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Galatasaray Lisesi'ndeki ilk hayatım 1965 yılında, mektebe kabul edilen ilk kız
öğrencilerden biri olmamla başladı. Bildiğiniz gibi, Galatasaray’a yakıştırılan sıfatlardan biri
de “Bitmeyen Mektep”tir. Bu, herkes gibi benim için de böyle olmuştur. Ancak belki
herkesten farklı olarak, 2005 yılında Galatasaray Lisesi’nde fiilen yaşayacağım ikinci hayatım
başladı. İki yıl Müdür Başyardımcısı olarak görev yaptıktan sonra müdürlük makamını önce
vekaleten yürüttüm, ardından da 24 Ekim 2007 tarihinde resmen atandım.
Lisede öğrenciliğimin yanı sıra geçirdiğim on bir yıl müdürlük, on üç yıl yöneticilik ve
toplamda elli üç yıllık Galatasaraylılık geçmişime baktığımda, doğal olarak geçen zamanı
düşünüyorum.
Zamanın akış hızı üzerine çok söz söylenmiştir. Genellikle de şikayet konusudur.
Çünkü ne yaparsak yapalım, zaman kısıtlıdır ve telafisi yoktur.
Geriye dönüp Galatasaray’daki ilk hayatıma baktığımda, zamanın bir çırpıda akıp
gitmiş olduğunu görüyorum. Bu dönem, benim için sayısız anı biriktirdiğim, hayata dolu dolu
hazırlandığım bir süreç olmuştur. 70’li yılların koşullarında, okul sonrası hayata iyi bir
başlangıç yapabilmek için gereken donanıma sahip olmayı birçok Galatasaraylı gibi ben de
okuluma borçluyum.
Öğretmenlik kariyeri de aynı Galatasaray gibi hiç bitmeyen bir süreçtir. Bu benim için
de böyle olmuştur. Bir öğretmen ve idareci olarak öğrenmeyi daima sürdürdüm ve halen de
sürdürüyorum. Çünkü dünya da zamanın akışı kadar hızlı değişiyor. Bu noktada, tahmin
edersiniz ki, son on üç yılın da çok hızlı geçtiğini söyleyeceğim.
Galatasaray, kendini zamanın ve dünyanın hızına adapte etmiş, dinamik bir yapıdır ve
1481’de bir devlet okulu olarak kurulduğundan bu yana sürekli atılım içinde olmayı bilen bir
sisteme sahiptir. Beş asrı aşkın süre boyunca işlevi ve yeri değişmemiş tek kurumdur. 1868’de
kalıcı bir kurumsal kimlikle yeniden yapılanmış, gençlere eşit eğitim hakkı sağlamış, laik
eğitimin öncüsü sayılmış, çağdaş öğretim normlarını eğitim sistemine başarıyla eklemlemiş,
böylelikle bir eğitim geleneği oluşturarak Cumhuriyet idealine görkemli bir kültürel birikim
katmıştır. Görev sürem boyunca başında bulunduğum kurumun bu özelliklerini itinayla
korumaya çalıştım. Galatasaray’a dair her çeşit projeyi kimi zaman temkinli adımlarla, kimi
zaman da seri bir şekilde, ancak her koşulda telafisi olmayan zamanı iyi yönetme gayretiyle

yürüttüm.

Gelinen noktada, Lisenin bugün bulunduğu konum sanırım herkes için gurur

vericidir. Bu fırsatla, bu süreçteki özverili çalışmaları için yönetici, öğretmen ve diğer çalışma
arkadaşlarıma, destek ve katkılarından dolayı Galatasaraylı kuruluşlarımız ile mezunlarımıza
ve varlıklarıyla lisemizin değerine değer katan sevgili öğrencilerime içtenlikle teşekkür etmek
isterim.
Lisede öğrenim gören ilk 10 kız öğrenciden biri, görev alan ilk kadın başmuavin ve ilk
kadın müdür sıfatıyla, çok ayrıcalıklı konumlarda bulunma şansım oldu. Kendimi şanslı
gördüğüm diğer bir husus da Mektebi Sultani ile başlayan eğitimde reform sürecinin 150’nci
yıl kutlamalarının görev süreme denk gelmesidir. Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin
temelindeki bu kültür köprüsünün bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de itinayla
korunacağına eminim.
Galatasaray Lisesi müdürlük makamını devrederken, lisemize özel önem veren ve bu
ilgisini lisemizi iki kez teşrif etmek suretiyle gösteren Başöğretmen Ulu Önder Atatürk’ü
saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
Lisemiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam
edecektir. Daima önde ve öncü olacaktır.
Aziz Atam! Galatasaray Lisesi senin izinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır.
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