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E K İ M  •  K A S I M  •  A R A L I K  2 0 1 6  B Ü LT E N İ

ERENKÖY KIZ 
LiSELiLER 
DERNEĞi

Bu kez size çok uzaklardan yazıyorum. 
Canada/ Toronto..Evlatlar, torunlar insan 
hayatında çok önemli biliyorsunuz. Uzak-
lık falan demiyorsunuz, düşüyorsunuz 
yollara.. 

Çok sevdiğim, adını anınca bile yüreği-
min çok hızlı çarptığı güzel yurdumdan 
bir süreliğine uzak olsam da, her sabah 
derneğimizin faaliyetleri , Erenköy Kız Li-
sem ve yurdumdaki tüm eğitim ve öğre-
tim sorunlarını merakla izliyorum. Eği-
timci yanımla buradaki eğitim- öğretim 
sisteminin işleyişini, bize göre değerlen-
dirmeye çalışıyorum. İnsan örnek bir me-
deni ülkede yaşayınca , bize göre farklı-
lıkları daha iyi gözlemleyebiliyor.

Sevgili Erenköylüler, Derneğimizin faali-
yetleri, heyecan verici gelişmelere sahne 
oluyor.” 100. Yıl kitabımızın çatısı oluştu. 
Bu konuda o kadar titiz çalışılıyor ki aka-
demik anlamda bir yüksek okul bağlantı-
mız var, Gün yüzüne  çıkmamış doküman-
lar, anılar,  fotoğraflar, EKL tarihine ışık 
tutan övünülecek kadın kahramanlar, 
EKL ye eğitimci olarak emek  ve gönül 
verenler... Sizleri daha da heyecanlandır-
mak istemiyorum... Bekleyin... En sonun-
da 100 yıllık okulumuzun, tarihin tozlu 
sahifeleri arasında kalan tüm geçmişi 
sizlerle olacak...

“ Bir erkeği eğitirseniz, bir adamı eğitirsi-
niz. Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eği-
tirsiniz .” Diye  özlü bir deyiş var. İşte biz 
EKL derneği olarak yardıma ihtiyacı olan 
ellinin  üzerinde  kız öğrencimize, lise ve 
yüksek okul olmak üzere karşılıksız burs 
veriyoruz.

Sizlerden bir dileğimiz var. Derneğimizin 
kısıtlı maddi olanaklarına katkı sağlamak 
için , yardımlarınızı, birer, ikişer kızlarımı-
zın burs bedelini üstlenmenizi istiyoruz 
(aylık burs katkımızı lise öğrencileri için 
150 Tl, üniversite öğrencileri için bu yıl 
250 TL yaptık). Damla damla biriken kü-
çük meblağlar, bir kızımızın, bir yavrumu-
zun hayatına ışık olmaz mı? Onları haya-
ta hazırlarken, duyulan manevi haz, ömür 
boyu bir terzi gibi gece gündüz gökyüzü-
nü diken hamiyetli ellerinizle, mutlu sona 
ulaşsın istiyoruz.

Derneğimizin kapısı tüm Erenköylülere 
açık. Dileğimiz okyanusun içinde durma-
dan kürek çeken bir insan, suya yazılmış 
bir yazının sahibi olmasın. Gelsin derne-
ğimize, camiamıza bin bir ışık, bin bir 
renk, bin bir koku versin yardımlarıyla, 
çalışmalarıyla....

Birlik ve beraberlik için, güzel okulumuza, 
yavrularımıza ışık olalım. Yıllar aylardan, 
aylar günlerden, günler bizden çalmasın. 
iki elimizle eğitime koyduğumuz bir tuğla, 
üçünü, beşini yıkmasın...

Erenköy Kız Lisesi’nin sevgili mezunları, 
bizler Türk Milli Eğitiminde  önemli bir 
yeri olan kocaman “ BİR ÇINAR OKULUN 
mezunlarıyız. Örnek alınacak çok değer-
ler yetiştiren okulumuza, sevgi ve saygı-
mız var ve bir de “ Erenköy Kız Liseliler” 
derneğimiz var.

Bir geminin halatları bizi yok sulara çeke-
mez. Cefasıyla, sefasıyla tarla diye sürü-
len ömür bu gün bizi, her zamankinden 
daha çok okulumuza, kızlarımıza, yavrula-
rımıza ve derneğimize sahip çıkmaya ça-
ğırıyor.

Bu konuda derneğimizin yanında , içinde 
olmanızı, çalışmalarımıza renk katmanızı, 
özellikle genç mezunlarımızın aramızda 
olmasını istiyoruz. Kusura bakmayın..  Bu 
konuda duygularım sel olup aktı....

Ömür bir masalmış, ağıtmış, ninniymiş, 
belki de bir türküymüş...İyiliklerle, güzellik-
lerle, barışla geçmesini dilediğim günleri-
niz için, hepinize sevgiler, selamlar hem de 
kucak dolusu... Çoook uzaklardan....

Gülay (Gönül) Şarlak
Erenköy Kız Liseliler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 

Uzaklardan Bir Mektup....

Sevgili  Erenköylüler,
24 Nisan Pazar günü 
Geleneksel Mezunlar 
Günü’nde buluşalım

Genç Fidanların Yetişmesine 
Katkıda Bulunun

Derneğimizin tarihinde ilk kez 2015 
- 2016 eğitim - öğretim döneminde 
Bursiyer sayımız  44’e çıktı, bu 
desteği bu yıl da sizlerin katkılarıyla 
artırarak devam etmeye azimliyiz.

Burs vermek üzere çeşitli 
destekler verebilirsiniz:
1- Sınıf olarak bir öğrenciye 
burs verin:
Sınıf arkadaşlarınızla organ-
ize olarak yapabilirsiniz. Lise 
öğrencilerine ayda 150TL*9 ay  
Üniversite .öğrencilerine ayda 
250TL*9ay olacak biçimde. Bu bur-
su veren sınıf adına hazırladığımız 
plaketi dernekte açtığımız şükran 
duvarına çakarak  katkınıza 
teşekkür ediyoruz. Örnek; Aynur 
Sertbudak  bursu: 6Fen A’ların 
harika çalışması ile yıllardır süren 
bu burs ile zamansız kaybettikleri 
arkadaşları Aynur’un adını  bir bur-
siyer öğrencinin yıllık masrafı olan 
2250Tl yi sınıf olarak karşılıyorlar

2- Adınıza bir öğrenciye 
burs verin
Kişisel olarak bir bursiyeri sırtlanıp 
yıl boyunca bütün bursu karşılayan 
üyelerimiz var, onlara müteşekkiriz. 
Siz de yapın, lise öğrencilerine 
ayda 150 TL x 9 ay  Üniversite 
öğrencilerine ayda 250 TL x 9ay 
olacak biçimde. Bu bursu veren 
destekçi  adına hazırladığımız 
plaketi dernekte açtığımız şükran 
duvarına çakarak  katkınıza 
teşekkür ediyoruz.

3- Aileniz adına 2 öğrenciye 
burs verin.
Aileleriyle birlikte 2 bursiyeri 
sırtlanıp yıl boyunca bütün bursu 

karşılayan üyelerimiz var, onlara 
müteşekkiriz. Siz de yapın, 2 lise 
öğrencisi için ayda 300TL*9 ay, 
2  Üniversite öğrencisi için  ayda 
500TL*9ay olacak biçimde. Bu 
bursu veren destekçi aile adına 
hazırladığımız plaketi dernekte 
açtığımız şükran duvarına çakarak 
katkınıza teşekkür ediyoruz.

4- Ölümsüz EKLlilerin adını 
yaşatan burslarımıza katkı 
verin.
EKL lilerin gururu, sanat ve 
bilim dünyasının ilkleri olan  
mezunlarımızın adlarının 
yaşatılması için oluşturulan burs 
programıdır. Üniversitede onlarla 
aynı dalda okuyan kızlara burs 
veriyoruz. Şimdilik  Prof.Dr.Leman 
Tomsü Mimarlık Eğitimi Bursu,  
Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan Temel 
Bilimler Eğitimi Bursu, Nisa Sere-
zli Tiyatro Eğitimi Bursu, Dr.Mutlu 
Atagün Tıp Eğitimi Bursu, Meral 
Urcun  Hukuk Eğitimi Bursu,  Prof. 
Melahat Yönet Sanat Eğitimi bursu 
ile 5 kızımıza burs verelim.  Burs 
miktarına istenen miktarla katkıya 
olanak veriyoruz, yıllık 2250Tl burs 
tutarına katkıda bulunun.

Yıllık tutarı ister toplu ister aydan 
aya derneğimize  nakit, havale 
veya derneğimize gelerek kredi 
kartınızdan ödeyebilirsiniz, Kredi 
kartı ile yapılan dernek ödemeleri 
9 aya kadar vadelendirilebiliyor

(Katkınızı derneğimize  nakit, 
havale veya derneğimize gelerek 
kredi kartınızdan ödeyebilirsiniz, 
Kredi kartı ile yapılan dernek öde-
meleri 9 aya kadar vadelendirile-
biliyor)

Burs ödemeleriniz için: 
Erenköy Kız Liseliler Derneği Yapı Kredi Bankası Suadiye Şubesi 

Şube Kodu: 933 Hesap No.: 81 120326
IBAN: TR 70 0006 7010 0000 0081 120326

Ölümsüz EKL’lilerin adını yaşatıyoruz
EKL’den yetişen, ebediyete intikal etmiş 

kıymetli kadınların anısına yüksek öğrenim 
bursları vermeye başlıyoruz. 2016-2017 

döneminde beş mezunumuzun adını 
yaşatmak üzere yola  çıktık: Prof. Dr. Nüzhet 

Gökdoğan (derneğimiz kurucularından, 
astronom) Prof.Dr.Melahat Yönet (tiyatro), 

Dr. Mutlu Urcun Atagün (derneğimiz 
kurucularından, hekim) Nisa Serezli, Meral 
Urcun (onursal başkanımız, avukat) Onlarla 

aynı alanda eğitim gören üniversite 
öğrencisi kızlara tahsis edeceğimiz bu 

bursları, daha çok destekçiyle artırararak 
daha pek çok EKL’li kadının anısını 

yaşatabilmek ümidiyle.
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Ağustos ayında değerli kurucularımızdan 
müteveffa Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan’ın 
biyografisini “Kâinatta Bir Nokta: Nüzhet 
Gökdoğan” adıyla kitaplaştıran Prof.Dr. 
Feryal Saygılıgil derneğimizi ziyaret etti.
Saygılıgil’i Pazartesi dergisinde 1986’da 
yayınladığı Osmanlıda İsyankar Bir 
Kadın: Aziz Haydar adlı makalesinden 
tanıyorduk. 2010 yılında çıkardığı 

“Kâinatta Bir Nokta: Nüzhet Gökdoğan” 
kitabını 100.yıl kitap çalışmamız kapsa-
mında edindiğimizde ise deyim yerindey-
se şok geçirdik, çünkü  kitabın önsözü 
Erenköy Kız Lisesi’nin yetiştirdiği kadın-
lardan bahsediyordu: 
“1921 ile 1934 yılları arasında İstanbul 
Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olan 
kadınların çoğu o güne kadar sadece 
erkeklerin söz sahibi olduğu, yetkili 
kılındığı birçok alanda, Cumhuriyet 
Türkiye’sinde başarılı çalışmalar ortaya 
koyarak kendilerine haklı bir yer edinirler 
ve alanlarında öncü kadınlar olurlar. 
Bunlar arasında ilk kadın radyolog Dr. 
Saadet Gören, Türkiye’de ve Dünya’da ilk 
kadın Yargıtay üyesi Melahat Ruacan, ilk 
kadın diş doktoru Behire Duru, Türkiye’de 
ilk defa sistemli eğitimle çocuk yuvası 
açan ve radyoda ilk çocuk saati yayınını 
yapan eğitimci Neriman Hızır (Ayşe 
Abla), ilk kadın eczacılardan Belkıs 
Derman, Ankara Üniversitesi Tiyatro 
Kürsüsü öğretim üyesi Prof.Dr. Melahat 
Özgü, Ankara Üniversitesi ilk kadın 
Antropoloji Profesörü Prof. Dr. Seniha 
Tunakan, İstanbul Üniversitesi Zooloji 

Kürsüsü öğretim üyesi Melahat Çağlar, 
ilk kadın mimarlardan Dr. Leman Tomsu, 
Münevver Göze, Cahide Tamer, ilk kadın 
emniyet müfettişi Nebahat Kunt, 
Türkiye’de ve Dünya’da ilk kadın Sayıştay 
üyesi Fahrünnisa Yetmen, Türkiye’de ilk 
kadın su mühendisi Yük. Müh. Mülhime 
İnce, arkeolog Prof. Dr. Jale İnan ve ilk 
kadın astronom Prof. Dr. Nüzhet Gökdo-
ğan sayılabilir.“ 
Halen dernek merkezimizde sergilenmek-
te olan “100 Yüze” sergimizi inceleyen 
Saygılıgil’den okulumuzun 100. Yılı için 
hazırladığımız kitap projesi hakkında da 
görüşlerini alma fırsatı yakaladık. Bu 
ziyaret vesilesiyle kitabını da bizler için 
imzaladı.
Feryal hocanın ziyareti sırasında EKL 
mezunlarına yönelik bilimsel çalışmaları-
nın Nüzhet Gökdoğan’la görüşmekle 
sınırlı kalmadığını, sürpriz olarak adlarını 
sizlerle daha sonra paylaşacağımız 8 
EKL’li kadınla daha sözlü tarih yöntemiyle 
görüşmeler yaptığını ancak bu kayıtlarını 
yayınlayamadığını öğrendik. 
Prof.Dr.Feryal Saygılıgil ve çalışmalarına 
ulaştığımız başka bilim kadınlarının EKL 

mezunları üzerine yaptıkları çalışmalara 
umarız, hazırlıklarını büyük gayretle 
sürdürdüğümüz 100.yıl kitap çalışmamız-
la yer verebiliriz ve bu 
değerli kadınların 
hikayelerini 
camiamızla  
paylaşabiliriz. 
Nazik ziyareti, 
desteği ve 
verdiği fikirler 
için değerli 
hocaya  
teşekkür 
ederiz.

Aynur Sertbudak, EKL 1974, 6 Fen B mezunumuz, 
maalesef 10 Aralık 1976’da Ankara’da öğrencisi 
olduğu Ziraat Fakültesi önünde açılan ateş soncu 

öldürüldü. Adı, sınıf arkadaşlarının EKL’li öğrencilere 
verdiği “Aynur Sertbudak” bursu ile  yaşıyor. 2016-
2017 eğitim öğretim döneminde de devam ettirilen 
burs fonunu bu kez 1974  EKL mezunları karşılıyor:  
Sema, Yeşim, Ayşe, Satiye, Serpil, Zehra, Aytaç, Mine, 
Nesibe, Bilge, Necla, Larat, Handan, Tulin, Nuşin, 
Birsen, Selma, Afife, Neşe, Nilgün  duygularını şöyle 
özetliyorlar: 
“Siyasi saflaşmaların oluşturduğu kindar ortamda 
kaybettiğimiz arkadaşımızın değerli dostluğunu bizler 
böyle yaşatıyoruz. Bir daha hiç bir genç ölmesin, tüm 
genç kızlar meslek sahibi olsun diye… Aramızda 
haberleşip derneğimiz eliyle, bir bursiyerin yıllık 
ödemesini paylaşıyoruz. Bu sayede acımız hafifliyor. 

Bu sayede daha huzurlu bir dünyanın hayalini kurmaya 
devam ediyoruz. Aynur’un kömür gözlerindeki büyük 
ışıltı böylece sürüyor sanki… “ 
Genç yaşında kaybettiğimiz Aynur Sertbudak’ı rah-
metle anıyor, dönem arkadaşlarına gösterdikleri 
duyarlılık için teşekkür ediyoruz. 

Neden EKL 
derneğindeyim?

 EKL 1984 6MatA 
mezunlarındanım. 
Marmara Üniver-
sitesi İngilizce 
İşletme bölümünü 
bitirdikten sonra 

özel bir bankada yatırım uzmanı olarak 
3,5 yıl kadar çalıştım. Ardından yabancı 
bir haber ajansında ekonomi muhabirliği-
ne başlayarak kariyerime gazetecilik 
alanında devam ettim. Yaklaşık 12 yıl bu 
görevde kaldım. Sivil toplum çalışmaları-
ma ilk olarak koordinatör yardımcısı 
olarak 2 yıl görev aldığım Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derneği’nde başladım. 
Halen Türkiye Kurumsal Yatırımcı 

Yöneticileri Derneği’nin dergisi Kurumsal 
Yatırımcı’nın editörlüğünü sürdürüyorum. 
Evliyim, bir oğlum var.
Okumak isteyip de okuyamayan, hayata 
1-0 yenik başladığını düşünen kızlarımıza 
el uzatmak için bu yolda emek verenlere 
nasıl katkıda bulunurum diye düşünürken, 
Erenköy Kız Liseliler Derneği’ni yanı 
başımda buluverdim. Lisemizin Atatürk 
sevgisi ve çağdaş Türkiye hedefi içlerine 
işlemiş, farklı dönem mezunları ile 
haftalık çalışma toplantılarımızı özlemle 
bekler oldum Tüm Erenköylüleri gönüllü 
çabamıza destek vermeye davet ediyo-
rum.

Güzin Övünç 
EKL 1984 mezunu 
2015 - 2018 Yönetim Kurulu Üyesi

İlk öğrenimimi Sahrayı Cedid Nevzat 
Ayaz İlköğretim okulunda yaptım. 
Sonraki altı yıl Erenköy Kız Lisesi’nde 
geçti. Değer verdiğim, saygıyla andığım 
öğretmenlerimin gözetiminde geçen 
yıllarım bana o kadar çok şey kazandır-
dı ki, genç yaşta yaptığım evlilik ve üç 
yavrumun yetişmesinde ben hep o 
yılları kazandırdıkları ile beslendim. 
Önce oğlumun okuduğu lisede okul aile 
birliğinde görev aldım. Sonra kızımın da 
EKL li olması dolayısıyla okulumla 

organik bağım gündeme geldi, Okul 
Aile Birliği’nde görev aldım. Okuluma 
yakındım ve sevgili Erenköylü kızlarımız 
için çalışıyordum. Bu beni çok mutlu 
etmişti. Sonrasında Erenköy Kız 
Liseliler Derneği ile yolum kesişti. Yöne-
tim Kurulu arkadaşlarımla uyum içinde 
çalışmaya, üretmeye 2015-2016’da 44 
kişi olan genç fidanlarımız için devam 
ediyorum.
Yardımseverlik duygularım, Liseme 
duyduğum vefa borcum eksilmeden 
devam ediyor. İşte bu yüzden, derneği-
mizdeyim ve tüm genç Erenköylü 
kardeşlerimi de derneğimize davet 
ediyorum.

Zeynep Bayhan Akçal
EKL 1980 mezunu
2015 - 2018 Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Feryal Saygılıgil derneğimizi ziyaret etti

Aynur Sertbudak’ın anısına 
dönem arkadaşları burs  veriyor

Aynur Sertbudak bursunu 
karşılayan mezunlarımız
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Geleneksel Mezunlar Günümüzü 
100.yıl Coşkusuyla Kutladık
Lisemizin 100.yıl kutlamaları kapsamın-
da 23 Nisan gecesi Marmara Yelken Ku-
lübünde bir balo ve 24 Nisan günü EKL 
bahçesinde çok güzel bir mezunlar günü 
yaptık. Yemeğimize yüz on EKL’li, Me-
zunlar günümüze ise bini aşkın EKL’li 
katıldı. Bu çalışmaların ortaya çıkarıl-
masında yönetim kurulumuzun yanı ba-
şında çalışan, hem üyemiz, hem de üye-
miz olmayan pek çok EKL’nin emeği ve 
katkısı olan 100.yıl kutlamalarımız hari-
ka geçti.

Marmara Yelken’de  24 No’lu yatakha-
ne, 10 no’lu yatakhane, 1974 mezunları, 
1984 mezunları, 1986 mezunları, şen-
likli masarıyla, uzun süre Ankara EKL’liler 
derneğini yaşatan hanımefendiler güzel 
hatıralarıyla, Antalya ve İzmir’den ge-
lenler içten özlemleriyle, öğretmenleri-
miz her zamanki klaslarıyla, 1945, 1950, 
1952 mezunları örnek duruşları ve vefa 
duygularıyla, daha kimler kimler, harika 

Erenköylüler geceyi şenlendirdi. Gecede 
değerli Edebiyat öğretmenlerimizden 
Mahmure İnceoğlu’nun belgesel çalış-
mamızdan bir görüntüsü de sunuldu.

Mezunlar gününe yetiştirdiğimiz “100 
Yüze” adlı etkileşimli sergimizi 24 Nisan 
2016’da Erenköy Kız Lisesi bahçesinde 
açtık. Bu çalışma ile Derneğimiz hem 
mezunlarımızın katkısıyla bir anlamda 
onların yazdığı Erenköy Kız Lisesi tarihi-
ne nostaljik bir yolculuk yapmayı, hem 
de şimdiki öğrencilere ve gelecek ku-
şaklara Erenköy Kız Lisesi’nin öğrenci 
ve öğretmenlerinin hikayelerini paylaş-
mayı hedeflemişti. Yedi dönemde sun-
duğumuz bu sergi çalışmasında mezun-
lardan gelen doküman ve fotoğraflar, 
anekdotlar, okul arşivinden edinilen bil-
gi ve belgeler ışığında EKL tarihçesi 
görselleştirildi, eski ve yeni mezunların 
kendi fotoğrafları ve anılarını da ekleye-
bileceği “etkileşimli bir sergi “ hazırlan-

dı. Bini aşkın mezunumuzla paylaştığı-
mız sergi çok olumlu eleştiriler aldı. Pek 
çok eski mezunumuz diploma, fotoğraf, 
yemek kartı vb. gibi pek çok hatıralarını 
sergimize katarak zenginleşmesine yar-
dımcı oldular. 

25.30.40.ve50.yıl plaketlerini alan me-
zunların heyecanları, konserler ve dans-
lar, eski arkadaşların tekrar kavuşması-
nın coşkusuyla bir buluşma daha sonra 

erdi. Bu güzel çalışmaları ve çok daha 
iyilerini camiamız için, okulumuz için, 
desteklediğimiz öğrenciler için gönül-
den ve el birliği ile yapmaya olan karar-
lılığımızı 2015-2018 dönemi yönetim 
kurulu olarak yenileşme ve tüm EKL’lileri 
kucaklamaya olan özlemimizi de ekleye-
rek bilgilerinize sunar, tüm desteğiniz, 
sıcacık teşekkürleriniz, güzel sözleriniz, 
takdirleriniz için binlerce kez teşekkür 
ederiz.

EKL’nden yeti-
şen, alanlarında 
öncü kadınların 
eserleri başta ol-
mak üzere EKL’li 
yazarların eser-
lerinden oluşan 
bir kütüpane ku-
ruyoruz. Dernek 
merkezinde kur-
duğumuz bu kü-
tüpaneye EKL ‘li 
yazarların kitap-
larını kazandırmak için üyelerimizin yardımı gere-
kiyor.
Kendi yazdığınız eserlerden, EKL camiasından ya-
zarların eserlerinden bir kopyayı  derneğimiz için 
imzalayarak bize  ayırın, sizi derneğimizin Bos-
tancı’daki merkezinde misafir edelim, kitabınızı 
kütüpanedeki yerine birlikte yerleştirelim. Bu ça-
lışma için bir de fon ayırdık, ebediyete intikal et-
miş EKL’lerin yazdıkları eserleri veya haklarında 
yazılan eserleri satın alıyor veya bağış olarak ile-
tilen eserleri ekleyerek  “EKL’li yazarlar kütüpane-
si” ni zenginleştiriyoruz. Bu çalışma ile amacımız, 
EKL’li yazarların üretimlerini bir arada ilgilenenle-
rin hizmetine sunmak ve bazı otobiyografik eser-
lerden 100.yıl kitabımız için feyz almak.
Kütüpanemize kazandırdığımız kitaplar arasında 
Türkiye’nin ilk tiyatro kürsüsü hocası Prof.Dr.Me-
lahat Özgü’nün çok sayıda eseri de yer alıyor. Bu 
eserlerden biri çok ilginç, 1946 yılında yayınlanan 
“Şiir ve Musiki, Şiir ve Plastik Sanatlar, Sanatta 
Dünya Görüşü” adlı kitabını Prof.Özgü arkadaşı, 
ülkemizin ilk Antropoloji kürsüsü hocalarından 
Prof.Dr.Seniha Tunakan için imzalamış.
Her iki hocamızı rahmetle anıyor, güzel hatıraları-
nı derneğimizde yaşatmanın gururunu üyelerimiz-
le paylaşıyoruz.

Kitap bağışı için lütfen arayınız: Elif Sungur, 
0536-9836080  elifsungur@maltepe.edu.tr

Çağrımıza yanıt vererek  EKL’li yazarların  20 eserini 
temin edip  kütüpanemize bağışlayan sevgili üyemiz 
Aylin Öztüre’ye çok teşekkür ederiz.

EKL’li yazarlar 
kütüpanesi 
kuruyoruz
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100.yıl Kitap Çalışması 
İçin Komisyon Toplantısı 
1 Ekim’de Yapıldı

EKL’nin lise eğitimine geçişinin 100.yılı nedeniyle hazırlıkları-
na   devam ettiğimiz kitap çalışması için komisyon toplantısı-
nı dernek merkezimizde gerçekleştirdik. Kitabın içeriği, tasarı-
mı ve basımı hakkında değerli fikirleriyle katkı yapan üyelerimiz 
Şefika Kamçez, Aylin Öztüre, Çiğdem Ketenci ve Ayşe Malkoç 
İstengel’e çok teşekkür ederiz.

Asuman Bayrak’la  Kayıp Taşlar Romanı, 
Kadın Olmak ve Yazmak Üzerine Söyleştik

Annemiz anlatmadı mı bize masalları? 

Bütün kadınlar yazmalı...

13 Haziran’da değerli yazar, 1974 mezun-
larımızdan, üyemiz Asuman Bayrak saye-
sinde bir araya geldik, “kadın olmak ve 
yazmak” hakkında söyleştik, Kayıp Taşlar 
romanlarımızı imzalattık. Okuma sevgisin-
den, edebiyattan konuştuk.

İmza günümüze her yaştan EKL’li pek çok 
üyemiz ve misafirimiz katıldı. Asuman 
Hanım’ın yatılıdan arkadaşları erkenden 
geldiler, eski arkadaşların hasret giderme-
lerine hepimiz katıldık.

Asuman Hanım kitap sevgisinin kökeninde, 
çocukluk yıllarında geçirdiği hastalık sıra-
sındaki iflah olmaz okumaları olduğunu 
öğrendik. Bu tutkun okumalar nedeniyle 
ilaçlarını içmeyi dahi unuttuğu olurmuş. 
EKL döneminde Fen sınıfında okumasına 
rağmen, duvar gazeteleri hazırlamış, hatta 
muhalif içerikleri nedeniyle (Urfa’daki su-
suzluk, Vietnam savaşı vb.) bir velinin şika-
yeti üzerine yazılar yüzünden ceza aldığı 
da olmuş.

Meslek yaşamını da okuma sevgisi belirle-
miş ve gazeteci olup, hayatını yazarak ka-
zanmayı seçmiş.

adınlar yazmalı dedi söyleşide bizlere, çün-
kü hikaye anlatıcısı kadınlardır. En azından 
günlük yazabilirler. Yazma ilhamını nasıl 
aldığını merak ettik, nasıl çalıştığını sor-
duk, en sevdiği yazarları merak ettik. Bilge 
Karasu ile Ursula Le Guin dedi.

“Kayıp Taşlar”ı da konuştuk elbette. Ro-
man Habil ve Kabil’in hikayesinden, ilk kö-
tülükten ilham alıyor. Savaş karşıtı birşey 
yazmak istemiştim dedi Asuman Hanım, 
sonra okumalar yapmış, Habil ve Kabil’in 
bilinmeyen ikiz kız kardeşleriyle tanışmış. 
Aklima ve Lebuda, onlar fısıldamış roman-
da yazılacakları kulağına.

Yeni kitabının konusunu da öğrendik.3 ku-
şak kadın hakkında olduğunu ve EKL esin-
lenmelerine yer verdiğini söyledi. Bu kitap 
epey ilginç biçimsel özelliklere de sahip 
olacakmış; farklı yazım türleri kullanmış 
Asuman Hanım. Hikaye, oyun, prolog...

Yeni kitap çıktığında yine derneğe gelip 
böyle keyifli bir söyleşi yapacağımıza dair 
söz almayı da unutmadık.  Asuman Bayrak 
ve söyleşiye katılan  edebiyat sever 
EKL’lilere teşekkür ederiz.

H U Z U N L E R i M i Z
1942 mezunumuz, derneğimizin daimi destekçilerinden 

üyemiz Neriman (Akçay) Ataman,
Uzun süre denetleme kurulunda görev yapmış üyemiz 

Fatma Azize Handan Arar, 
Üyemiz Ayşe Gömeç,
Üyemiz Sevim Savaş,

Üyemiz Fatma Berrin Daryal,
Üyemiz Emine Mutarra Özyemişçi 

hanımefendileri kaybettik

Denetim kurulu üyemiz, 1961 mezunumuz 
Feryal Aral ağabeyi Ergün Aral’ı, 

Üyemiz 1961 mezunumuz Betül Muslubaş annesi 
Nebahat Özkes’i,

Üyemiz 1961 mezunumuz Sevtap Güray eşi Kunter Güray’ı,
Üyemiz 1984 mezunumuz Aysel Var annesi Sümer Var’ı,
YK üyemiz Zeynep Bayhan Akçal babası Yunus Bayhan’ı 

kaybetmişlerdir.

Merhum ve Merhumelere yüce Allah’tan rahmet diliyor, 
kıymetli üyelerimizin acılarını paylaşıyoruz

YENİ ÜYELERİMİZ ARAMIZA HOŞGELDİNİZ 
ADI SOYADI MEZUNİYET YILI MESLEĞİ

Selda Saka Güler 1986 Memur
İlknur Fidan Kepez 1986 Turizm
Sevinç Kahraman Öztürk 1967 Çini firması sahibi
Müren İndere Engin 1967 Eczacı
Deniz İndere Ogan 1967 Y.Mimar
Nursen Çağlaroğlu 1970 Emekli bankacı
Dilara Savaş 1975 Emekli öğretmen
Yüksel Bozkurt 1985 Uçak mühendisi
Saadet Akyol Yıldırım 1975 Öğretmen-Eğitim Koçu
Elçin Çubuk 1976 Grafik Tasarımcı
Yeşim Örtegen 1981 Edebiyat Öğretmeni
Nuran Apaydın 1970 Tercüman ( İtalyanca )
Mine İleri 1974 Mimar
Banu Güleş 1986 Restoratör
Neslihan Temel 1986 Finans
Emine Nurcan Yanık 1976 Emekli
H.Leyla Erol 1967 Sosyolog
Berrin Köseoğlu 1977 Memur
Ayşe Malkoç İstengel 1988 Öğretmen

15 Ekim Cumartesi  Polonezköy gezisi 

(110 TL bağış karşılığı katılabilirsiniz)

•••
3-4 Kasım 2016 Lisemizin kuruluşunun 
100. yılında Atamızı ziyaret edeceğiz. 

(Ankara gezisi 1 gece konaklamalıdır, 
300TL bağış karşılığı katılabilirsiniz)

25 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz Burgazada gezisi, son  
zamanların en keyifli gezisiydi. Sait Faik Müzesi’ni ziyaret, 

fayton gezisi, Kalpazankaya’dan manzarayı izlemek.  
Katılan tüm dostlara teşekkür ederiz.

Sonbahar programımızda daha kalabalık 
olarak buluşmak üzere

YAKLAŞAN ETKiNLiKLERiMiZ


