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İKİ ÇINARIN 
GÖLGESİNDE
Ülkemizin iki köklü çınarı
olan Türkiye İş Bankası ve 
Darüşşafaka Cemiyeti  
iş birliğiyle 3 Eylül 2008 
tarihinde hayata geçirilen  
“81 İlden 81 Öğrenci” projesi, 
geleceği aydınlatmaya  
devam ediyor.

Türkiye İş Bankası ve Darüşşafaka Cemiyeti iş birliğiyle  
3 Eylül 2008 tarihinde hayata geçirilen “81 İlden 81 Öğrenci” 
projesi, 12. yılını geride bıraktı. Ülkemizde eğitim alanında 
gerçekleştirilen en uzun soluklu projelerden biri olarak varlı-
ğını sürdüren proje, okuldan ayrılan öğrencilerimizle birlikte 
toplam 896 öğrencinin hayatına dokundu.

Her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı’nı kazanan 81 öğrenci-
nin başta eğitim olmak üzere giyim, gıda, barınma, kırtasiye, 
sağlık ve güvenlik gibi tüm giderlerini üstlenen ve bunların 
yanı sıra onların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini des-
tekleyen proje, şu an Darüşşafaka’da 513 öğrencinin gide-
rini karşılıyor.

Ayrıca Darüşşafaka’dan mezun olup, üniversiteye 
başlayan bursiyerlerine de burs desteğini sürdüren proje, 
böylelikle bir öğrencinin ortaokuldan başlayıp üniversite 
mezuniyetine kadar süren eğitim-öğretim hayatı boyunca 
yanında oluyor. 

“81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle 12 yıldır Darüşşafakalı 
öğrencilerin yol arkadaşı olan İş Bankası, Türkiye’nin gele-
ceğine de en büyük yatırımı yapıyor.

Projenin yarattığı kaynak, Darüşşafaka’nın daha fazla 
çocuğa ulaşma çabasına güç vererek, Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nın öğrenci mevcudunu aşamalı olarak yükseltti. 
2006-2007 eğitim-öğretim yılında 748 öğrencinin eğitim 
gördüğü Darüşşafaka’da bu sayı 1.000’e yaklaştı. 

TÜRKİYE’NİN EN ÜCRA KÖŞESİNDEKİ  
ÇOCUĞA ULAŞMA OLANAĞI YARATTI
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın farklı illerden öğrenci alması-

na olanak sağlayan proje, Darüşşafaka’da “Anadolu Açılımı”nı da 

başlattı. Bunda hem projenin yarattığı maddi kaynakla daha fazla 

ilde sınav düzenlenebilmesi hem de Türkiye İş Bankası’nın sınav 

duyurusu için verdiği desteğin büyük payı oldu. Her yıl Darüşşafaka  

Sınavı’nın afişleri, 81 ilimizdeki Türkiye İş Bankası şubelerinde 

asıldı, potansiyel aday öğrenci sayısının yüksek olduğu illerde ya-

pılan tanıtım toplantılarına Türkiye İş Bankası şube müdürleri de 

destek verdi, Türkiye İş Bankası tarafından farklı mecralarda sınav 

duyurusu yapıldı. Böylelikle Türkiye’nin en ücra köşesindeki öğren-

cilere bile ulaşma olanağı doğdu. Projenin uygulamaya konulduğu 

2008’den bu yana Darüşşafaka’ya giren öğrencilerin yüzde 67’si 

Anadolu’dan, yüzde 33’ü İstanbul’dan gelmeye başladı. 81 ilden 

çocuğun Darüşşafaka’da okumasını hedefleyen proje neticesinde 

bugün Aksaray, Batman, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Siirt, 

Kilis ve Kırşehir haricinde her ilden öğrenci Darüşşafaka’da okuyor.

HABER: DEMET EYİ

“Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan ve ‘eği-
timde fırsat eşitliği’ misyonuyla, çatısı altındaki çocukları-
mıza bir yuva sıcaklığında çağdaş ve nitelikli eğitim veren 
Darüşşafaka’nın yeni eğitim ve öğretim yılını içtenlikle kut-
luyoruz. Türkiye İş Bankası olarak, ülkemizi geleceğe taşı-
yacak olan gençlerimizin eğitimine özel bir önem veriyor ve 
bu alanda uzun soluklu, yaygın, sürdürülebilir yapıda projeler 
gerçekleştiriyoruz. Projelerimiz içerisinde Darüşşafaka ile 
birlikte hayata geçirdiğimiz 81 İlden 81 Öğrenci projemizin 
çok özel bir yeri bulunuyor. 81 İlden 81 Öğrenci projesi ile 
Türkiye’nin dört bir yanından birçok çocuğumuzun haya-
tına dokunup, önlerinde aydınlık bir yol açılmasına vesile 

olduk. Proje kapsamında 513 öğrencinin eğitimine katkı 
sağlamaya devam ederken, bugüne kadar 231 öğrenci-
mizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mezun olan 
öğrencilerimizi üniversite eğitimlerinde de desteklemeye 
devam ediyoruz. Çağdaş bir ortamda, Cumhuriyet değer-
lerini benimseyen, aklın ve bilimin öncülüğünde, sorgula-
yarak öğrenmeyi teşvik eden bir eğitim alan Darüşşafakalı 
gençlerimizin başarılarının ileride ülkemiz için de büyük gu-
rur kaynağı olacağını biliyoruz. Çocuklarımıza sıcak bir aile 
ortamında kaliteli ve iyi bir eğitim sunan Darüşşafaka’nın 
tüm öğretmen ve öğrencilerine yeni eğitim-öğretim yılında 
sağlık ve başarılar diliyoruz.”

TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZE MESAJI 
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ÖKTEM: “TÜRKİYE’NİN İKİ ÇINARI GELECEĞİ 
AYDINLATIYOR”
Türkiye’nin iki köklü kurumunu bir araya getiren “81 İlden 81 
Öğrenci” projesinin sadece Türkiye’de değil, dünyada biricik 
olduğunu belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka ile İş Bankası ara-
sındaki iş birliğinin kökleri, 1939 yılında yaşanan Erzincan 
depremine uzanıyor. O dönem Erzincan’da deprem felaketi-
ne uğrayan ailelerden Darüşşafaka’nın öğrenci kabul koşul-
larına uyan 83 çocuk, Darüşşafaka’ya kabul ediliyor ve bu 
çocukların tüm eğitim giderlerini Türkiye İş Bankası üstleni-
yor. 1939 yılında 83 çocuğa, yeni bir gelecek armağan eden 
ülkemizin bu iki köklü çınarı, bugün de ‘81 İlden 81 Öğrenci’ 
projesiyle geleceğimizi aydınlatıyor.” diye konuştu. 

“TÜRKİYE MOZAİĞİ OLMA YOLUNDA  
ÇOK YOL KATETTİK”
Proje kapsamında Türkiye İş Bankası’nın sağladığı 
desteğin Darüşşafaka’da eğitimin niteliğini yüksel-
tirken daha fazla çocuğa ulaşılmasını da sağladığını 
kaydeden Öktem, “Bu güçle Anadolu’ya açılabildik ve 
sadece büyükşehirlerden değil, ülkemizin en ücra 
köşesinden bile öğrenci alabildik. Türkiye İş Banka-
sı’nın desteğiyle bir Türkiye mozaiği olma yolunda çok 
yol katettik. Tüm bunların yanı sıra Türkiye İş Bankası 
ailesinin her mensubunun ‘çatının altında uyumuş’ bir 
Darüşşafakalı gibi öğrencilerimizi sahiplenişine, onların 
başarısıyla gururlanışına, sevinçleriyle sevinip, üzüntüle-
riyle üzülüşlerine, okulumuzdaki eğitimin niteliğinin daha 
da yükselmesi için en az bizler kadar gönülden mesai har-
camasına tanıklık ettik. Bu büyük manevi destek, bizler 
için ayrıca kıymetli” dedi.

ACA: “BU KOCA ÇINARLARIN  
GÖLGESİNE SIĞINDIM”
Tam burslu olarak Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bö-
lümü 2. sınıf öğrencisi olan Şeyhmus Aca (DŞ’2019), ülke-
mizin iki güzide kurumunun iş birliği içinde olmasının önemi 
üzerinde durarak, şu görüşleri dile getirdi: “Bu iş birliğini iki 
çınar ağacının dallarının birbirinin içerisine geçirerek altında 
güzel öykülerin yaşanacağı gölge oluşturmasına benzetebi-
liriz. Ben Mardinliyim ve bizim oralarda yazın kavurucu sıcak-
lar olur, teninizi yakar. Gölgesine sığınacak bir ağaç bulabilir-
seniz şanslısınızdır. Güneş ne kadar yakıcı olursa olsun ağaç 
yapraklarını size siper edecektir. Ben de hayatın zorluklarına, 
talihsizliklerine karşı bu koca çınarların gölgesine sığındım. 
Darüşşafaka ve Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle kaliteli eği-
tim alma fırsatının yanı sıra sanattan teknolojiye kadar farklı 
alanlarda kendimi geliştirme fırsatım oldu. Fidanlar toprağa 
tutunup gelişene kadar aşırı sıcağa dayanamaz, gölgeye 
ihtiyaç duyar. 10 yıl önceki Şeyhmus, o fidanlardan biriydi;  
Darüşşafaka ve İş Bankası birliğiyle toprağa tutundu ve şim-
di başka fidanlara gölge olabilmek için çabalıyor.”

Darüşşafaka’daki eğitim hayatı boyunca Türkiye İş 
Bankası’nın düzenlediği pek çok etkiliğe katıldığını ifade 
eden Aca, “Hangi Daçkalıya sorarsanız sorun en çok eğlen-
diği etkinliklerin başında gelir bu etkinlikler. Arkadaşların 
kardeşlere, öğretmenlerin ağabeylere-ablalara dönüştüğü 
büyüleyici bir ortam vardır bu etkinliklerde. Hani Türk film-
lerinde gördüğümüz mahallece pikniğe gidip şen şakrak 
olunan sahneler vardır ya, işte bu etkinliklere uzaktan ba-
kan birinin göreceği manzara odur.”

KARANFİL: “KEŞKE HAYATIN ÇELME TAKTIĞI 
HER ÇOCUĞUN BÖYLE BİR YUVASI OLABİLSE”
Türkiye İş Bankası bursiyeri olarak Darüşşafaka’da okuyan ve 
eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde  
3. sınıf öğrencisi olarak devam eden Elif Çağla Karanfil (DŞ’2018), 
projeye ilişkin duygularını şöyle dile getiriyor: “Her zaman söyle-
diğim bir söz var: ‘İyi ki Darüşşafakalıyım!’ Keşke hayatın çelme 
taktığı her çocuğun böyle bir yuvası olabilse. Türkiye İş Bankası 
‘81 İlden 81 Öğrenci’ projesiyle bu güzel duyguların yayılmasına 
aracılık edip, daha fazla çocuğun elinden tutmakla kalmıyor; aynı 
zamanda geleceğin kendi ayaklarının üzerinde durabilen, laik, 
çağdaş ve öncü gençlerinin yetişmesine yardım ediyor.”

Darüşşafaka’ya başladığı hafta, Türkiye İş Bankası’nın 
Çamlıca’daki sosyal tesislerinde düzenlediği “hoş geldiniz 
pikniği”ni hayatının en güzel günlerinden biri olarak tanım-
layan Karanfil, lise sonda da bu kez aynı yerde üniversite 
sınavı öncesi verilen moral pikniğine katıldığını belirtiyor: 
“Lise son sınıfta Darüşşafaka sıralarına veda etmeye ha-
zırlanırken aynı zamanda bir İş Bankası bursiyeri olarak da 
mezun olmaya hazırlanıyordum. Dokuz yaşımda bir piknikle 
‘merhaba’ dediğim hayata, bu kez ‘elveda’ demek için yine 
aynı yerdeydim; İş Bankası’nın o büyük yeşil tesisinde. Ha-

yatımın en güzel günlerine başlangıcı orada yapmıştım.”
 Üniversite hayatına Türkiye İş Bankası bursiyeri 

olarak devam eden Karanfil, “Yolculuğa çıktığım bu 
büyük okyanusta küçük bir kayıkta değil de büyük 
güçlü bir gemideymiş gibi hissediyorsam eğer, bu 
Darüşşafaka ve Türkiye İş Bankası gibi iki köklü ku-
rumun desteğini hala arkamda hissettiğimdendir. 

Kimseye muhtaç olmadan, ayaklarımın üstünde dura-
biliyorsam bu iki güzide kurumun hem manevi hem de 

maddi desteği sayesinde.” diye sözlerini noktalıyor. 

Şeyhmus 
Aca

Elif Çağla 
Karanfil

M. Tayfun Öktem ve 
Daçkalı öğrenciler

2008 yılında Türkiye İş Bankası bursiyeri olarak 
Darüşşafaka’ya başlayan öğrencilerden 6’sı 
hazırlık sınıfını okumadan liseye başladıkları için  
“81 İlden 81 Öğrenci” projesinin de ilk mezunları 
oldu. Bundan sonra da proje her yıl yeni fidanlarını 
üniversiteye uğurlamaya başladı. Bugüne kadar  
“81 İlden 81 Öğrenci” projesi kapsamında  
tüm giderleri İş Bankası tarafından karşılanan 
231 öğrenci Darüşşafaka’dan mezun oldu.

İLK MEZUNLARINI 2016-2017  
DÖNEMİNDE VERDİ

EĞİTİMİN NİTELİĞİ YÜKSELDİ
“81 İlden 81 Öğrenci” projesi, Darüşşafaka’da verilen eği-
timin niteliğinin yükseltilmesine de katkı sağladı. Projenin 
yarattığı kaynak neticesinde öğrencilerin sosyal ve bilim-
sel düzeylerini geliştiren kulüp çalışmaları çeşitlendirildi. 
Eğitimde yapılan katma değerli çalışmalar, öğrencilerin 
akademik ve sosyal başarılarında önemli bir artış sağladı.

Türkiye İş Bankası, proje boyunca sadece Darüşşafakalı 
öğrencilerin eğitimi için parasal kaynak yaratmakla yetin-
meyip, onların sosyal, kültürel ve kişisel gelişmeleri için de 
çok büyük destek verdi. Örneğin; yeni başlayan öğrenciler 
için her yıl “hoş geldiniz pikniği” organize etti, yine minik Daç-
kalılar için her yıl İş Kuleleri’nde yeni yıl partisi düzenledi, İş 

Sanat’taki etkinliklere Darüşşafakalı öğrencilerin katılımını 
sağladı, tasarruf atölyeleri düzenledi, üniversite sınavına ka-
tılacak öğrenciler için moral pikniği gibi yıl boyu pek çok etkin-
lik gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ülkemizde eğitim alanında 
gerçekleştirilen en uzun soluklu 
projelerden biri olarak varlığını 
sürdüren “81 İlden 81 Öğrenci”,  
şu an Darüşşafaka’da 513 öğrencinin  
tüm giderlerini karşılıyor.
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DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 
“UZAKTAN EĞİTİM’’ SİSTEMİNE GEÇTİ
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, pandemi nedeniyle 2020-
2021 eğitim ve öğretim yılına 31 Ağustos’ta uzaktan 
eğitimle başladı. Bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan minik 
Daçkalılara ise tablet ve kitapları posta yoluyla gönderildi. 
14 Eylül haftası tablet kullanım eğitimi alan 5. sınıflar, 21 
Eylül itibarıyla uzaktan eğitim programına başladı. Sürecin 
en başından dijital altyapılarını uzaktan eğitime uygun hale 
getirdiklerini, tüm öğrencilere tablet verdiklerini ve inter-
net imkanı olmayanlara internet paketleri sağladıklarını ifa-
de eden  Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru 
Arpacı, “Diğer ülkelerin yaşadığı süreçleri de göz önünde 
bulundurarak, covid-19 ülkemizde görülmeden önce uzak-
tan eğitime geçersek ne olacağını senaryolaştırmıştık. 
Türkiye’de ilk vakanın görülmesi üzerine tüm ekipler bir 
anda organize oldu ve birlikte tüm çocuklarımızı sağlıklı 
bir şekilde evlerine gönderdik. Sabah 08.30’da başlayıp 
15.30’a kadar devam eden akademik derslerle birlikte 
resim, müzik, beden eğitimi, yetenek atölyeleri, spor ta-
kımları hepsinin içinde olduğu bir programla çocuklarımızın 
eğitimlerini uzaktan devam ettiriyoruz.” dedi.

ÖKTEM: “DARÜŞŞAFAKA’DA ÜZÜCÜ BİR 
MANZARAYLA KARŞILAŞMAMIŞ OLMAK  
TEK TESELLİMİZ”
Darüşşafaka Cemiyeti’nde ise 23 Mart tarihinden bu yana 
uzaktan çalışma sistemi uygulanıyor. Kampüste mas-
ke-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uygunluk titizlikle ta-
kip ediliyor. Tüm ortak kullanım alanları ve binalar sistema-
tik bir şekilde dezenfekte edilerek temizleniyor. Kampüse 
girişler ateş ölçümü ve HES koduyla yapılıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı  
M. Tayfun Öktem (DŞ’82), “Bu süreçte önceliğimiz öğrenci-
lerimizin, çalışanlarımızın, tüm Darüşşafaka ailesinin sağlığını 
korumak. Darüşşafaka Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’yla 
henüz ülkemizde vaka görülmemişken toplanarak, ‘Koronavirüs 
Acil Durum Senaryoları ve Eylem Planı’ oluşturmuş ve yürürlüğe 
koymuştuk. Kurum Başhekimimiz Can Bostancı bu konuda çok 
emek harcadı. Kendisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul 
İl Müdürlüğü (ASPİM) kriz masasında da görev aldı ve bu süreçte 
bizleri çok doğru yönlendirdi. Süreç boyunca ülkemizden ve dün-
yadan gelen vahim haberlerle üzülüyoruz. Darüşşafaka’da üzücü 
bir manzarayla karşılaşmamış olmak tek tesellimiz.” dedi.

2020 yılı her birimiz için türlü zorluklar, kısıtlama-
lar hatta acılar getirerek ömrümüzün unutama-
yacağımız dönemleri arasında yerini aldı. Bu sü-
reçte Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlarını 
pandeminin yıkıcı etkilerinden korumak ve sizleri  
Cemiyetimizdeki tüm gelişmelerden haberdar et-
mek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 

Türkiye İş Bankası’yla birlikte 2008 yılında baş-
ladığımız “81 İlden 81 Öğrenci” projemiz 12. yılını 
geride bıraktı. 2008 yılından bu yana ülkemizin iki 
köklü kurumunun güçlerini birleştirip çocukların 
yaşamını nasıl değiştirdiğini, hayatlarına dokun-
duğumuz öğrencilerimiz sizler için anlattı.  

Mevcut şartlar nedeniyle öğrencilerimiz eği-
timlerini Türkiye’nin dört bir yanında ailelerinin 
yanından devam etseler de tüm Darüşşafakalı 
çocuklar kardeştir. Ancak bazıları arasında kan 
bağı da var. Darüşşafaka’da eğitim gören 74 kar-
deşten; kampüsümüzde eğitimlerine devam 
eden miniklerimiz Batuhan ve Efe’nin, kardeş-
lerini ders çalıştırarak onların da Darüşşafakalı 
olmasını sağlayan Deniz ve ikiz kardeşlerinin, 
yıllardır İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için 
koşup bağış toplayan Ege ve Efe’nin hikayelerini 
keyifle okuyacağınızdan eminiz.

157 yıldır Darüşşafaka Cemiyeti’ne kıymetli bağış-
çılarımızın çok anlamlı destekleri ve katkıları oldu. Bu 
katkılardan biri de şüphesiz Darüşşafaka Yakacık Rezi-
dans sakini Sayın Nesrin Yılmaz’ın rezidans bahçesine 
armağan ettiği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
büstü. Nesrin Hanım sayesinde Yakacık Rezidans’ta 
milli bayramlarımız bu büstün önünde kutlanıyor.

Esas Holding tarafından kurulan ve finanse 
edilen “Esas Sosyal-İlk Fırsat” projesi Anadolu’daki 
devlet üniversitelerinden mezun gençlere okuldan 
işe geçişte fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyor. 
Darüşşafaka Cemiyeti olarak biz de bu projenin bir 
paydaşı olmaktan ve her yıl yeni gençleri bünye-
mizde yetiştirmekten gurur duyuyoruz. “İlk Fırsat” 
projesinin ayrıntılarını Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sayın Emine Sabancı Kamışlı’nın ke-
yifli söyleşisinde bulabilirsiniz.

Jeoloji alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli 
bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Okay Eroskay 
(DŞ’56), Darüşşafaka günlerini ve başarılarını gaze-
temize anlattı. Hepimizin göğsünü kabartan, büyük 
bir saygı ve sevgi beslediğimiz kıymetli ağabeyimizin  
sohbetiyle Darüşşafaka’nın tarihine doğru da bir yol-
culuğa çıkacaksınız.

Darüşşafaka’da 1863’ten bu yana alanında 
parmakla gösterilen, yüzlerce meslek erbabı ye-
tişti. Gazetemizin bu yeni sayısında sigorta sek-
törünün en kilit noktalarında görev yapan dört 
Darüşşafakalıyı konuk ettik.

Üzerinden 43 yıl geçti ama “Selvi Boylum,  
Al Yazmalım” filmi büyüsünü yitirmedi. Çünkü arka-
sında çok güçlü bir kalem ve güçlü bir sanatçı var; 
Sayın Ali Özgentürk. Ülkemizi eserleri ve jüri üyelik-
leriyle yurt dışında da başarıyla temsil etmiş olan 
senarist, yönetmen Ali Özgentürk, aralarında “Selvi 
Boylum, Al Yazmalım”ın senaryosunun da olduğu 
100’ü aşkın eserinin telif haklarını Cemiyetimize 
bağışladı. Kıymetli sanatçımızı evinde ziyaret ettik 
ve yaptığı bağışın hikayesini kendisinden dinledik.

Evlerimizde kalmayı tercih etmemiz gereken 
bu dönemde hazırladığımız gazetenin sizlere ke-
yifli dakikalar sunmasını diler, 30 Mayıs 2021’de 
gerçekleştireceğimiz Darüşşafaka Giriş Sınavı-
mıza çevrenizde olan ve koşullarımızı karşılayan 
tüm çocukları yönlendirmenizi rica ederim.

Saygılarımla.

M. TAYFUN
ÖKTEM (DŞ’82)

Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı

Kıymetli Okurlarımız,

Koronavirüsün dünya çapında bir salgına dönüşmesi üzerine, uzmanların önerileri 
doğrultusunda önlemlerini alan Darüşşafaka Cemiyeti, ülkemizde vaka görülmeden önce 
26 Şubat’ta Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nu topladı. Salgının Türkiye’de görülmesi 
halinde Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlarında alınması gereken önlemler ve acil 

durumlarda izlenecek yol, tutum ve davranışları belirledi ve tavizsiz uyguladı.

PANDEMI GÜNLERINDE 
DARÜŞŞAFAKA

HABER: ÇAĞLA SARI FOTOĞRAF: ÜMİT OĞUZ GÖKSEL

Tüm ortak kullanım alanları 
dezenfekte edilerek sosyal 
mesafe kurallarına göre 
yeniden düzenlendi.
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“BURADAKİ HERKES BENİM 
KARDEŞİM OLDU”

Babalarını kaybettiklerinde Deniz Adıgüzel 5, ikiz kardeşleri  
Eylül Seher ve Gönül Selin 1 yaşındaydı. İlkokula başlayan Deniz, 
başarılarıyla öğretmeni Nurten Özsavran’ın dikkatini çekince üç 
kardeşin kaderini değiştirecek süreç başladı. Öğretmenlerinin 
yönlendirmesiyle Darüşşafaka’dan haberdar olan Deniz, sınavı 
kazanıp Darüşşafakalı oldu. Bu yıl Darüşşafaka Ortaokulu’nu 
tamamlayıp Darüşşafaka Lisesi’ne geçen Deniz, sorumluluk 
sahibi bir ağabey örneği sergileyerek küçük kardeşlerini de Da-
rüşşafaka Giriş Sınavı’na hazırladı. Deniz evde geçirdiği pandemi 
döneminde kardeşlerine ders çalıştırdı, kendince testler yaptı ve 
onların da Darüşşafakalı olmasına ön ayak oldu.

Küçük yaşta kardeşlerine kol kanat geren ve başarılı olma-
larını sağlayan ağabeyin hikayesi medya tarafından yoğun ilgiyle 
karşılandı ve Darüşşafakalı Deniz’e Türkiye’nin dört bir yanından 
tebrik yağdı. Ağabeyi Deniz’e baktığında ne hissettiğini soran 
kişilere Eylül Seher: “Ağabeyime baktığım zaman hem çok mut-
lu oluyorum hem de biraz üzülüyorum. Çünkü o babamın yerine 
geçti. Ağabeyimi çok seviyorum ve hakkını ödeyemem.” diyor.  

Tıp okuyup iç hastalıkları uzmanı olmayı hedefleyen Deniz, 
okulunda geçirdiği 4 yılda İngilizceyi çok iyi öğrendiğini, kulüple-
re katılarak sanattan bilime birçok alanda bilgi sahibi olduğunu 
ve geleceğe güvenle baktığını anlatıyor. İkizlerden Seher, müzik 
ve Almanca eğitimi almak, öğretmenlik yapmak istiyor. Selin ise 
tiyatro yapan bir avukat olma hayali kuruyor.

Darüşşafaka Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Eylül Seher ve 
Gönül Selin Adıgüzel şimdi pandemi sürecinin sonlanmasını ve 
kampüsleriyle tanışmayı bekliyor.

Darüşşafaka’da ikiz kardeşi Efe’yle 12. sınıfta okuyan Ege Güney,  
“Ben ikiz kardeşimle geldiğim için başta şanslıydım ama sonrasında  

buradaki herkes benim kardeşim oldu.” diyor.

Gönül Selin,  
Deniz ve Seher Eylül 

Adıgüzel

Ege ve Efe Güney

Darüşşafaka 157 yıldır binlerce çocuğun yuvası oldu. Burada herkes herkesin kardeşi, büyükler küçüklerin ağabeyi, ablası...  
Öyle ki,“Darüşşafakalı Çocuklar Kardeştir” mottosunun kısaltması DAÇKA, Darüşşafaka’nın bir diğer adı... Ancak bir de bu yuvaya katılabilmek 

için beraber Darüşşafaka Giriş Sınavı’na hazırlanan ve kazanarak birlikte gelen ikizler, üçüzler ya da önce kendisi gelip sonra kardeşlerinin 
Darüşşafakalı olması için çabalayan ağabeyler/ablalar var. Bugün 74 öğrenci kardeşiyle birlikte Darüşşafaka’daki yaşamını sürdürüyor.

Darüşşafaka Lisesi 12. sınıf öğrencileri Efe ve Ege Güney,  
Darüşşafaka’da eğitim gören bir diğer ikizler. Annelerinin des-
teğiyle okula gelen kardeşler son senelerine girerken, buruk 
bir mutluluk yaşıyor. İkiz kardeşlerin yuvadaki son yılı pandemi 
koşullarında geçse de Darüşşafaka hayatları mutlu anılarla 
dolu. Akademik başarılarının yanı sıra oluşturdukları koşu 
grubuyla İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka adına 
koşup bağış topladılar. İkizlerin Daçkalı kardeşleri için 
gösterdikleri çaba takdir toplarken, Ege duygularını 
“Üzerimde herkesin çok hakkı var. Ben ikiz karde-
şimle geldiğim için başta şanslıydım ama son-
rasında buradaki herkes benim kardeşim oldu. 
İleride biyoloji üzerine eğitim almak ve kendimi 
geliştirmek istiyorum. Okulum bana resim ve mü-
zik konusunda çok şey kattı.” diye anlatıyor.

Mühendislik alanında eğitim almak isteyen Efe de  
Darüşşafaka’da çok güzel anılarının olduğunu, Darüşşafaka’nın 
yaşatılması ve desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirtiyor.

DARÜŞŞAFAKALI 
KARDEŞLERİNİN EĞİTİMİ 
İÇİN YARDIMA KOŞUP  
BAĞIŞ TOPLADILAR

DENİZ VE İKİZ 
KARDEŞLERİNİN 
HİKAYESİ TÜRKİYE’Yİ 
DUYGULANDIRDI
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“DARÜŞŞAFAKA BAŞKANI OLAMAM 
ÇÜNKÜ OKUL ÇOK BÜYÜK”

Hangi şehirden geldiniz?
Batuhan: Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’na ait bir evimiz var. Oradan geldik. Önce ben geldim, 
bir yıl sonra kardeşim yanıma geldi.

Buraya gelmeye nasıl karar verdiniz?
Batuhan: 9 yaşındaydım. Bize bir koruyucu aile verdiler. Onlar 
bana “Seni Darüşşafaka’ya göndermek istiyoruz, sınavlara ha-
zırlanmalısın.” dediler. Sonra reklamlarını görmeye ve okulu araş-
tırmaya başladım. Çok ders çalıştım. Okuldaki öğretmenlerim 
bana sürekli ödevler, testler verdiler. Günde 5-6 saat sadece 
Darüşşafaka Sınavı için çalışıyordum. Sınav günü kazanabilece-
ğimi hiç düşünmemiştim, “belki olur” diyerek girdim. Bir gün Esin 
öğretmenim beni aradı. Sınavı kazanmışım, hatta 13. olmuşum. 
Çok sevinmiştim. Bütün gün hoplayıp zıpladım.

Efe: Benim ağabeyimden dolayı haberim oldu. Ağabeyim  
Darüşşafaka Sınavı için hazırlanırken ben hep dışarı çıkar, bi-
siklet sürerdim. Bana çok kızardı o ders çalışırken ben bisik-
let sürüyorum diye. Sonra ağabeyim sınavı kazanıp İstanbul’a 
geldi. Ben de onun yanına gelmek istedim. Ağabeyim Darüşşa-
faka’ya geldikten sonra ben de sınava hazırlandım. Ağabeyim 
“Günde en az 2 saat çalışacaksın.” demişti, çalıştım ben de. 
Sınavı kazandığım haberi de yine bisiklet sürerken geldi. Park-
taydım. Bakıcı ablam bana “Efe sınavı kazanmışsın.” diye ses-
lendi. Ben de “Abla şaka mı yapıyorsun?” diye sordum, inana-
madım. Hemen bisikletimden indim ve herkese haber verdim.

Darüşşafaka’da ilk yılın nasıl geçti Batuhan?
Batuhan: Ben çok mutluyum. İlk günler çok heyecanlandım ve 
çok korktum. İlk ay geçti, bütün arkadaşlarıma alıştım. Kulüpler 
seçmeye başlamıştık. Basketbola seçilmiştim. Bir gün basket 
atmaya çalışırken masa tenisi öğretmeni geldi. Bana sorular 
sordu. Sonra beni götürdü, masa tenisi oynamaya başladık. 
Masa tenisini çok sevdim. Basketboldan kaçıp masa tenisine 
gitmeye başladım. Artık beni masa tenisçisi olarak tanıyorlar.

Uzaktan eğitim süreci sizin için nasıl geçti?  
Kampüste neler yapıyorsunuz?

Batuhan: Bize ilk okulun kapanacağı söylendiğinde herkes 
tatil sanıp koridorlarda koşmuştu. Ama öğretmenlerimiz 
bize durumu açıkladı. Tatil olmadı. Ders çalışmaya devam 
ettik. Ben dönem arkadaşım Faruk’un evine gittim. Yaz tati-
line kadar onlarda kaldım. Yaz tatilinden sonra da biz buraya 
geldik. Sabahları sınıfa gidip oradan izliyoruz dersleri. Keşke 
herkes okula geri gelse. Tuna çıplak ayaklarıyla gelip hepi-
mizi uyandırsa, arkadaşlarımla maç yapsak, masa tenisi 
oynasak… Şu an burada 12. sınıftaki ağabeylerim, ablala-
rım var. Geçen gün hasta oldum revire gittim. Sürekli bana 
kumanya getirdiler. Zorla yemek yedirdiler.

Efe: Benim ilk yılım. Henüz arkadaşlarımı görmedim ama Be-
dirhan diye bir arkadaşım var. Onunla meet’te birlikte ödev 
yaptık. Sonra başkaları da bizimle ödev yapmaya geldi. Öyle 
arkadaş olduk. Ama onları görmeyi çok istiyorum. Şu an 
kampüste ağabeyimle bisiklet sürüyoruz. Umarım arkadaş-
larım geldiğinde de çok eğleniriz.

Peki sizler ileride Darüşşafaka’ya faydalı olmak  
ister misiniz?

Batuhan: Evet. Ben bağış yapmak istiyorum ama ne ba-
ğışlayacağımı henüz bilmiyorum. Hayalim Darüşşafaka’ya 
faydalı olmak ama nasıl olacağına henüz karar vermedim. 
Darüşşafaka Başkanı da olamam çünkü okul çok büyük. 
Ben bu kadar büyük bir okulu yönetemem. Büyük bir bağış-
çı olurum umarım.

Büyüğünce ne olacaksınız?

Batuhan: Astrobiyoloji okumak istiyorum ben. Fen bilgisi dersini 
çok seviyorum. Kimya ve astronomiyle uğraşmaya bayılıyorum.

Efe: Ben doktor olmak istiyorum. İnsanları iyileştireceğim.

Pandemi sebebiyle Darüşşafakalı öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim modeliyle evlerinden devam ediyorlar.  
Ancak bu büyük kampüsün şu an iki minik sakini var. Batuhan 11, kardeşi Efe 10 yaşında… Batuhan geçen yıl Darüşşafaka  

Giriş Sınavı’nı kazanarak geldi ve arkadaşlarıyla 1 yıl geçirdi. Kardeşi Efe ise pandemi nedeniyle arkadaşlarıyla yalnızca 
uzaktan eğitim derslerinde buluşabildi. Ancak Sevgi Evleri’nden Darüşşafaka’ya gelen bu çocukların heyecanı takdire şayan. 

Onlar alınan özel izinle her sabah Darüşşafaka’daki yataklarında uyanıyorlar, kahvaltılarını yapıyorlar,  
Darüşşafaka formalarını giyip sınıflarından uzaktan eğitim derslerine katılıyorlar…

İlyas Efe Koç, Yusuf Batuhan İsa Koç

Uzaktan eğitim sürecini alınan özel izinle okulda geçiren 
Batuhan ve Efe, Darüşşafaka kampüsünün tadını çıkartıyor.

OCAK 2021



SÖYLEŞİ

Yakacık Rezidans’a Atatürk’ün bir büstünü armağan eden Nesrin 
Yılmaz, “Hayatımın en mutluluk veren işlerinden biri oldu.” diyor. Ya-
şamı boyunca Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet’in değerlerine bağ-
lı kaldığını vurgulayan Yılmaz, “Dedem ile babam, Cumhuriyet ilan 
edilince Ankara’ya çağrılarak genç Cumhuriyet’in yapılandırılma-
sında görevlendirilmiş. Bu nedenle aslen İstanbullu olsak da ben 
Ankara doğumluyum. İki yaşımdayken ailem tekrar Erenköy’deki 
büyükbabamın köşküne dönmüş. Dedem, Atatürk’ün kız kardeşi 
Makbule Hanım’ın eşi Mustafa Bey’in dayısıydı. Bu nedenle Mak-
bule Hanım, Erenköy’deki evimize çok sık gelirdi. Ben, 4-5 yaşla-
rındaydım. Tombulca, masmavi gözlü bir hanımdı. Tam karşısına 
geçer, gözlerine bakardım. O da Atatürk gibi gözlerini hiç kırma-
dan, sabit bakardı. Babaannem anlatırdı. Makbule Hanım’ın okur 
yazarlığı yokmuş. Atatürk’e göndereceği mektupları babaanneme 
yazdırırmış. Biz böyle Atatürk sevgisiyle büyüdük.” diye anlatıyor. 

“KIZIM SAKIN EVDE OTURMA, ÇALIŞ”
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra, Ziraat Bankası 
Müdürü olan babasının görevi nedeniyle önce Adapazarı’na, ar-
dından da Ankara’ya gittiklerini ifade eden Yılmaz, “Ankara’day-
ken annem çalışmamı istedi. Çok ileri fikirli bir kadındı. ‘Kızım, 
sakın evde oturma, çalış’ dedi. Annemin teşvikiyle iş aramaya 
başladım. O sırada Ulaştırma Bakanlığı’nda hava trafik kontrol 
merkezi açılmış ve oranın yapılandırılması için Amerika’dan iki 
uzman getirilmişti. O uzmanlardan birinin sekreteri olarak çalış-
maya başladım. Amerikalı uzman, ülkesine dönünce de Birleşmiş 
Milletler’e (BM) geçtim. Orada da sekreterlik yaptım.  Ardından 
İhsan Ruhi Berent’in kurduğu Polar şirketine girdim. Babam 
emekli olunca İstanbul’a döndük, ben de bu şirketin İstanbul şu-
besine geçtim. Ancak İhsan Bey, şirketi kapattı ve İsviçre’ye git-
ti. 1965’te Hilton Otel’in personel biriminde çalışmaya başladım. 
1979’da da oradan emekli oldum.” diye hayatını özetliyor.

1971’de Yüksek Makine ve Sanayi Mühendisi Muhittin Yıl-
maz’la evlenen Nesrin Hanım, 2003 yılında eşini kaybediyor. 
Yakacık Rezidans’ta da bu kaybının ardından yaşamaya karar 
veriyor: “Merhum eşim Darüşşafaka’yı çok beğenirdi. ‘Orada çok 
kutsal bir iş yapılıyor, yoksul ve yetim çocuklar okuyor. Mükem-
mel bir tedrisatı var’ derdi. Bu nedenle aklımızın bir köşesinde 
hep Darüşşafaka’ya bağış yapmak vardı. Rezidanslar hizmete 
açıldığında eğer ikimizden biri vefat ederse diğerinin hayatına 
Darüşşafaka Rezidansları’nda devam etmesini kararlaştırmıştık. 

olmasını istedim. 2 metre 10 cm yüksekliğinde yapıldı. Mimar 
hanım planları çizdi, yüksekliği, genişliği gibi konulanda hep fikir 
verdim. En mükemmel şekilde olmasını istiyordum, çünkü çok 
mükemmel bir insanın büstü yapılıyordu. Zaten bundan evvel Sa-
rıyer’de iki ilkokula, Avcılar’da kız talebe yurduna Atatürk büstü 
yaptırmıştım.”

2017 yılında törenle açılan Atatürk büstü, o tarihten bu 
yana Yakacak Rezidans’ta yapılan tüm milli bayram törenle-
rinin merkezi ve Nesrin Hanım’ın da en büyük sevinci olmuş: 
“Milli bayramlarımızın Atatürk büstünün bulunduğu alanda ya-
pılması her Atatürkçü vatandaş gibi benim için de çok heye-
can ve gurur verici. Söyleyecek kelime bulamıyorum, gözleri 
yaşartan bir duygu bu.” 

1956’dan beri seyahat ettiğini ve gitmediği yerin kalmadığını 
belirten Yılmaz, pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkamadığını 
belirterek, “Ne yazık ki şu an günlerim çok monoton geçiyor. Sağ-
lığımız için de böyle olmak zorunda... Bu süreçte gazete okuyo-
rum, belgesel izliyorum, konserler dinliyorum.” diyor.

Yüzünde eksilmeyen gülümsemesi ve pozitif enerjisiyle 
Yakacık Rezidans’ın en renkli simalarından olan Yılmaz, ge-
ride bıraktığı yılları “mükemmel” diye tanımlıyor. Yılmaz, “İs-
tediğim gibi yaşadım. Allah’ım bunu bana nasip görmüş, ben 
de aklımı kullandım, istediğim gibi bir hayatım oldu. Şimdiden 
sonra da yine aynı şekilde devam edeceğim. Rezidansta ya-
şadığım yıllar için de Allah’ıma şükrediyorum. Çünkü burada 
çok rahatım. Hele bu ahvalde buranın kıymetini çok daha iyi 
anlıyorum. Mükemmel bir yaşam, herkese tavsiye ediyorum. 
Öyle ki bugüne kadar 13 üye getirdim. Eğer çok seviyor, be-
ğeniyor, takdir ediyor olmasam başkasının hayatına karışa-
mazdım. Onlar da çok mutlular, her daim bana dua ediyorlar, 
‘İyi ki bizi buraya yönlendirdin’ diye... Her zaman burayı yaşıt-
larıma tavsiye ediyorum. Aklını kullanan her vatandaş im-
kanları nispetinde buyursun gelsin. Çok rahat eder, yarınını 
düşünmeden yaşar.” diye sözlerini noktalıyor.

Eşimi kaybettikten sonra Yakacık Rezidans’a gelip gezdim. Bek-
lentilerimin çok üstünde bir yer ve hizmetle karşılaştım. Odamı 
seçmek için çok dolaştım ve beğenerek seçtim. Ancak evim-
de yaşamaya devam ettim. Rezidanstaki etkinliklere katılıyor 
ama akşam evime gidiyordum. Ta ki 2005’te rahatsızlanıncaya 
kadar. Beyin kanaması geçirdim, hastaneden çıkınca Yakacık 
Rezidans’a geçtim. Tedavim tamamlanınca yine evime gittim. 
Ardından mide kanaması geçirdim. Yine buraya geldim. İyileşin-
ce de Karayip Adaları’na uzun bir yolculuk yaptım. Döndüğümde 
bir süre daha rezidansta kaldım. Yavaş yavaş alışmaya, dostlar 
edinmeye başladım. Hem rezidansta hem evimde kalıyordum. 
Ancak bir akşam tiyatroda düşerek, kalçamı kırdım. Hemen Da-
rüşşafaka’ya haber verildi. Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldım. 
Ameliyat olduktan sonra Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Merkezi’ne yatırıldım. Orada bana yeniden yürüme öğretildi ve 
29 günün sonunda bastonsuz olarak taburcu oldum. Hatta ertesi 
gün rezidanstaki baloda dans bile ettim. Ardından da belirli aralık-
larla rezidansta yaşama başladım. Fakat diğer bacağımı da kırınca  
2012’den itibarden sürekli rezidansta kalmaya başladım.” 

YAKACIK REZİDANS’A ATATÜRK BÜSTÜ   
ARMAĞAN EDİYOR
O günden beri yaşamını Yakacık Rezidans’ta sürdüren Yılmaz, 
2017 yılında rezidansın bahçesine Atatürk büstü yaptırmaya 
karar veriyor: “Burada Atatürk’ün bir büstü yoktu. Büyük eksiklik-
ti, bunu gördüm. Dönemin Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Talha Çamaş’a, Atatürk büstü yaptırmak istediği-
mi söyledim. Fikrim memnuniyetle karşılandı. Bunun üzerine Aslı 
Hepar isminde bir hanım mimarla anlaştım.”

Ardından yaşanan süreci ise Nesrin Yılmaz şöyle anlatıyor: 
“Aslı Hanım, birçok kez buraya geldi, planları birlikte kararlaştır-
dık. Yüksekliğinin ne kadar olması gerektiğin söyledim. Oradan 
geçecek uzun boylu bir insanın Atatürk’ün büstünden daha 
yüksek olmasını katiyetle istemedim. Bunun için büstün yüksek 
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Yakacık Rezidans’ın bahçesine 2017 yılında 
Atatürk’ün büstünü yaptıran rezidans 
bağışçısı Nesrin Yılmaz, o tarihten bu yana 
tüm milli bayram törenlerinin Atatürk 
büstünün önünde yapılmasından duyduğu 
mutluluğu şöyle dile getiriyor: “Her Atatürkçü 
vatandaş gibi benim için de çok heyecan ve 
gurur verici. Söyleyecek kelime bulamıyorum, 
gözleri yaşartan bir duygu bu.” 

“HAYATIMIN 
EN MUTLULUK 
VEREN 
İŞLERİNDEN 
BİRİ”

NESRİN YILMAZ: 

HABER: DEMET EYİ
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Genç nüfusun işsizlik sorununun çözümü için farklı projelere 
imza atan, gençlik ve istihdam konusunda farkındalığı artırmayı 
ve gençlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Esas Sosyal’in 
2016 yılında hayata geçirdiği İlk Fırsat Programı, 5 yılda 150 gen-
cin sivil toplum kuruluşlarında (STK) ilk iş deneyimlerini edinme-
lerini sağlarken, 31 STK’ya da nitelikli iş gücü yarattı. İlk yılından 
beri programa dahil olan Darüşşafaka Cemiyeti de bu kapsamda 
15 genci farklı birimlerinde istihdam etti. TÜİK 2019 verilerine 
göre, Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasındaki işsiz-
lik oranının %36 olduğunu belirten Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı’yla bu sorunun çözümü için 
yaptıkları çalışmaları konuştuk.

Esas Sosyal ve İlk Fırsat Programı’nı sizden dinlemek  
isteriz, bize kısaca kuruluş hikayenizi anlatabilir misiniz?

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’i kurarken, 
Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı 
ve ailemizin hayırseverlik vizyonuyla birleştirdik. Esas Sosyal 
olarak sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkın-
masına katkıda bulunmayı ve bununla ekonomik değeri olan ve 
topluma geri dönüşü ölçülebilir etkiler yaratmayı hedefledik. 
“Bizim işimiz istihdam yaratmak; bugün 10 binden fazla kişiye 
istihdam sağlıyorsak ve bu bizi mutlu ediyorsa, yine istihdama 
yönelik işler yapmalıyız.” diyerek yola çıkarken 2015 yılında bir 
araştırma yaptık. Araştırma sonuçları bize, her 2 kişiden 1’inin 
genç işsizliğini toplumun temel sorunu olarak gördüğünü ve 
22-27 yaş aralığındaki gençlerin ilk işlerini bulmada büyük zor-
luklarla karşı karşıya kaldıklarını gösterdi. Böylece gençler ve 
işsizlik konularını bir araya getirerek yatırım alanımızı “gençlik ve 
istihdam” olarak belirledik. 

Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençlerin arasında 
işsizlik oranı nedir? Araştırma sonuçları ne söylüyor?

TÜİK 2019 verilerine göre, Türkiye’de üniversite eğitimi almış 
gençler arasındaki işsizlik oranı %36. Araştırmalar özellikle 
Anadolu’daki devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin 
ilk işlerini ararken daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaştığını 
gösteriyor. Bilkent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 
sonuçlarını Mart 2020’de açıkladığımız son araştırmaya göre 
Türkiye’de yükseköğrenim mezunlarının sayılarının hızla arttığı, 
buna mukabil üniversiteli istihdam oranının azaldığı görülüyor. Bu 
durumun özellikle son yıllarda açılan üniversitelerden ve artan 
kontenjanlardan kaynaklanması, ne yazık ki üniversite mezunla-
rının işsizlik oranlarındaki artışın gelecekte de devam edeceğiyle 

ve gelişimleri için eğitim vererek istihdamda fark yaratıyoruz. İlk 
Fırsat katılımcıları, program kapsamında iş birliği yapılan STK’ların 
kurumsal iletişim, muhasebe/ finans, insan kaynakları, idari işler, 
satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel 
sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarında 12 ay 
boyunca, tam zamanlı ve maaşlı iş deneyimi kazanıyorlar. Ayrıca 
programa dahil olan tüm gençler, İlk Fırsat Akademisi kapsamın-
da kişi başı 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği alıyorlar. 
Katılımcılar; planlama ve organize etme, ilişki yönetimi, sonuç 
odaklılık, takım çalışması, zaman yönetimi, yaratıcılık ve yenilik-
çilik, iletişim ve ikna, karar almak ve stres yönetimi gibi Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 21. Yüzyıl Becerileri olarak adlandırdığı 
pek çok eğitime katılıyorlar. Ayrıca mentorluk desteği ve mülakat 
etkinlikleri ile iş arama süreçlerine de hazırlanıyorlar. Programdan 
mezun olduktan sonra da ekosistemin bir parçası haline gelerek 
tecrübelerini yeni katılımcılarla paylaşıyorlar. 

İlk Fırsat Programı’nın oryantasyonuna katılan gençlerin, 12 
aylık iş deneyimleri ve akademi eğitimleri sonrasında ne kadar 
geliştiklerini gözlemliyoruz. Her biri, daha dik duruşlu, daha öz-
güvenli ve morali yerine gelmiş bireyler haline geliyor. Nitekim 
katılımcılarımızın, henüz programı bitirmeden iş teklifi alma ora-
nı %82’dir. İşe giriş oranlarının program bitimini takip eden ilk 3 
ay içerisinde %93 ve 6 ay sonrasında 100% olması gençlere 
destek verildiği takdirde genç işsizliğinin çözümü konusunda 
ciddi bir fark yaratılabileceğini gösteriyor. İlk Fırsat Programı 
mezunlarımız, iş hayatındaki gelişimleri ile göğsümüzü kabar-
tan başarılar elde ediyorlar. 

İlk Fırsat Programı ile eğitimli genç işsizliğine bir çözüm 
modeli sunuyorsunuz. Bu konuda gençleri destekleyen 
kurumlara ne önerirsiniz?
Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna ina-
nıyorum. Gençlere burs vererek ya da eğitim desteği sağlayarak 
yatırım yapan kurumların, bu yatırımları takip etmeleri gerekiyor. 
Biz, bu noktada İlk Fırsat Programı’na katılan gençlerle program 
sonrasında irtibatımızı kopartmıyoruz. Hem kariyerlerinde des-
tek olmaya devam ediyoruz hem de edindikleri tecrübelerini 
akranları ile paylaşmalarını sağlayacak ortamlar yaratıyoruz.  
Aynı hedef için çalışan kurumların ortak projeler yaratması da 
yine çok önemli. Yaratacağımız sosyal etkiyi büyütmek ve daha 
fazla gence ulaşabilmek için 2019 yılında Kurumsal Destek 
Programı’nı geliştirdik. Bugüne kadar aralarında Agito, Akfen 
Holding, BLG Trusted Advisors, Defacto, Denizbank, Dimes, Do-
ğan Holding, Esas Gayrimenkul, Fiba Group, HD Holding, İnfonet, 
Kibar Holding, Koton, Mynet, Nobel İlaç, Pegasus Hava Yolları, 
Sanko Holding, Tahincioğlu Holding, Ünlü&Co, Volkswagen Do-
ğuş Finans ve Yataş’ın yer aldığı misyonumuza inanan 21 kurum 
gençlere fırsat eşitliği yaratılmasına destek oldular. Bu inanç ve 
destek bizim için çok değerli.

Darüşşafaka Cemiyeti ile İlk Fırsat Programı kapsamında 
nasıl bir iş birliği yapıyorsunuz?
Darüşşafaka Cemiyeti, programımızın ilk yılından beri iş birliği 
yaptığımız STK’lar arasında yer alıyor. Bugüne kadar İlk Fırsat 
Programı kapsamında 15 gencimiz Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
farklı birimlerinde istihdam edildi. Program kapsamında Cemiyet 
ile tanışıp 12 aylık tam zamanlı ilk iş tecrübesini yaşayan genç-
lerimizin arasında Darüşşafaka’da kariyerlerine devam eden bir 
gencimiz de oldu. İlk Fırsat Programı’nın 2020 dönemi için değer-
lendirme ve mülakat süreçlerimizi büyük bir titizlikle tamamladık. 
Programa kabul edilen gençler, aldıkları online oryantasyonun ar-
dından kasım ayı başında STK’larda kabul edildikleri pozisyonlar-
da iş başı yaptılar. Bu yıl altı gencimiz, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
farklı departmanlarında ilk iş deneyimlerini kazanıyorlar. Bundan 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Darüşşafaka Cemiyeti ile yaptığınız iş birliğinin Esas Sos-
yal’e katkısı hakkında neler söylemek istersiniz?
Genç işsizliği, tek bir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun 
değil. Gençlerin okuldan işe geçişleri hepimizin problemi… Esas 
Sosyal olarak kolektif etkinin yaratılması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu nedenle başından beri, program tasarım ve uygulama süre-
cinde çok sayıda kurumla birlikte çalıştık. Aralarında Darüşşafa-
ka’nın da yer aldığı STK’lar, özel sektör, eğitim kurumları gibi farklı 
sektörlerle yakın iş birliği içerisindeyiz. Birbirimizden öğreniyoruz, 
daha fazla gencimize fırsat sağlamak için el ele vererek çözümler 
üretmeye çalışıyoruz. Özel sektörün bu konuda farkındalık geliş-
tirmesini, insan kaynakları ekiplerinin bu gençlere şans vererek iş 
görüşmelerine çağırmalarını, işe alımlarda fırsat vermelerini dili-
yoruz. Bu vesileyle, Darüşşafaka mezunu iş insanlarına da çağrıda 
bulunmak istiyorum. “Gelin el birliğiyle eğitimli gençlerimizi istih-
dama kazandıralım, fırsat eşitliği yaratalım”. Darüşşafaka Cemi-
yeti ile İlk Fırsat Programı’nın ilk yılından itibaren başlayan verimli 
iş birliğimizin uzun yıllar boyunca sürmesini diliyorum. 

ilgili olumsuz sinyaller veriyor. 
Aynı araştırma gösterdi ki; işverenler tarafından daha az bi-

linen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin iş bulma 
süresi,  iş alanı ve hane halkı geliri açısından diğer üniversite me-
zunlarına göre çok daha dezavantajlı durumda. 

Esas Sosyal olarak yaptığınız çalışmalardan  
bahseder misiniz?

Esas Sosyal’i kurarken oluşturduğumuz üç ayaklı strateji kapsa-
mında gençlik ve istihdam alanına odaklanarak kamuoyunda ve 
iş dünyasında bu konudaki farkındalığı artırmayı ve gençlere fır-
sat eşitliği sağlamayı hedefleyen çalışmalar sürdürüyoruz. 2016 
yılında hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı’nın amacı; Anado-
lu’daki az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere okul-
dan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamaktır. 4 yıllık program süre-
cimizde Anadolu’nun farklı illerindeki devlet üniversitelerinden 
mezun 95 gence ilk iş deneyimi kazandırdık. Bu yıl 55 yeni mezun 
daha sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) işlerine başladı. Böylece 
5 yılda 150 gence ulaştık ve birbirinden değerli 31 STK’ya da ni-
telikli iş gücü sağlıyoruz. 

Esas Sosyal olarak pandemi sürecinde hızla aksiyon  
alarak #genclereumutverin Kampanyası’nı hayata geçirdik.  
Sosyal mesafenin uygulandığı bu zor süreçte, gençlerin ken-
dilerini geliştirmelerine destek vermek amacıyla başlattığımız 
#genclereumutverin  Kampanyası kapsamında alanında uzman 
isimlerin katıldığı 20’yi aşkın online seminer, eğitim ve söyleşi 
düzenledik; 111 farklı üniversiteden 1000’den fazla gence ulaş-
tık. Bu süreçte paydaşlarımız da kampanya dahilinde gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalarda bize destek oldular. 

Esas Sosyal olarak stratejimizin en önemli ayaklarından biri 
de ortak projeler… Kolektif etkinin gücüne inanıyoruz ve bu 
yaklaşımı yaptığımız tüm işlerde uygulamaya çalışıyoruz. Güç-
lü yanlarımızı biliyoruz ve bu gücü diğer kurumların güçleriyle 
bir araya getirerek sinerji yaratmayı amaçlıyoruz. Esas Sosyal 
olarak, gençlik ve istihdam alanında sosyal yatırımlar yapmaya 
başladığımız ilk günden bu yana kurumsal destekçilerin, katı-
lımcıların, eğitimcilerin, mentorların ve STK’ların dahil olduğu 
400 kişiyi aşkın bir ekosistem oluşturduk; bu konuda çalış-
malar yapan STK’lar ve özel sektör firmaları ile kolektif etki ağı 
platformunu hayata geçirdik. 

İlk Fırsat Programı, gençlerin hayatını nasıl değiştiriyor?

İlk Fırsat Programı ile Anadolu’daki az bilinen devlet üniversite-
lerinden mezun gençlerin okuldan işe geçişlerine destek olarak 

“Esas Sosyal’i kurarken oluşturduğumuz üç ayaklı strateji kapsamında gençlik ve 
istihdam alanına odaklanarak kamuoyunda ve iş dünyasında bu konudaki farkındalığı 
artırmayı ve gençlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen çalışmalar sürdürüyoruz.  
2016 yılında hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı’nın amacı; Anadolu’daki az bilinen 
devlet üniversitelerinden mezun gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamaktır.”

“GENÇ İŞSİZLİĞİ,  
BİR KURUMUN 
TEK BAŞINA 
ÇÖZEBİLECEĞİ  
BİR SORUN  
DEĞİL”

EMİNE SABANCI KAMIŞLI:

OCAK 2021
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Jeoloji alanında Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanları arasında 
yer alan Prof. Dr. Okay Eroskay, aynı zamanda Darüşşafaka’nın 
hayatına dokunduğu çocuklardan biri… 1950-1956 yıllarında 
Darüşşafaka’da okuyan Prof. Dr. Eroskay, mezuniyetinin üze-
rinden geçen 64 yıla rağmen Darüşşafaka’ya duyduğu sevgi 
ve şükran duygusundan hiçbir şey yitirmemiş: “Darüşşafaka’ya 
borcumuz bitmez. Çünkü Darüşşafaka, çaresiz olduğumuz bir 
dönemde bizlere karşılıksız elini uzattı. Biz altı kardeştik, diğer-
leri okuyamadı. Darüşşafaka olmasaydı, zannediyorum ben de 
okuyamazdım.” diye konuşan Prof. Dr. Eroskay, “Darüşşafaka 
her zaman siyahı, yeşile döndüren bir yuva olmuştur.” diyor.  50 
yıllık akademik hayatında binlerce öğrenci yetiştiren Türkiye’nin 
önemli projelerinde görev alan ve geçtiğimiz sene Darüşşafaka 
Müzesi’ndeki doğal taş koleksiyonundaki örneklerin yeniden 
tayinlerini ve sistematik sınıflanmalarını yapan Prof. Dr. Okay 
Eroskay, sorularımızı yanıtladı.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1938’de Ankara’da dünyaya gelmişim. Babam İstiklal Savaşı 
gazilerinden Süvari Binbaşısı Priştineli Mehmet Tevfik ve annem 
İstanbullu bir hakimin kızı Nurinnisa Hanım. Babam emekli olun-
ca 1943 yılında, İstanbul’a gelerek anneannemin Ortaköy’deki 
evinin bir kısmına yerleştik. O yıllarda, savaş nedeniyle çok kim-
se Anadolu’ya kaçmıştı. Şehir boşalmış gibiydi. Genel olarak yok-
sulluk, yokluk ve ağır yaşam koşulları söz konusuydu. Ailemiz ise 
epeyce kalabalıktı. Babamın çok az emekli maaşıyla geçinilmeye 
çalışılırdı. Ben, 1946 yılının sonbaharında, Ortaköy 23. İlkokulu’n-
da öğrenime başladım. Sınıfın çalışkan öğrencilerinden biriydim. 
5. sınıfı okurken Aralık 1949’da babam vefat etti. Ailemin, aylar 
sonra bağlanan daha da azalmış emekli aylığından başka ge-
liri yoktu. Ailem, beni bu koşullarda, büyük olasılıkla ortaokula 
gönderemeyecekti. O günlerde anneannem, eski dostlarından 
Posta Müdürü Telgrafçı Mehmet Ali Bey’in çok methettiği, Fatih 
Çarşamba’da babasız çocukları okutan, adını hatırlayamadığı, 
leyli- meccani bir okul olduğunu söylemiş ve beni o okula yazdır-
mayı anneme önermiş. Bunun üzerine annemle, 1950 yılının bir 
yaz gününde, tramvayla Fatih’e geldik. Sora sora, okulun adının 
Darüşşafaka olduğunu ve sonra da yerini öğrendik. 

O güne dair neler hatırlıyorsunuz?
Okulumuzun girişinde emektar kapıcımız bizi karşıladı ve sıkı bir 
sorgulamadan sonra, birkaç yıldır öğrenci alınmadığını, ancak bu 
yıl ortaokul birinci sınıfa öğrenci alınacağı müjdesini verdi ve daha 
ayrıntılı bilgi için muavinler odasına yönlendirdi. Bizi, daha sonra 
adının Hüseyin Avni Başman olduğunu öğrendiğim Türkçe ve ede-
biyat öğretmenimiz karşıladı. Önce Darüşşafaka’ya girebilmek 
için gerekli koşulları söyledi. Sınav yapılacağını, ancak kazananla-
rın okula alınacağını bildirdi. Bir dilekçe yazmamı istedi ve ilk defa 
duyduğum Darüşşafaka adını harf harf yazdırarak anlamını açık-
ladı. O dönemde Fatih ve Çarşamba, İstanbul’un saygın ailelerinin 
oturduğu mutena bir semtiydi. Kapıcının davranışı, muavin beyin 
iyiliksever yaklaşımı, her şey annemi etkilemiş ve güven vermişti. 
Kolay değildi, küçük oğlunu leyli bir okula gönderecekti. 

Sınav gününe dair neler söyleyebilirsiniz?
Bildirilen günde, sınav için Darüşşafaka’ya geldik. Bir de ne gö-
relim! Okulun o büyük bahçesi, aday öğrenciler ve velileriyle 

sevilmeye başlanmıştı. Maalesef Reşat Bey’in görev süresi çok 
devam edemedi, rahatsızlandı ve vefat etti. 

Daha sonra, Edirne Öğretmen Okulu’ndan Hakkı Bicioğlu, 
başmuavin olarak atandı. Olgun, hoşgörülü, telaşlı, bazı konuş-
malarında Trakyalı şivesini değiştirmemiş bir öğretmendi. Hakkı 
Bey bilgi ve görgümüzü artırmak için olanakları zorlayarak bizleri 
İzmit’te, Bursa’ya, Edirne’ye götürmüş ve uzun süre unutamadı-
ğımız teknik geziler yaptırmıştı.

Fizik derslerine Kuleli Askeri Lisesi öğretmenlerinden Bin-
başı Reşat Otman gelirdi. Kendisinin ders kitapları vardı. Ders-
leri laboratuvarda deneylerle anlatırdı. Laboratuvarlara bakan 
Davut Efendi ile birlikte derslerden önce hocamızın anlatacağı 
deneyleri hazırlardık.

 Biyoloji ve jeoloji derslerini ise Sorbonne Üniversitesi me-
zunu ve bir dönem Konya milletvekilliği de yapmış olan Muhsin 
Adil Binal verirdi. Bir kısmının üzerinde Osmanlıca veya Almanca 
yazılar olan taş örnekleriyle bize jeolojiyi sevdirmişti. Şu an Ce-
miyet Müzesi’nde sergilenen taş ve mineral koleksiyonu, tarihi 
binadaki müzede muhafaza edilirdi. Muhsin Adil Bey, orada ders 
verirdi, bu taşları biz lisedeyken öğrenmiştik.

Hayatınızda iz bırakan diğer öğretmenleriniz kimlerdi?
Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden Kemal Zeren resim ve 
sanatı; keman üstadı Tahir Sevenay müziği ve müzik kültürü-
nü benimsetmişti. Cilt yapmayı, fotoğraf çekmeyi ve çoğalt-
masını Muhittin Erdilek ve Hasan Kavruk resim hocalarımız-
dan öğrenmiştik. 

Bizim zamanımızda sınıf ikiye bölünürdü, yarısı Fransızca 
yarısı İngilizce okurdu. Ben, Fransızca okumuştum ve Fransızca 
öğretmenimiz Lebit İsfendiyaroğlu idi. Fevkalâde değerli, nazik, 
mütevazı, bulunmaz bir insandı. Üniversitede asistan olduğum-
da, kendisiyle edebiyat fakültesinde karşılaşmıştık. Bu vesileyle 
üniversitede okutman olduğunu da öğrenmiştim. Lebit Hoca-
mızla dostluğumuz hep devam etti. 

Darüşşafaka’da öğrencilik yıllarınıza dair unutamadığınız anı 
veya anılarınızı bizimle paylaşır mısınız?  
O kadar çok ki… Ama Darüşşafaka’nın bir çocuğu nasıl yetiştirdi-
ğini gösteren bir anımı anlatmak istiyorum. O yıllarda öğrencilerin 
el becerilerini geliştirmelerine önem verilirdi. El işi öğretmenimiz, 
bize ebru kağıdı yapmasını öğretmişti. Bu hazırladığımız birbirin-
den güzel ebru kağıtlarını, ciltlerin kapak içlerinde kullanıyorduk. 
Okula, eski ve yeni kitaplar bağışlanırdı. Okul yönetimi, bu kitap-
lardan bazılarının isteyen öğrenciler tarafından ciltlenmesini ka-
rarlaştırmıştı. Kitaplığa bakan bir ağabeyimiz tarafından seçilen 
kitaplar ciltlenmek üzere bize verilirdi. Biz de önce kitapları fasi-

dolmuştu. Olağanüstü kalabalıktı. İlk anda moralimiz bozulmuş-
tu. Zira sadece 45- 50 öğrenci alınacağı söylenmişti. Sınıflara 
alındık, önce yazılı sınav yapıldı. Birkaç gün sonra, başarılı olanlar 
sözlü sınava ve mülakata çağırıldı. Çok ciddi bir değerlendirme-
den sonra başarabilen şanslı adaylar, Darüşşafaka yuvasına, 
yeni bir hayata başlamaya hak kazandı. O yıl sınıf 46 öğrenciydi. 
Sınıf arkadaşlarımın çoğunun ailesi İstanbul’da oturuyordu, an-
cak farklı illerden gelen arkadaşlarımız da vardı. Yatılı okul yaşa-
mı epeyce farklıydı. Her şeye rağmen birkaç hafta içinde “Şefkat 
Yuvamızın” yeni koşullarına alışmıştık. 

O yıllarda Darüşşafaka’da eğitim nasıldı? 
Öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin o yıllarda, mümkün olan 
en iyiler arasından seçilmiş, bilgili, deneyimli, pedagojik formas-
yonları bakımından üstün nitelikte kişilerdi. Başmuavin Reşat 
Heparı değerli bir pedagogdu. O yıllarda, her konuda değişim ve 
gelişme çabaları başlamıştı. Olanaklar sınırlıydı. Sadece İstanbul 
ve Ankara radyoları dinlenebilirdi. Başmuavin Heparı göreve baş-
ladıktan kısa bir süre sonra, kocaman makaralı bir teyp almıştı ve 
okuldaki zillerin yerine, vals veya hafif klasik müzikler çalmaya 
başlamıştı. Kısa sürede bu tür parçalar öğrenciler tarafından da 

“DARÜŞŞAFAKA ÖNCE İYİ BİR İNSAN 
VE VATANDAŞ OLMAYI ÖĞRETTİ”

Prof. Dr. Okay Eroskay (DŞ’56), 
“Darüşşafaka’da hem eğitim hem öğretim 
bakımından çok doğru bir uygulama söz 
konusuydu. Varlıklı olmayan ailelerin 
çocukları; liseden mezun olurken ülkesini 
seven, güzel Türkçe konuşan, iyi kötü 
yabancı dil bilen, çok değerli gençler olarak 
mezun olurlardı. Ben, Darüşşafaka’da 
öğrendiğim pek çok bilgiyi hayatımda 
kullandım. Bakın Darüşşafaka bana o kadar 
çok şey vermiş ki yaşadıkça gördüm.” diyor.

İstanbul Üniversitesi’nin bahçesinde üç Darüşşafakalı: 
Ertan İlter, Okay Eroskay ve Cengiz Oray (1957).

HABER VE FOTOĞRAF: DEMET EYİ

Prof. Dr. Okay Eroskay (DŞ’56)
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küllerine ayırır, sonra sırtlarını diker ve hafta sonlarında okul ida-
resinin anlaşmış olduğu İstanbul Üniversitesi’nin Mercan tarafın-
daki bir cilt evine götürerek giyotinle kenarlarını kestirirdik. Daha 
sonra kapaklarını takarak güzel bir cilt yapardık. Okul idaresi, cilt 
başına el emeği olarak 5 kuruş öderdi. Böylece, eskimiş bir kitap 
yenilenerek kütüphanede yerini alır ve aynı zamanda eğitsel 
yönden gençlere kitap sevgisi, zamanı değerlendirme, olumlu bir 
şey yapabilmenin mutluluğu ve sembolik de olsa emeğin değeri 
benimsetilmeye çalışılırdı. 

El işi atölyesinin bir köşesinde fotoğrafçılık kursu için bir ka-
ranlık oda vardı. Resim öğretmenlerinden Hasan Kavruk isteyen 
öğrencilere fotoğrafçılık kursu düzenlemişti. Bu kursa ben de 
katılmıştım. Makinalar, fotoğraf filmleri, kağıtlar her şey ithaldi 
ve çok pahalıydı. Bu nedenle, az sayıda fotoğraf çekebilmiştik. 
Buna rağmen ileriki yıllarda arazi incelemeleri sırasında veya 
mikrofotografi laboratuvarında bu temel bilgilerin çok yararlı bir 
başlangıç olduğunu farkettim.

Darüşşafaka’dan sonra neler yaptınız?
1956’da mezun oldum. Üst sınıflardan bazı ağabeylerimiz İs-
tanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nü tercih etmişlerdi. Ben de 
pek zorlanmadığım bir sınavla Jeofizik Bölümü’ne kaydoldum, 
zannediyorum ikincilikle girmiştim. Bu başarıda Darüşşafaka’nın 
bize sağladığı güçlü temel bilgilerin ve yaşam disiplininin payı 
çoktu. Bütün yaşantım boyunca da o eğitimin faydasını gördüm.

 Bir gün Darüşşafakalı kardeşlerimizden biri, Cemiyet’in Jeo-
fizik Bölümü’nde okuyanlara burs verdiğini söyledi. Ben de Cemi-
yet’e uğradım ve muhasebeye bakan İsmail Ağabey’e durumu-
mu anlattım. Benimle ilgilendi, bir dilekçe yazdırdı. Cemiyet’ten 
geri ödeme koşuluyla burs isteğimin kabul edildiğini öğrendim. 
Darüşşafaka bir kere daha beni şefkatli kollarıyla kucaklamıştı. 
Bu sayede üniversite yıllarımda herhangi bir işte çalışmak zo-
runda kalmadan 1960’da jeoloji-jeofizik dalından mezun oldum. 
Birkaç gün sonra da sınıf arkadaşlarım Behiç Çongar ve Orhan 
Baltan’la Ankara’ya giderek Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür-
lüğü Yeraltısuları Dairesi’nde göreve başladık. 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tatbiki Jeoloji Kürsüsü 
Başkanı Hocamız Prof. Dr. Enver Altınlı o yıl, DSİ adına “Sivas-Ka-
yadibi-Şarkışla ve Gemerek Alanının Hidrojeolojik İnceleme Pro-
jesi”nde çalışacaktı. DSİ, beni de bu projede saha asistanı ola-
rak görevlendirdi. Altınlı Hocam ile Sivas- Kayseri arasındaki çok 
geniş bir bölgede köy köy dolaşarak ayrıntılı bir inceleme yaptık. 
Daha sonra Altınlı Hoca’nın önerisiyle DSİ’den ayrıldım ve Tatbiki 
Jeoloji Kürsüsüne asistan oldum. 1961’de ABD’den sağlanan 
bir bursla Colorado School of Mines’da kursa katıldım ve bu pro-
jenin devamı olarak Tennessee Valley Authority, Ashland-Ken-
tucky’de çalıştım. Ardından İstanbul Üniversitesi’ne döndüm. 
Sakarya Nehri üzerindeki “Paşalar Boğazı Barajı ve Gölpazarı 
Sahasının Jeolojisi ile Mühendislik Jeolojisi” konulu doktoramı 
1964’te pekiyi dereceyle tamamladım. Aynı kürsüde 1971’de 
doçent, 1977’de de profesör oldum. İ.Ü.’de Fen, Yerbilimleri ve 
Mühendislik Fakültelerinde çeşitli akademik ve idari görevlerde 
bulundum. 1997’de kendi isteğimle emekli oldum. 

39 yaşınızda “profesör” unvanı almak, büyük başarı… 
Evet, İstanbul Üniversitesi’nde rekor sayılabilecek bir aka-
demik başarı. 

Ardından ne yaptınız?
Yeni açılan İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olarak görev aldım. Dekanlık göre-
vimi üç dönem, aralıksız sürdürdüm. 2010’da akademik yaşan-
tımın 50. yılını kutlayarak bayrağı değerli öğrencilerime-mes-
lektaşlarıma devrettim. Bu yarım asırlık akademik yaşantımda 
öğretim ile uygulamalı araştırmaları birlikte gerçekleştirmeye 
çalıştım. Sakarya, Kızılırmak, Manavgat Çayı, Köprüçay, Aksu 
Çayı, Çoruh, Seyhan, Ceyhan, Dicle ve diğer nehirleri üzerinde 
inşa edilecek 14 büyük baraj rezervuarlarında, tünel ve metro 
projelerinde, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde, 
çeşitli otoyol projelerinde görev aldım. Uluslararası Mühendislik 
Jeolojisi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreter-
lik görevini 28 yıl sürdürdüm. Mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji 
konularında 22 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencime danış-
manlık yaptım. Binlerce de lisans öğrencim oldu. 

Peki, Darüşşafaka size neler kattı?
Her şeyden önce, o zamanın koşullarında, alabileceğimiz en iyi 
eğitim ve öğretimi bizlere sağladı. Deneyimli bir öğretim üyesi 
olarak geriye baktığımda, o yıllarda Darüşşafaka’da çok iyi bir 
öğretim kadrosuyla, çok iyi bir öğretim aldığımızı düşünüyorum. 
Mesela, bizim çok donanımlı fizik, kimya, biyoloji laboratuvarla-
rımız vardı ve derslerde aktif olarak kullanılırdı. İkincisi; Darüş-

şafaka bizlerin bedensel ve ruhsal gelişimi için tüm olanakları 
sağladı. Spor yapabiliyorduk, kültürel gezilere, konferanslara, 
sinemaya, tiyatroya gidebiliyorduk. Sinema makinemiz vardı, 
haftanın bir bazen iki günü okulda sinema izleyebiliyorduk.

Darüşşafaka’da hem eğitim hem de öğretim bakımından 
çok doğru bir uygulama söz konusuydu. Varlıklı olmayan ailelerin 
çocukları, liseden mezun olurken ülkesini seven, güzel Türkçe 
konuşan, iyi kötü yabancı dil bilen, çok değerli gençler olarak 
mezun olurlardı. Ben, Darüşşafaka’da öğrendiğim pek çok bilgiyi 
hayatımda kullandım. Bakın, Darüşşafaka, bana o kadar çok şey 
vermiş ki, yaşadıkça gördüm. 

Üniversiteye girdiğimizde biz arkadaşlarımızdan çok farklıy-
dık. Bir kere çalışma disiplinine sahiptik. Ne zaman çalışacağımı-
zı ne zaman eğleneceğimizi bilirdik. Mütevazı bir yaşantıya alış-
mıştık. Darüşşafaka bütün yaşantımız boyunca bize çok yönlü 
katkılarda bulundu ama hepsinden önemlisi önce iyi bir insan ve 
iyi bir vatandaş olmayı öğretti. 

Darüşşafaka ile bağlarınızı hiç kopmamış.  
Pek çok görev üstlenmişsiniz. Bu görevleri özetler misiniz?
1976 yılından bu yana Cemiyet’e üyeyim. 1978-1980 yıllar 
arasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Başkan Hayri Öndeş idi. 
Her hafta Osmanbey’deki Cemiyet’te toplanır, bütçeyi, öğrenci 
işlerini konuşurduk. Ayrıca, Eğitim Komisyonu’nda da görevlerim 
oldu. Darüşşafaka’ya borcumuz bitmez. Çünkü Darüşşafaka, 
çaresiz olduğumuz bir dönemde bizlere karşılıksız elini uzattı. 
Belki de dünyada benzeri olmayan bu kurum, hiç tanımadığımız 
insanların desteğini bize ulaştırdı. Darüşşafaka olmasaydı, zan-
nediyorum ben de okuyamazdım.    

Darüşşafakalı olmak önemli bir hayat şansı ve mutluluktur. 
Darüşşafaka her zaman siyahı, yeşile döndüren bir yuva olmuş-
tur. Yaşam merdivenlerini emin adımlarla ve hızla çıkmamızı 
sağlamıştır. Hayatım boyunca hep Darüşşafakalı olmakla iftihar 
ettim ve ediyorum, çünkü iyi insan yetiştiriyor. 

Darüşşafakalı öğrenciniz oldu mu hiç? 
Bir gün İstanbul Üniversitesi’nde ders anlatıyorum, baktım yaka-
sında Darüşşafaka rozeti olan bir genç, en ön masada oturuyor. 
Dersten sonra odama çağırdım. İsmi Necip Özden Uz (DŞ’68)’du. 
Çok çalışkan, beyefendi bir adamdı, fahri olarak bana asistanlık 
da yaptı. Meslek hayatım boyunca da pek çok değerli Darüşşa-
fakalı meslektaşlarımla çalıştım. Burada özellikle Darüşşafakalı 
Prof. Dr. Kemal Erguvanlı Ağabeyimizi anmadan geçemeyeceğim. 
Kemal Hoca, Türkiye’de birçok şeyi ilk defa yapan, mühendislik 
jeolojisinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine önemli katkıları 
olan çok değerli bir Darüşşafakalıydı.

 
Darüşşafaka Müzesi’ndeki taşlarını isimlendirilmesi sürecini 
anlatır mısınız?
Ortaköy’de toplandığımız bir öğlen, meslektaşımız Saim Kale, 
Müzemizdeki tarihi koleksiyondaki taş, mineral ve fosillerin 
isimlendirilmesi için yardıma ihtiyaç olduğunu haber verdi. Da-
rüşşafaka’nın her şeyine yardımcı olmak bizim asli görevimiz, 
koşup geldim. Bir de baktım bizim çocukluğumuzdan bildiğimiz, 
tarihi binanın müzesinde muhafaza edilen taşlar. Kimi Alman-
ya’dan kimi Avusturya’dan gelmiş, bazıları da İstanbul civarında 
toplanmış… Heyecanla, hevesle tasnif etmeye çalıştım. Büyük 
bir kısmı muhafaza olmuş. Bildiklerimi dizdim, bilemediklerim için 
İTÜ ve İ.Ü.’deki arkadaşlardan yardım rica ettim ve Müzemizde 
sergilenir hale getirdik.

“ÜNİVERSİTEYE GİRDİĞİMİZDE BİZ,  

SINIF ARKADAŞLARIMIZDAN FARKLIYDIK. 

BİR KERE ÇALIŞMA DİSİPLİNİNE SAHİPTİK. 

NE ZAMAN ÇALIŞACAĞIMIZI NE ZAMAN 

EĞLENECEĞİMİZİ BİLİRDİK. MÜTEVAZI BİR 

YAŞANTIYA ALIŞMIŞTIK. DARÜŞŞAFAKA 

BÜTÜN YAŞANTIMIZ BOYUNCA BİZE 

ÇOK YÖNLÜ KATKILARDA BULUNDU AMA 

HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ, ÖNCE İYİ BİR İNSAN 

VE İYİ BİR VATANDAŞ OLMAYI ÖĞRETTİ.”

OCAK 2021
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Darüşşafaka’da 1979-1987 yılları arasında okuyan Türkiye Sigor-
ta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başka-
nı Atilla Benli, kendi tabiriyle “Aile boyu Darüşşafakalı.” Eşi, kardeşi 
ve kayınbiraderi de Darüşşafaka mezunu olan Benli, “Öyle ki, bizim 
evde yatak odasının girişinde ‘yatakhane’ yazıyor.” diyor.

DARÜŞŞAFAKA’YA BAŞLAMA ÖYKÜSÜ
Babasını ilkokul birinci sınıftayken kaybeden Benli, “Üç kar-
deştik. Ne yazık ki, ablam Darüşşafaka’da okuma şansını 
yakalayamadı. Beni de Darüşşafaka’ya ilkokul öğretmenim 
yönlendirdi, ki hala kendisiyle görüşürüm. Fatih’teki tarihi 
kampüste sınava girdim. O günü dünmüş gibi hatırlıyorum. 
Sınavdan sonra yemekhanede yemek yedik. Yemekhaneyi, 
orada okuyan öğrencileri gördük. Kazandığımız açıklandıktan 
sonra bizi kampa çağırdılar. Anadolu Yakası’nda oturanlar bir 
gece önceden Fatih’teki kampüse gittik. Annem, hala o gün 
beni bıraktığındaki bakışımı hatırladığını söyler. O akşam 
futbol maçı yaptık, birbirimizle kaynaştık. Ertesi gün Avrupa 
Yakası’nda oturanlar da geldi. Toplam 30 çocuktuk. Hepimiz 
otobüslerle İznik’e gittik. Okula damgasını vurmuş ve yakın 
zamanda kaybettiğimiz eğitimcilerden Hayrettin Cete’nin li-
derliğinde orada bir ay geçirdik. İngilizceden spora farklı etkin-
liklerle bir nevi oryantasyon programıydı.” diye Darüşşafaka’ya 
başlama öyküsünü anlatıyor.

Bir yıl sonra kardeşi Soner’in de Darüşşafaka Sınavı’nı 
kazandığını ifade eden Benli, “Yaş farkı az olduğu için onu 
mahallede bırakıp, Darüşşafaka’ya giderdim. İkimiz için de bu 
ayrılık zordu. Neyse ki, ertesi yıl o da sınavı kazandı ve Daç-
ka’ya başladı. Birbirimize çok benzeriz. Okulda sırıkla yüksek 

atlama takımındaydım. Benden sonra sırıkla yüksek atlama-
da yarışacak kimse bulunamayınca Kurtul Hoca, ‘Bu gene-
tiktir, kardeşini deneyelim’ dedi. Gerçekten de bir atlayan o 
çıktı.” diye konuşuyor.

“GERÇEKTEN İYİ YETİŞMİŞİZ”
O yıllarda Darüşşafaka’da verilen eğitimi de değerlendiren Ben-
li, “Darüşşafaka’da eğitim, sosyal hayatla birlikte bir bütündü. 
Biz orada sadece matematik, fen, Türkçe ile biten bir eğitim 
almıyorduk. Kantinde, yatakhanede, yemekhanede, gece nö-
betçi öğretmenlerimizle yapılan sohbetlerde de bir eğitim söz 
konusuydu. Tabii, benim Darüşşafaka’da okuduğum dönem 
1980 darbesinin yaşandığı zor yıllardı. Elbette genel eğitim 
sistemine paralel olarak Darüşşafaka’da da eğitimin niteliği 
eskiye kıyasla azalmıştı. Yine de gerçekten iyi yetişmişiz. 
Darüşşafaka’da öğrendiğim her şeyi hayatım boyunca kullan-
ma fırsatı buldum ve halen kullanıyorum.” diye anlatıyor.

DERNEK YÖNETİCİLİĞİ
Darüşşafaka’dan sonra İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bö-
lümü’ne giren Benli, üniversite yıllarında Darüşşafakalılar Derne-
ği’nin yönetimine de talip oluyor: “O yıllar dernek çok aktif değildi. 
Cihat Ağabey (Örge) ve Galip (Haktanır) Ağabey görev yapıyorlar-
dı. 1988-1989 Fevzi Yeniçeri, Kemal Erkal ve ben, üç üniversite 
öğrencisi, seçimlere girdik ve kazandık. Gayet de güzel yönettik. 
Daha iyi gelir sağlıyorduk, mezunlara burs veriyorduk, kitaplarını 
temin ediyorduk. Sonrasında hem üniversite hem orayı götür-
mek zor olunca Beşir Ağabeylere (Özmen) devrettik.”

ÜNİVERSİTE YILLARI
Üniversitenin ilk yıllarında Darüşşafaka’nın farkını daha net gör-
düğünü belirten Benli, şöyle konuşuyor: “Aslında hemen hemen 
bütün Darüşşafakalılar, üniversiteye başladıklarında bir şok ya-
şar. Ben de yaşadım. Çünkü Daçka’da dostluklar, arkadaşlıklar 
çok farklı idi. Hiçbir ön kabulün olmadığı bir yer Daçka… Seçil-
miş bir kardeşlik var. Düşünün mezuniyetimin üzerinden 33 yıl 
geçmiş ama oradaki arkadaşlarımla hiç kopmadık.”

KARİYER BASAMAKLARINI TEK TEK ÇIKIYOR
Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek li-
sans eğitimini tamamlayan Benli, kariyerine Garanti Banka-
sı’nda denetçi olarak başlıyor. Ardından Garanti Sigorta’da 
Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Ka-
nalı’nda çeşitli birimlerden sorumlu birim müdürü olarak 
görev yürüten Benli, BNP Paribas Cardif, Groupama Sigor-
ta ve Groupama Hayat & Emeklilik, Vakıf Emeklilik, Zurich 
Sigorta’da üst düzey yönetici olarak görev alıyor. 2019’da 
Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü ola-
rak göreve başlayan Atilla Benli; kamu sigorta şirketlerinin 
birleştirilmesi sürecinde aldığı üst görevlendirmeyle birlik-
te 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Halk Sigorta Yönetim Ku-
rulu Başkanı, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf 
Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Emeklilik Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Başka-
nı görevlerine seçiliyor. Bu yıl 2 Haziran’da Güneş Sigorta 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Benli, ardından Güneş 
Sigorta İcra Kurulu Başkanı oluyor. 31 Ağustos’ta kamu 
sigorta ve 1 Eylül’de kamu emeklilik şirketlerinin birleşme-
siyle de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı oluyor.

Haziran ayında oy birliğiyle Türkiye Sigorta Birliği Başkanlı-
ğı’na seçilen Benli, “Bu, onur verici bir durum. Aldığımız sorum-
luluk büyük. Sigortacılık açısından ciddi ilerlemenin yaşana-
bileceği bir dönem. İnsiyatif almak gerekiyordu, ben de aldım. 
Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi çok önemli bir gelişme… 
Dünyada ilk defa 6 şirketin birleşmesi yaşanıyor, başarılı olarak 
bitmiş tek örnek de biziz. Daha önce Hindistan’da denenmiş 
ama yarım kalmış.” diye düşüncelerini dile getiriyor.

DARÜŞŞAFAKALI OLMAK…
Benli, Darüşşafakalı olmanın kariyerine etkisini ise şöyle 
açıklıyor: “Ben çok iyimser ve hayata pozitif bakan bir insa-
nım. Bunu da Darüşşafaka’da yaşadığım olaylar ve sonuçla-
rına bağlıyorum. Çünkü tam karakterimizin geliştiği yıllarda 
Darüşşafaka’daydık. Paylaşmayı, bölüşmeyi sonuna kadar 
orada öğrendik. Düşünün kız arkadaşlarımızla buluşmaya gider-
ken pantolonumuzu hatta çoraplarımızı bile arkadaşlarımızla 
değiştirirdik. Böyle yetiştiğimiz için bizlerin parayla ilişkisi hep 
uzaktır. Darüşşafakalılar parayı iyi yönetir ama parayla ilişkisi bir 
araçtan öteye geçmez. Darüşşafaka’ya ne anlam veriyorsam, 
kendime verdiğim anlam da oradan geliyor. İyinin peşinde koşar, 
mücadeleci, yılmaz ve hep çözüm odaklıdır.”

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YAŞATAN TEK KURUM” 
Darüşşafaka yılları için “Çok güzel yıllardı.” diyen Benli, “Her 
şey bir tarafa Darüşşafaka bir tarafa. Bulunduğum her or-
tamda Darüşşafaka benim için önceliklidir. Eşitler arasında 
birinci derler ya öyle… Gerçekten orada bulunduğum her 
dakika, her saniyede çok büyük mutluluk yaşadım. İyi bir eği-
tim aldım. Sporun tüm branşlarıyla ilgilenebildim; basketbol, 
futbol, voleybol, atletizm, sırıkla atlama… Türkiye şampiyon-
luğu, ikinciliği gibi pek çok başarımız oldu. İlk aşık olduğum 
ve evlendiğim kadın zaten Darüşşafakalı… Bir kızım bir de 
oğlum var.  Onlar da Darüşşafaka hikâyeleriyle büyüdüler ve 
bizim kadar Darüşşafakalılar. Darüşşafaka’nın insanı koşul-
suz kucaklayan, yüzyıllardan gelen bir ruhu var. Ne olursa ol-
sun doğru yoldan ayrılmıyor. Eğitimde fırsat eşitliği yaşatan 
tek kurum.” diye sözlerini noktalıyor.

Sigorta sektöründe görev yapan ve farklı dönemlerde Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olmuş dört isim;  
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli (DŞ’1987), 
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan (DŞ’1983), Anadolu Hayat Emeklilik Müşteri Operasyonlarından 

Sorumlu Koordinatör İsmail Hakkı Altay (DŞ’1989) ve Anadolu Hayat Emeklilik Bireysel Satış Müdürü  
Ömer Nakış (DŞ’1995) gazetemizin yeni sayısının konukları oldu.

Darüşşafaka Lisesi mezunu, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli (DŞ’1987), “Her şey bir tarafa 
Darüşşafaka bir tarafa. Bulunduğum her ortamda Darüşşafaka benim için önceliklidir. 
Gerçekten orada bulunduğum her dakika, her saniyede çok büyük mutluluk yaşadım. 
İyi bir eğitim aldım. Sporun tüm branşlarıyla ilgilenebildim.” diyor.

DAÇKA’NIN SİGORTACILARI…

ATİLLA BENLİ: 
“DARÜŞŞAFAKA’NIN 
İNSANI KOŞULSUZ 
KUCAKLAYAN, 
YÜZYILLARDAN 
GELEN BİR  
RUHU VAR”

HABER: DEMET EYİ
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1983 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu ve 
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet 
Şencan, “Biz iyi bir eğitim aldık. O eğitim 
sayesinde temelimiz çok sağlam atıldı. 
Darüşşafaka yabancı dille eğitim veren 
özel okullardan bir tanesiydi. Üniversite 
ve iş hayatımdaki başarılarımda o 
eğitimin çok büyük etkisi oldu.” diyor.

Darüşşafaka’da 1975-1983 yıllarında okuyan Anadolu 
Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, dört çocuklu bir 
ailenin üçüncü çocuğu olarak 1964 yılında Adapazarı’n-
da dünyaya geliyor. İlkokulu Adapazarı’nda okuyan Şen-
can, Darüşşafaka’ya başlama öyküsünü şöyle anlatıyor: 
“1973 yılında henüz 8-9 yaşındayken babamı kaybettim.  
Darüşşafaka Lisesi’ne 1975 yılında imtihanla girdim. Tey-
zemin eşinin bir yakını Darüşşafakalıymış, teyzemler anne-
me bahsettiler. Yani planlı programlı değil, bir tesadüf sonu-
cu gerçekleşti. Daha sonra Darüşşafaka’dan iki temsilcinin 
bizim eve geldiğini, annemi ziyaret ettiğini öğrendim, ben 
evde değildim. Sonra Darüşşafaka serüvenim başladı.” 

DARÜŞŞAFAKA’YA İLK ADIMI  
45 YIL ÖNCE ATIYOR
Darüşşafaka’nın tarihi binasında sınava girdiğini belirten 
Şencan, “Aradan 45 sene geçmiş ama hala okulumuzun 
eski binasının beni ne kadar derinden etkilediğini hatırlı-
yorum, büyülenmiştim. O dönemde Fatih Çarşamba’day-
dı okulumuzun yeri. İşte o eski binada sınava girdim. An-
nemle ve yakınlarımla beraber gitmiştim.” diye anlatıyor.

Darüşşafaka’daki ilk günü için “Haliyle biraz üzüntü-
lü geçti” diyen Şencan, “Ama Darüşşafaka’nın o havası 
insanı birinci günden sonra sarıyor ve üzüntünüzü unu-
tuyorsunuz. Odalar ranzalıydı, biz 200-300 kişilik ko-
ğuşlarda kalan, son jenerasyonuz. Aynı ruh halinde okula 
gelmiş çocukların içinde hepimizin üzüntüsü de hemen 
geçti gitti.” diyor.

“BİZ İYİ BİR EĞİTİM ALDIK”
1975-83 yıllarında Darüşşafaka’da nitelikli bir eğitim al-
dıklarını belirten Şencan, “Bizim dönemimizde çok iyi yö-
neticiler, çok iyi öğretmenler, çok sıcak bir atmosfer var-
dı. Biz iyi bir eğitim aldık. O eğitim sayesinde temelimizin 
çok iyi atıldığını düşünüyorum. Ben Adapazarı Cumhuri-
yet İlkokulu’ndan mezunum. Darüşşafaka yabancı dille 
eğitim veren özel okullardan bir tanesiydi. Üniversite ve 
iş hayatımdaki başarılarımda o eğitimin çok büyük etkisi 
oldu.” değerlendirmesini yapıyor. 

Darüşşafaka yıllarının hiçbir zaman hafızalardan 
silinmediğini ifade eden Şencan, o yıllara dair şu cüm-
leleri kuruyor: “Ben Darüşşafaka’nın futbol takımında 
oynadım. O futbol maçlarındaki, özellikle de kazandıktan 
sonraki sevinçlerimizi hatırlarım. Güzel anılarla doludur. 
Okulun satranç takımında da bir süre oynadım. Kulüp 
başkanlığı da yaptım. Satranç takımındayken İstan-
bul’un diğer okullarına gidiyorduk. Darüşşafaka’da yine 

hafta sonları satranç maçları, liselerarası yarışmalar 

olurdu. Onları da unutmam mümkün değil.”

Darüşşafaka’dan sonra İTÜ’de İşletme Mühendisliği 

okuyan Şencan, üniversite eğitimi boyunca da Darüşşa-

faka’dan burs desteği aldığını belirtiyor. Şencan, Darüşşa-

fakalı olmanın kariyerine etkisini ise şu sözlerle özetliyor: 

“İş hayatımda, Türkiye İş Bankası’nda müfettişlik, sonra 

yöneticilik, en son da genel müdür yardımcılığı yaptım. 

Şu an Anadolu Sigorta’nın genel müdürüyüm. Beni çok 

olumlu etkilediğine inanıyorum. Darüşşafaka’nın verdiği 

eğitim, yabancı dil eğitimi bir fark yarattı. Hem işe girişler-

de hem sınavlarda büyük katkısını gördüm. Onun için Da-

rüşşafakalı olmak ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Aslında 

Darüşşafaka ile İş Bankası’nı birbirine benzetiyorum. İkisi 

de büyük toplulukların bir düzen ve saygı çerçevesinde bir 

arada bulunduğu kurumlar.”

“BÜTÜNÜYLE İYİ BİR ÖĞRENCİ, İYİ BİR  
İNSAN, İYİ BİR VATANDAŞ YETİŞTİRİYOR”
Geriye dönüp baktığında Darüşşafaka’nın hayatına pek 

çok konuda katkısının olduğunu kaydeden Şencan, söz-

lerini şöyle noktalıyor: “Hayatımda ilk defa ailemden uza-

ğa gittim ve yatılı okulda kaldım. Böyle bir durumda daha 

ilk günden ayakta kalmayı öğreniyorsunuz. Bir sürü şey 

öğreniyorsunuz yatılı okulda. Kendinize yetebilmeyi öğ-

reniyorsunuz. Aynı sizin gibi çocuklar olduğunu görüyor-

sunuz. Onlarla diyaloğu öğreniyorsunuz. İlk önce arka-

daşlık, sonra kardeşlik bağı oluşuyor. Çünkü 24 saatinizi 

birlikte geçiriyorsunuz. Hafta sonu çıkanlar vardı ancak 

ben daimî kalıyordum. Dolayısıyla sekiz sene boyunca, 

gece gündüz, sabahtan akşama kadar aynı yerde aynı 

havayı soluyorsunuz. Aynı yerde yemek yiyorsunuz, eği-

tim alıyorsunuz. Bütün etkinliklerinizi aynı yerde yapıyor-

sunuz. Darüşşafaka aslında küçüklüğünüzde bir kimlik 

vermiş oluyor size ve o kimlik her daim, bütün hayatınız 

boyunca kalıyor. Bir sürü şeyi kendi kendinize yapmayı, 

disiplinli olmayı öğreniyorsunuz. Hayat tam bir disiplin 

içinde geçiyor. Her gün her şey saatli. Spor, sanat, kültür 

etkinliklerine katılıyorduk. Ben kültür edebiyat kolunday-

dım. İyi bir eğitim, buna ek olarak spor ve kültür etkinlik-

leri… Bütünüyle iyi bir öğrenci, iyi bir insan, iyi bir vatan-

daş yetiştiriyor. Darüşşafaka’nın geçmişte olduğu gibi 

gelecekte de bu ülkede maddi imkanı yetersiz çocuklara 

fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğine inanıyorum. “

MEHMET ŞENCAN: 
“DARÜŞŞAFAKA’DA 
ALDIĞIMIZ  
EĞİTİM SAYESİNDE 
TEMELİMİZ ÇOK 
SAĞLAM ATILDI”

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olan Mehmet Şencan, 1988’de Türkiye 
İş Bankası A.Ş. Galata Şubesi’nde memur olarak göreve 
başladı. 1989’da Teftiş Kurulu Başkanlığı’na katıldı. Ban-
ka içerisinde çeşitli şubelerde faaliyet gösteren Şen-
can, 1997’de Bursa Şubesi Müdür Yardımcısı, Antakya, 
Gebze, Denizli ve Bursa Şubeleri Müdürlüğü, 2007’de 
Bursa Kurumsal Şube Müdürlüğü, 2011’de Başkent Ku-
rumsal Şube Müdürlüğü, 2016’da Kozyatağı Kurumsal 
Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Nisan 2017’de 
Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan Şencan, Eylül 2019 
tarihi itibarıyla Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nde 
Genel Müdür olarak göreve başladı.

Anadolu Sigorta’daki görevinin yanı sıra Türkiye Si-
gorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hayat 
Dışı Yönetim Komitesi Başkanı olan Şencan, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

MEHMET ŞENCAN KİMDİR?

OCAK 2021
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geldi başıma, o zaman başladım ağlamaya... Neyse ki fazla uzat-

madan, tadını çıkarmaya devam ettim Daçka’daki hayatımın.”

 

“BİZİ EŞİTLER ARASINA TAŞIYAN KOCA BİR 
ÇINAR DARÜŞŞAFAKA…”
Darüşşafaka’da son derece nitelikli bir eğitim aldıklarının altını 

çizen Nakış, o eğitimin değerini şöyle açıklıyor: “İşte bir yerde 

coğrafya kader değil diyor insan, Daçka var ya… Bizi eşitler 

arasına taşıyan koca bir çınar Darüşşafaka… Eğitim sisteminin 

travmalarından uzak, Türkiye’nin en iyi eğitim kurumları sevi-

Darüşşafaka’da 1988-1995 yıllarında eğitim gören Anadolu 
Hayat Emeklilik Bireysel Satış Müdürü Ömer Nakış, Malatya’dan 
Darüşşafaka ailesine katılan bir isim: “Malatya’da Sümer İlkoku-
lu’nda okuyorum. Rahmetli annemin yakın arkadaşı Hacer Ablam 
(Çoban) bizim okulda öğretmen, okula gelen duyurudan görmüş 
Darüşşafaka’yı. Dedi ki; “Aysel, hiç yolu yok; bu çocuk girecek bu 
sınava!”. Sonrası, İstanbul’da girdik sınava… Annem ağlaya ağla-
ya bıraktı beni okula, döndü memlekete, biz de olduk Daçkalı… 
İlk günler müthiş eğlenceli benim için, küçük bir şehirden gelip, 
koca bir aileye sahip olmuşum. İşin komik tarafı; herkes ilk gün-
lerde ağladı evden ayrıldığı için, benim aklım ikinci yılın başında 

yesinde eğitim aldık. Yaşıtlarımızdan çok daha önce özgüven 
kazandık, hayatı sorguladık, dimdik durmayı öğrendik hayatta. 
Bizler, hayattan aldıklarımızı yuvamıza borçluyuz!”

DARÜŞŞAFAKA’DAN SONRA MÜLKİYE
Darüşşafaka’dan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’ne devam eden Nakış’ın bu kararında da Darüşşafaka’da 
düzenlenen bir etkinlik etkili oluyor: “Celal Göle ile tanıştım, Da-
rüşşafaka’daki ilk kültür şenliğimize gelmişti. O görüşme sonu-
cunda bir süredir yapmayı düşündüğüm şeye, diplomat olmaya 
karar vermiştim. Hatta üniversite sınav sonucu açıklandıktan 
sonra Ankara’da görüşürüz diye ayrıldık o gün. Sonra çaldım kapı-
sını, o da ‘Hoş geldin Daçkalı çocuk’ diye kucakladı beni, işte böy-
le başladı üniversite maceram. Okulu bitirince müfettiş olmaya 
karar verdim. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş’nin -o zaman Anadolu 
Hayat Sigorta A.Ş.- teftiş kurulu ilanını görünce başvurdum ve 
müfettiş oldum. Ama sigortacılığı çok sevdim. Kısa sürede sa-
tışta çalışmak istediğime karar verdim. Ben talep ettim, o fırsat 
da verilince kurumsal satış, bölge müdürlüğü, acente kanalı, di-
rekt satış ekibi derken, satış fonksiyonunun tamamında keyifle 
çalıştım, çalışıyorum. İşe başladıktan beş yıl kadar sonra işletme 
yönetimi yüksek lisansı yaptım. Bunu şunun için paylaşıyorum; 
memlekette gençler bu tür programlara hala üniversiteyi bitirir 
bitirmez gidiyor. Oysa belirli bir tecrübeden sonra bu programla-
rın pratikte çok fazla faydasını görüyorsunuz. Diğer türlüsü sa-
dece teori bakımından çok sınırlı katkı sağlıyor. Finansal hizmet-
lerde çalışan insanların somut işler yapabilmesi pek kolay olmaz. 
Bu konuda kendimi şanslı addediyorum. Gönül birliği yapan bir 
grup yol arkadaşı çok güzel, somut işler yaptık. Satışa emek ve-
ren yüzlerce insanın emeğine, milyonlarca müşterimizin hayatına 
ve ülkemizin geleceğine değer kattık, katıyoruz.” 

Darüşşafaka’nın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna ise 
Nakış şu yanıtı veriyor: “Annemle birlikte çekirdek aile ola-
rak iki kişiydik. Darüşşafaka benim için koca bir aile, sıcak 
bir yuva oldu. Bugün bana dair her şey, gönül huzurum saye-i 
sakfında yetişmemdendir.”

“Eğitim sisteminin 
travmalarından uzak, 
Türkiye’nin en iyi eğitim 
kurumları seviyesinde 
eğitim aldık.”

Darüşşafaka’da 1981-1989 yılların-
da eğitim gören ve Anadolu Hayat 
Emeklilik’te müşteri operasyonla-
rından sorumlu koordinatör olarak 
görev yapan İsmail Hakkı Altay, Trab-
zon’dan Darüşşafaka ailesine katılıyor.  
Beş kardeşin en küçüğü olan Altay’ı 
Darüşşafaka’yla tanıştıran da bir başka 
Darüşşafaka mezunu oluyor: “Dört ab-
lamdan henüz öğretmenliğe yeni baş-
lamış olanın Trabzon’da çalıştığı okul-
da düzenlenen bir etkinlikte Feyyaz 
Cengiz Dikmen (DŞ’1971) Ağabeyimle 
tanıştım. Bu tesadüf sayesinde Cengiz 
Ağabey, beni ve ailemi Darüşşafaka’nın 
varlığından haberdar etti. Aile içinde yapılan hızlı bir değerlen-
dirme sonrasında, sınava girme kararım alındı. O yıllarda sa-
dece İstanbul’da yapılan sınav için amcamla Trabzon’dan yola 
çıktığımızda, bu yolculuğun hayatımı tamamen değiştirecek 
bir sürecin başlangıcı olduğunun çok da farkında değildim.”

TRABZON’DAN DARÜŞŞAFAKA’YA…
Sınav için amcasıyla birlikte İstanbul’a gelen Altay, ardından 
yaşananları şöyle anlatıyor: “Amcam, sınava geç kalırız tela-
şıyla sabah herkesten önce uyanmış ve erkenden yola çıkar-
mıştı bizi. Darüşşafaka’nın yeşil kapısından içeri girdiğimizde 
de benim zaten ilk dikkatimi çeken futbol sahası göstermiş, 
beni sınava motive etmişti! Sınav sonuçlarının açıklandığı anı 
unutamam. Hayatımda çok önemli bir yeri olan amcamdan ye-
dek kazananlar listesinde olduğumu öğrendiğimizde ilk ve son 
kez sitemli bir cümle duymuştum. O da ‘2-3 soru daha yapıp 
şu sınavı asil listesinden kazansaydın’, cümlesi ile sınırlıydı.”

“DARÜŞŞAFAKALI OLMASAYDIM, HAYATIMDA 
HİÇBİR ŞEY BUGÜNKÜ GİBİ OLAMAYACAKTI”
Darüşşafaka’ya kabul edildiği haberi üzerine bu kez annesi 
ve amcasıyla yeniden İstanbul’a gelen Altay, “O pazar günü 
yeşil kapıdan hep birlikte içeri girip, öğretmen eşliğinde ya-
takhaneye gittik. Annem çantamdaki eşyalarımı dolabıma 
yerleştirmeye başladığında bu işin sonu nereye varacak diye 
geçirdim aklımdan. O güne kadar olan hayatımın artık değişti-
ğine yönelik ilk ciddi farkındalığım, annemin okuldan ayrılışıyla 
oluştu. Ama bu yalnızlık hissi okulum ve arkadaşlarım sayesin-

de çok kısa zamanda yerini kocaman 
bir ailenin yeni üyesi hissine bıraktı. 
İyi ki o gün o yeşil kapıdan girip, bu bü-
yük ailenin bir parçası olmuşum. Eğer  
Darüşşafakalı olmasaydım, hayatımda 
hiçbir şey bugünkü gibi olamayacaktı.” 
diye duygularını dile getiriyor.

Ülkemizin de ciddi bir değişim ve  
dönüşümün yaşadığı yıllarda Darüşşa-
faka’da eğitim gördüğünü ifade eden 
Altay, “Her ne kadar ilk yıllarda farkına 
çok varamasam da ülkemizdeki deği-
şimin okulumuza da yansıması kaçınıl-
mazdı. Yerleşik eğitmen kadrosunda 
ciddi bir değişiklik yaşanmaya başlan-

mıştı. Ama bence bir nevi usta- çırak ilişkisini de andıran ab-
la-ağabey-kardeş ilişkisi ve Darüşşafaka’da edindiğimiz zor 
koşullarda mücadele etme becerisiyle, karşılaştığımız sorun-
ların üstesinden gelmeyi başardık.” diyor.

Önce Hacettepe Üniversite Turizm Otelcilik Meslek Yük-
sekokulu’nu ardından aynı üniversitede İktisat Fakültesi’ni 
bitiren Altay, mezun olur olmaz Anadolu Hayat Emeklilik Şir-
keti’ne müfettiş yardımcısı olarak giriyor. Şirket içinde farklı 
pozisyonlarda çalışan ve müşteri operasyonlarından sorumlu 
koordinatör olarak görev yapan Altay, “Her zaman bir parçası 
olmaktan gurur duyduğum Darüşşafaka, hem iş hayatımda 
hem de özel hayatımda kendimi kolayca ifade etmemi sağ-
layan üst kimliğim oldu. Darüşşafaka’nın toplum nezdindeki 
olumlu algısı sayesinde, o ailenin bir üyesi olmam sıfatıyla 
kendimi çok daha kolay ifade edebildim hep. Hayata başladı-
ğımızda karşılaştığımız olumsuzluklara takılıp kalmamamızı 
sağlayan Darüşşafaka, farklı açılardan hayata bakmamız 
gerektiğini öğretti. Başarı için ön koşulun çalışma olduğunu 
ancak paylaşım ve ekip çalışması olmadan başarının sürdü-
rülebilir olmadığını öğrendim okulumdan. Bu sayede çalıştığım 
arkadaşlarımla hep bir ekip olmaya gayret ettim. Hayata dair 
değer yargılarıma şekil veren Darüşşafaka’da edindiklerim 
hem özel hem de iş hayatımda karşılaştığım zorlukları aşmam-
da en büyük yardımcım oldu. Benim için Darüşşafaka, hayatın 
tam olarak ne olduğunu bilemeyen bir çocuğun hayatına yön 
veren, onun geleceğini şekillendiren kutsal bir yuvadır. Eğer 
Darüşşafaka benim hayatıma girerek yön vermeseydi, bugün-
kü kadar mutlu bir hayatım ve kocaman bir ailem olmazdı.” di-
yerek sözlerini noktalıyor. 

İSMAİL HAKKI ALTAY: 
“DARÜŞŞAFAKA, 
FARKLI AÇILARDAN 
HAYATA BAKMAMIZ 
GEREKTİĞİNİ 
ÖĞRETTİ”

“Benim için Darüşşafaka, 
hayatın tam olarak ne olduğunu 

bilemeyen bir çocuğun 
hayatına yön veren, onun 

geleceğini şekillendiren kutsal 
bir yuvadır. Eğer Darüşşafaka 
benim hayatıma girerek yön 
vermeseydi, bugünkü kadar 

mutlu bir hayatım ve kocaman 
bir ailem olmazdı.”

ÖMER NAKIŞ: 
“İŞTE BİR YERDE 
COĞRAFYA KADER 
DEĞİL DİYOR İNSAN, 
DAÇKA VAR YA…”
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“Eserlerimi bağışlama fikri zaten  
hep kafamda vardı, araştırma yaptım. 
Bu araştırmalar sonucunda çekilmiş 
ve çekilmemiş senaryo ve filmlerimin 
tüm telif hakkını Darüşşafaka’ya 
bağışlamaya karar verdim. 
Darüşşafaka’nın bir buçuk asırdır 
yoksul çocuklara nitelikli  
eğitim sağlaması eskiden beri  
beni çok etkilemiştir.

Türk sinemasının ölümsüz filmlerinden “Selvi Boylum Al Yaz-
malım”ın senaryosunun da yer aldığı 100’ü aşkın eserinin telif 
haklarını Darüşşafaka’ya bağışlayan Ali Özgentürk, 1945 yılında 
Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji 
eğitimi alan Özgentürk, kamera asistanlığı yaparak sinemaya 
adım atıyor, 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi “Hazal” ile 
adını duyuran Özgentürk, yönetmenliğin yanı sıra senaristlik, ya-
pımcılık, oyunculuk gibi birçok alanda başarılı işlere imza atıyor.

“Babamın tıpkı Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gibi büyük bir 
eğitim idealizmi vardı. En büyük tutkusu çocuklarını okutmaktı. 
Babam doğduğumuz mahallede kız çocuklarını ilk defa okula 
gönderen insandı.” diyen Özgentürk, o idealizmi, Darüşşafaka’ya 
yaptığı anlamlı bağışla yaşatmaya devam ediyor. Hem senarist 
hem yönetmen hem oyuncu kimliğiyle tanınan Ali Özgentürk so-
rularımızı yanıtladı.

Öncelikle yolunuz Darüşşafaka’yla nasıl kesişti?
Benim, Darüşşafaka’yla tanışıklığım At filmiyle başladı. At filmi-
nin çıkış noktası babamdır. Bizim ailenin kökeni Afrikalı Berberi 
pamuk işçileridir. 12 kardeşiz, ne yazık ki üçünü erken yaşta kay-
bettik. Evimiz, Adana’da şehrin dışındaydı. İlk çocuk da bendim. 
Babam, ilkokulu iyi bir okulda okumamı istedi ve beni Adana’nın 
varlıklı ailelerinin çocuklarının gittiği bir okula gönderdi.

Aslında babam, okul yüzü görmemiş bir insandı. Okuma yaz-
mayı ve berberlik mesleğini askerlikte öğrenmiş. Mahallemize 
okul yaptırana kadar ayda bir Ankara’ya gitti. Onun çabaları saye-
sinde mahallemize okul yapıldı, su geldi. Kütüphane yaptırmaya 
kalkıştı ama onu başaramadı. İşte At filminde çocuğunu okutma 
saplantısı olan baba karakterinin çıkış noktası babamdı. 

Darüşşafaka’da babası hayatta olmayan, yoksul çocuk-
ların okuduğunu duymuştum. At filminde de bunu işledim. 
Filmin bazı sahnelerini Darüşşafaka’nın Fatih’teki tarihi bina-
sında çektim. Yıl 1981 idi. Filmin başrol karakteri olan baba, 
çocuğunu okutmak için bilerek kendini pazar mafyasına öldür-
tür. Çünkü Darüşşafaka’nın sadece babası hayatta olmayan 
çocukları okuttuğunu öğrenmişti. Böylece Darüşşafaka’yla 
tanışıklığım da başladı. 

Peki, yıllar sonra tüm eserlerinizin telif hakkını Darüşşafaka’ya 
bıraktınız. Bu fikir nasıl doğdu?
Eserlerimi bağışlama fikri zaten hep kafamda vardı, araştırma 
yaptım. Bu araştırmalar sonucunda çekilmiş ve çekilmemiş se-
naryo ve filmlerimin tüm telif hakkını Darüşşafaka’ya bağışlama-
ya karar verdim. Darüşşafaka’nın bir buçuk asırdır yoksul çocuk-
lara nitelikli eğitim sağlaması eskiden beri beni çok etkilemiştir. 
Tüm eserlerim artık Darüşşafaka’ya aittir.

Ayrıca şu bilgiyi de vermek isterim; Adana’da babamızın 
sahip olduğu, hepimizin doğup büyüdüğü evimizin kullanım 
hakkını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) verdik. TEGV, 
15 yıldır o evde yoksul çocuklar için eğitimler düzenliyor. Şimdi 
orada bir de babamın gerçekleştiremediği hayalini yerine getir-
mek istiyorum. Kardeşlerimle birlikte bir kütüphane yaptırıp, on 
bin civarındaki kitabımı da bağışlayarak Süleyman Özgentürk 
Kütüphanesi açmak istiyoruz. Bu konuda Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü ile diyalog içindeyiz. Kütüphanenin yapılacağı arsayı 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne bağışlamak istiyoruz.

Bugünlerde yeni bir çalışmanız var mı?
Yeni bir roman çalışması içindeyim. Ayrıca Darüşşafaka’ya bağış-
ladığım film hikayesi ve senaryoların kitap olarak yayımlanacağını 
da ümit ediyorum.

Çok yönlü bir insansınız. Hem senarist hem yönetmen…  
Sizin sanatla olan bu çok yönlü yolculuğunuz nasıl başladı?
Ben ilk tiyatroyla başladım. Tiyatroya başlama hikayem de hayli il-
ginçtir: İlkokuldaydım, sanırım 1955 yılıydı. Okuldan eve giderken 
duvarda Tom Sawyer’ın Maceraları adlı oyuna oyuncu arandığına 
dair bir afiş gördüm. Eve gitmek yerine seçmelerin yapılacağı ti-
yatro salonuna gittim. O yıllar Adana Devlet Tiyatrosu vardı, çok 
güzel bir salondu. Baktım çocuklar kuyruk olmuş, ben de kuyruğa 
girdim, sıra bana geldi. Salonda bizi izleyen Devlet Tiyatrosu yö-
neticileri vardı. Benden bazı şeyler yapmamı istediler; ağla, gül, 
şarkı söyle gibi… Ben de bunları yapmaya çalıştım. Seçmelere 
55 çocuk katılmıştı ve başrole ben seçildim. Babamdan gizli pro-
valara gitmeye başladım. Haftada iki gün okula gitmiyorum, çün-
kü provalar vardı. Öğretmenler benim seçildiğime sevinmişlerdi, 
provalara gitmeme izin veriyorlardı. Çarşamba günü ilk oyuna 
babam da geldi, ön sıralarda oturmuş ve sürekli ağlıyordu. Oyun 
bitince kulise gelip beni öptü. Daha sonra 15 yaşında Adana’da 
kendi tiyatromuzu kurduk, arkadaşlarımla… Köy köy dolaşıp ti-
yatro yapıyorduk. Mersin’de Arslanköy’e gittik. Oyunu oynarken 
jandarmalar geldi. Meğer 27 Mayıs İhtilali olmuş. Oyun yarıda kal-
dı, bizi karakola götürdüler, yedi gün içerde kaldık. Ne ilginçtir ki; 
biz o tiyatroyu oynadıktan yıllar sonra o köyün kadınları bir tiyatro 
kuruyor ve o tiyatro New York’ta oynayıp, ödül alıyor. 

Darüşşafakalı öğrencilere ders vermeye yönelik bir projenizin 
de olduğunu biliyoruz. Biraz bundan da bahseder misiniz?
Bir müddet önce beni sinema dersi vermem için bir üniver-
siteden çağırdılar. “Ben sinemadan anlamam” dedim. Çün-

kü sinema teorik olarak anlatılacak bir şey değil… Bir baş-
ka deyişle sinema felsefe ya da matematik değil ki. Bütün 
sinema okullarında öğrenciye birinci gün kamera verilir ve 
film çeke çeke öğrenilir. O üniversitenin rektörü, “Peki, ne 
dersi vereceksiniz?” diye sordu. Ben de “hayal” dersi ver-
meyi önerdim. Çünkü yeni kuşakların hayal dünyaları azaldı 
mı acaba diye düşündüm. Hatta gün gelecek hayal şırıngası 
icat edilecek ve hayali olmayana hayal aşısı yapılacak. Da-
rüşşafaka’ya da son sınıf öğrencileriyle “hayal tarlası” adı 
altında konuşmalar yapmayı önerdim. Ama pandemi nede-
niyle ertelemek zorunda kaldım.

Yeni projeleriniz var mı?

İki yıl önce dünyanın en büyük film festivallerinden biri olan 
Toronto Film Festivali’nin jüri üyeliğine davet edildim. Gittim, 
bütün Hollywood orada... Bizim jüride Cate Blanchett, Brad 
Pitt gibi isimler var. Orada bir prodüktör, benimle film yapmak 
istediğini söyledi ve Toronto’da kalmamı teklif etti. Kabul et-
tim. Benden Toronto’da geçen bir senaryo yazmam istendi. O 
bir ay zarfında Toronto’da girmediğim delik kalmadı. Haziran 
2020’de çekime başlayacaktık ancak pandemi nedeniyle 
şimdilik iptal edildi. Osmanlı Dönemi’nin son yıllarında femi-
nist düşünce altında mücadele eden kadın karakterlerle ilgili 
bir çalışma yapıyorum. Pandemi sonrasını tahmin edemiyoruz 
ama umarım bu projelerden biri en azından gerçekleşir.

Kemal Sunal’la bir resminizi görüyorum, bu resmin hikayesi var mı?

Evet, hiç tanımadığım Hataylı bir ev hanımı yapmış bu resmi ve 
adresimi bulup bana ulaştırdı. Çok kıymetlidir benim için… Bi-
zim Kemal’le tanışmamız şöyle oldu: 60’lı yıllarda üniversitede 
öğrenciyken ben tiyatrolarda çalışıyordum. Sıraselviler’de bir 
binanın en üst katında Ulvi Uraz’ın tiyatrosu vardı, asansör fa-
lan da yoktu. On katlı bir bina... O binanın merdivenlerini tırma-
nırken yanımda bir adam belirdi. “Nereye gidiyorsun?” dedim, 
“Ulvi Uraz oyuncu arıyormuş.” dedi. “Ben de oraya gidiyorum:” 
dedim. Böylece tanıştık Kemal Sunal’la... Seçmeler sonunda 
Ulvi Bey, ikimizi seçti. Bekçi Murtaza oyununda ikimizin de kü-
çük rolleri vardı, diyaloğumuz bile yoktu. Oyunun galasında Ke-
mal’in sahnede elinde tombalacı torbasıyla hiç konuşmadan 
bir yürüyüşü vardı. Yürüyüşün sonunda salon kahkahalara bo-
ğuldu. Bunun üzerine Ulvi Hoca Kemal’e “Sahnede bir şey mi 
yaptın oğlum?” diye sordu. “Yok” dedi Kemal… “Bir daha geç” 
dedi Ulvi Hoca… Kemal, bir kez daha geçti, seyirci bir daha 
güldü. İşte Kemal Sunal’ın büyüsü o gün doğru. Sonradan ben 
de Bekçi Murtaza’nın Müjdat Gezen ile sinema filmini çektim, 
hatta Venedik Film Festivali’nin yarışma bölümüne seçilen ilk 
Türk filmidir, Bekçi Murtaza…

Peki bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Neler yaptınız? 

Açıkçası endişeden fazla üretken olamadım. Korkuyla baş-
ladı benim için bu pandemi. Kitaplar okuyorum, yazıyorum, 
film seyrediyorum.

“TÜM ESERLERİM  
ARTIK DARÜŞŞAFAKA’YA AİTTİR”

At filmiyle Tokyo Film Festivali Büyük Ödülü’nü alırken - 1985

HABER VE FOTOĞRAF: DEMET EYİ

OCAK 2021
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  
Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nda dalgalanan Türk bayrağı, Darüşşafaka  
mezunu Cevdet Cantürk’ün (DŞ’90) yönlendirmesi ve  
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın başvurusuyla Anıtkabir Ko-
mutanlığı tarafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne hediye edildi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı  
M. Tayfun Öktem (DŞ’82); “Bizim için çok anlamlı ve gurur 
verici bir armağan. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Atamızın 
huzurunda dalgalanan bayrak artık Darüşşafaka Müzesi’nde 
olacak; her 30 Ağustos Zafer Bayramı ve her 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nda göndere çekeceğiz. Bu güzel emanetin 
Eğitim Kurumlarımıza ulaştırılmasında emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederiz.” dedi.

Bir bisiklet yolculuğu, şirketinizin kuruluş yıl dönümü, yaz-
dığınız bir öykü, doğum günüz… Neyi paylaşmak ve destek 
görmek istediğinize karar verin, kampanya oluşturun ve sizin 
için anlamlı olan anları çocuklarımız için de anlamlı kılın.

Birey ve kurumlara kampanya oluşturarak bağış top-
lama olanağı sağlayan dijital platform olan FonZip üzerin-
den Darüşşafaka Cemiyeti için kampanya yapanların ara-
sına her geçen gün yeni hayırseverler katılıyor. 

YARDIMA KOŞANLAR…
Almanya’nın farklı yerlerinde ikamet eden Darüşşafaka me-
zunu Yağmur Bütün (DŞ’2007), Vehbi Kaymak (DŞ’2005) 
ve Yavuz Oğuz Uca (DŞ’2005), 3 Darüşşafakalı öğrencinin  
3 yıllık eğitim giderini karşılamak amacıyla Dortmund’da 
koştu. Sevdikleri de FonZip üzerinden bağışta bulunarak  
3 Daçkalının kampanyasına destek oldular. 

EN ÖZEL GÜNLERİNİ ÇOCUKLARIMIZLA  
PAYLAŞANLAR…
Mutluluğunu çocuklarla paylaşmak isteyen Ezgi ve Gürkan 
çifti, sevdiklerinden düğün hediyesi almak yerine FonZip 
üzerinden Darüşşafaka adına kampanya açtı. Ömürlerinin 
aile olarak birlikte geçirecekleri dönemine “eğitimde fırsat 
eşitliği”ne destek olarak başlayan çift, en özel günlerini  
Darüşşafakalılarla paylaştı.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanak-
ları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı 
eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 
2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da 
Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğ-
rencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum 
araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğ-
renciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi 
alma hakkı elde edecek. 

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI’NA BAŞVURMAK 
İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
• Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve 
“ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü 
belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi,  
muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
• Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
• Başvuru Formu (doldurulmuş)

Fundación MAPFRE, “Darüşşafaka Veli-
lerini Arıyor” programı kapsamında yap-
tıkları bağışlarla Darüşşafaka’nın “Kuru-
cu Bağışçıları” arasına katıldı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kuru-
lu Başkanı M. Tayfun Öktem (DŞ’82) ile 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağış, İletişim 
ve Kaynak Geliştirme Komisyon Başkanı 
Zeynep Necipoğlu, 12 Ekim’de MAPFRE 
Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep 
Nazan Somer Özelgin ile Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ste-
fan Jensen’ı ziyaret etti.

Ziyarette; Öktem ve Necipoğlu tara-
fından Fundación MAPFRE’nin “Kurucu 
Bağışçı Sertifikası” ve plaketi, Özelgin’e 
ve Jensen’a takdim edildi. 

ANITKABİR’DE 
DALGALANAN TÜRK 
BAYRAĞI ARTIK 
DARÜŞŞAFAKA’DA!

GÖRDÜĞÜNÜZ DESTEĞİ 
EĞİTİME DÖNÜŞTÜRÜN

DARÜŞŞAFAKA SINAVI 30 MAYIS’TA 28 İLDE YAPILACAK

FUNDACIÓN MAPFRE, “KURUCU BAĞIŞÇI” OLDU

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın, bu yıl 29 Ekim  
Cumhuriyet Bayramı Töreni’ni her zamanki zenginli-
ğiyle internet ortamına taşındı. Darüşşafaka Cemiyeti  
Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem (DŞ’82),  
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı,  
11. sınıf öğrencisi Güler Yazgı Akata ve öğrenci temsilcisi  
11. sınıf öğrencisi Deniz Nail Tekekoğlu’nun konuşma 
yaptığı törende, Darüşşafaka Lisesi 12. sınıf öğrencileri  
“Bir Umut Cumhuriyettir” adlı tiyatro eserini canlandırırken;  
“Ey Özgürlük” ve “İlelebet Cumhuriyet” şarkılarını seslendirdiler.

DARÜŞŞAFAKA’DA CUMHURİYET COŞKUSU

Darüşşafaka’da öğrenciyken basketbolla tanışan, bas-
ketbolun Darüşşafaka’da yaygınlaşması için var gücüyle 
çalışan Yalçın Granit (DŞ’49), 1 Kasım’da vefat etti. 1932 
yılında İstanbul’da doğan Granit, babasını iki yaşındayken 
kaybetti. Ortaokul ve liseyi Darüşşafaka’da okudu. 

Basketbola Darüşşafaka’da başladı ve okulda bas-
ketbolun yaygınlaşmasına öncülük ettikten sonra 1949 
yılında mezun oldu. Darüşşafaka basketbol şubesinin üç 
kurucusundan biri olan Granit, 17 yaşındayken Ali Sami 
Yen’in teklifini kabul edip Galatasaray’ın ilk profesyonel 
oyuncusu oldu. Aynı yıl, A Millî Takım kadrosuna davet 
edildi. 1953 ve 1954 sezonlarının Fransa ligi şampiyonu 
Racing Club Paris’e transfer olarak, Avrupa’da oynayan 
ilk Türk basketbolcu unvanını kazandı.

25 yaşında basketbolu bırakan Granit, koçluk hayatına 
Darüşşafaka’da başladı. 1959-60 sezonunda Darüşşafa-
ka’ya İstanbul ligi şampiyonluğunu kazandıran takımın baş 
antrenörüydü. A Mili Takım’ın basketbol takımı tarihinin ilk 
asistan koçu olan Granit, 1961’de Milli Takım baş antrenö-
rü oldu. 1962’de Balkanların En İyi Antrenörü seçildi. 

Ömrünün son gününe kadar basketbolla iç içe olan 
Granit’in yaşamı 2016 yılında Can Yayınları tarafından 
“Adanmak: Bir Hayalin Peşinde Yalçın Granit ve Türk Bas-
ketbolunun Hikâyesi” ismiyle yayımlandı. 2014 yılında 
Darüşşafaka Spor Kulübü için yapılan röportajında “Darüş-
şafaka’ya sahip çıkın.” diyen Granit, Darüşşafaka’yla bağ-
larını hiç koparmadı. 

YALÇIN GRANİT’E VEDA

Bilgi İçin
Telefon: 

0 212 276 55 33
E-posta: 

kayit.kabul@dek.k12.tr
Web: 

www.darussafaka.org
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Çok sayıda emekli öğretmenin yaşamını sürdürdüğü 
Darüşşafaka Rezidansları’nda 24 Kasım Öğretmenler 
Günü ayrı bir önem taşıyor. Öğretmen olarak binlerce 
çocuğu yetiştiren ve ileriki yaşlarında da Darüşşafaka 
Rezidansları’nda yaşamayı seçerek babası ya da annesi 
hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli 
çocukların eğitimine destek veren rezidans üyeleri için 
farklı etkinlikler organize edildi. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında  
Darüşşafaka Rezidansları’nda törenlerle anıldı. Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nın online anma törenini rezidans bağışçı-
ları da izledi. Ayrıca 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsa-
mında rezidanslarda Atatürk köşesi oluşturulurdu.

BULMACA 
KARELERİNDEN 
UMUDA PROJESİ
İleri yaştaki kişilerde Alzheimer’ı önleyici zihinsel ve sosyal 
aktiviteler gerçekleştirmek amacıyla Anadolu Vakfı tarafından 
hayata geçirilen Bulmaca Karelerinden Umuda Projesi’nin ilk 
basamağı 8 Kasım’da Şenesenevler Rezidans’ta yapıldı. Proje 
kapsamında öğrenciler, video ve çevrimiçi çalışmalarla pande-
mi sürecinde ileri yaştaki kişilerle uzaktan vakit geçiriyor. 

REZİDANSLARDA 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ

ATATÜRK, VEFATININ  
82. YILINDA DARÜŞŞAFAKA 
REZİDANSLARI’NDA ANILDI

Darüşşafaka Rezidansları’nda pandemi sürecinde üyele-
rin vakitlerini keyifli ve kaliteli geçirmeleri için film göste-
rimleri yapılıyor. Yaz aylarında rezidansların bahçelerinde 
düzenlenen açık hava sineması etkinlikleri, havaların so-
ğumasıyla sinema salonlarına taşındı. Bağışçılardan gelen 
öneriler doğrultusunda tüm rezidanslarda düzenlenen si-
nema günleri ilgiyle karşılanıyor.

REZİDANSLARDA 
SİNEMA KEYFİ

Darüşşafaka Rezirdansları’nda uzun bir aradan sonra 
eylül ayında bağışçılara yönelik açık alan gezileri orga-
nize edildi. 27 Mart’tan bu yana karantina uygulanan 
Darüşşafaka Rezidansları’nda sosyal hizmet uzmanları 
tarafından belirlenen açık alanlara, günün en tenha sa-
atlerinde düzenlenen geziler ilgiyle karşıladı. Nakkaş-
tepe Millet Parkı, Cripton Curi Parkı gibi sakin parklara 
götürülen bağışçılar, güneşin ve doğanın tadını çıkardı.

REZİDANSLARDA  
AÇIK ALAN GEZİLERİ

Maltepe Rezidans bağışçısı Nurefşan Zeren’in “Ali” isim-
li öykü kitabı için 8 Ekim’de imza günü düzenlendi. Zeren 
daha önceki kitaplarında olduğu gibi üçüncü kitabının ge-
lirini de Darüşşafaka’ya bağışladı.

Darüşşafaka Rezidans bağışçıları, Cumhuriyet’in 97. yılını 
pandemi koşullarına rağmen coşkuyla kutladı. Tüm rezi-
danslarda günün anlamına uygun düzenlenen etkinlikleri 
bağışçılar ilgiyle karşıladı. Pek çoğu Cumhuriyet’in ilk yılla-
rına tanıklık etmiş rezidans bağışçısı, genç Cumhuriyet’in 
ruhunu bugüne ulaştırdı.

NUREFŞAN ZEREN, 
ÜÇÜNCÜ KİTABINI ÇIKARDI

REZİDANSLARDA 
CUMHURİYET COŞKUSU

OCAK 2021



Darüşşafakalılar büyüklerine “ağabey” diye hitap ederler/di; 
ilk kız öğrenciler 1971’de eğitime başlayınca, Darüşşafaka 
1972 yılında ilk ablalarına kavuştu. 

917 Mehmet Nusret, herkesin bildiği ismiyle Aziz Ne-
sin Ağabeyimiz 1961 yılında şöyle yazıyor anılarında; “Da-
rüşşafaka’lılar birbirinin kardeşidir, küçükleri büyüklerine 
ağabey der. Bu geleneğe göre, Peyami Safa’nın babası 
şair İsmail Safa da benim ağabeyim oluyor. İsmail Safa’nın 
‘Darüşşafaka’ adlı manzumesini, daha on yaşındayken ez-
berlemiştik” (1)

Bu geleneğin bir parçası olduğum için, İsmail Safa, 
Aziz Nesin de benim de ağabeylerim olur. Muhtemelen en 
tanınmış Darüşşafaka şiirinin, belki kendisinden de ünlü 
“Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binânın” dizesinde 
söylendiği gibi hepimiz çatısının gölgesinde yetiştik 
bu binanın.  

Aziz Nesin 1926 yılında Darüşşafaka’ya 
ilkokul 4. sınıftan girer ve 1928 yılında ayrılır, 
ama İsmail Safa’nın şiirini ezbere bilir. Ben 
40 yıl sonra Darüşşafaka’da okurken, İsmail 
Safa’nın şiirini duyduğumu hatırlayamıyo-
rum; yıllar sonra duymaya başladım, anla-
mam, öğrenmem bu yıl, salgın günlerine 
kaldı. (2) 

İsmail Safa ve Vasfi Mahir Kocatürk’ün 
aruz vezninde yazılmış Darüşşafaka şi-
irleri aynı ölçüdedir; “mef‘ûlü/mefâ‘îlü/
mefâ‘îlü/fe‘ûlün” 

Vasfi Mahir Kocatürk’ün, kıymetli şair 
ağabeyini selamladığı üç beyti aşağıya 
alıyorum, dilin tazeliği ve arılığına dikkati-
nizi çekmek isterim;

“Koynunda yetişmiş nice  
kıymetli zekâlar:

Sâlih Zekiler, Mehmed Eminler  
ve Safâlar…

Darüşşafaka bahçesinin  
gülleridir hep.

Darüşşafaka, nûr ocağı,  
sevgili mektep,”

“Bazen diyorum kendime rûhuyla Safâ’nın:
‘Ben sâye-i sakfında yetiştim  

bu binânın’.” (3)

İsmail Safa’nın şiirini bu yıl defalarca okudum. Darüş-
şafaka’yı, “nur ocağı, sevgili mektep”i her açıdan çok güzel 
ifade ettiğini düşünüyorum.

ÜÇ YETİM VE ÖKSÜZ’ÜN MEKKE’DEN  
DARÜŞŞAFAKA’YA YOLCULUĞU 
Yaş sırasına göre İsmail Safa (1867-1901), Ahmet Vefa 
(1868-1901) ve Ali Kami (1873-1945) kardeşlerin üçü 
de Darüşşafaka’da okumuşlardır. Ali Kami, önce Darüş-
şafaka’nın büyük iz bırakan öğretmen ve müdürlerinden 
biri olarak “Ali Kami Bey” olarak anılır, 1934 yılında Soyadı 
Kanunu ile birlikte “Ali Kami Akyüz” olur; şu anda hayatta 
olan öğrencileri kendisinden hala “Ali Kami Bey” olarak bah-
sederler. Kendisinin kısa öyküsünü gazetemizin bir önceki 
sayısında anlatmaya çalışmıştık.

İsmail Safa 34, Ahmet Vefa 33, Ali Kami 72 yıl yaşarlar. 
Üçü de geride izler, eserler bırakmışlardır. 1873 yılında an-
nelerini, 1878’de babalarını kaybederler. Mekke’de başlayan 
hayatları Anadolu’nun üç güzel kentinde sona erer; İsmail 
Safa Sivas, Ahmet Vefa İstanbul, Ali Kami Ankara’da yatarlar.

DARÜŞŞAFAKA ŞİİRİ’NDE  
ÜÇ KARDEŞİN İZLERİ
İsmail Safa’nın Darüşşafaka Şiiri’nin iki bendinde kendi ha-
yat hikayelerinin izleri de görülür;

“On altı yıl evvelce ki mahrûm pederden/On altı yıl 
önce mahrum kalınca pederden

Bî-vâye vü bî-kes, yine vâreste kederden/Nasipsiz, 
kimsesizdim ama kurtuldum kederden 

Ma‘sûm, çocuk, bî-haber ahkâm-ı kaderden/Masum, 
çocuk, habersiz kaderin hükümlerinden

Oldum burada fâriki her sûd u riyânın/Burada ayırt et-
tim yararlı olanı ve ikiyüzlülüğü 

Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binânın/Ben çatısının 
gölgesinde yetiştim bu binanın.”

Şiirin 6. bendinde kardeşlerinden de bahseder;
“Üç öksüz… o mektep bize mâder, peder 

oldu/Üç öksüz… o mektep bize anne, baba oldu
Eyvâh… “Vefâ” korkarım artık heder oldu!/ 

Eyvah… “Vefa” korkarım artık heder oldu
Lâkin tanıyan girye ile yâd eder oldu/La-

kin tanıyan gözyaşı ile anar oldu
Birkaç seneler hemdemi, “Kâmî”yle 

“Vefâ”nın/Birkaç sene arkadaşıydı Kami ile 
Vefa’nın

Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binânın/
Ben çatısının gölgesinde yetiştim bu binanın” 

Bu bendi okuduğumdan beri, Darüşşa-
faka’nın üç kardeşin hayatındaki yeri daha 
iyi nasıl anlatılabilirdi diye düşünüyorum… 
İsmail Safa’nın, Muallim Naci’nin kendisine 
uygun gördüğü “şair-i mader-zad”, “anadan 
doğma şair” unvanını fazlasıyla hak ettiğini 

düşünüyorum.
Korona günlerinde İsmail Safa’nın Da-

rüşşafaka şiirini öğrenmeye, anlamaya çalı-
şırken en büyük destek ve yardımı Mustafa 

Özkat Hocamızdan gördüm. Bu çalışma esna-
sında, Şair-i Mader-zad İsmail Safa Bütün Şiir-

leri (4) adlı kapsamlı eserden haberdar oldum ve 
yararlandım. Bu kapsamlı eser 1092 sayfada tüm 

İsmail Safa külliyatını hepimize sunmaktadır. Emeği 
geçenlere müteşekkirim.

İsmail Safa Ağabeyimizin kısa ömrü Sivas’ta noktala-
nır. Ebedi istirahatgahı, adeta Sivas’ın kalbinde yer alan Ali 
Ağa Camii’nin haziresinde bulunmaktadır. (5)

İsmail Safa Ağabeyimizi, kardeşlerini de, değerli hoca-
larımızdan Yahya Kemal Beyatlı’nın dizeleriyle analım;

“…
Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler.”

1. Aziz Nesin’in Anıları, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, Nesin 
Yayıncılık A.Ş., 3. Basım, Nisan 2017, s.238
2. https://www.darussafaka.org/haberler/safa-ve-kocaturkun-
darussafaka-siirleri 
3. https://www.darussafaka.org/haberler/safa-ve-kocaturkun-
darussafaka-siirleri 
4. Şair-i Mader-zad İsmail Safa Bütün Şiirleri, (Çeviriyazı-
Tıpkıbasım), Yayına Hazırlayanlar, Prof. Dr. Bahri Selçuk, Doç. Dr. 
Özcan Bayrak, Doç. Dr. Hasan Şener, Öğr. Gör. Mesut Algül, Editör 
Prof. Dr. Süleyman Çaldak, Hiperyayın, İstanbul, 1. Baskı, 2019
5.  https://www.darussafaka.org/haberler/darussafakali-
agabeyimiz-sair-ismail-safa-nin-mezarini-ziyaret-ettik
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HEPİMİZ SÂYE-İ SAKFINDA YETİŞTİK BU BİNÂNIN

“Koynunda yetişmiş nice kıymetli zekâlar:
Sâlih Zekiler, Mehmed Eminler ve Safâlar…

Darüşşafaka bahçesinin gülleridir hep.
Darüşşafaka, nûr ocağı, sevgili mektep,”

Vasfi Mahir Kocatürk 

“Mustafa Özkat Hocama Saygıyla”

İsmail Safa’nın (DŞ’1886), tüm Darüşşafakalıların 
hafızasında yer eden, 31 Aralık 1895 tarihli Darüşşafaka 

şiiri, 1896 tarihinde yayımladığı “Unutulmuş Şeyler” 
anlamına gelen Mensiyyât adlı kitabının [İsmail Safâ, 

Mensiyyât, Birinci Tab’ı, Âlem Matbaası – Ahmed İhsân ve 
Şürekâsı, Kostantiniyye (İstanbul), R. 1312/1896]  

106-109. sayfaları arasında yer almıştır.  


