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Mutluluk ve Toplum
olmak da lazımdır diyebiliriz.

Mutluluk sözlükte şöyle tanımlanır: Bütün özlemlere eksiksiz
ve sürekli olarak ulaşılmaktan
duyulan kıvanç durumu, olgunluk, saadet, bahtiyarlık. Nazım,
“Mutluluğun resmini çizebilir
misin, Abidin?” diye sorar. Uzun
bir şiirle cevap verir Abidin Dino.
Mısralar boyu anlatır da anlatır
mutluluğu. Ve sonunda, “Bu
resmi yapmaya ne tuval yeter ne
de boya,” der…
Mutluluk, istenince gelen bir şey
değildir, emek sarf etmek lazımdır. Anlık olanı, uzun uzun yaşananı, derini, yüzeyseli vardır.
Bence anlardan oluşur ve daim
değildir. Ezcümle çeşidi boldur.
Aynı toprakları paylaştığımız ve
bizlerle birlikte yaşayan insanların mutluluğundan da bizler mi
sorumluyuz diye düşünürsek
eğer, vatandaşlık görevlerimizi
yerine getirmediğimiz zaman
onların haklarını yemiş olmuyor
muyuz? Örneğin verdiğimiz vergiler sayesinde devletimiz bize
hizmet sunar, eğer vergi vermezsek, kendimizin ve en önemlisi diğer insanların alacağı hizmetin önünü kesmiş olmaz
mıyız? Böylece onların mutluluğunu da engelleriz.
Toplumsal görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile ve
ülke sevgisi ile yakından ilgilidir
ve mutluluk sonunda gelir hem
kişilere hem de topluma…
Mutlu olmak için huzur içinde

Toplumca mutluluğa ulaşmak
için, insan haklarına saygılı olmak, çevreyi kirletmemek, insanlara saygı göstermek, çevreye,
aileye,
ülkeye
zarar
vermemek, üretim yapmak, çok
çalışmak, ülkeyi iyi tanımak ve
iyi işler yapmak gerekir diye
özetleyebiliriz.

EKL’mizin 100 yılını anlatan
“Genç Fidanlar Bahçesi” adlı
kitabımız çıktı

Demek ki mutluluk tek başına
yaşanan bir kavram değil…
Ne mutlu ki Erenköy Kız Liselilerin 73 yıldır mutluluğu birlikte
yaşayacak, yaşatacak bir yuvası
var. Derneğimizde hem bireysel
mutluluğu hem de toplumsal
mutluluğu bir arada yaşayabiliyoruz. Kendi evlerimizde bulduğumuz mutluluğu genç nesillere
de aktarmanın en güzel yolunu
bulduk. Hayatımın son üç yılını,
altı arkadaşımla birlikte gençlerimizin yüzlerinde mutluluğun
daim olması için gayret ederek
geçirdim. 2018-2021 dönemi için
sizleri bu kutsal görevi devam
ettirmeye, kızlarımızın elinden
tutmaya çağırıyorum.
Akıtmayalım
sıkıntılarımızın
gözyaşlarını içimize, sonra yüreciğimiz ıslanır. Mevsimleri kavga
ettirmeyelim dünyamızda. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç
herkes birbiriyle kavgalıysa neye
yarar, mutluluk her yerde var
demeye…
Çiçeklere, tomurcuklara bırak
mutluluğun anahtarını…
Birlik ve beraberlik içinde olmak
varken bu hayatta, mutluluğu,
soğuk rüzgarların sert esintisine
bırakmanın sizce bir anlamı var
mı?
Gülay (Gönül) Şarlak
2015-2018 YK Başkanı

Lisemiz 2016’da 100.yılını geride bıraktı. Yönetim kurulumuz 2015’de göreve geldiğinden bu yana 100.yılı kutlamak üzere okulumuzun tarihine odaklanan bir dizi çalışma,
özellikle de bir kitap hazırlamayı hedefle-

mişti. Kitabın editörlüğünü Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanlarından Yrd.Doç.Dr.Hakan Aytekin ve YK
üyemiz, 84 mezunlarımızdan Öğr.Gör.Elif
Sungur yaptı. 28 Nisan 2017’de Marmara
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Yelken Kulübü’nde yaptığımız galada,
hemen arkasından 30 Nisan 2017’de
okulumuzun bahçesinde geleneksel
mezunlar günümüzde kitabı mezunlarımıza ve kamuoyuna takdim ettik. Böylelikle hem 1916’da Sultani olan lisemiz, hem 1945’den bu yana kızların
yüksek düzeyde eğitimini desteklemek
için fedakar çalışmalar yürüten derneğimizin ebediyete ulaşmasına önemli
bir katkı yapmış olduk.

100 YILLIK YAŞAYAN TARİH
KİTAPLA TAÇLANDIRILDI
“Genç Fidanlar Bahçesi, Erenköy İnas
Sultanisi’nden Erenköy Kız Lisesi’ne,
1916-2016” adlı kitap; Osmanlı İmparatorluğu döneminde kızların yüksek düzeyden eğitimi (sultani) için açılan ilk
kız liselerinden olan EKL’nin arşivinde
yapılan çalışmalarla 2015’de başlatılmıştı. Yaşayan eski mezunlarla sözlü
tarih yöntemiyle yapılan görüşmeler,
derneğimiz arşivinden ve üyeler ilişkiler ağından yararlanılarak ulaşılan hatıra, belge ve fotoğraf albümleri kitabın
ana ekseninin mezunların anlatıları
üzerinden kurmamızı sağladı.
Kitapta yolu EKL den geçmiş kadınların
aslında kendi oluşturdukları tarihi sıkıcı, ezbere olmayan, insan, kadın sıcaklığı içeren günlük yaşama ilişkin detaylar
veren, okunur, merak edilir ve başka
çalışmalara kapı açar biçimde ortaya
koymaya çalıştık.

Mezunlarımızın, kamuoyunun ve basın
yayın kuruluşlarının gösterdiği ilgi, bu
hedefi başardığımızı gösteriyor.

GENÇ FİDANLAR BAHÇESİ’NDE
ZAMANDA YOLCULUK
Kitap, Erenköy Kız Lisesi tarihindeki
dönüm noktalarından yararlanılarak
kronolojik şekilde hazırlandı. 19111923, “Kuruluş Yılları” adlı bölümle
başlıyor.
1923-1939,
dönemine
“Yerinde
Duramamak”adı verildi gerçekten de bu
dönem genç Cumhuriyet’in eğitime verdiği önemin bir ispatı gibi, her mezun
meslek edinmiş, pek çoğu ün yapmış.
Kitap, 1939-1945, “Okul Karnesinden
Ekmek Karnesine”, 1945-1955, “Kül Olmak, Küllerinden Doğmak” ve 19551990, “İnadına Yaşamak” adlı bölümlerle devam ediyor. 1990’dan sonrasını
mezunlar kendi hatıraları ile oluşturabilsinler diye, kitabın sonunda yazı yazılıp fotoğraf yapıştırılabilecek sayfalar
da ayırdık.

KİTAP EKL’NİN YAŞAYAN
EN ESKİ MEZUNUNA 		
HEDİYE EDİLDİ
Kitabı yaşayan en eski mezunumuz olan
Hadiye İdil Seven (105 yaşında) hanıma
hediye edebilmiş olmak bizleri en çok
sevindiren husus oldu. Yurt içinde ve
yurt dışında çok sayıda mezunumuz kitabı edindi, çok sayıda basın kuruluşu
ve TRT radyoları kitapla ilgili haber ve
programlar yaptı. Bu çalışmanın böylesine güzel karşılık bulması, ilgi görmesi, kitap için çekilen emeklerin, yorgunlukların unutulmasını
sağladı. Bu
konuda camiamıza teşekkür borçluyuz.

Kitapta Erenköy Kız Lisesi mezunlarından ünlü, ünsüz pek çok kadının yaşam
öyküsü, anıları, fotoğrafları yer aldı. Bir
çoğu da sınırlılıklar nedeniyle yer alamadı. Kitapta yer verilebilenlerden bazıları; İlk kadın astronom ve dekan
Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın
arkeolog Prof.Dr.Jale İnan, soyut eserleriyle tanınan ressam Leyla Gamsız
Sarptürk, yazar kız kardeşler Halide
Nusret Zorlutuna ve İsmet Kür, çağdaş
yazarlardan Ayfer Tunç. Değerli sanatçılar Macide Tanır, Nisa Serezli, Hale
Soygazi.

Kitabı bursiyerlerimiz yararına derneğimizden 100TL bağış karşılığı edinmek
mümkün.
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“Genç Fidanlar Bahçesi” adlı sergimizi
Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde açtık

Kitabın devamı olarak, Kitabın editörlerinden Belgesel Sinemacı Yrd.Doç.Dr.Hakan Aytekin’in küratörlüğünü üstlendiği 100. Yıl sergimizde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Erenköy Kız Lisesi’nin
100 yıllık tarihine tanıklık eden nesneleri, belgeleri ve
anıları ziyaretçilerle buluşturmayı hedefledik. Lisemizin
arşivinden sahaf köşelerine, mezunların sandıklarından
eprimiş albümlerine kadar pek çok kaynaktan bir araya
getirilen sergi malzemesinin çoğunu ilk kez kamuoyu ile
paylaştık.

1955 mezunumuz Nurhayat Özol
1950 mezunumuz Neptün hanımla

Sergiyi o kadar çok EKL’li ziyaret etti ki, o kadar güzel
sözler söylediler, şaşırdılar, hüzünlendiler, sevindiler ki
hatıraları görünce… Camiamızla tekrar buluşmuş olduk
bu sergiyle. 20 Mayıs 2017’deki açılışımıza 1950 mezunumuz Sayın Neptün Ererez Ataş’ın gelmesi ise bizi gururlandırdı, kendisine sağlık ve afiyetler diliyoruz.

Kuruluşunun 100. Yılında Erenköy Kız Lisesi
Mezunu Öncü Kadınlar Paneli
27 Mayıs 2017 19.00’da ise yine Kadıköy Belediyesi Barış
Manço Kültür Merkezi’nde, EKL’den yetişen değerli kadınların yaşam öykülerini paylaştığımız bir panel düzenledik.
1921 - 1934 yılları arasında 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 edindiler ve alanlarında öncü kadınlar oldular. Öncü EKL’lilerden ilk kadın gök bilimci
Prof.Dr.Nüzhet Gökdoğan, Yüksek Mühendis Mülhime
İnce, ilk kadın mimarlar Münevver Belen ve Prof.Dr.Leman Tomsü’nün öykülerinin paylaşıldığı panele Prof.
Dr.Neslihan Türkün Dostoğlu, Doç.Dr.Feryal Saygılıgil,
Prof.Dr.Ramazan Korkmaz Yrd.Doç.Dr.Hakan Aytekin konuştular. Mezunlarımızın yine akşam saati, Ramazan demeyip katıldığı panelimiz çok başarılı geçti. Camiamızın
ilgisi böyle sürdüğü müddetçe umarız buna benzer çalışmaları çoğaltabiliriz.

Sergide 24 numaralı yatakhane

Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş hoca
sergimizin en büyük destekçilerinden

Banu Bürün Özgen
Mücella Saygıner 1967

Sergimizin en genç ziyaretçisi olan 1950 mezunumuz
Neptün hanım, sevgili sınıf arkadaşı Dilara Lazoğlu’nun oğlu
Fatih bey ile yıllar sonra sergimizde hasret giderdi

Nesibe Kal 43 sene önceki formasıyla
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Derneğimiz EKAL öğrencilerine satranç
oyununu tanıtmak, sevdirmek ve oynamalarını teşvik etmek amacıyla okulumuza bir
bahçe satranç takımı hediye etti.
EKAL öğrencilerinin iyi yetişmeleri için çalışan derneğimize bu tür projelerde siz de
destek olabilirsiniz.
Bağışlarınız 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

Gelenekselleşen Gala
e-bursum
Yemeğimize
67
Mezunları
platformu ile
Damga
Vurdu
çalışmaya başladık
Bu yıl derneğimizin yaşı kadar, yani 73 kızımıza burs vermek istiyoruz. Bu ancak silerin desteği ile olabilir. Özellikle Üniversite
burslarımız için daha geniş bir coğrafyadan başvuru almalı, desteğe ihtiyacı daha çok olanlara burs vermeliyiz. Öncelik Erenköy
Kız Liselilerde olmak üzere, ülkemizin her yerinde okuyan lise ve
üniversite öğrencilerine burs verebilmek üzere bildiğiniz gibi tüzüğümüzü de değiştirmiştik.
Adil, şeffaf, hesap verebilir burs yönetimi yapmak için Üniversite
öğrencilerinden burs başvurularımızı artık www.e-bursum.com
üzerinden alacağız.
Başvurular 11 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında olacak.Bursiyer
adaylarımızın başvuru için e-bursum web sitesinden profil oluşturması ve başvuru için sitede yapılan yönlendirmeye uygun olarak evraklarını hazırlaması gerekiyor.

SEVİNÇLERİMİZ
Geçen dönem YK Başkanımız, 74 mezunumuz
Nesibe Günalp Kal’ın büyük oğlu Oytun Kal Özlem Kal ile
evledi, genç çifte mutluluklar diliyor, aileyi tebrik ediyoruz.
Üyemiz 1982 mezunu Tülin Demirel Ayerden’in
mütercim-tercüman kızı Buke Ayerden, 7 Ekim 2017’de
hayatını bilgisayar yazılımcısı Ozan Koyun ile birleştirdi.
Kendisini tebrik ediyor, genç çifte ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.

HUZUNLERiMiZ
28 Nisan Galamızda üzücü bir kaza geçirerek
merdivenden düşerek hastaneye kaldırılan
67 mezunlarımızdan Zerrin Öztoprak çok şükür ki iyi,
tekrar geçmiş olsun diyoruz.
67 Mezunlarımızdan Müren İndere Engin eşi
Üret Engin’i kaybetti, Merhuma Allah’tan rahmet,
eşine ve aileye başsağlığı diliyoruz.
168 no’lu üyemiz Vedia Saime Öney hanımefendiyi
kaybettik. merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine,
dostlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz.
1947 Mezunlarımızdan kıymetli hekim ve hoca, eski
bakanlardan Prof.Dr.Türkan Akyol’u kaybettik, ışıklar
içinde uyusun, ailesine ve camiamızın başı sağolsun.
Üyemiz, Kadıköy belediye meclisi üyesi Feray Sevilay
Tos’u kaybettik. Nurlarda yatsın, ailesinin, camiamızın
başı sağolsun.
Acılarını paylaşıyoruz.

28 Nisan 2017 gecesi Marmara Yelken Kulubü’nde düzenlediğimiz galada kalabalık bir EKL grubu ile buluştuk, 100.yıl kitabımızın lansmanını da yaptık.
Ayla Özdil Vuran’ın büyük gayretleri ile ; EKL den mezuniyetlerinin 50. yılını dolduran 1967 Mezunlarımızın eksiksiz katılımı
geceye damgasını vurdu. 50 yıldır görüşemeyen arkadaşlar
buluştular, kolye ve plaketlerini aldılar, 100.yıl coşkusuyla
danslar edildi, fotoğraflar çektirildi.
Ancak çok eğlenmiş olmalılar ki, nazar değdi. 1967 mezunumuz Zerrin Öztoprak gecenin sonunda bir kaza geçirdi. Arkadaşlarının yakın ilgisi ve iyi şansı ile şimdi iyi olması hepimizi
mutlu ediyor.
Geceye katılan mezunlarımızın çoğu kitabımızdan satın alarak
bursiyerlerimize katkıda bulundular. (Kitabı edinen EKL’lilere
çok teşekkür ederiz, henüz edinemeyen arkadaşlarınızı derneğimize yönlendirebilirsiniz.)

Aidat ve
bağışları
nız
derneğim ı
iz
gelerek k e
redi
kartınızl
a
ödeyebili
rsiniz.

Nice Gala yemeklerinde buluşmak dileğiyle...

Kasım’da EKL’mizde 100.yıl sergisi açıyoruz, açılış için bizden haber bekleyin!

YENİ ÜYELERİMİZ ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
ADI SOYADI

MEZUNİYET YILI

MESLEĞİ / ÇALIŞMA ALANI

Nesrin Özdemir

1978		

Diş Hekimi

Fatma Gülşen

1978		

Yüksek Mimar

Hatice Koç

1986		

Ekonomist

Ayhan Dinçer

1970		

Eczacı

Sibel Önay

1981		

İletişim

Sevgi Kutlubay

1971		

Makine Mühendisi

İnci Gülsün

1982		

Yönetim Danışmanı

Ferda Yaman

1971		

İşletme – Kamu Yönetimi

A.Belma Yılmazer

1967		

Eczacı

Selma Türkay

1967		

Prof. Dr. Kimya Yüksek Mühendisi

Semiha Sevimsoy

1969		

İşletme - Turizm
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