türkiye Fair Play Ödülleri’nde, Darüşşafaka Kız Futbol Ta-
kımı Teknik Heyeti de ödüle layık görüldü.
Fair Play ruhunu yansıtan davranış ve projeleriyle 15 kişi 
ve kuruluşun ödüllendirildiği Türkiye Fair Play Ödülleri Tö-
reni, 20 Eylül’de Olimpiyatevi’nde çok sayıda davetlinin 
katılımıyla düzenlendi. Törende “Sportif Fair Play Davranış 
Dalı”nda “Kutlama Mektubu” kategorisinde Darüşşafaka 
Kız Futbol Takımının Teknik Heyeti Erdem Yağız ve Sevtun 
Doğar Daldaban’a ödülleri takdim edildi. n

ali ÖzGENtürk’tEN 
DarüŞŞaFaka’ya 
aNlamlı baĞıŞ

DarüŞŞaFaka kız 
Futbol takımı tEkNik 
HEyEti’NE ÖDül

Darüşşafaka Cemiyeti ile Zorlu Performans 
Sanatları merkezi arasında ses getirecek 
bir iş birliğine imza atıldı. Yapılan iş birli-
ğiyle Zorlu PSm Turkcell Sahnesi’nin (ana 
Tiyatro) en iyi görüş açısına sahip olan 
koltuklarının bir kısmı artık Darüşşafakalı 
öğrencilerin eğitimini destekliyor. Sezon 
içerisinde gerçekleşecek tüm etkinlikleri 
izleyebileceğiniz altın Koltuklardan (Se-

zonluk VIP Koltuk) alarak hem yıl boyu pek 
çok avantajdan yararlanabilir hem de anne-
si ya da babası hayatta olmayan binlerce 
yetenekli öğrencinin eğitimine katkıda bu-
lunabilirsiniz.
Üstelik katılamayacağınız etkinliklerde bu 
koltukları Darüşşafakalı öğrencilere dev-
redebilir, sanatla iç içe bir ortamda bulun-
malarına olanak sağlayabilirsiniz. n

zorlu (PSm) SaNatıN GüCü ilE 
DarüŞŞaFaka ÖĞrENCilEriNE 
DEStEk oluyor

Bireysel ve kurumsal bağışçılarının destekleri sayesin-
de eğitimle hayatları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti; 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Rezidans-
ları’nın tanıtımını Bodrum’da düzenlediği özel bir organi-
zasyonla gerçekleştirdi. Çağdaş Holding ev sahipliğinde,  
4 Eylül’de Kebap Guru’da düzenlenen geceye, Darüşşafa-
ka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Da-
rüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Cemiyet çalı-
şanları, bağışçıları, mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.
Organizasyonda konuşan M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka 

Cemiyeti’nin 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitli-
ği misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederken, 
“Darüşşafaka 1863 yılından bu yana eğitimle değişen ya-
şam hikayeleri yazıyor. Yaşam boyu öğrenen, çağdaş, öz-
güvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, 
ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde 
lider bireyler yetiştiriyor. Bir kez daha bizi bugüne kadar 
yalnız bırakmayan tüm bağışçı ve dostlarımıza, hayırse-
ver birey ve kurumlara, Darüşşafaka ailesi adına şükran-
larımı sunuyorum.” dedi. n

DarüŞŞaFaka DoStları 
boDrum’Da buluŞtu
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Darüşşafaka Cemiyeti tarafından Cumhuriyetin 96. yıl 
dönümü nedeniyle 26 Ekim’de organize edilen balo; ya-
şamlarını Darüşşafaka Urla Rezidans’ta sürdüren genç 
Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk nesilleri ile yeni kuşakların 
buluşmasına sahne oldu.
Urla Rezidans bağışçılarının yanı sıra Urla Yaşam Özel 
Huzurevi ve Bakım Merkezi’nde yaşayan üyelerin de 
yoğun ilgi gösterdiği balonun açılış konuşmasını yapan 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun 
Öktem (DŞ’82), “Bugün de Cumhuriyetimizin ilk yıllarına 
şahitlik etmiş ailemizin büyükleri ile ülkemizin geleceği 
ve Atatürk’ün emanetinin bekçileri öğrencilerimizi buluş-
turan bu özel etkinlikle genç Cumhuriyetimizin ruhunu, 
coşkusunu, heyecanını bugüne taşıyoruz. Cumhuriyet 
bir mucizedir. Bu öyle bir mucize ki sadece Türk ulusunun 
kurtuluşunu sağlamamış, birçok ulus için ilham kaynağı 
olmuş ve olmaya devam ediyor.” dedi.
Öktem’in açılış konuşmasından sonra Darüşşafakalı öğren-
ciler, piyano, saksafon, klarnet ve keman dinletisiyle konuk-
lara unutulmaz dakikalar yaşattı. Solo performansların ar-
dından Darüşşafaka Pop - Rock Orkestrası sahne aldı. Vals 
ve zeybek gösterileriyle renklenen gecede Darüşşafaka 
bağışçısı, emekli pilot Zübeyir Batur, Nazım Hikmet’in Ku-
vayı Milliye Destanı isimli şiirini yorumladı. 10. Yıl Marşı eş-
liğinde Cumhuriyetin 96. yıl pastası hep birlikte kesildikten 
sonra tüm konuklar, rezidans terasında Cumhuriyetimizin 
96. yıl anısına balon uçurdu. n

Darüşşafakalılar, Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir coş-
kuyla kutladı. 25 Ekim’de TİM Gösteri Merkezi’nde gerçek-
leştirilen tören, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Anıl Kanber’in konuşmasıyla başladı.
Kanber’in konuşmasının ardından Cumhuriyet etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yarışları’nda 
başarı kazanmış öğrencilere ödülleri, Darüşşafaka Lise 
Müdürü Nilüfer Günergin ve Darüşşafaka Ortaokul Mü-
dürü Şule Uyar tarafından takdim edildi. Ardından öğ-
renciler, sahnede Cumhuriyetin kuruluşu ve sonrasında 
yaşananları canlandırdı. Darüşşafakalı öğrencilerin Na-
zım Hikmet’in Kuvayı Milliye eserinden alıntılayarak oluş-
turduğu “Kuvayı Milliye’nin Görünmez Kahramanları” adlı 
oyunda Atatürk’ün sevdiği parçalar da seslendirildi.
Tören, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bayrak gös-
terisinin ardından son buldu. n

CumHuriyEtiN 
NESillEri urla 
rEziDaNS’ta buluŞtu

DarüŞŞaFaka’Da CumHuriyEtiN 96 yıl çoŞkuSu

ARALIK 2019

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2019-2020 eğitim ve öğ-
retim yılını 9 Eylül’de TİM Gösteri Merkezi’nde düzenle-
nen törenle açtı. Darüşşafaka ailesinin tüm mensuplarını 
buluşturan törende, Darüşşafakalı öğrencilere yeni eği-
tim-öğretim yılının ilk dersini Türkiye İş Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş verdi.
2019 üniversite sınavında gösterdikleri başarıyla Yusuf 
Ziya Paşa Ödülü’nü almaya hak kazanan Darüşşafaka Li-
sesi mezunlarına ödülleri, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek 
Danışma Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi ve Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Necipoğlu, Erman 

Süsler, Oğuz Güleç, Haldun Boz tarafından takdim edildi.
2019 mezunlarından en iyi başarı yüzdesiyle üniversite-
ye yerleşen Darüşşafakalı, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne girmeye hak kazanan Deniz Şengül oldu. 
Şengül, bu başarısıyla 1969 yılı Darüşafaka Lisesi me-
zunlarının verdiği özel ödülü de M. Tayfun Öktem’in elin-
den teslim aldı.
Ardından sahneye çıkan 5. Sınıflar Korosu, Darüşşafaka - 
Tekfen Basketbol Takımı ile birlikte “Günaydın Çocuklar”, 
“Tebessüm” şarkılarını seslendirdi. Tören hep bir ağızdan 
söylenen Daçka Marşı ile son buldu. n

DarüŞŞaFaka’Da 2019-2020 DErS yılı tÖrENlE açılDı

Bu yıl Darüşşafaka’dan mezun olan ve Koç Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi’nde burslu okuyan Şeyhmus Aca (DŞ’2019), 
Mardin’den Darüşşafaka’ya uzanan başarılarla dolu öğren-
cilik hayatıyla Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun 19 Mayıs’ın 
100. yılına ithaf ettiği “Güç Sensin” adlı belgeselinde yer 
alan sekiz gençten biri oldu.
Eti’nin sponsorluğunda hazırlanan, hayal kuran ve hayalle-
rini gerçekleştirmek için azimle çalışarak büyük başarılar 
elde eden sekiz gencin hikayesini konu alan belgeselde, 
Mardin’den Darüşşafaka Sınavı’nı kazanarak İstanbul’a 
gelen ve okulun robot takımında görev alan Aca da hayat 
hikayesiyle umut veren gençler arasında yerini aldı.  

DarüŞŞaFaka’NıN Güçlü iki kızı: DEFNE vE bElSu
Defne Hadiş (DŞ’2019) ile 12. sınıf öğrencisi Belsu Sey-
ran ise başarı hikayeleriyle Aydın Doğan Vakfı tarafından 
düzenlenen 5. Uluslararası Dünya Kız Çocukları Konfe-
ransı kapsamında hazırlanan “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 
Ben İstersem” isimli kitabın ve fotoğraf sergisinin konuğu 
oldu. Hadiş, ayrıca bu yıl “Kız Çocuklarının Güçlenmesinde 
Başarı Hikayeleri: Görünmez Engelleri Aşmak” temasıyla 
11 Ekim’de İstanbul Hilton Bosphorus Oteli’nde gerçek-

leştirilen konferansın açılış konuşmacıları arasında yer 
aldı. Eğitimine Milano’daki Nuova Accademia di Belle Ar-
ti’de (NABA) devam eden Hadiş, konuşmasında toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemi üzerinde dur-
du. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Kız Çocukları Günü için 
“Ben İstersem” temasıyla hazırlanan ve Türkiye’nin dört 
bir köşesinden onlarca güçlü kızın hikayesini içeren “Ben 
İstersem – İlham Veren Hayatlar” isimli kitapta Defne Ha-
diş ve Belsu Seyran hikayeleri ve fotoğrafları yer alıyor.
İki Darüşşafakalı, Gazeteci Yazar Melis Alphan’ın yazıya 
döktüğü, Mustafa Seven’in fotoğrafladığı ve “Ben İster-
sem” diyerek zorluklara göğüs geren kızların hikayelerinin 
anlatıldığı kitapta başarı öyküleriyle yer almaktan mutlu-
luk duyduklarını ifade etti. n

DarüŞŞaFaka’NıN Güçlü GENçlEri
Darüşşafaka Lisesi’nin 2019 yılı mezunları Defne 
Hadiş, Şeyhmus Aca ve 12. sınıf öğrencisi Belsu 
Seyran başarılarıyla Türkiye’ye rol model oluyor.

belsu Seyran, Darüşşafaka 
Cemiyeti yönetim kurulu 

başkanı m. tayfun Öktem, 
Defne Hadiş.

Gazeteci tuluhan tekelioğlu ve Şeyhmus aca.
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Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelli-
ğine sahip İstanbul Maratonu’nun 41’incisi, 3 Kasım’da 
gerçekleşti. Büyük bir katılıma sahne olan organizas-
yonda, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan 
“Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyası 
büyük ilgi gördü. 
Aralarında iş, sanat ve spor camiasından pek çok 
ismin de bulunduğu 1.000’e yakın koşucu, Darüşşa-
faka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek 
vermek için koşarken, Darüşşafaka Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Zeynep Necipoğlu, Cemiyet çalışanları 
ve Darüşşafaka öğrencileri de maratonda yerlerini 
aldı. Darüşşafaka Ortaokul öğrencilerinden oluşan 
perküsyon ekibi, koşuculara destek olmak için Kara-
köy’de perküsyon dinletisi yaptı.

HEDEF: 2 milyoN!
Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan destek 
kampanyasına 2,1 milyon TL’nin üzerinde bağış yapılır-
ken, maraton kapsamında bir STK’ya yapılan en yüksek 
bağış oranına da ulaşılmış oldu. Darüşşafaka Cemiyeti 
bu yıl okula başlayan 122 öğrencinin 1 yıllık eğitim mas-
raflarına destek olunmasını amaçladı.

kurumlar “EĞitimDE FırSat EŞitliĞi” içiN koŞtu
Öte yandan Türkiye’nin önde gelen şirketleri de İstanbul 
Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek verdi. 
Sabancı Holding, Akbank, Kibar Holding, Defacto, MAPF-
RE, McKinsey, TAV Havalimanları, Tetra Pak, Danimarka 
İstanbul Başkonsolosluğu, Akenerji, Green&Black Marine 
Logistics, Günsan Elektrik, Bekaert, QNB Finansbank,  
Vakıfbank, ING, Citibank, Allianz, AvivaSa, Oyak Maden 

Metalürji Grubu, Philips Türkiye, Ray Sigorta, Gliead İlaç, 
Hayat Anel, iDisplay, TTS Lojistik, VNGRS, Yeşilova Hol-
ding, Bites Savunma ve Havacılık, Cemre Trafik Müşa-
virliği, Sovos Foriba, Karaoğlu Peyzaj, Projenet Yazılım, 
Somerset Maslak İstanbul, İzmir Ekonomi Üniversitesi 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi söz konusu organizasyonda 
Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitli-
ği misyonuna katkıda bulundu.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun 
Öktem, tek bir kuruşun bile kendileri için büyük öneme 
sahip olduğunun altını çizerken, “Bu yolculukta bizle-
re destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Darüşşafaka Cemiyeti olarak, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da ülkemizin toplumsal kalkınması-
na elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam 
edeceğiz.” dedi. 

1.000’E YAKIN 

EğİTİM SEVDALISI 

DarüŞŞaFaka 

içiN kıtaları aŞtı

41. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşan 1.000’e yakın eğitim sevdalısı 
tarafından başlatılan kampanyalara rekor bağış geldi. 14 binin üzerindeki destekçinin 

yönlendirdiği 2.1 milyon TL’nin üzerinde bağışla, 12 yılın rekoru kırılarak maraton tarihinde 
bir STK için toplanan en yüksek bağış tutarına ulaşıldı.

Ömer Necipoğlu, Darüşşafaka Cemiyeti yönetim kurulu üyesi 

zeynep Necipoğlu, ayşegül Gözükara, yönetim kurulu başkanı 

m.tayfun Öktem,  yönetim kurulu Eski üyesi beşir Özmen
Darüşşafaka lisesi 131. Dönem mezunları merve kalyoncu 

ve leman kahraman.

yeşilova Holding koşu takımı

Haber: cEREn ARİFAĞAOĞLu
FotoğraF: cEM tüRKEL (DŞ’98)
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GülDür GülDür SHow  
Ekibi DE DarüŞŞaFaka’ya 
DEStEk vErDi
Ekranların beğenilen komedi programı Güldür 
Güldür Show’un sevilen oyuncuları da 41. İstan-
bul Maratonu’nda Darüşşafakalı öğrencileri des-
tekleyen ekiplerden biriydi. BKM Oyuncuları Çağlar 
Çorumlu, Onur Buldu, Berkay Tulumbacı, Emre Altuğ, 
Doğa Rutkay, Ünal Yeter, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu, 
Onur Atilla, Alper Kul, Aylin Kontante, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, 
Uğur Bilgin ve Meltem Yılmazkaya sosyal medya için çektikleri vi-
deolarla Darüşşafakalı öğrencilere destek istedi. Oyuncu Çağlar 
Çorumlu ayrıca maraton günü Darüşşafakalı koşuculara moral ve 
motivasyon vermek için bitiş noktasında hazır bulundu.

Başak Arcak Öztürk, uluslararası bir şirkette İnsan Kaynakları 
Müdürü olarak çalışıyor. Koşuya tutkuyla bağlı olan Öztürk, 41. 
İstanbul Maratonu’nda birkaç ay önce vefat eden arkadaşı adına 
koştu. Müge Ersin Kızıldağ ismi Darüşşafakalı 9 öğrencinin eğitim 
öyküsünde hep yaşayacak.
41. İstanbul Maratonu’nda ikinci kez Darüşşakafa adına koşan Öz-
türk, “Toplumun eğitimle değişip gelişebildiğine inanıyorum. Ancak bu 
koşunun anlamı ve amacı benim için çok farklıydı. Bu sene temmuz 
ayında maalesef genç yaşta kaybettiğim canım arkadaşım Müge Er-
sin Kızıldağ’ın anısını yaşatmak için yola çıktım. Nihayetinde bu yolun 
sonu toplanan 16.200 TL ile 9 pırıl pırıl öğrenciye uzandı. Tüm Daçka’lı 
öğrencilere selam olsun.” diyerek duygularını ifade etti. n

“toPlumuN EĞitimlE  
DEĞiŞiP GEliŞEbilDiĞiNE iNaNıyorum”

Darüşşafaka Cemiyeti çalışanları...

yüzlerce koşucu, Darüşşafakalı öğrenciler için koştu
Darüşşafaka lisesi 1999 mezunu Gökhan Sunter ve eşi aslı Sunter Darüşşafaka koşu takımı’yla birlikte...

Beşir özmeN (DŞ’74) 
tüm reKorları geride BıraKtı
Darüşşafakalı Beşir Özmen, Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Söz Konusu Eğitimse Yar-
dıma Koşarız” kampanyası için tam 137 bağışçıdan 248.650 TL topladı. Özmen 
topladığı bu bağış rakamıyla Darüşşafaka için En Çok 
Bağış Toplayan Bireysel Koşucu, 41. İstanbul Marato-
nu’nda En Fazla Bağış Toplayan Bireysel Koşucu ve 12 
yıllık “İyilik Koşusu” tarihinde En Çok Bağış Toplayan 
Bireysel Koşucu rekorlarının sahibi oldu. Adım Adım 
ve İyilik Peşinde Koş platformları sayesinde “Yardım-
severlik Koşusu” haline gelen İstanbul Maratonu’n-
da 2015 yılından bu yana Darüşşafaka için koşan  
Özmen bugüne kadar sadece kampanya açarak  
Darüşşafaka’ya yaklaşık 400.000 TL kaynak sağladı.



“Darüşşafakalı Cihat Örge ve Halit Ziya Yılmayan’ın Yeri” 
(ağabeylerim gibi ben de kısaca Ortaköy diyeceğim) 2000 
yılında Ortaköy’de açıldı; bu mekan Darüşşafaka’ya gönül-
den emek vermiş iki ağabeyimizin adını taşır. Bu müstesna 
ağabeylerimizi yakından tanıma, onlarla birlikte çalışma im-
kanı buldum; bu hayatımın büyük bir onurudur. Halit Ağabe-
yim, Darüşşafaka’dan ağabeyi Cihat Örge Ağabeyimize hep 
hürmetle hitap etti ve davrandı; nur içinde yatsınlar.
Ben 2000’den 2005 yılına kadar ara sıra gittiğim bu me-
kanın 2005’ten sonra müdavimleri arasına girdim. Ali Kami 
Bey adını muhtemelen ilk burada duydum; hep ve sadece 
Ali Kami Bey… Saygıyla ve özenle, Ali Kami Bey’in soyadını 
yıllar sonra öğrendim; Ali Kami Akyüz. Ben de kendisinden 
Ali Kami Bey diye bahsedeceğim. 
Son yirmi yılda Ali Kami Bey’le ilgili bilgim artmaya başladı; 
Ağabeyleri İsmail Safa ve Ahmet Vefa ile birlikte Darüşşa-
faka mezunu üç kardeş olduklarını, Darüşşafaka’da öğret-
menlik ve müdürlüğünü, yazar, çevirmen, dergi yayıncısı, 
milletvekili olduğunu…
Ortaköy’de Ali Kami Bey’in çok sayıda Darüşşafakalı öğren-
cisini tanıdım; kendisinden hep saygıyla bahsederlerdi.

Vefatından bir süre önce 1943 mezunlarından Vecdet Özkan 
Ağabeyimiz, Ortaköy’de etrafında toplandığımız masada ayağa 
kalktı ve yukarıda görünen dizeleri eksiksiz, tereddütsüz okudu. 
Not almak için kendisinden yeniden okumasını istemeyi düşün-
düm, biraz sonra içerideki odadan elinde yandaki notla geldi; mü-
kemmel hafızasını, mükemmelen kağıda dökmüştü. 
Ardından da bu dizelerin öyküsünü anlattı. Devrin Başbakanı 
Refik Saydam, Darüşşafaka Cemiyeti’ni (o tarihteki adıyla Türk 
Okutma Kurumu) 27 Temmuz 1939 tarihinde ziyarete gelir. O 
yıl İstanbul Milletvekili olan Ali Kami Bey, bu manzum karşılama 
metnini kendisi yazar ve ziyaretten bir gün önce Vecdet Özkan 
Ağabeyimize verir ve tembihler; “Vecdet oğlum, bunu güzel ez-
berle, yarın Başvekilimiz Darüşşafaka’ya geldiğinde, kendisinin 
karşısında okuyacaksın.” Vecdet Ağabeyimiz bu metni heyecan-
la ezberler, karşılamada okur ve bir anlamda tarihe geçer.
28 Temmuz 1939 tarihli Cumhuriyet gazetesi Başbakan 
Refik Saydam’ın ziyaretini “Başvekil Darüşşafaka’da, Refik 
Saydam: ‘Müesseseye bir kız kısmının ilavesi için hemen 
inşaata başlanacaktır’ diyor” başlığıyla duyurur. Güzel bir 
fotoğrafta Başbakan Refik Saydam, hemen yanında Ali Kami 
Bey ve karşılarında çakı gibi Vecdet Özkan Ağabeyimi görü-
yoruz; fotoğraf altı “Başvekil Darüşşafaka talebelerile görü-
şürken”. Haberde şu bilgiler var; “Toplu talebenin önünde bir 
küçük Darüşşafakalının manzum sözlerini dinliyen Başvekil, 
mektebi gezmek istemiş, yatakhanelerden başlıyarak duş 
mahallerine kadar mektebin her tarafını gezmiştir.”
Ali Kami Bey’i kısa bir yazıda anlatmanın mümkün olmadı-
ğını düşünüyorum.
72 yıllık ömrüne (1873 Mekke-1945 Ankara) o kadar çok 

ve önemli şey sığdırmıştır ki… Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküşü, Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyetimizin kurulu-
şu döneminde, 1919-1939 yıllarında (bazı kaynaklarda 
1920-1939), Ali Kami Bey, Darüşşafaka Lisesi Müdürü’dür; 
Darüşşafaka’nın bu tarihsel geçişi sarsıntısız gerçekleştir-
mesinde, sağlıkla bugünlere varmasında çok büyük emeği 
ve rolü olduğunu düşünüyorum.
Bunun önemli işaretlerinden birinin Cumhuriyetimizin Kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 
18 Kasım 1921 tarihinde “Ankara Hükûmeti Büyük Millet 
Meclisi Reisi ve Anadolu Kuvâ-yı Milliye Başkumandanı Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin valideleri Zübeyde” sıfa-
tıyla Darüşşafaka’ya bağış yapması olduğunu düşünüyorum. 
Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nin sahip olduğu en değerli bel-
gelerden birisi olan bu bağışı gösteren “ilmühaber”de Darüşşa-
faka Müdürü sıfatıyla Ali Kami Bey’in de mührü bulunmaktadır;  
https://www.darussafaka.org/haberler/zubeyde-ha-
nim-dan-darussafaka-ya-kalan-degerli-miras
Belki bir başka yazıda Ali Kami Bey’in Darüşşafaka’ya çok değer-
li armağanlarından birisi olan “Darüşşafaka Türkiye’de İlk Halk 
Mektebi, Darüşşafaka Nasıl Doğdu, Ne Hizmetler Etti, Nasıl 
Yaşıyor? Cemiyyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye Azasından Mehmed 
İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami Beyler tarafından 
yazılmıştır” adlı kitaptan ve Ali Kami Bey’in Saray Ressamı Fausto 
Zonaro tarafından yapılan portresinden de bahsedebiliriz.
Bu yazı vesilesiyle benim çok yararlandığım, daha ayrıntılı bilgi 
edinmek isteyen okurlara önerebileceğim iki değerli eser var;

 Ali Kami Akyüz ve Gündüz Dergisi’nin İncelenmesi, Yüksek 
Lisans Tezi, Ceren Yücel Canbaz, T.C.MİMAR SİNAN GÜZEL SA-
NATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türk Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Programı, Tez Da-
nışmanı: Prof. Dr. Abdullah UÇMAN, Haziran 2018

 Darüşşafakalı Bir “Ara Nesil” Şairi: AHMED VEFÂ BEY, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Özkat, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi
Okulları okul yapan en önemli unsurlardan birinin öğretmenleri, 
yöneticileri, müdürleri, okuyanları olduğunu düşünürüm; Ali Kami 
Bey’in hem okuyan hem de müdür olarak Darüşşafaka’ya paha 
biçilmez hizmetleri olduğu görüşündeyim.
Anısı önünde saygı ve şükranla eğiliyorum.
Sonsuzluğa göçmüş tüm Darüşşafakalı ağabey ve kardeş-
lerimizi, değerli hocalarımızdan Yahya Kemal Beyatlı’nın di-
zeleriyle analım;
“…
Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler.” n
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Ali Kami Bey
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