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DERNEĞi
Kar sevilen bir olaydır. O beyazlık ve 
saflık, temizlik insanlarda daima 
bembeyaz düşleri, geleceği düşün-
dürür.

Bu kar yağışında da, o çok eski  düş-
lerim bana sorular sormaya başladı. 
O düşlerim ki; sonradan gerçek ol-
muştur ama, ben nedense düşlerimi 
hep gerçeklerden daha fazla sevmi-
şimdir.

Çocukken, gençken neden hep öğret-
men olma düşleri kurdum acaba?

Bir öğretmen ailesinde yetiştiğim için 
mi? Çocukları, gençleri çok sevdiğim 
için mi? Yoksa okuldaki öğretmenleri-
me öykündüğüm için mi? Bunların 
hepsinin etkisi vardır bence…

O kurduğum düşler gerçek olduğu 
zaman, ben kendimi bir Anadolu ka-
sabasında bulmuştum. Ürkek, tedir-
gin ama bir o kadar da heyecanlıy-
dım. Eğitime, öğretime susamış 
güzel yüzlü, saf, temiz kar beyazı yü-
rekleri ile beni karşılayan yavrula-
rımla başlayan öğretmenlik hayatım 
tam otuz üç yıl sürdü. 

Bugün o yılları anarken, düşünürken 
yaşadığım çetin şartların ağırlığını 
bile unutuyorum. Dudaklarımda bir 
tebessüm, o masum kar beyazı yü-
rekli yavrularımın yüzleri geçiyor gö-
zümün önünden…Latife, Ünzile, Ka-

mile, Saniye, Çiçek, Filiz…

Yaşadıklarım çok önemli gerçeklerdi.  
Zorluklarla savaşan bir görevim var-
dı. Yavrularımdı onlar benim. Eğitim-
leri, öğretimleri için canlarını dişleri-
ne takan, büyük kurtarıcı 
M.K.Atatürk’ün ışıklı yolunda yürü-
yen, bugün yurdun dört bir tarafında 
çeşitli meslek gruplarında görev ya-
pan, kar tanelerimdi onlar. Canım-
dan çok sevip, koruyup, kolladığım 
öğrencilerimdi onlar benim…

Şöyle bir deyiş vardır; Düşlerin ger-
çekleşmesi için önce uyanmak ge-
rek… Ben düşlerimin gerçekleştiğini 
bu ulvi mesleği, öğretmenliği seçti-
ğim için görmüştüm. İnanır mısınız 
hala, en çok gördüğüm rüyanın geç-
tiği mekan, daima okuldur. Okul eş-
yalarımı, defterimi, kar tanelerimi 
kaybeder, sonra bulurum…

Bu kar yağışında da yıllar sonra, ye-
tiştirdiğim öğrencilerimi, çok sevdi-
ğim yavrularımı, kar tanelerimi dü-
şündüm. 

İyi oyuncular bulmak çok kolay ha-
yatta. Zor olan, onları birlikte oyna-
tabilmektir. Ben hep bu duygularla, 
onlarla iyiye, doğruya, güzele, gerçe-
ği gösteren bilime yelken açtım, kü-
rek salladım. Birlikte mükemmellik 
arayışına girdik bu anlayışta, yarım 

ölçekle yetinmedik, onun tümüne sa-
hip olmak için çaba gösterdik. Bu 
çaba, çoğu kez aile hayatımın bile 
önüne geçti. 

Kar taneleri hep düşlerimde oldu, 
hala da öyle…

Bu mesleği iyi ki seçmişim. Seçmek, 
seçmediğini kaybetmeyi göze al-
maktır. Benim aklım, bedenim, ru-
hum hep düşlerimdeki gibi. 

Bu duygularımı, Erenköy Kız Liseliler 
Derneğindeki  görevimi azimle, ce-
saretle, çalışkanlıkla yerine getirme-
ye, kar tanelerimiz için çalışmaya, 
onların daimi yuvası olan okulumuz 
için çalışmaya devam ederek  sürdü-
rüyorum.  

Çağrımdır, tüm Erenköy Kız Liselileri 
okulumuzun lise eğitimine başlama-
sının 100.yılı olan 2016 yılında birlik-
te bir çığır açmaya, dernek çalışma-
larımıza katılmaya, kar taneleri için 
çalışmaya bekliyorum, hepinizin yeni 
yılını kutluyorum.

H. Gülay Gönül Şarlak

Yönetim Kurulu Başkanı 

 Erenköy Kız Liseliler Derneği

KAR
TANELERİM
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Derneğimizi 70 yıl önce arkadaşlarıyla 
beraber kuran, 1944 EKL mezunu, yıllardır 
A.B.D’nde hekimlik yapmış olan emekli 
Dr.Mutlu Urcun Atagün’ün Bodrum’dan 
A.B.D’ndeki evine geçmek üzere İstanbul’da 
olduğu birkaç günü kaçırmak istemedik ve  
Mutlu ablaya camiamızın kurduğu dernek için 
şükranlarını ifade eden bir plaket takdim 
ettik.
Mutlu ablayı yeni yıl öncesi Amerika’daki 
evine uğurlarken bu buluşmayı İstanbul’da, 
rahmetli ablası, derneğimize 45 sene 
başkanlık yapmış Avukat Meral Urcun 

ablamızın hatıralarla dolu evinde gerçekleş-
tirdik.
Osmanlı’nın önemli paşalarından Rıza Urcun 
Paşa’nın üç kızından biri olan  Mutlu Urcun 
Atagün 1927 yılında Sarıkamışta dünyaya 
gelmiştir.  Urcun kardeşler Meral, Melda ve 
Mutlu, 1939, 1941 ve 1944 yıllarında 
EKL’nden mezun oldular, ablaları hukuk 
fakültesinde devam ederken Mutlu Urcun ise 
5 yıl üst üste iftihar listesine girdiği için 
sınavsız kabul edildiği İstanbul Tıp Fakültesini 
bitirdikten sonra Yakacık sanatoryumunda 
bedelsiz asistanlık yapmıştır. 1952 yılında 
evlenmiştir. “Beyin Akımı” davetlisi olarak 
Amerika’ya gitmiş ve İngilizce bilmediği 
halde, EKL’nde öğrendiği Fransızca ile 
Kanadalı hastalara bakarak başladığı 
hekimlik hayatını başarıya sürdürmüştür.  
A.B.D’ne yerleştiği ilk dönemde yaşadığı 
kentteki şehir gazetesinde peçesiz çarşafsız 
saçı açık bir Türk Hekim Hanım diyerek 
hakkında yazılar çıkmıştır. Amerika’da 
Dahiliye İhtisasını tamamlayıp, 1 yaşındaki 
kızıyla vatanına dönmüştür. Burada ihtisas 
imtihanını verdikten sonra Süreyyapaşa 
Sanatoryumunda Dahiliye Şefliği yapmıştır. 2 
yıl sonra oğlu ve kızıyla Amerika’ya dönmüş 
ve kariyerine dahiliye şefi olarak devam 
etmiştir.

Mutlu abla EKL yangınını duyar duymaz 
okula koşup yangın yıkıntıları arasından 
bulduğu avize parçasını ömrü boyunca 
başucundan ayırmamış  ve daha sonra 
derneğimize kıymetini bileceğimize inançla 
teslim etmiştir.
Tüm Erenköy Kız Liselilere Mutlu ablanın 
selamlarını ve iyi seneler dileklerini iletiyo-
ruz... Mutlu ablamıza sağlık, afiyet ve adı gibi 
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.  Kendisinin 
EKL’nin lise olmadan önce kuruluşunun 100.
yılına denk gelen 2011 yılı Mezunlar 
Günü’nde yaptığı konuşma metnini sizlerle 
paylaşıyoruz.

Yüz yıl dile kolay…..
Erenköy Kız Lisemizin bu yüz yılının on yılı 
Meral, Melda, Mutlu biz üç kardeşe eğitim 
verdi.
1934 – 1944 yılları arasında ki bu eğitimle 
bizi hayata hazırladı, birimiz Dr. İkimiz Avukat 
olduk. Ayrıca E.K.L. bize anneliği, hayat müca-
delesini öğretti. Aldığımız diploma, zorlukların 
kapılarını açan anahtar oldu.
Ben 13 yaşında 5 gün 5 gece sadece 
yanımda Melda ablamla, trenle Sarıkamış’tan 
İstanbul’a gelmiştim. Yeter ki E.K.L. de 
okuyayım diye.
E.K.L. den aldığım eğitimle her yıl iftihar 

listesine geçerek İst. Tıp Fakültesine imtihan-
sız girmiştim. Kim derdi ki bir gün 17 
yaşımda bir Tıp talebesi olarak 1945 yılı 
Mezunlar gününde yanıp kül olmuş Rıdvan 
Paşa Konağının külleri arasında bulduğum 
şahane avizenin kristal parçasını elimde 
tutarak göz yaşlarımla sizlere sesleneyim. 
E.K.L. Bitirenler Derneğimizi canlandıralım 
diyeyim.
İşte o zaman tekrar faaliyete geçen E.K.L. 
Bitirenler Derneğinin Başkanlığını (öğünmek 
gibi olmasın ama benim idolüm ablam) 
Avukat Meral Urcun son 40 yıldır üslenmiş ve 
Derneği çok verimli olarak devam ettiriyor. 
Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Mezunlarımıza ve okulumuzun yüzüncü 
yılında (1911 – 2011) 50.yıl madalyalarını 
alan genç arkadaşlara başarılı hayat imta-
hanları vermelerini dilerim.
Unutmayalım Atamız, ‘‘Şimdi ufukları 
görüyoruz, amacımız ufukların ötesini 
görmektir’’ demişti. Sizlere bu yolda da 
başarılar dilerim.
E.K.L. sinin eğitiminde çok büyük rolü olan 
Müdürümüz Sayın Kamil Önalan başta olmak 
üzere bütün öğretmenlere teşekkür ve 
saygılarımı iletmek isterim.

E.K.L. Bitirenler Derneği Kurucu Üyesi

29 Aralık 2015’de çok güzel bir şey yaptık

Erenköy Kız Liseliler Derneği bu yıl 43 
öğrenciye burs veriyor. Bu imkanı bir 
yüce gönüllü; kendisi okulumuz mezunu 
olmadığı halde, derneğimize büyük bir 
bağışta bulunan rahmetli müdiremiz, 
kıymetli öğretmenimiz Sabiha Erbay 
hanımefendi sayesinde sağlayabiliyo-
ruz. Derneğimizde gönüllülük ve gelecek 
nesillere sorumluluk bilinciyle görev 
yapan her yönetim kurulu üyemiz, bu 
mirası en doğru şekilde yarınlara 
taşımak sorumluluğundadır. Üyelerimi-
zin de aynı duyarlılık ve sorumlulukla 
derneğimize maddi desteklerini sürdü-
rerek, bu büyük şansı bize bahşeden 
kıymetli öğretmenimiz Sabiha Erbay’ın 
arzusuna itaat ve sadakatle, daha çok 
genç kızımıza ışık olmayı burslarla ve 
okulumuza destek vererek, hep sürdür-
mesi için aynı sorumluluğu kalplerinde 
taşımasını diliyoruz. 

Gönüllülük Nedir? 
Bireye Neler Kazandırır? 
Sivil toplum alanında vatandaşların 
yanı sıra dernekler, vakıflar, platformlar 
ve sosyal ağlar gibi yapılar yer almak-
tadır. Sivil toplum tanımına bağlı 
olarak bu alanda yer alan sivil toplum 
örgütlerinin (STÖ’lerin) şu koşulları 

sağlaması beklenmektedir: (1)

 Devletten bağımsız olmak, 
 Gönüllülük esasına göre örgütlen-

mek,
 Toplum yararına hareket etmek, 

“toplumsal iyi”den yana olmak, 
 Yönetimin demokratik yollarla 

belirlenmesi. 
Bir başka tanıma göre ise STÖ’lerin şu 
özellikleri sağlamaları beklenmektedir: 
 Örgütlülük, 
 Kendi kendini üretme,
 Devletten her alanda ayrışma, 
 Bağımsız karar alma süreçlerine 

sahip olma, 
 Şiddete karşı olma,
 Devletin içinde yaşama, ama onunla 

özdeş olmama, hatta devlete karşı 
koyabilme,
 Gönüllülüğü temel alma, 
 Siyasal topluma dâhil / müdahil 

olmama.
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık ve 
başka bir çıkar beklentisi içinde olma-
dan; ailesi ya da yakın çevresi dışındaki 
bireyler için; toplumun yararına olduğu 
düşünülen bir hedefe ulaşmak için; 
kendi isteği ile veya ihtiyaç doğrultu-
sunda, toplumsal girişim bünyesinde 
yer alarak ya da STÖ’de sürdürdüğü 

faaliyetler olarak tanımlanabilir. (2)

Gönüllülük bireylere bilgi, deneyim, 
enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, profes-
yonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme 
gibi nitelikler kazandırır. Gönüllülükte 
bireyler bir kazanç beklentisinde 
bulunmamalarına rağmen, en büyük 
kazanımları edindikleri yetkinliklerdir.
Bir STÖ’nün geniş bir gönüllü tabanına 
sahip olması, misyonu doğrultusunda 
çalıştığı, alanını iyi tanıdığı, bu alanda 
yarattığı farkı iyi anlatabildiği ve 
başkaları tarafından da sahiplenilmiş 
olduğu anlamına gelir. STÖ içinde 
üyeler, bağışçılar ve gönüllüler, kurulu-
şun profesyonel çalışanını destekleyen 
önemli bir güçtür. Bu gücün artması 
STÖ’nün çalışma alanında büyümesi de-
mektir. Geniş ve nitelikli bir gönüllü 
tabanı, STÖ’nün parasal olanaklarıyla 
belki de hiçbir zaman sahip olamayaca-
ğı bir insan kaynağını maddî bir harca-
ma yapmadan kullanabilmesi demektir. 
STÖ’ler için gönüllü gücünü kullanabil-
mek önemli bir beceridir. Bu beceri 
STÖ’yü gerçekten sivil ve toplumsal 
kılar. Gönüllüler aynî ve maddî kaynak-
lara ulaşılmasından, yönetime destek 
olmaya; toplumda katılımcılığın özendi-
rilmesinden, kuruluşun başarısının ve 

hizmetlerinin yayılmasına kadar çok 
farklı işlevler üstlenebilir.

Gönüllüler Neden 
Önemlidir?
 STÖ’nün gönüllülerden destek 

alması kurumun başarısının gösterge-
sidir. 
 STÖ’nün gönüllülerle çalışması 

kurumun tanınırlığını artırır, hizmet ve 
çalışmalarının toplum tarafından 
görülmesini sağlar. Gönüllüler STÖ ile 
toplum arasında köprü görevi görür. 
 Gönüllüler, STÖ’nün hizmetlerinin 

daha etkili olmasını sağlar. 
 STÖ’lerin kısıtlı bütçelerle ve güçlük-

le yürüttükleri projeler, gönüllülerin 
desteğiyle hayata geçirilebilir.
 Konusunda uzman olanların, eğitim 

seviyesi yüksek ve/veya proje konusun-
da deneyim sahibi kişilerin, gönüllü 
olarak katılımı STÖ’lerin çalışmaların-
daki verimliliği, etkiyi ve çalışma 
kalitesini olumlu yönde etkiler.

(1) Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim 
Rehberi, Gürcan Banger
(2) STÖ’ler için Gönüllülük ve Gönüllü 
Yönetimi Rehberi, Özel Sektör Gönüllüler 
Derneği

BURSİYER SAYIMIZ 43…
BİZ ONLARI OKUTMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUK, SİZLERİ DE BEKLERİZ…

Lisemizin 100. yılında 
1000 yeni üyemizi aramıza bekliyoruz!

Derneğimiz 71. yılında üye aidatları ve bağışlarınızla hizmetlerini 
sürdürmektedir. 2016 yılı aidatımız yıllık 100.- TL’dir.
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H A B E R L E R

Aralık 2015 de EKL Ebebiyat Öğ-
retmenlerinden Celal Özcan beye-
fendi vefat etti, tüm camiamıza 
baş sağlığı diliyoruz. Öğretmenimiz 
hatıralarımızda daima okul yıllıkla-
rındaki fotoğrafı ile yer bulacaktır. 

Derneğimiz yönetim kurulu yedek 
üyemiz Aytaç Özbank’ın kızı Mimar 
Ayça Özbank,  Mara Jewellery mar-
kası ile uluslararası  alanda dikkat 
çeken tasarım mücevherler  yapıyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Vogue Kasım 2015 S:118

İstanbul Bienali 
Rehberli Turu sonrası 
Karaköy’de Yemek

Erenköy Kız Liselilerle 100 Yüze Çalışması
Sevgi Molovalı Çubukçu ile buluştuk
Erenköy Kız Lisemizin lise eğitimine başlamasının 
100.yılında yayınlanmak üzere  hazırlıkları devam 
eden “100 Yüze” adlı kitap  çalışması için Maltepe 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ha-
kan Aytekin, 2. Başkanımız Nesibe Günalp Kal ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Elif Sungur’dan oluşan ça-
lışma grubumuz değerli üyemiz 1955 mezunu Sev-
gi (Molovalı) Çubukçu’yu evinde ziyaret ettik.

Kamera kaydı da yaptığımız buluşmada, Sevgi ab-
lamız 1950’ler EKL ortamını, arkadaşlarını, öğret-
menlerini ve onlarla yaşadığı unutulmaz hatıraları-
nı bizlerle paylaştı, fotoğraflarını ve özenle 
sakladığı karnelerini, takdir belgelerini arşivimiz 
için paylaştı.

Sohbetten akılda kalan hoş ayrıntılardan biri de 
Sevgi ablamızın 9.sınıftayken kendi elleriyle dikip 
giydiği montu ile çekilmiş fotoğrafıydı, kendisin-
den o yıllarda Türkiye’de fermuar dahi bulunmadı-
ğını öğrendik. Bir başka hoş anı ise Kimya dersin-
den, Sevgi abla sırada otururken tıkır tıkır sesler 
duyuyor, ne olduğunu anlamaya çalıştığında fark 
ediyor ki, tıkırtılar kendisinin titremeleridir, dersin 
ve hocanın ciddiyetinin etkisiyle tir tir titremekte-

dir. Lise yaşamı boyunca hep takdirle sınıf geçi-
yor, sonrasında İTÜ’de Elektrik Mühendisliği  eğiti-
mi alıyor. PTT de mühendis olarak çalıştığı 
dönemde uluslararası konferanslara katılıyor. Bu 
konferanslarda da batı ülkelerinin ilgili kuruluşları-
nın temsilcileri arasında kadın mühendis bulunma-
dığından oldukça alaka görüyor ve kendisinin mü-
hendis olarak konferanslarda bulunması hayretle 
karşılanıyor.

Sevgi Çubukçu hanımefendiye nazik ev sahipliği ve 
paylaştığı anılar  için müteşekkiriz, kendisine sağ-
lık ve mutluluklar diliyoruz.

Sakıp Sabancı Müzesi Zero Sergisi ve ardından 
Kireçburnu’nda yemek

Ekim - Kasım Gezilerimiz

Karar Kimin? Adlı oyunu 
izledik
Her ay düzenli olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız dernek gezi-
lerimizde birinde oyun izleyelim istedik ve 14 Kasım’daki gezimiz 
için, Kadıköy  Tiyatro Ak’la Kara tarafından sahnelenen “Karar 
Kimin” isimli oldukça ses getirmiş oyuna gittik. Son sahnelerde 
neler olacağının seyirciler tarafından belirlendiği başarılı oyunu 
Atilla Şendil yönetmiş. Hakan Altuntaş, Savaş Özdural, Pelin Du-
rancı ve tüm değerli oyuncuların  emeklerine  sağlık diyoruz. Al-
kışlarımız hepsi için.
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E T K i N L i K L E R i M i Z
Mahmure İnceoğlu ile Buluştuk 

Erenköy Kız Liseliler Derneği olarak, Erenköy Kız Lise-
sinde yetişmiş ve kariyeri sırasında EKL’nde öğretmen-
lik yapmış olan sevgili öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Gününü 28 Kasım 2015’de dernek merkezimizde bir da-
vet yaparak kutladık.  

Araştırmalarımıza göre tespit edebildiğimiz öğret-
menlerimizden  Şükran Çiçek, Füsun Unat, Yeşim Genç, 
Nermin Ada, Emek Türk, Fulya Tekelioğlu, Belgin Be-
ken Dartan, Hülya Hüdaioğlu, Yurdanur Gündem ve Nil-
gün Şenay Göksoy için hazırladığımız plaketleri dave-
timize icabet edebilen öğretmenlerimize takdim ettik. 
Dönem başkanımız Gülay Şarlak’ın açılış konuşması ile 
başlayan törene üyelerimiz ve Erenköy Kız Lisesinde 
görev yapmış emekli öğretmenlerimizden de katılım 
olması bizleri çok memnun etti, pastamızı kestikten 
sonra  öğretmenlerimizin okul anılarını dinlerken kah 

neşelendik, kah hüzünlendik. 

Erenköylü öğretmenlerimize camiamız adına teşekkür-
lerimizi ilettiğimiz bu güne sağlık sorunları nedeniyle 
katılamayan Okul marşımızın güftesinin yazarı, sevgili 
öğretmenimiz emekli edebiyat öğretmeni Mahmure 
İnceoğlu’nu ise 15 Ocak’ta evinde ziyaret ederek öğret-
menler günü için hazırladığımız plaketini takdim ettik.

Değerli öğretmenimiz bu ziyaretimizde, hazırlıkları de-
vam eden belgeselimiz için okul marşını seslendirdi, 
dernek ikinci başkanımız ve aynı zamanda öğrencisi 
Nesibe Günalp Kal ve yönetim kurulu üyemiz Elif 
Sungur’a kendi yazdığı kitapları armağan ederek yeğeni 
Aziz beyin desteği ile zarif ev sahipliği yaptılar.  Bu bu-
luşmayı organize eden, EKL öğretmenlerinden ve dernek 
üyemiz Sayın Nermin Ada’ya ayrıca teşekkür ediyoruz.

Mahmure (Alşıran) İnceoğlu 1919 doğumlu olup Eren-

köy Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Neyzen 

Tevfik’ten edebiyat dersleri almıştır. Çamlıca Kız Lisesi, 

Kandilli Kız Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi’nde görev yapan 

öğretmenimiz, ayrıca EKL camiasına okul marşının güf-

tesini yazarak armağan etmiştir.  Kendisine sağlık ve 

afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle Sayın Şefika Kamçez’in 

bloğunda yayınladığı 1957-1958 yılı Erenköy Kız Lisesi 

öğretmenlerinin bir arada görüldüğü fotoğrafı da sizler-

le paylaşıyoruz. Fotoğrafta 12 numara ile gösterilen Sa-

yın Mahmure İnceoğlu ile birlikte numaralanmış sıraya 

göre o dönemin unutulmaz öğretmenleri olan Behice 

Kaplan, Hesna Humbaracı, Fahriye Bütün, Faruk Çetin, 

Fahamet Çandarlı, Macide Okçu, Mefaret Arkın, Maide 

Kuyulu, Mükerrem Süel, Meziyet hanım, Gülsüm Dalibar, 

İclal Kutsan, Seher Ural, Naciye Serteser, Sadiye Şen-

ver, Ratibe Tenghizman, Zekavet Baykal, Nebile Ergene, 

Rabia Yarkın, Neriman Gökay, Halime Paksever, Gülfeza 

Okay, Feliha Oksal, Reşat Seser, Ali Rıza bey, Seher Kös-

tem, Faika Sönmez, Handan Örs, Sadiye Birim, Beraat 

Üngör  yer alıyor, ebediyete intikal eden öğretmenleri-

mizi rahmetle anıyor, Mahmure hocamıza uzun ömürler 

diliyoruz.

ERENKÖY KIZ LİSESİ MARŞI

Hakikat güneşimiz, özgürlük rehberimiz

Eşitliği severiz üstünlük emelimiz.

Memleketin ümidi genç fidanlar bahçesi

Varlığınla bin yaşa Erenköy Kız Lisesi.

Fatih’in neslindeniz Atatürk izindeyiz,

Bilgi bize ışıktır biz ona pervaneyiz.

İstanbul’un incisi genç fidanlar bahçesi,

Varlığınla bin yaşa Erenköy Kız Lisesi.

Mahmure İnceoğlu

Ahmet Ümit ile Birlikte
Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sekreteri-
miz Güzin Övünç, Erenköy Kız 
Lisesi’nden sınıf arkadaşları Özlem 
Özcan Günhoş, Betül Vardar Artık ve 
Nermin Uyan Aka ile ünlü yazar Ah-
met Ümit’in yeni kitabı “Elveda Güzel 
Vatanım” konulu bir sohbete katıldılar. 
Romanın da geçtiği Pera Palas Otel’de 
gerçekleştirilen etkinlik sonrası Ah-
met Ümit’e kitaplarını imzalatan EKL-
liler, onunla tanışma fırsatı buldular. 
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Derneğimizin bin bir 
emekle düzenlediği Yılbaşı 
Kermesi’ne çok zevkli ve 
şık ürünler hazırladığınız 
için, ellerinizle çiçekler 
yetiştirip satalım diye 
bize verdiğiniz için, leziz 
yiyecekler hazırlayıp 
ikramlara kattığınız için, 
emeğinizi esirgemeyip 
tezgahların başında 

beklediğiniz için, sanatsal 
üretimlerinizi bağışlayıp 
değerlendirmemize 
olanak verdiğiniz için, 
gelip alışveriş ederek 
destek olduğunuz için ve 
en önemlisi Erenköylülük 
ruhunu ve dayanışmasını 
sürdürdüğünüz için müte-
şekkiriz, harikasınız 
Erenköy Kız Liseliler...

Harikasınız!
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2015 Çalışmalarımız
Okul Arşivinin Yenilenmesi Projesi

Öğretmenler Günü Kutlaması

Değerli Erenköy Kız Liseliler, 
geçtiğimiz yıl EKL arşivinin yeni-
lenmesini  dernek olarak gerçek-
leştirdik. Bu konuda Sekreter 
üyemiz Güzin Övünç, okulumuza 
çağdaş bir arşiv kazandırılması 
için en iyi arşiv firmalarından 
teklifler alarak okul yönetiminin 
belirttiği ihtiyaçları en uygun fi-
yata karşılayan firmanın seçi-
minden arşiv dolaplarının tesli-
mi ve montajına kadar titiz ve  
fedakarane çalışmalar yürüttü, 
kendisine teşekkür ediyoruz. Ar-
şivin teslimi Kasım ayında ta-
mamlandı. 

Arşiv içeriğinin yeni  dolaplara 
taşınmasının ardından 12 Ocak 
2015 de okul müdürü Sayın Ber-
na Ocakçıoğlu’nu ziyaret ederek 
arşiv odasına bu çalışmamızı 
ebediyete taşıyacak olan plake-
timizi çaktık. Okul aile birliği 
üyelerinin de katıldığı küçük tö-
ren sonrası  EKL giriş kapısı iç 
tarafında yapılan yeni iç düzen-
lemeleri çok beğendik ve sizler 
için burada da bir fotoğraf  çek-
tirdik.

Arşivin düzenlenmesi derneği-
miz açısından  da oldukça önem-
li, okulumuzun lise eğitimine ge-
çişinin 100. yılı nedeniyle 
hazırlıklarına başladığımız  kitap 
çalışmasına kaynak olacak pek 
çok belgeyi okul arşivinde bula-
cağımıza inanıyoruz, bu çalış-
malarımız ilerledikçe bülten ve 
sosyal medya hesaplarımızdan 
sizlerle bilgi paylaşmaya devam 
edeceğiz Bu çalışmalar bizlere 
okulumuz ve çok sevgili kız öğ-
renciler için hizmetlerimize 71 
yıldır devam etmenin gururunu 
bir kez daha yaşattı, tüm camia-
mıza bizleri destekledikleri  ve 
güvenleri olduğu sürece böyle 
nice çalışmalar yapacağımıza 
söz veriyoruz.

Dernek merkezimizde 28 Kasım 2015 Cumartesi 
günü 24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ dolayısıyla 
bir kutlama düzenledik. Bir yandan okulumuzdan 
mezun olup aynı zamanda okulumuzda görev yap-
mış öğretmenlerimize bir teşekkür plaketi sunar-
ken, bir yandan da okulumuzda buluşamadığımız 
emekli ve çalışan öğretmenlerimizi ağırladık...

Plaket hazırlanan diğer öğretmenlerimiz 
Asiye Ak, Belgin Beken Dartan, Yurdanur 
Gündem, Nilgün Şenay Göksoy, Yeşim 

Genç, Emek Türk, Fulya Tekelioğlu’na da 
kendileri ile randevulaşılarak plaketleri 
takdim edilecektir.

Öğretmenimiz Şükran Çiçek 
plaketini alırken

Öğretmenimiz 
Hülya Hüdayioğlu

plaketini alırken

Öğretmenimiz Füsun Unat
 plaketini alırken

Öğretmenimiz Nermin Ada plaketini alırken
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Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Erenköy Kız 
Anadolu Lisemizin lise eğitimine başlamasının 100.
yılı olan 2016 senesi için derneğimiz tarafından ya-
pılan çalışmalar kapsamında hazırlanıp yayınlana-
cak “100 Yüze” adlı kitap  çalışmasına Maltepe Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan 
Aytekin başkanlığında akademisyenler ve derneği-
miz üyelerinden oluşturulan  komisyon ile başlamış 
bulunmaktayız.

Mezunlarımızla sözlü tarih yöntemi kullanılarak ya-
pılacak niteliksel araştırma çalışması yanında Eren-
köy Kız Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretimle ilgili ar-
şivinde geçmiş 100 yıldan izlenimler verecek 
doküman, fotoğraf ve eğitim öğretim araç gereçle-
rinin tespit edilerek 100.yıl kitabımızda kaynak ola-
rak kullanılması ve yer verilmesi planlanmaktadır. 

Bu çerçevede mezunlarımızdan 1944 mezunu, der-

neğimizin kurucularından  Dr.Mutlu (Urcun ) Atagün,  
1955 mezunu Sevgi (Molovalı) Çubukçu, 1960-61 
mezunlarından Tezer (Ercivelek) Sungur, Ayşe (Çizer) 
Serez,  Ayla Tamer, Aynur (Kolçak) Tosun, Nezahat 
Karabekir, Sevim (Karagöz) Günal, Esin (Usuk) Ab-
basgil ve İnci (Kaytaz) Erkan ile buluştuk, hatıralarını 
kayıt altına aldık, kendilerine zaman ayırdıkları ve 
verdikleri bilgiler  için teşekkür ederiz.
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H Ü Z U N L E R i M i Z

           S E V i N Ç L E R i M i Z
Denetim Kurulu Üyemiz Neşe Özkal’ın oğlunun düğün törenine 
dernek Yönetim Kurulu olarak katılmaktan onur duyduk.

Kermeslerimizde ve etkinliklerimizde gösterdiği örnek tavrıyla değerli üyemiz Şükran Bilgici, eşini kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

19 nolu Üyemiz Mübeccel Çobanoğlu’nu kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz.

17 Şubat Çarşamba Deniz Müzesi ziyareti ve Ortaköy’de yemek

19 Mart Cumartesi Koç Müzesi ziyareti

23 Nisan Cumartesi 100. yıl kutlaması - akşam yemeği

24 Nisan Pazar Mezunlar Günü

Y A K L A Ş A N  E T K i N L i K L E R i M i Z

Erenköy Kız Lisesi’nin Lise eğitimine başlamasının 
100.yılını kutluyoruz

Padişah Abdülmecit (1839-1861), 1845’te yayınladığı 
bir İradesinde, “eğitimin din ve dünya açısından herkese 
gerekli olduğunu” söylüyor ve “halkın cehâletinin gide-
rilmesi gerektiğini”, bunun için de sıbyan ve Rüşdiye 
mekteplerinde (ilk ve orta öğretimin ilk dereceleri) yeni 
düzenlemeler yapılacağını, bir Darülfünûn (Üniversite) 
kurulacağını ifade ediyordu. Bu kurumların ilk ikisinde 
tüm Osmanlı vatandaşları dinî görevlerini ve kendi işle-
rinde kimseye muhtaç olmayacak kadar çeşitli hayat 
bilgilerini öğrenecekler, Darülfünûn’da da daha üst dü-
zeyde dinî ve müsbet bilimlerde derinleşeceklerdi.

Bu İrade, genel eğitimin düzenleneceğini, belli bir dü-
zeyde zorunlu olacağını, yeni bir yükseköğretim kurumu 
açılacağını, bu örgün eğitim içinde herkesin din ve dün-
ya için yeterli veya derinlemesine bilgi edineceğini ön-
görüyordu. Böylece kızların eğitimine de el atılacaktı. 
İşte bu çerçeve içinde, ilk kız Rüşdiyesi olan Cevri Usta 
İnas Rüşdiyesi, Ocak 1859’da İstanbul’da açıldı. Buna 
Cevri Kalfa İnas Rüşdiyesi, Sultanahmet (At Meydanı) 
Kız Rüşdiyesi de denmiştir. Tanzimat döneminden önce 
ve bu dönemde ülkede açılan azınlık ve yabancı özel öğ-
retim yapan bir çok kız okulu vardır. 1839’da İstanbul’da 
Fransızların açtığı 19 kız okulu vardı. 1871’de İstanbul’da 

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji açılmıştır. Yabancıların 
açtığı kız okulları esas olarak orta öğretim düzeyinde 
idi. Özellikle varlıklı Türk ailelerinden buralara kızlarını 
gönderenler az değildi. Bu okulların Türk kızlarını çek-
mesi, oralarda Devlet okullarından daha disiplinli ve et-
kili öğretim yapılması ve bir-iki yabancı dil öğretilmesi 
idi. 26 Nisan 1870’de, Darülmuallimat yani kız öğret-
men okulu açıldı. II. Meşrutiyet’teki kadın eğitiminde 
temel nokta, yeni hayatın yeni kadınlarının yaratılarak 
toplumun tamamında gerçekleşecek bir dönüşümün 
sağlanmasıydı. 

Bu dönemde kadınların eğ itim alanında geldikleri en 
üst seviye İnas Darülfünunu ve İnas Sultaniyeleriydi. II. 
Meşrutiyet döneminde Eğitim Bakanlığının giriştiği 
önemli yeniliklerden birisi, kızlar için Rüşdiyelerin üs-
tünde (Lise düzeyinde) bir Kız İdadîsi kurulması olmuş-
tur. Bu dönemde eğitimin toplumda öneminin çok daha 
iyi anlaşılması  Eğitim Bakanlığını cesur adımlar atma-
ya itmiştir. Ayrıca, sayıları giderek artan kız Rüşdiyele-
rinden mezun olanların daha üst bir okula gitme istek-
leri de kızlar için Lise ve Üniversite düzeyinde kurumlar 
açılması için Eğitim Bakanlığını zorlayan etmenlerden 
biri olmuştur. 

İlk Kız İdadîsi, İnas İdadîsi adıyla 1911’de İstanbul’da 
açıldı. Çeşitli adlar aldıktan sonra (İstanbul İnas 
Sultanîsi, Bezm-i Âlem Sultanîsi, vs.), 1922’de İstanbul 
Kız Lisesi adını almıştır. İlk Kız Lisesi budur. Kız İdadîleri, 
açıldıktan bir süre sonra Sultanî adını almıştır. Daha 
sonra Acıbadem’de Ahmet Redif Paşa’nın köşkünde 
Çamlıca Kız Lisesi, Erenköy’de Şehremini Rıdvan Paşa 
köşkünde Erenköy Kız Lisesi, Kandilli’de II.Mahmut’un 
kızı Adile Sultan’ın sarayı da Kandilli Kız Lisesi olarak 
öğretime başlamıştır. 1911 yılında Kız Numune Mekte-
bi olarak açılan okul 1916 yılından itibaren Erenköy Kız 
Lisesi olarak öğretime devam etti.

Şehremini Rıdvan İsmail Paşa’nın köşkünde eğitimi sür-
düren Erenköy Kız Lisesi  binası, Maarif Vekilliği tara-
fından son sahibi olan Mabeynci Faik Bey’den satın 
alındı. Rıdvan Paşa Köşkü’nün yanı sıra Topçu Reisi Hacı 
Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif Vekilliği tarafından V. 
Murat’ın kızı Hatice Sultan’dan satın alınarak okulun ya-
takhanesi olarak kullanıldı. Lise eğitimine başlanan dö-
nemde okul müdürleri Abdullah Nasih Efendi (1911-
1916) ve Nahifi Beydir (1916-1917).

Erenköy Kız Lisesi 1916’da lise eğitimine başladı


