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Sevgi Nedir?

Sevgiyi bir duygu çeşididir diye
tanımlayabiliriz. Tabii ki içinde
çok anlam barındırır. Anne baba
sevgisi, kardeş sevgisi, spor sevgisi, doğa sevgisi, arkadaş, eş
sevgisi gibi…
Sevgili dostlar, biz bir şeyi, varlığı neden severiz, sevgi nasıl oluşur? Bunlar ne anlama gelir acaba?
Düşünceler
denizinde
dolaşmaya ne dersiniz?...
Önce anne ve babamız, sevgi
duygusunu tatmasalardı bizler
olmazdık. Bazen sevgi gelip, geçiyor ama gene de başlangıcında
her şey bir sevgi ürünü değil mi?
Hayatı sürdürmek için sevgi şart.
Sevgi olmasaydı, birey olmazdı,
toplum olmazdı. Bence kainat ve
insanlık olmazdı. Sevgi sayesinde insanlar birbirine yardımcı
oluyor, ihtiyaçlar hep sevgiyle
sağlanıyor. Doğadaki mücadele
barışçıl bir hale gelebiliyor. Sevgi
sayesinde toplum birlik olup yaşayabiliyor.
Bence sevgi bir zincir. Yediğimiz,
içtiğimiz her şeyden başlayarak,
bitkileri, hayvanları, havayı, suyu
ve tabii ki insanları bu zincirin bir
halkası olarak düşünürsek, zincir

çok büyük ve uzun. Zaman zaman
incelse de kopacak kadar olsa
da, sonunda sevgi galip geliyor.
Sevgi bazen yara alabiliyor. Sevgisizliğin nedenini şöyle tanımlamak istiyorum. Anlayış farklılığı,
sorgulamayan, düşünmeyen insanlar, sadece anlatılanla yetinen insanlar… Halbuki evrenin
temel nedeni sevgi. Esas olan
varlığımızı tehdit eden herhangi
bir unsura bile, sevgiyle yaklaşabilmek…
Herkesin bildiği, bildiğini sandığı,
inandığı ama anlatamadığı bir
şeydir de diyebiliriz sevgi için.
Eğer böyle düşünürsek, üzerinde
anlaşılan bir tanımı yok bencesine. Kısaca sevgi tanımlanamaz
ancak yaşanır diyebilir miyiz?
Sevgi iyilikse, dostluksa, emekse
soluklanmadan yaşamalıyız, durdurursak bir daha bulamayız onu
diye düşünüyorum.
Yürekler kıpır kıpır aydınlıkken
henüz, kararan bir şey yokken ortada, sevgi bir tılsımdır bence
bozulmadan paylaşılması gereken…
Sevgiden söz ederken, Derneğimizin sevgiyle gerçekleştirdiği
çalışmalarından da kısaca bahsetmek isterim. Erenköy’ümüzün,
sevgili okulumuzun geçmişine
ışık tutan kitabımız basım aşamasına geldi. Ayrıca 100. Yıl sergimizi Kadıköy’e, Barış Manço
Kültür Merkezi’ne taşıyoruz. Mayıs ayında da panelimiz var.
Dernek çalışmalarımız büyük bir
hızla devam etmektedir... Sevgilerle hepinizi bekliyoruz.
Sevgili dostlar sevmekten asla
vazgeçmeyin. İnsana sevmek yakışır. İnsan sevince ve sevilince
insandır…

Erenköy Kız Liseliler
28 Nisan’da Marmara
Yelken Kulübündeki
Gala Yemeğinde Buluşuyor
Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız
yıllık Gala Yemeğimizde 28 Nisan Cuma
saat 19.30’dan itibaren Marmara Yelken
Kulüp’te buluşuyoruz. 100. yıl kitabımızın
lansmanı, 50.yıl mezunlarımızın plaket
töreni yanı sıra belgesel çalışmalarımızdan
gösterimlerinin de yer alacağı yemeğe
150 TL bağış karşılığı katılabilirsiniz.
Rezervasyon için ekl@eklder.org.tr adresine
e-posta göndererek katılımcı sayınızı
bildirmenizi rica ederiz.
Gala yemeği bağışınızı aşağıda bilgi verilen
banka hesabına adınızı açıklama kısmına
ekleyerek yatırabilir, veya Salı ve Cuma
günleri dernek merkezimize gelerek elden veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
Mezuniyet yılı anı plaketi ve anı kolyesi de almak isteyen EKL’liler için hazırladığımız paketler
aşağıda bilginize sunulmaktadır. Seçtiğiniz paket için bağış ödemenizi yaparak açıklamalar
kısmında bilgi vermenizi veya e posta göndermenizi rica ederiz.
1 kişi Yelken Kulüp yemek + Mezuniyet Yılı Anı Plaketi 175 TL.
1 kişi Yelken Kulüp yemek + 25.veya 50.Mezuniyet Yılı Kolye 225 TL.
1 kişi Yelken Kulüp yemek + 25. Veya 50.Mezuniyet Yılı Kolyesi + Mezuniyet Yılı Anı Plaketi 250 TL.

Kız Kulesi’nde Kahvaltı
ve Tiyatro
Şubat ayı gezimizde 15 Şubat’ta Üsküdar’ın tarihi dokusunun eşsiz parçası Kız Kulesi bizi
kahvaltıda ağırladı. Kule’de geçirdiğimiz keyifli saatlerin ardından Üsküdar Musahipzade
Celal Sahnesi’nde ünlü tiyatro eseri Oyunun Oyunu’nu izledik. Gezimize katılan üyelerimiz
ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

Hepinize tükenmeyen sevgiler
diliyorum…
Gülay (Gönül) Şarlak
Başkan
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Bursiyerlerimize Nutuk’u hediye ettik
Yönetim kurulu sekreter üyemiz Güzin Övünç’ün
önerisi ile Atatürk’ün kıymetli eseri Nutuk’u 59 bursiyerlerimize hediye olarak gönderdik, hediyemizle
bursiyerlere ilettiğimiz mektubu ve sevgili gençlerin
derneğimize ilettikleri teşekkürlerini sevinçle paylaşıyoruz.
“Sevgili Bursiyerimiz,
Tüm dünyada ve bizim güzel ülkemizde kadınların
eğitim alması, meslek sahibi olması, özgür bireyler
olmaları ve hayallerini kurdukları yaşam amaçlarını
gerçekleştirebilmeleri için hala yürünecek çok yol var.
Bizler, Türkiye’de kadınların yüksek düzeyde ve kaliteli
eğitim alması amacıyla kurulan ilk birkaç okuldan biri
olan lisemizin öğrenci ve mezunları olmakla ne kadar
gurur duysak azdır. Temelleri 1911’de atılan,
1916’dan bu yana ise lise düzeyinde eğitim vermeye
devam eden, nice başarılı bilim insanı, sanatçı,
sporcu, meslek insanı yetiştirmiş çok özel bir okul olan
Erenköy Kız (Anadolu) Liseli olmak gerçekten de
farklıdır.
Bir zamanlar sizler gibi Erenköy Kız Lisesi’nde okuyan
büyüklerinizin 1945 yılında kurdukları ve 72 yıldır
çalışmalarını kızların eğitimi için sürdüren bir mezun-

lar derneğimiz var. EKL camiasını bir araya getiren,
kadınların eğitimi ve sosyal yaşamdaki başarısı için
gönüllü çalışmalar yapan bu dernek, lisemizden sonra
ikinci bir yuvamızdır.
Sizlerin Lise ve Üniversite eğitimlerinize başarıyla
devam etmeniz, derneğimizin en büyük arzusudur. Bu
çalışmalarınızla hak edeceğiniz diplomalar ve kazanacağınız meslekler bizlere kıvanç ve gurur verecektir.
Türkiye’mizin bağımsız ve güzel yarınlarını ilk hayal
eden, bu yolda arkadaşlarıyla çok çalışarak Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran ve ulusal egemenliğimizi bizlere
kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919-1922
arasında milletimizle beraber sürdürdüğü Kurtuluş
Savaşı’nın öyküsünü anlattığı “Nutuk” adlı eserini
sizlere hediye etmek istedik. Çünkü, bugün özgür bir
ülkede yaşıyor, okula gidiyor, erkeklerle eşit şartlarda

mühendis, ressam, polis, ekonomist, öğretmen, avukat
vb. olabiliyorsak, kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için
bağımsız ve yararlı işler yapabilir durumdaysak,
bunda Atatürk’ün ve Atatürk devrimlerinin unutulmaz
bir payı var.
Nutuk (Söylev) adlı eser, Atatürk devriminin en önemli
kısmını oluşturan Kurtuluş Savaşımızı ilk ağızdan ve
belgelerle anlatıyor. Cumhuriyetimizin ne büyük
emekle, azimle, kararlılıkla, çalışkanlıkla, kadın ve
erkeklerin omuz omuza mücadelesiyle ne kadar zor
şartlarda kazanılmış olduğunu betimliyor. Bu eseri
okumanız, sizlere bilmediğiniz pek çok detayı öğrenme
fırsatı verecek.
Eğitim ve öğretim çağınız içinde bol bol okuyarak,
sanat ve sporla ilgilenerek, araştırıcı kimliğiniz,
çalışkanlığınız, zorluklardan yılmayışınızla ve girişkenliğinizle dünyayı değiştirme gücünün bilimsel bilgiyi
önde tutan, bir kadın olarak eşit, haklarını bilen ve kullanan çağdaş bireyler olmakta olduğunu deneyimlemenizi diler, gözlerinizden öper, derslerinizde başarılar
dileriz.”
Erenköy Kız Liseliler Derneği
2015-2018 Yönetim Kurulu

20 Mayıs’ta Kadıköy Barış Manço Kültür
Merkezinde EKL Sergimize Davetlisiniz
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür
Merkezi Müdiresi Kadriye Erdem’le yaptığımız
kahvaltılı toplantıda 20 Mayıs’ta açacağımız
“GENÇ FİDANLAR BAHÇESİ EKL’nin Kuruluşunun 100. Yılı Sergisi” hakkında çalıştık.
Küratörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin’in
yapacağı sergide lisemizin 100 yıllık tarihine
tanıklık eden nesneleri, belgeleri ve anıları
camiamız ve kamuoyu ile buluşturacağız.
Okulun arşivinden sahaf köşelerine, mezunların sandıklarından eprimiş albümlerine kadar
pek çok kaynaktan bir araya getirilen sergi
malzemesinin çoğunu ilk kez kamuoyunun
ilgisine sunacağız.
Sergimiz 11 Haziran’a kadar sürecektir.
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EKL’NİN 100. YILINA ÖZEL KİTABIMIZI
28 NİSAN’DA SİZLERLE BULUŞTURACAĞIZ
Çalışmalarını 2 yılı aşkın süredir mezunlarımızın desteği ile sürdürdüğümüz, eş editörlüğünübelgesel sinemacı Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Yönetim kurulu üyemiz, öğretim görevlisi Elif Sungur’un yaptığı “Genç Fidanlar Bahçesi, Erenköy İnas Sultanisinden Erenköy Kız
Lisesine, 1916-2016” adlı kitabımız tamamlandı. 28 Nisan’da Marmara Yelken Kulübündeki
Gala yemeğimizde kitabın da lansmanı yapılacak.
Kitabımızda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kızların yüksek düzey eğitimi için açılan ilk
liselerden olan EKL’nin arşivinde çalışmalarla okul tarihine ışık tutan eski Türkçe belgeler
gün ışığına çıkartıldı, çevirileri 1984 mezunlarımızdan Avukat Mine Soy Öztürk tarafından
yapılarak kitapta yer almaları sağlandı. Eski mezunlarla sözlü tarih yöntemiyle yapılan görüşmelerle bilgi ve hatıralar toplanırken, derneğimiz arşiviyle ve özellikle eski dönem başkanımız, 1974 mezunlarımızdan Nesibe Kal’ın yönlendirmeleri ve sağladığı ilişkiler ağıyla mezunlara çağrı yapılarak, dernekte toplanan EKL tarihini yansıtacak fotoğraf, efemera vb
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin çabasıyla dijital bir arşiv haline getirildi. Bu arşivden seçilen görsel malzemeye kitapta yer verildi. EKLli yazar ve çevirmenler,
gönüllü üyeler araştırma ve yazımda çalışma boyunca destek verdi, her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. EKL mezunlarının otobiyografik eserleri ve haklarında yapılan yayınlar taranarak, yolu EKL’den geçmiş kadınların 100 yıldır aslında el ele yazdıkları tarihi sıkıcı, ezbere
olmayan, insan, kadın sıcaklığı içeren günlük yaşama ilişkin detaylar veren, okunur, bakılır,
başka çalışmalara kapı açar biçimde ortaya koymayı amaçladık, umarız beğenirsiniz.

Madame
27 Mayıs’ta Erenköy
Kız Liseli Öncü Kadınlar Tussauds Gezisi
Paneli Düzenliyoruz

Mart ayı gezimizde Beyoğlu’nda açılan dünyanın en büyük balmumu heykel
müzesi Madame Tussauds’yu ziyaret etti. 15 Mart günü gerçekleşen gezide
Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumundan yapılan heykeli en fazla ilgi gören
eser oldu. Sizlerin de bu muhteşem müzeyi görmenizi tavsiye ederiz.
Müze sonrası tarihi Mısır Apartmanı’nda bulunan Marmara Üniversitesi İİBF
Mezunlar Lokalinde keyifli bir yemek yedik.
Erenköy Kız Lisesi’nden 1921 - 1934 yılları arasında 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
edindiler ve alanlarında öncü kadınlar oldular.

‘’Kadınlar Hep Vardı’’
kitabının tanıtım
toplantısına katıldık

27 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenleyeceğiimiz panelde bu öncü kadınlardan bazıları hakkında çalışmalar yapan akademisyenlerle beraber olacağız, EKL’li büyüklerimizi daha yakından
tanıyacağız.

Editörlüğünü Feryal Saygılıgil’in yaptığı “Kadınlar
Hep Vardı” adlı kitapta bu topraklarda yaşamış,
Türkiye’nin sosyalist tarihine damga vurduğu
halde pek de görülmemiş, hatta çoğunlukla yok
sayılmış belli başlı kadınların portrelerini bir araya
getirildi. Türkiye Sol’undan kadınlar hikâyeleriyle,
duruşlarıyla, direnişleriyle cesaretlerini, umutlarını
bugüne aktarıyor. Kitabın yazarlarıyla yapılan
sohbette sözün Erenköy Kız Liseliler derneğine
verilmesi ile 100. yıl kitabımızı konuklara anlatma
fırsatı bulduk.

Erenköy Kız Liseli öncülerden ilk kadın gök bilimci Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ve
Yüksek Mühendis Mülhime İnce’yi Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil, ilk kadın mimarlar
Münevver Belen ve Prof. Dr. Leman Tomsü’nün öykülerini Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, ilk kadın restoratör mimar Cahide Tamer Aksel’i Dr. Gökçe Bayrakçen
Tüzel’den dinleyeceğiz. Panele Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin başkanlık edecek. 100.
yıl kitabımız hakkında yönetim kurulu üyemiz Öğr. Gör. Elif Sungur da kısa bilgi
sunacak
Panel saat 19.00’da başlayacak, tüm camiamızla buluşmak üzere.

3

E R E N K Ö Y

K I Z

L i S E L i L E R

D E R N E Ğ i

2NİSAN
0 1 2 -• 2MAYIS
0 1 5 •FHAZİRAN
A A L İ Y E2017
T R BÜLTENİ
APORU

Dünya Kadınlar
Erenköy Kız Liselilere Çağrı
Gününde
Semiha Sevimsoy
Kadınların
Sivil Topluma
Katkısını anlattı
Erenköy Kız Liseliler Derneği 1945 yılından beri kızlarımızın eğitimine verdiği desteği sürdürüyor.
NE MUTLU BİZLERE…

Atatürkçü ve çağdaş bir nesil yetişmesi için, çocuklarımızın istedikleri alanda, iyi okullarda okuyabilmeleri, yeteneklerini sanat ve sporda da gösterebilmeleri
için onlara destek verebilecek bir derneğimiz var.
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ…

Bizler var gücümüzle sizlere ve Türkiye’nin neresinde
olursa olsun destek ihtiyacı olan kızlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yolu Erenköy Kız Lisesi’nden geçmiş
tüm arkadaşlarımızı derneğimize üye olup bizlerle
birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
BİZE OMUZ VERİN…

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal
bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal
başarılarının kutlanması amacıyla ihdas edilen 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 10 Mart 2017
tarihinde EKL mezunu Semiha Sevimsoy’un dernek
merkezimizde gönüllülük ve sosyal yaşama kadınların katılımı hakkında verdiği konferans ile kutladık.

Bostancı’nın en işlek bölgesinde yer alan dernek merkezimiz Salı ve Cuma günleri 12.00-16.00 saatleri
arasında faaliyetlerini sürdürüyor. İster tanışmak, ister sohbet etmek veya bağış yapmak için olsun, kapımızı çalabilirsiniz. Sizlerin de omuz verebileceği bir
çalışmamız veya önerilerinizle en doğru şekilde yönlendirilebilecek bir girişimimiz mutlaka vardır. Üye
olun, bu gönüllü çabaya sizler de katılın.

Semiha Sevimsoy; Yüksek Ticaretliler Vakfı Mütevelli
Heyet Üyesi ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunlar
Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısıdır.

Çanakkale Savaşı
sergisine katıldık

Yurtmedya Internet gazetesinde tüketici hakları köşesinde yazılar yazmaktadır. Televizyonda tüketici
haklarında birçok programda konuşmacı olarak katılmıştır. Birçok sosyal projede düzenleyici, yönetici
olarak görev yapmıştır.

YAKLAŞAN ETKiNLiKLERiMiZ
28 Nisan 2017
Mezunlar Gala Yemeği - Marmara Yelken Kulüp 19.30
•••
Mayıs 2017
Ada’da Yaza Merhaba

SEVİNÇLERİMİZ
Derneğimizin önceki Başkanı Nesibe Günalp Kal’in büyük
oğlu Oytun Kal, Özlem Özkaya ile nişanlandı.
Genç çifte mutluluklar diliyoruz.
Üyemiz Elçin Çubuk bir kız torun sahibi oldu.
Taze babaanneyi tebrik ediyor, minik kıza uzun ve sağlıklı
bir ömür diliyoruz.

HUZUNLERiMiZ
Hayattaki en eski üyelerimizden Sevgi Çubukçu,
Uzun yıllar Yönetim Kurulumuzda görev yapmış olan
Asuman Çakır’ın ablası Kamuran Kefeli,
Yönetim Kurulu Üyemiz Zeynep Akçal’ın ağabeyi Ali Bayhan
Üyemiz Füsun Aktuğ’un annesi Nihal Ertürk
vefat etmiştir.
Acılarını paylaşıyoruz.

18 Mart Çanakkale Zaferi anısına değerli koleksiyoner Seyhun Binzet tarafında hazırlanan ve Kadıköy Belediyesi Barış
Manço Kültür Merkezi’nde sunulan “Dünya Kartpostallarından Çanakkale Savaşı” adlı serginin açılışına derneğimizi
temsilen katıldık.
Çanakkale Savaşlarının Batı gözüyle aktarıldığı sergide tarafların centilmenliği, insani durum ve olaylar, savaşın acımasızlığı ve propaganda dünyasına ilişkin çok ilginç kartpostallar 14 Nisan’a kadar izlenebilecek, tavsiye ederiz.

YENİ ÜYELERİMİZ ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
ADI SOYADI

MEZUNİYET YILI

MESLEĞİ

Şener Kızıldoğan

1965

İnşaat Yüksek Mühendisi

Gülsüm Şanlı

1992

Bankacı

Özen Odabaşı

1975

Siyasal Bilimler

Hacer Sezel Gülez

1960

Emekli Öğretmen

Feriha Gazioğlu

1950

Hukukçu

Perihan Sadıkoğlu

1988

Mısır Bilimci - Ressam
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