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Bize “Işık” Oldun!
Melda CEMAL
FMV Özel Ayazağa
Işık Lisesi İngilizce
Öğretmeni
1982 Işık Lisesi
Mezunu
Yıl 1976, aylardan Eylül... Feyziye
Mektepleri Vakfının o
yıllarda tek kampüsü
olan Nişantaşı Işık Lisesine 6. sınıf öğrencisi
olarak adım atışım... Hem de yatılı olarak...
Bu yazıyı yazarken o zamandan beri ne
değişti diye düşündüm de... Neler değişmedi ki… Öğrenci kıyafetleri, not sistemleri,
öğretmenlerin ders işleyiş yöntemleri, okul
kuralları hatta derslerin isimleri… Tam altı
yıl, belki de şu an her öğrencinin hatta eğitimcinin hayretle bakacağı kurallar silsilesi
içinde, gelecek için hem eğitildik hem de
öğretildik. Öyle ki bugün geriye baktığımda
birçoğunu tebessüm ederek anımsıyorum.
Her sabah saat 6’da kalkış ve ister istemez,
giyindikten sonra, hemen bir saatlik ders
çalışma... Bir haftayı okulda geçiriyorsunuz
ve saçlarınızı yıkamanıza izin vermiyorlar.
Akşamüstü yapılan üç saatlik etütlerin hepsinde tek başına çalışıyorsunuz; grup hâlinde
çalışmayı bırakın, yan yana iki kişi bile çalışılmıyor (Ses olmasın diye!). Ama gecenin
bir saatinden sonra okulun tüm binaları size
kalıyor.
Bunca yıl geçmesine rağmen en güzel yıllarınızı birlikte geçirdiğiniz arkadaşlarınızla aranızda, bugün öğrencilerim arasında
hiçbir şekilde gelişmeyen farklı dostluklar
hatta “can dostum” diyebileceğiniz ilişkiler
kalıyor.
Bir de ne kalıyor derseniz, Işık Liselerinin
asla taviz verilmeyen Atatürkçü ilkeleri,
nereye giderseniz gidin aldığınız eğitim ve
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öğretimin sizi başkalarından ayıran özellikleri ve Işıklı olmanın verdiği ayrıcalık… Ben,
yaklaşık 40 yıldır bu camianın içinde yer
almış biri olarak öğrencilerimi de bu düşünce ve duygularla yönlendirmeye çalışıyorum.
Aylin ADIVAR
GERON
FMV Özel Ayazağa
Işık Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni
1992 Işık Lisesi
Mezunu
1974 Mart ayının
başı... Karnı burnunda bir kadın
Nişantaşı’nda gezerken, saçları örgülü, ekose formalı kızlara
bakarak derinden bir iç geçirir ve dua eder:
“İnşallah bir kızım olur ve onun saçlarını
örüp, bu ekose formayı giydirip bu prestijli
okula gönderebilirim.”
Bu kadın o duayı öyle içten etmiş olmalı ki bir kızı olur ve kızını 1979-1980
Eğitim-Öğretim Yılı’nda kura sonucunda Işık
Anaokuluna kaydettirir. Anaokulu, ilkokul
ve derken lise...
O kız, Işık Lisesinden 1992 yılında mezun
olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Batı
Dilleri ve Edebiyatı okur ve ardından hiç
vakit kaybetmeden Ayazağa Kampüsü’ne
öğretmen olur 1997 yılında.
İşte o kız benim!
Her zaman gurur duydum okulumla. Adı
gibi topluma IŞIK tutan, Atatürkçü, asırlık
çınardan kendime kattıklarım o kadar çok
ki... Okulumun hayatıma en önemli katkısı
öz disiplin olmuştur. Bugün geldiğim noktaya baktığımda kendimi bildim bileli IŞIKLI
olduğumu fark ediyorum. Ne büyük bir
gurur ki feyz aldığım okulumda iki çocuğum

Esra GÜLSEREN
BALCI
FMV Özel Ayazağa
Işık İlköğretim
Okulu İngilizce
Öğretmeni
1992 Işık Lisesi
Mezunu
Geriye dönüp okul
hayatıma baktığımda,
Işık Lisesinde okurken her öğrenci gibi
bazen heyecan, bazen mutluluk, bazen bıkkınlık gibi bir sürü duygu çemberinde geçen
senelerimi hatırlıyorum. Çabuk geçen öğrencilik yıllarımın devamında, okulumda öğrendiğim İngilizce ve diğer bilgi donanımım
sayesinde üniversiteyi kazandım. Üniversite
hayatımı tamamlayınca kendi okulumda
İngilizce öğretmeni olarak çalışmayı çok
istemiştim. Ve hayalim gerçekleşti. Ayazağa
Işık İlköğretim Okulunda, çalışma hayatına
başladığım andan itibaren mezun olduğum
okulumun bana katmış olduklarının farkına
daha iyi vardım. Atatürkçü bir anlayışa sahip
olmam, birbirinden değerli öğretmenlerimin
öğretileri, insanı insan yapan değerlerin okulda gördüğüm örneklerle benliğimde iyice
pekişmiş olması, güzel dostluklarım, kalite
ve kimliğinden ödün vermeyen yapısıyla
çoğunluk tarafından kabul ve saygı görmüş
bir okuldan donanımla mezun olduğumda
bana açılan farklı kapılar ve her zaman hoş
bir gülümseme bırakan anılarım…
Ne kadar şanslıyım ki ailem beni bu okula
göndermiş ve ben, okulumun bana kattığı
tüm bu artılar sayesinde, mesleğimi kendi
mezun olduğum okulda severek yapmaktayım.
Özlem ORBAK
MİZRAHİ
FMV Özel Ayazağa
Işık İlköğretim
Okulu İngilizce
Öğretmeni
1995 Ayazağa Işık
Lisesi mezunu
Yıllarımı
geçirdiğim okulumun bana
aktardığı aydınlığı şu
anda aynı kurumda öğrencilerime yansıtıyor
olmanın gururunu taşıyorum. Öğretmenliğin
keyfi ve iyi insan yetiştirme misyonuyla
küçük kalplere dokunmanın gururu ve mutluluğunu; öğrendiğim bilgiyle Atatürkçü
bilinci yansıtmanın kıvancını yaşıyorum.

Bunun yanı sıra kendi öğretmenlerimden
bazılarıyla çalışmanın mutluluğu da tarif
edilemez.
Geri dönüp Işık’ta öğrenci olarak geçirdiğim
yıllara baktığımda içimi sıcak dostlukların
güveni ve paylaştıkça artan sevgi dolduruyor. Böyle köklü bir kurumun parçası olmak
gerçekten gurur verici… Işıklı çocukların artması ve aydınlığın yayılması dileklerimle…
Hande ACARMAN
YEŞİLKAYA
FMV Özel Ayazağa
Işık Lisesi İngilizce
Öğretmeni
1996 Işık Lisesi
mezunu
Bir gün babamın
eve sevinçle gelişini,
annemle beni kucaklayıp “Çok bekledik
ama oldu.” deyişini hatırlıyorum. Tüm aile
coşkuyla kutlamıştı Işık Lisesinin anaokuluna kabulümü. Altı yaşın verdiği toylukla bu
sevincin sebebini bilmeden ben de heyecandan zıplamaya başlamıştım.
Akabinde önce ilkokul ve sonra kolej sınavları, baraj sınavları sonucu lisesinde okumaya hak kazandığım okulumda film şeridi gibi
akan yıllar...
İlk İngilizce öğretmenlerim Mrs. Bahar’ın o
güzel giysilerini ve rahmetle andığım Mrs.
Konger’in tatlı dilini, beden eğitimi salonu
önünde bulunan mektup pulu satış yerini,
coğrafya öğretmenim Sayın Necmi Dalman’ın
bu pulları bize detaylarıyla anlatmasını ve
koleksiyon yapanları teşvik edişini, kız ve
erkek ayrı salonlarda gördüğümüz beden
eğitimi derslerinde kasalar üzerinden hızla
koşup ters takla atarak hem eğlenip hem de
uygulamalı not aldığımız o canım günleri
şimdi yüzümde bir gülümsemeyle anıyorum.
Özlüyorum…
En sevdiğim dersin İngilizce olduğunu söylememe gerek var mı? İngiliz edebiyatı klasiklerini okuyup derslerde tartışır ve denemeler
yazardık. Bana bu dersi sevdiren ve içimdeki
cevheri çıkartmama yardımcı olan okulum
ve öğretmenlerim sayesinde üniversitede de
İngilizce öğretmenliği bölümüne girmiştim.
Fakültede bize okutulan aynı eserleri Ms.
Kurt, Mrs. Şiranlı ve Mrs. Sağman’ın ders
notlarından çalışmış olmam okulumun ne
kadar kaliteli olduğunun bir başka kanıtıydı.
Ben, bu okulda hayatımın neredeyse tümünü
geçirdim. Eğitim aldım, mezun oldum, geri
geldim ve 14 senedir Ayazağa Işık Lisesinde
görev yapmaktayım. Duygu yoğunluğumun
tarifi mümkün değil. Ben okulumun ismini
hâlâ altın bir madalyon gibi gururla göğsüm-

1885’ten Günümüze

da aydınlanıyor. Ve ben de her yıl onlarca
çocuğa rehberlik ediyorum, ışık tutuyorum.
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de taşırım. Şimdi sıra okulumun sancağını
ellerimle teslim ettiğim ve onun da bir ömür
Işıklı olmakla gurur duyacağını bildiğim
oğlumda…
Ne mutlu Işıklı olabilen bizlere…
Ceylan NURCAN
YAMAÇ
FMV Özel Ayazağa
Işık İlköğretim
Okulu İngilizce
Öğretmeni
1999 Işık Lisesi
mezunu
Nişantaşı Işık...
Sabah, caminin köşesinden dönüp Bahar Pastanesi veya Saray’da
okul öncesi arkadaşlarla buluşup kahvaltı
etmek, yedi yıl boyunca birbirinden değişik öğretmenlerle okul yıllarını tamamlamak,
güzel arkadaşlıklar, birbirinden güzel anılar...
Hepsi hâlâ aklımda, hepsi hâlâ hayatımda…
Işık serüvenim ortaokul hazırlıkta başladı ve
hâlen devam ediyor. Işıklı olmak, yedi yıl
boyunca Işık ruhunu, kültürünü yaşamak, iç
disiplin, başkalarına saygı ve iyi insan olma
yolunda hayatıma yön veren unsurlardan
sadece birkaç tanesidir. Seçtiğim öğretmenlik mesleğine ilham veren sevgili İngilizce
öğretmenlerim, şu anda mesleğimi aynı çatı
altında devam ettirmek, bize öğretilen “iyi
insan olma”, Atatürk’ün aydınlattığı yoldan
gitme bilinci ve birçok olumlu öğretiyi kendi
öğrencilerime öğretebilme çabam ve inancımın oluşmasında en önemli yere sahip Işık
Okulları, hayatımın hep anlamlı bir parçası
olacaktır.
Gamze ARSAL
FMV Işık Anaokulu
Öğretmeni
1999 Işık Lisesi
mezunu
1992 yılında başladı Işık yolculuğum. Dolu dolu
tam yedi yıl. İyi bir
eğitimin
yanında
müzik kariyerimin temelleri burada atıldı
benim. Gökçel Odabaş, Şehnaz Yalman,
Nilgün Öcalır ve Sueda Şanver; onlar benim
“Fantastic Four”um. Hazırlık korosunda
keşfettiler beni, o gün bugündür müziğin
içindeyim.
Sene 1993, bir gün annemi ve babamı görüşmeye çağırdılar; kızınızın kulağı çok iyi, onu
konservatuvara hazırlamak istiyoruz, dediler. Annem ve babam, okulla birlikte zor
olur düşüncesiyle bu hayali maalesef ertele12

diler. Ama ne ben ne de öğretmenlerim işin
peşini bıraktık. Korolar, provalar, orkestra
çalışmaları derken sene oldu 1996.
Milliyet gazetesi, “Liseler Arası Müzik
Yarışması” düzenliyordu. Ekip beni o yarışmaya hazırladı. Hem de ne hazırlamak…
Okulumu temsil edecektim, bir yanda inanılmaz bir heyecan diğer yanda büyük bir
onur. Sonuç pek de istediğimiz gibi olmadı
ama edindiğim tecrübeyi kelimelerle ifade
edemem.
Müthiş dörtlü bununla da yetinmedi tabii.
TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu sınavına da hazırlayalım, dediler. Hiç pes etmediler, ben de… Olur, dedim; başladık yine
şan çalışmaları, solfej çalışmaları vs… Bu
defa kazandım ve tam 9 yıl devam ettim TRT
İstanbul Gençlik Korosu’na. Ve sene 1999,
mezun oldum. Sonrasında da onların bana
müzikal anlamda kazandırdıkları temeller
üzerine inşa ettim her şeyi ve devam ettim
müzikal yolculuğuma.
Jana Cana
KOLELLE
FMV Özel Işık
İlköğretim Okulu
İngilizce Öğretmeni
1999 Işık Lisesi
mezunu
İlkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar, her hafta
“Işıklı olmak sevincimiz” derken, bunu
uzun yıllar boyunca söylemeye devam edeceğimi henüz 11 yaşında hazırlık sınıfı
öğrencisiyken çok sevgili İngilizce öğretmenimle tanıştığımda anlamıştım. Bana,
“Büyüyünce ne olacaksın?” diye sorduklarında, “Mrs. Ertekin olacağım.” dediğim
günden bu yana 22 yıl; lise son yıllığımda
arkadaşlarımın benim için, “Seni ileride bu
yıllıklarda İngilizce öğretmeni olarak görmek dileğiyle…” yazdıklarından bu yana 15
yıl; bir öğretmen olarak Işıklı öğrencilerle
buluşmamdan bu yana da 10 yıl geçmiş.
Üzerimde büyük emekleri olan öğretmenlerimle çalışabilmek, onların çocuklarını
okutabilmek Işık’ın bana yaşattığı en büyük
mutluluktur. Dilerim bir gün benim yetiştirdiğim öğrencilerimi de Işık yıllıklarında öğretmen olarak görürüm ve okulum,
ışığını nesilden nesle daha birçok Işıklıya
yaymaya devam eder. İdealimi gerçekleştirmeme olanak sağlayan, bana çok güzel
dostluklar kazandıran ve her zaman aile
sıcaklığını hissettiren okulumu seviyorum.

Öğretmenler her gün
sınıfa girdiklerinde
kalıplaşmış sözcüklerle sınıfı selamlar. Öğrenciler de -hoşlanmasalar da- hep aynı cevapla öğretmenlerini
selamlar ama her ders niye bunu yaptıklarını
pek anlayamazlar. Hâlbuki bilmezler, yıllar
sonra o selamı vermeyi bile özleyecekler.
Bir öğretmen olarak belki de geçmiş yılların
da özlemiyle, bunu öğrencilerime sık sık
hatırlatırım ben çünkü çok özlüyorum tüm o
zamanlarımı… Melahat Altunlu ilkokul yıllarımı ve kocaman sınıfımı, Özden Soyerli Prep
B’yi, Mr. Bowerlı, Fatma Şahinli ortaokul
günlerimi, Feyziye Çankayalı koro anılarımı
ve her anı macera dolu lise yıllarımı ve 11 YD
sınıfımı… Bilenler bilir, koyu Işıklıyımdır, bu
öğrenciyken de böyleydi ama bu ruh mezun
olduktan sonra, aldığım eğitim ve vizyonun
bana nasıl kapılar açtığını gördükten sonra
iyice perçinlendi. Şimdi 5 yaşındaki oğlum
Doğu da bir Işıklı…
1986 yılında Ayazağa Işık İlkokulunda başladığım serüvenimi, 1999 yılında yine Ayazağa
Işık Lisesinde tamamladım. 2004 yılından
beri de Erenköy Işık’ta İngilizce öğretmeni
olarak çalışıyorum. Beni tanıyan, hatırlayan
tüm eski arkadaş ve öğretmenlerime selam
olsun…
Pınar ŞİMŞEK İNAL
FMV Özel Ayazağa
Işık Ortaokulu Fen
Bilgisi Öğretmeni
2001 Işık Lisesi
mezunu
1995-2001 yılları arasında eğitim öğretim
hayatımı FMV Özel
Işık Lisesinde sürdürdüm. İlk kez annemle geldiğim ve herkesin
“modern hapishane” diye bahsettiği gelecekteki okulumun -çoğunluğun aksine- çok
samimi bir ortamı olduğunu düşünmüş ve
kendimi bu ortamda çok mutlu hissetmiştim.
İlerleyen yıllarda okulumun kazandırdıkları, bu düşüncelerimde yanılmadığımı daha
iyi anlamamı sağladı. Okul yaşantımın beş
senesinde yatılı olmam; paylaşmak, birlik
olmak, saygılı olmak gibi değerlerin hayatımda önemli yer tutmasına sebep oldu.
Arkadaşlarımla birlikte kazandığımız bu

değerlerin ve derslerde edindiğimiz bilgilerin
yanında, okulumuzun sağladığı fırsatlarla ve
öğretmenlerimizin teşvikleriyle müzik, spor,
sanat dallarında da kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Bu yüzden Işık Okullarının
“Önce iyi insan yetiştirir.” felsefesinin çok
anlamlı ve yerinde olduğunu düşünmekteyim. Mesleğimle aydınlık gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilik yıllarımı sevgiyle geçirdiğim kurumuma öğretmen
olarak geri dönmekten de gurur ve mutluluk
duymaktayım.
Cana KOÇAK
FMV Erenköy Işık
İlköğretim Okulu
Yabancı Diller
Bölüm Başkanı
2003 Ayazağa Işık
Lisesi mezunu
Işık’tan
geçmişim
ilerledikçe daha da
büyüyen bu yemyeşil kampüse… Liseye başlıyorum hem de
yeni bir okulda… Çifte heyecan benimkisi…
Sınıfa yaklaştıkça kalbim daha hızlı atmaya
başlıyor. Yeni insanlarla tanışmak, kendini
tanıtmak zor geliyor. Ama öyle bir sınıf karşılıyor ki beni, ömürlük dostluklar doğuyor.
Birbirinden güzel anılarla ilk yıl geçiyor.
İkinci yıl alanlar seçiliyor. Aklımda, belki de
ağabeyimin de etkisinde kalarak fen bölümünü seçmek var. Genetik mühendisi olabileceğimi zannediyorum galiba. Fen sınıfında
eğitim başlıyor, zaman geçiyor ama bir şeyler
ters gidiyor. Fizikle, biyolojiyle kimyamız
tutmuyor. Enerjimin yüksek olduğu tek ders
var: İngilizce.
O zamanki İngilizce öğretmenim sağ olsun,
ikinci dönemin ortasında bir gün beni kenara çekiyor ve diyor ki: “Derslerdeki durumunun farkındayım, kendini iyi hissettiğin
tek ders İngilizce. Sakin ve sabırlı birisin.
Öğretmenlik senin için ideal.” Bu tavsiye gün
geçtikçe kafama daha da yatıyor, günler boyu
düşünüyorum.
Kararım ne mi oluyor? Bugün Erenköy
Kampüsü’nde İngilizce öğretmeni olarak
yedinci yılımı dolduruyorum. İşte birinin
hayatına dokunmak, geleceğe “Işık” tutmak...

Yolu Işık’tan geçen
öğretmenlerimize saygıyla

Sinem ÇETİNOYAR
ÖZGÖZ
FMV Erenköy Işık
Lisesi İngilizce
Öğretmeni
1999 Ayazağa Işık
Lisesi mezunu
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