
ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ 

²¼¶²ÚÆÜ Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðÄ²ð²Ü 



Ես դպրոցներէն  
կը սպասեմ  

ազգին 
փրկութիւնը 

  
Ներսէս Պատրիարք 

Հիմնադիր՝   

1391 Î³éáõóáõÙ Ô³É³ÃÇáÛ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ºÏ»Õ»óõáÛ 

1876 ²Ù»Ý³÷ñÏã»³Ý Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇÝ ï»ÕÁ Î»¹ñáÝ³Ï³ÝÇ 

Ï³éáõóáõÙÁ 

1882 Ð³Ý·³Ý³ÏáõÃÇõÝ Ü»ñë¿ë ä³ïñÇ³ñùÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ 

1884 Ø³Ñ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ü»ñë¿ë ä³ïñÇ³ñùÇ 

1885 ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ï³½Ù µ³ñ»ñ³ñ ØÏñïÇã ¾ë³»³ÝÇ 

·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ 

1886 ´³óáõÙ, îÝûñ¿Ý ØÇÝ³ë â»ñ³½ 

1888 îÝûñ¿Ý ¼áõÇó»ñÇ³óÇ üÇÉÇµ¿Ý 

1890 îÝûñ¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ ØáëïÇã»³Ý 

1896 ø³Ûù³ÛáõÙ ä³Ýù³ÛÇ ¸¿åù¿Ý í»ñç, 

 ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»³Ý ßñç³Ý → 1909 

1909 îÝûñ¿Ý Ø³ñïÇñáë Ü³Éå³Ý¹»³Ý 

 ¹¿åÇ ºõñáå³ ³ß³Ï»ñï å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ãáß³Ïáí 

1913 îÝûñ¿Ý öñûý. ²ëïáõ³Í³ïáõñ Ê³ã³ïáõñ»³Ý 

1915- ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»³Ý ´. ßñç³Ý → 1917 

1917 îÝûñ¿Ý ¶»Õ³Ù ¶³í³ý»³Ý → 1927 

1922 îÝûñ¿Ý ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³Ý (3 ³ÙÇë) 

1927 îÝûñ¿Ý ä»ïñáë ²ïñáõÝÇ ß¿ÝùÇ Ýáñá·áõÃÇõÝ, Ù³ñ½³ñ³ÝÇ 

ßÇÝáõÃÇõÝ 

1933 îÝûñ¿Ý ¶ñÇ·áñ ê³ñ³ý»³Ý 

1936 ºñÏë»é áõëáõóáõÙ → 1954 

1933 îÝûñ¿Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ø»ñïÇÝ»³Ý 

1939 îÝûñ¿Ý ¾ÉÇ½ ¶³íáõù×»³Ý-²Ûí³½»³Ý 

1949 îÝûñ¿Ý Ô³½³ñáë ä³É×»³Ý 

1953 îÝûñ¿Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý 

1963 îÝûñ¿Ý Ðñ³Ý¹ î¿ñ ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý 

1972 ú·Ý³Ï³Ý ïÝûñ¿Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÎÇõñÇõÝ 

1974 îÝûñ¿Ý ä»ñ× â³ÉÁùÙ³Ý 

1980 îÝûñ¿Ý êÇÉí³ ¶áõÛáõÙ×»³Ý 

1983 Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃÇõÝ, É»½áõÇ ¹³ë³ñ³ÝÇ µ³óáõÙ 

1991 ºñÏë»é áõëáõóáõÙ, ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¹¿åÇ ùáíÇ Ë³Ý (400 

³ß³Ï»ñï) 

1995 ÐÇÙÝ³¹Çñ Î³ñåÇë ä³ÉÙáõÙ×»³Ý þ52 

1996 ²ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝáóÇ 

1998 ØÇçÝ³Ï³ñ·Ç ÷³ÏáõÙ 8 ï³ñáõ³Û å³ñï³¹Çñ áõëÙ³Ý 

 Ñ»ï»õ³Ýùáí 

2000 Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ¹³ë³ñ³Ý → 2005 

2005 ÈÇë¿Ç áõëÙ³Ý 4 ï³ñÇÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýáñá·áõÙ 

2008 ÀÝ¹É³ÛÝáõÙ (250m
2) Ýáñ µ³Å³ÝÙáõÝùáí 

2009 ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï` 

 Ú³ñáõÃÇõÝ ¾å¿ûÕÉáõ 

Îº¸ðàÜ²Î²ÜÀ ²Üòº²È¾Ü ¸¾äÆ ²Úêúð  

Îº¸ðàÜ²Î²ÜÆ ¸àôèÀ 125-ð¸ ²Ü¶²Ø ´²òàôºò²ô... 

Կեդրոնականը` Ազգին Մեծ Ժառանգը… 

Կեդրոնականը 125րդ անգամ բացաւ իր պատմական դուռը: Յոբե-

լենական այս տարին անգամ մը եւս առիթ դարձաւ որ մենք յիշա-

տակենք Կեդրոնականի, արեւմտահայութեան անցեալի արժէքները 

ու ալ աւելի ոգեւորուած փարինք մեր վարժարանին ու Անոր ներկայ 

սերունդներու դաստիարակման գործին… 
 

Յոբելենական տարիին թեւակոխեցինք, 229 լիսէի աշակերտներով, 

40 ուսուցիչներով. ինչ որ ըստ բաւականի կարեւոր թիւ մըն էր, նկա-

տի առած` հայ վարժարանին օր ըստ օրէ նօսրացող աշակերտու-

թիւնը: 
 

Յիշատակման, ոգեկոչման ձեռնարկներու համար մեր տարած աշխատանքներու ընթաց-

քին անգամ մը եւս անդրադարձանք, թէ իբրեւ դպրոց որքա՜ն մեծ էր Պոլսահայութեան, 

նոյնիսկ սփիւռքահայութեան համար, Կեդրոնականի մը աւանդը, ժառանգը, սկսեալ` իր 

հիմնադիրէն, շրջանի մտաւորականութեան մաս կազմող խնամակալութեամբ, տնօրէն-

ներով, ուսուցիչներով եւ անշուշտ անոնց հասցուցած աշակերտներով: 
 

Ուստի` ազգին բոլոր խաւերէն մտաւորական եւ ուսուցիչ հասցնելու համար բացուած այս 

կրթօճախը, այսօր եւս կ՚իրականացնէ իր առաքելութիւնը, շնորհիւ Անոր բարոյապէս եւ 

նիւթապէս սատարողներու: 
 

Դեռ քանի քանի երջանիկ յոբելեաններ Կեդրոնականին և բոլոր հայ վարժարաններուն:   

 êÇÉí³ ¶áõÛáõÙ×»³Ý 

 îÝûñ¿Ý ²½·³ÛÇÝ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñÅ³ñ³ÝÇ 

Ú³ñáõÃÇõÝ ¾å¿ûÕÉáõÇ ³ï»Ý³å»ïáõÃ»³Ùµ Î»¹ñáÝ³Ï³ÝÇ ÊÝ³Ù³Ï³Éáõ-

ÃÇõÝÁ (ì³ñ¹»í³é Ö³í³ù, ØÇÝ³ë ¶³µáõëáõ½, ²ÝÃûÝÇ ¶³ñ³ï³ÛÁ, ì³Õ³ñ-

ß³Ï ì. äÇõÛÇõùëÇÙù¿ß»³Ý, ²ñÇë Âáõñ³ã, Èûñ³Ý ²ñß³õÇñ Øáõñ³ïûÕÉáõ, ì³ñ¹-

·¿ë ä¿ÛÉ¿ñ»³Ý, ²ñÇ â³ù³ñûÕÉáõ, å³Ñ»ëïÇÝ»ñ` Ê³ãÇÏ Ö³Ý¿É, ²ÝÇ ¶³ñ³-

ï³ÛÁ, ê³Û³Ã âÁÝ³ñ, è³ýýÇ º³½Ù³×Á). ³çÇÝ` Ú. Î³ñåÇë ä³ÉÙáõÙ×»³Ý 

ÐÇÙÝ³¹ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã: 

§²½·³ÛÇÝ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñÅ³-

ñ³ÝÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ëï³-

ïáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³å³-

ï³ëË³Ý¿ Ø³Ûñ³ù³Õ³ùÇë Ù¿ç 

Ñ³ëï³ïáõ³Í µ³½Ù³ÃÇõ í³ñÅ³-

ñ³Ý³ó, ³ÛÉ Ý³»õ Çñ»Ý »½³Ï³Ý ¹Çñ-

ùáíÝ, áõÕÕáõÃ»³ÙµÝ »õ Ñ³Û áõë³Ýá-

ÕÇÝ Ñ³Ù³ñ µ³ó³éÇÏ ³é³õ»Éáõ-

ÃÇõÝÝ»ñáí ï³Û ³ÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ, 

½áñë ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ Ûáõë³É, ûï³ñ 

ÏñÃ³ñ³Ý³ó Ù¿ç: ì³ñÅ³ñ³ÝÝ ³ÛÝ-

åÇëÇ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ¹Ý»É áñáí Ï³ñ»ÉÇ 

ÉÇÝÇ ÙñóÇÉ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³ëï³-

ïáõÃ»³Ýó Ñ»ï¦: 

Î»¹ñáÝ³Ï³ÝÇ  

². ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÇõÝ (1886) 
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125ԱՄԵԱԿԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 
 

Ղալաթիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ եւ 

Կեդրոնական Վարժարանի Խնամակալութեան 

նախաձեռնութեամբ կազմուեցաւ Կարգադիր 

Յանձնախումբ մը, ատենապետութեամբ՝ 

Կեդրոնականի նախկին սան, ազգային 

բազմամեայ գործիչ Տիար Հայկ Ասլանեանի:  
 

Յանձնախումբին մաս կը կազմէին՝ Օննիկ 

Նալպանդղազար (փոխ ատենապետ), Մկրտիչ 

Արծիւեան (քարտուղար), անդամներ՝ Յարութիւն 

Էպէօղլու, Սիլվա Գույումճեան, Սարգիս Գիւլէկէչ, 

Եթեսիա Թըրթըր, Գրիգոր Սահակօղլու, Գէորգ 

Պիւյիւքսիմքէշեան,Կարպիս Ունան: 
 

125ամեակին նուիրուած հանդիսութիւնններու շարքը սկսաւ վարժարանիս 1961ի ընթացաւարտ՝ դաշնա -

կահար Շահան Արծրունիի նուագահանդէսով, որ տեղի ունեցաւ Պօղազիչի Համալսարանի Ալպէրթ Լոնկ Հոլ 

սրահին մէջ, 7 Հոկտեմբեր 2011 Ուրբաթ, ժամը՝ 20.30ին:  

ŞAHAN ARZRUNİ RESİTALİ: 125. YILIMIZIN İLK ETKİNLİĞİ...  
 

Getronagan Lisesi’nin kuruluşunun 125. yılı vesilesiyle Galata Surp Kırikor Lusavoriç Kilisesi ve Getronagan Lisesi Yöne-

tim Kurulu tarafından, toplumumuzun emektar yöneticilerinden, Hayk Aslanyan başkanlığında bir 125. Yıl Kutlama 

Komitesi oluşturuldu. Onnik Nalbantğazar (başkan vekili), Mıgırdiç Arzivyan (sekreter), Silva Kuyumcuyan, Sarkis Küle-

geç, Yetesya Tırtır, Kırikor Sahakoğlu, Kevork Büyüksimkeşyan, Garbis Unan, Harutyun Ebeoğlu’ndan oluşan komite 

Öğretim Yılı boyunca, okulun tarihi, bugünü ve geleceğine ilişkin çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek üzere 

çalışmalarını başlattı. 
 

Kutlama etkinlikleri 7 Ekim 2011 Cuma günü, saat: 20.30’da okulumuz 1961 mezunu Şahan Arzruni’nin Boğaziçi Üni-

versitesi Albert Long Hall’da verdiği piyano resitaliyle başladı. 

125²Øº²ÎÆ ²èÂÆô 

Ş. Arzruni S. Kuyumcuyan H. Aslanyan Dinleyicilerden bir görüntü 
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ÌÜÜ¸º²Ü 125²Øº²ÎÆÜ à¶ºÎàâºòÆÜø ØºÌ²ðºÜòÜ àô ØÜÒàôðÆÜ  

Կեդրոնական Վարժարանի հիմնադրութեան 125ամեակը կը 

զուգադիպի նաեւ իր երկու հռչակաւոր սաներուն՝ ՄԻՍԱՔ 

ՄԵԾԱՐԵՆՑի (1886-1908) եւ ՅԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻի (1886-1978)   

ծննդեան 125ամեակին: Երկուքն ալ Ակնցի, Եփրատի եզերքնե-

րէն. մին՝ Ակնայ Բինկեան, միւսը՝ Արմտան գիւղէն:  Մին՝ բա-

նաստեղծ, միւսը՝ արձակագիր. եւ երկուքն ալ սիրահար իրենց 

գիւղին: 
 

Այս առթիւ ոգեկոչուեցան անմահ գրողները, նախաձեռնու-

թեամբ՝ Կեդրոնականի տնօրէնութեան եւ հայերէնի ուսուցչաց 

կազմին: Հանդիսութիւններու առաջինը տեղի ունեցաւ, 14 Դեկ-

տեմբեր 2011 Դշ օր, ուղղեալ՝ հայ վարժարաններուն: Հանդի-

սութիւնը ցուցադրուեցաւ մեր գրասէր հանրութեան, 18 Դեկտ. 

Կիրակի, ժամը՝ 17.00-18.30ի միջեւ Ֆէրիգիւղ Շիրինօղլու սրա-

հին մէջ:  

125²Øº²ÎÆ ²èÂÆô 

Ձախին՝ հայերէնի ուսուցիչներ Տիանա 

Պուլտուք, Նաթալի Պաղտատ, Արաս Սա-

րըչօպան, Գարին Գարագաշլը կը բանա-

խօսեն Մնձուրիի և Մեծարենցի մասին:  

Աջին՝ Սարին Ագպաշ (ԺԲ) կը ներկա-

յացնէ սահիկներու ցուցադրութիւնը: 

ø¿íÁÝ ². ¶³ñ³·áõß  ²Û·áõÝ øÇõãÇõù»³Ý 
       (ØÜÒàôðÆ¤      ¥ØºÌ²ðºÜò¤ 

²ñ»õ Î³ñ»³Ý ¥Ä´¤ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿  
ØÝÓáõñÇÇ ÍÝáõÝ¹Á£ 
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ÌÜÜ¸º²Ü 125²Øº²ÎÆÜ à¶ºÎàâºòÆÜø ØºÌ²ðºÜòÜ àô ØÜÒàôðÆÜ  

125²Øº²ÎÆ ²èÂÆô 

Սոյն աշխատանքը կրկնուեցաւ Արամեան-Ունճեան 

Սանուց Միութեան և Տատեան Վարժարանի սրահ-

ներուն մէջ: 
 

Հանդիսութեան դերակատարներն էին, գլխաւորա-

բար Թ. դասարանի աշակերտներ, որոնք մարզուե-

ցան նաեւ դերուսոյց Սէրտա Արսլանի և պարուսոյց  

Պանու Աչըքտենիզի կողմէ:  
 

Այս առթիւ միասնաբար օրհնեցինք յիշատակը` 

անանձնական ուրախութիւն  հայցող ու բարեւի մը 

փոխան հազար բարիք տուող այս արդար մարդոց: 

Մաղթենք որ յաջորդներ անպակաս ըլլան իրենց 

ջահը կրելիք... ինչպէս կ'ըսէ, Մեծարենցի յաջորդող քնարերգակ բանաստեղծ Եղիա Տեմիրճիպաշեան՝ 
 

« Որպէսզի խրախուսուին այն արիներ ու բարիներ, որոնք արեւուն տակն են այժմ,  

հարկ է նշուին այն արիներ ու բարիներ, որոնք հողին տակն են արդէն:»  

ØÝÓáõñÇÇ ÃáéÝ»ñ »õ Íáé»ñ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ£ 
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Արթօ Պաղտասարօղլու- Երբեք պիտի չմոռնամ Կեդ-

րոնականի պահերը: Տունէս հեռանալ այնքան դժուար է 

որ չեմ կրնար պատմել: Ուսուցիչներուս շնորհիւ լաւագոյն 

ուսումը ստացայ եւ հասունցայ: Շնորհակալ եմ բոլորին: 

Թալիա Գուրուշեան- Կեդրոնականի շնորհիւ հասուն-

ցայ: Հոս մտածել սորվեցայ: Շատ մը նիւթերու մասին 

տեղեկութիւն ունեցայ, որոնք նախապէս բնաւ չէի լսած:  

Նատին Գիթաբճեան- Կեդրոնականը  չորս տարուան ըն-

թացքին հետքեր ձգեց մտքիս եւ սրտիս մէջ: Երբեմն յուզիչ, 

բայց ընդհանրապէս զուարճալի եւ գեղեցիկ օրեր ան-

ցուցինք հոս: Բոլորիս առողջ, յաջող եւ ուրախ կեանք մը: 

Պուրչակ Էօզգարակէօզ- Կեդրոնականը մինչեւ այսօր իր 

յաջողութիւններով լաւ անուն մը ունեցած էր, ես իմ 

կամքովս եկայ հոս, ասկէ բնաւ ալ գանգատ չունիմ: 

Շնորհիւ վարժարանիս, շատ լաւ չորս տարի մը անցուցի 

այս երդիկին տակ:  

Արբունճան Հուլեար- Այս երդիկին տակն է որ ինքնու-

թիւնս ձեւաւորուեցաւ եւ գիտակցութիւն շահեցայ: Մտա-

յին կերպով զարգացայ: 

Սելէնա Կիւլթօփ- Կեդրոնականը կեանքիս մէջ մեծ տեղ 

կը գրաւէ: Թէ՛ մշակութային եւ թէ՛ ընկերային տեսակէտէ 

զարգացայ:        

Գլօտին Տէղիրմէնճի- Կեդրոնականը ինծի համար շատ 

արժէքաւոր է: Հոս գտայ իմ ինքնութիւնս: Շատ մտերիմ 

ընկերներ եւ ուսուցիչներ ունեցայ: Այս դպրոցը իմ տունս 

եղաւ, ընկերներս եւ ուսուցիչներս ալ՝ ընտանիքս:  

Լոռի Պալճեան- Երբ Կեդրոնական ոտք նետեմ, բոլոր 

նեղութիւններս կը մոռնամ: Իւրաքանչիւր օրս տարբեր 

գեղեցկութիւն մը ունի յիշատակներուս մէջ: Դասարանս եւ 

դպրոցս երբեք պիտի չմոռնամ: 

Էնտի Ագայ- Կեդրոնականը  կեանքիս մէջ շատ կարեւոր 

անկիւնադարձ մըն է: Լաւագոյն չորս տարիներս հոս 

անցան: Իբրև 125ամեակի շրջանաւարտներ հպարտ եմ: 

Կեդրոնականը միշտ իմ տունս պիտի ըլլայ: 

Լարա Զօր- Մեր ամէնէն շարժուն ու հաճելի տարիները 

ապրեցանք այս երդիկին տակ:  Շատ բաներ սորվեցանք: 

Իսկական ընկերութիւններ կազմեցինք:  

Մուրատ Արսլան- Կեդրոնականի երդիկին տակ հինգ 

տարիներ անցուցի: Հասունցայ, մեծցայ ու շատ բան սոր-

վեցայ: Շնորհակալ եմ: 

Մելիսա Արսլանեան- Այս երդիկին տակ մեր չորս տար-

ւայ ճամբորդութիւնը իր աւարտին հասաւ: Այս շրջանը 

ինծի համար հասուննալու շրջան մը եղաւ: Կեդրոնականի 

մէջ սորվեցայ տարբեր տեսանկիւններէն նայիլ: 
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Արեւ Կարեան- Կեդրոնականը սորվեցուց կեանքը եւ 

ձեւաւորեց զիս: Յառաջացուց ամէն տեսակէտէ եւ եղաւ 

երկրորդ տուն մը: Յուսամ ես ալ Կեդրոնականին արժանի 

աշակերտ մը կ'ըլլամ: 

Սիմոն Տաղճը- Կեդրոնականը կեանքիս մէջ տուած ամե-

նաճիշդ որոշումս է: Հոս կեանքին իմաստը սորվեցայ: 
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30 30 Յունիս Շաբաթ երեկոյեան 125ամեակի շրջանաւարտից հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Գումգաբուի Յունիս Շաբաթ երեկոյեան 125ամեակի շրջանաւարտից հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Գումգաբուի 

Սրբոց Որդւոց Որոտման Եկեղեցւոյ Մեսրոպ Բ. Պատրիարք Մշակոյթի Կեդրոնը: Զահրատի Սրբոց Որդւոց Որոտման Եկեղեցւոյ Մեսրոպ Բ. Պատրիարք Մշակոյթի Կեդրոնը: Զահրատի ԿեդրոնականԿեդրոնական    

անուն բանաստեղծութեան արտասանութեամբ սկսաւ հանդիսութիւնը, որու յաջորդեց առաջին ունկնդրուանուն բանաստեղծութեան արտասանութեամբ սկսաւ հանդիսութիւնը, որու յաջորդեց առաջին ունկնդրու--

թիւնը Շահան Արծրունիի կողմէ սոյն բանաստեղծութեան վրայ յօրինուած քայլերգին, խմբավարութեամբ՝ թիւնը Շահան Արծրունիի կողմէ սոյն բանաստեղծութեան վրայ յօրինուած քայլերգին, խմբավարութեամբ՝ 

երաժշտութեան ուսուցիչ Յակոբ Մամիկոնեանի և երգեհոնահարութեամբ՝ Թ. դասարանէն Մարտիկ Շանթ երաժշտութեան ուսուցիչ Յակոբ Մամիկոնեանի և երգեհոնահարութեամբ՝ Թ. դասարանէն Մարտիկ Շանթ 

Էսմէրի: Ապա ցուցադրուեցան Կեդրոնականի պատմութիւնը ցոլացնող սահիկներ, ուր կը յիշուէին հիմնաԷսմէրի: Ապա ցուցադրուեցան Կեդրոնականի պատմութիւնը ցոլացնող սահիկներ, ուր կը յիշուէին հիմնա--

դիր, տնօրէն, ուսուցիչ և անուանի սաներ իրենց գործով ու խօսքով:դիր, տնօրէն, ուսուցիչ և անուանի սաներ իրենց գործով ու խօսքով:   



Ժպիտ Քիւչիւքսվազլեան- Անմոռանալի 4 տարիներ ան-

ցուցի Կեդրոնականի երդիկին տակ: Կեդրոնականը ինծի 

համար երկրորդ տուն մը եղաւ: Ընտանիքէս բաժնուիլ 

բնաւ չեմ ուզեր: Շահան Մուրատօղլու- Կեդրոնականը 4 տարիէ ի վեր իմ 

երկրորդ տունս եղաւ: Դիւրին պիտի չըլլայ հոսկէ զատուիլ: 

Այգուն Էրալբ- Կեդրոնականցի ըլլալ առաւելութիւն մըն 

է: Որովհետեւ Կեդրոնականը հաստաբուն կաղնի մըն է, 

Հպարտ եմ որ անոր մէկ տերեւն եմ:    

Ազատ Տէմիրճի- Եթէ ոտքի մնալ կ'ուզէք, պէտք է ամէն 

բանին դէմ կենաք եւ պայքարիք: Մեր վարժարանը այս 

ուղղութեամբ մեզի շատ օգնական եղաւ: 

Առէն Տատըրօղլու- Կեդրոնականը ինծի շատ բաներ 

տուաւ: Նախ եւ առաջ նկարագիրս հոս ձեւաւորուեցաւ: 

Մտածումներուս, գաղափարներուս վրայ լաւ կերպով 

ազդեց: Մաղթեմ բոլորս ալ լաւ ապագայ մը կ'ունենանք: 

Լարա Թարաքճեան- Չորս տարիէ ի վեր ապրեցանք զա-

նազան դէպքեր, սակայն միշտ նոյն հաճոյքը եւ զգացում-

ները: Լաւ որ Կեդրոնական եկեր եմ:  

Արտէն Բաբուճճեան- Հինգ տարի է  որ հոս իմ տունս եմ: 

Կեանքիս ամենալաւ տարիները հոս անցուցի: Հպարտ եմ 

իբրև շրջանաւարտ: 

Սէրտար Գամպուրօղլու- Ընկերներով դարձանք քոյր-

եղբայր: Կեդրոնականը մեզի զարգացուց,  ուսուցիչները 

միշտ մեզի հետ եղան: 

Նատին Փիլիքօղլու- Որքա՜ն արագ անցան այս չորս տա-

րիները: Ահա՛ շրջանաւարտ կ'ըլլանք: 125ամեակի շրջա-

նաւարտներ ըլլալ հաճելի է: Մնաս բարով վարժարանս: 

Արեգ Աթմաճեան- Կեդրոնականը մեր տունն է: Ուսու-

ցիչներով, աշակերտներով եւ իր ամբողջ կազմով խոշոր 

ընտանիք մըն է: Ուրախ եմ որ կեդրոանականցի եմ: 

Արաս Իշսէվէր- Այս վարժարանին մէջ նախ շատ դժուա-

րացայ ամէն տեսակէտով, սակայն աւելի վերջ վարժը-

ւեցայ եւ շատ լաւ օրեր անցուցի հոս: 

Սայաթ Բուլաթեան- Չորս տարուան ընթացքին հազա-

րաւոր դէպքեր ապրեցանք: Բոլորն ալ մեզի կեանքի դէմ 

պայքարիլ սորվեցուցին: Կեանքիս մէջ տուած յաջող որո-

շումներէս մէկն է Կեդրոնականը: 

Առլին Պաշկիւլ- Սկիզբը այս դպրոցը ինծի համար մեծ 

իմաստ մը չունէր: Որովհետեւ չէի գիտեր որ դպրոց մը 

ինծի այսքան շատ բան կրնայ տալ: Ո՛չ միայն մտային,  

ընկերային տեսակէտէ ալ հասունցած կը զգամ ես զիս: 

Լեւոն Տէմիրճի- Կեդրոնականը շատ կարեւոր տեղ մը 

ունի իմ կեանքիս մէջ: Չորս տարուայ ընթացքին սորվեցայ 

պատասխանատուութիւն առնել: Շատ մը բաներուն անդ-

րադարձայ Կեդրոնականի շնորհիւ:  

Առէն Սարըօղլու- Վարժարան մը կրցեր է ոտքի մնալ 125 

տարիներ: Ուրախ եմ, որ այս վարժարանին մէկ բաժինն 

եմ: Շնորհակալ եմ Կեդրոնական: 
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Արտէն Չաքմաք- Կեդրոնականի մէջ ձեւաւորուեցաւ միտ-

քըս: Հոս դասերէն զատ կեանքը, իրականութիւնները սոր-

վեցանք: Կեդրոնական գալ, կեանքիս ամենէն ճիշդ որո-

շումն էր: 

Տույկու Գայնաք- Շատ հաճելի չորս տարի մը անցուցի: 

Թէ՛ ուսման, եւ թէ՛ ընկերութեան տեսակէտէ շատ բաներ 

շահեցայ հոս: Բոլորիս համալսարանի քննութեան մէջ 

յաջողութիւն կը մաղթեմ: 

Գաթիա Պաքըր- Մեր վարժարանին շնորհիւ տարբեր բա-

ներով հետաքրքրուիլ եւ տարբեր անձեր ճանչնալ սկսայ: 

Հոս մեր հայեացքը, կեանքի դէմ կեցուածքը փոխուեցաւ եւ 

մշակութային տեսակէտէ աւելի զարգացանք: 

Կարմէլին Սահաթ- Կեդրոնականի մէջ թէ՛ ուսում առինք, 

թէ՛ եղբայրասիրութիւն սորվեցանք: Հոս իմ ամենալաւ 

ընկերական կապերս հաստատեցի: Ուրախ եմ որ այս 

վարժարանէն շրջանաւարտ կ'ըլլամ:  

Սէլին Չիլինկիրեան- Կեդրոնականը իմ երկրորդ տունս 

եղաւ: Ասոր մէջ ընկերներս մեծ բաժին ունեցան: Շատ լաւ 

ժամանակ անցուցինք միասին: Հիմա իրարմէ եւ մեր 

դպրոցէն կը զատուինք: Պիտի կարօտնանք: 

Րօմինա Գաչթը- Կեդրոնականը իմ երկրորդ տունս եղաւ: 

Զբօսանքի համար լաւ որ պարտէզ մը չունինք, այսպէսով 

իրարու աւելի կապուեցանք: Շատ լաւ ուսուցիչներ ունե-

ցանք: Անոնք մեզի թէ ուսում տուին եւ թէ՛ կեանքի 

պատրաստեցին: 

Սեսիլ Ճըրըլ- Կեդրոնականը դպրոցէ մը աւելին, մեր 

տունը եղաւ: Միայն դաս եւ գիտելիք չէր տուածը, կեանքի, 

ընկերային ու մշակութային նիւթերու մասին ալ լաւ հաս-

ցուց մեզի: Աշակերտ եւ ուսուցիչներու միջեւ կազմուած 

տաք յարաբերութիւնները գտնել անկարելի է ուրիշ 

միջավայրերու մէջ: 

Մէլիսա Ինկիլիզօղլու- Կեդրոնականը իր կեցուածքով, 

յաջողութեամբ, հասցուցած աշակերտներով տարբեր տեղ 

մը ունի կեանքիս մէջ: Անմոռանալի չորս տարիներ 

անցուցի այս կրթօճախին մէջ: Հպարտ եմ որ կեդրո-

նականցի եմ: 

Միլենա Իւլիւթաշ- Կեդրոնականէն զատուելուս համար 

շատ յուզուած եմ: Այս դպրոցը նոր ճամբայ մը բացաւ ին-

ծի: Հոս ընկերներով, ուսուցիչներով նոր ընտանիք մը 

եղանք: 
Տալիտա Պէտիկօղլու- Դպրոցէս կ’երթամ, շատ յուզուած 

եմ: Կեդրոնականը ինծի հասունցուց: Կեդրոնականի 

օրերս շատ պիտի կարօտնամ: 

Նատին Օրթատօղրամաճեան- Կեդրոնականը ինծի 

համար երկրորդ տուն մը եղաւ: Կը հաւատամ որ ես եւ 

ընկերներս կեդրոնականցի պիտի մնանք: Երբեք պիտի 

չմոռնանք մեր պատասխանատուութիւնը: 

Նայրա Իշճի- Կեդրոնականի շնորհիւ զարգացայ ու 

հասունցայ: Դժուարութիւններու դէմ պայքարիլ, ոտքերուս 

վրայ առանձին կենալ սորվեցայ: 

Նատին Պէտիքեան- Չորս տարիէ ի վեր նոյն հաճոյքը 

առնելով կու գամ Կեդրոնական: Այս դպրոցին մէջն է որ 

ձեւաւորուեցաւ միտքս: 

Գարեգին Ագպաշ- Կեդրոնականը ինծի համար շատ բան 

կը նշանակէ: Եթէ յիշեմ հին օրերս, կը տեսնեմ որ Կեդրո-

նականը թէ՛ դաստիարակութեամբ եւ թէ՛ ուսումով շատ 

բան շահեցուց մեզի:      

Սէրլի Չօփուրօղլու- Ուսուցիչներէս, ընկերներէս եւ երկ-

րորդ տունէս պիտի բաժնուիմ, այս պատճառաւ շատ 

տխուր եմ: Յուսամ բոլորս ալ լաւ կեանք մը կ'ապրինք: 

Թանիա Հալքաճըօղլու- Կեդրոնականը դպրոց մը ըլլալէ 

աւելի, երջանկութիւններուս եւ նեղութիւններուս ալ 

տանտիրութիւն ըրաւ: Կեդրոնականի աշակերտ ըլլալու 

հաճոյքը կ'ապրիմ: Հոս սորվեցայ ինքնութիւնս, անցեալս եւ 

կերտեցի ապագաս: Շնորհակալ եմ:    

Գարէն Էմիրկէլօղլու- Կեանքի մասին մտածումներս Կեդ-

րոնականի երդիկին տակ ձեւաւորուեցան: Իսկ հիմա մեծ 

յուզում մը կ'ապրիմ, քանի որ վարժարանէս կը բաժնուիմ: 

Պուրակ Չալըպաշեան- Կեդրոնականը դպրոցէն աւելի, 

տուն մըն է ինծի համար: Ո՛չ միայն դասերու տեսակէտէ, 

այլ ամէն ձեւով մեզի ճամբայ ցոյց տուած է մեր վարժարանը:  

Արթուն Յակոբօղլու- Կեդրոնականը շատ արժէքաւոր եւ 

անմոռանալի է: Շնորհակալ եմ այս չորս տարուան հա-

մար: 

Այգուն Եուլաֆճը- Կը յուսամ, ապագային յաջող անձ մը 

ըլլալով Կեդրոնականին ինծի շահեցուցածները կը վերա-

դարձնեմ:  
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Մելիսա Կիւլօ- Կեդրոնականի մէջ դուք կ'անդրադառնաք 

ձեր պատասխանատուութիւններուն: Ասոր պարտաւոր կը 

մնաք: Հոս ամէն ինչ մեզի՝ աշակերտներուն համար կ'ըլլայ:  

Արէլ Տէմիրճիօղլու- Կեդրոնականի մէջ հասունցայ: Կը 

յուսամ որ Կեդրոնականի շնորհիւ ալ աւելի լաւ կեանք մը 

պիտի անցնեմ: 

Միհրան Կէզ- Չորս տարուայ ընթացքին շատ փոխուե-

ցանք: Հիմա Կեդրոնականէն մեր սորվածներով, մեր ճամ-

բան պիտի գծենք: 



Լէթիսիա Եանճը- Կեանքիս ամենալաւ չորս տարին հոս 

անցուցի: Ոչ միայն գիտելիք, մարդկային տեսակէտէ ալ 

շատ  բան սորվեցայ: Դպրոցս, ուսուցիչներս եւ ընկերներս 

մեծ բախտ են ինծի համար: 

Լերան Իւլկէն- Չորս տարի առաջ, մեծ խանդավառու-

թեամբ մտայ Կեդրոնական, իսկ հիմա մեծ յուզումով կը 

բաժնուիմ: Մեր մայրենիին կարեւորութիւնը, արժէքը ու 

գեղեցկութիւնը այս երդիկին տակ աւելի լաւ հասկցայ: 

Դալար Շէքէր- Կեդրոնականը կեանքիս մէջ մեծ փո-

փոխութիւններ ըրաւ: Դէպքերուն տարբեր անկիւններէն 

նայիլը, աշխատութեան կարեւորութիւնը սորվեցանք: 

Հիմա կը բաժնուինք, որպէս նկարագրի տէր  անհատներ: 

Սարին Ագպաշ- Շրջանաւարտ պիտի ըլլամ իմ երկրորդ 

տունէս: Վստահ եմ որ Կեդրոնականի հետ յարաբերու-

թիւններս միշտ ամուր պիտի մնան եւ յուսամ ուսուցչուհի 

մը ըլլալով պիտի վերադառնամ իմ սիրելի վարժարանիս: 

Արթին Ճան Պահարօղլու- Կեդրոնականը դասերուն շատ 

կարեւորութիւն կու տայ, բայց ասիկա մարդ հասցնելու 

նպատակին առջեւ չ’անցնիր: Կեդրոնականի մէջ մարդ 

ինքզինքը հասուն կը զգայ: 

Սարին Շիրինբընար– Ուսուցիչները իրենց մտածումնե-

րով, գիտելիքով եւ ընկերութիւնով ձեւաւորեցին մեր միտ-

քը: Կեդրոնականը անթառամ պիտի մնայ կեանքիս մէջ: 

Նարեկ Բընարպաշը– Շատ բաներ սորվեցանք, բայց 

ամէնէն կարեւորը իրարու յարգանք ցուցնելը եւ մտածելը 

սորվեցանք: Անմոռանալի յիշատակներ ունիմ: 

Նատին Պարքաչին- Կեդրոնականը ինծի թէ ուսում 

տուաւ եւ թէ մտային տեսակէտէ զարգացուց: Սորվեցայ 

դժուարութիւններուն դէմ պայքարիլը:  

Եսթէր Հապէշ- Երբ Կեդրոնական եկայ առաջին խօսքս 

եղաւ «ինչպէ՞ս պիտի անցնի չորս տարին»: Կ’ուզէի վերա-

դառնալ այն օրերուն զորս անցուցի այս դպրոցին մէջ: 
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Nareg Pınarbaşı  Düzenli Programlı Çalışma 

Aykun Eralp   Gelişim  

Arden Pabuççiyan  Gelişim 

Melisa Gülo   Gelişim 

Melisa Bal   Canlılar dünyasına aşırı ilgi 

Lara Tarakçıyan  Yardımseverlik 

Aren Dadıroğlu   Toplumsal duyarlılık, gelişim 

Nadin Pilikoğlu   Yardımseverlik - Sosyallik 

Rudi Sayat Pulatyan  Yardımseverlik - Sosyallik 

Letisya Yancı   Yardımseverlik - Sosyallik 

Burak Çalıbaşyan  Müzik  

Arlin Başgül   Müzik 

Leran Ülgen   Müzik 

Arev Garyan   Tiyatro - Sahne Sanatları 

Jbid Küçüksivazlıyan  Tiyatro 

Artin Can Baharoğlu  Tiyatro  

Albert Arto Bağdasaroğlu Tiyatro - Spor 

Arel Demircioğlu  Tiyatro - Spor 

Arpun Can Hulyar  Tiyatro - Spor  

Arden Çakmak   Spor  

DİPLOMANIN YANISIRA EK ÖDÜLLER 

Maria Melisa İngilizoğlu Okul 1. si  

Sesil Cırıl   Okul 2. si  

Sarin Akbaş   Okul 3.sü + Ermenice 

Yester Habeş   Saraylı Fen Ödülü  
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»ñÏñáñ¹ ¢ 

»ññáñ¹ 

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ 

Çñ»Ýó å³ñ·»õÁ 

ëï³ó³Í՝ 

Ó»é³Ùµ Â³ÃáõÉ 

Ð³ÛñëáõñµÇ£ 

ä³ñ·»õ³ïñáõ³Í 

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ  

²é¿Ý î³ïÁñûÕÉáõ ¢  

Ü³ïÇÝ öÇÉÇÏûÕÉáõ  

ÏªÁÝ»Ý Çñ»Ýó  

ëñïÇ ËûëùÁ£ 

9 



1862 Ծնունդ` Սեբաստիա 

1869 Կու գայ Պոլիս, ուր կը սկսի իր ուսման շրջանը 

1878 Շրջանաւարտ` Ղալաթիոյ Ամենափրկչեան վարժարանէն եւ մեկնում 

Ֆրանսա  

1883 Շրջանաւարտ` Փարիզի երկրագործութեան ֆաքիւլթէէն 

 Ծառայութիւն` Երկրագործական Նախարարութեան մէջ` Պոլիս 

1884 Տնօրէն` Սեբաստիոյ Ազգային վարժարանի 

1885  Տնօրէն` Գատըգիւղի Արամեան Վարժարանի 

1891 Շրջանաւարտ` Սորպոնի բժշկականէն, վկայեալ՝ նաեւ բնագէտ 

1899 Բժշկապետ` Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի 

 Ուսուցիչ՝ Կեդրոնականի, որուն կը նուիրէ իր հնաբանական, 

քարաբանական հաւաքածոները, կենդանաբանական, բուսաբանական 

առարկաները  

1906 Հ. Բ. Ը. Միութեան ընդհանուր քարտուղար 

1908 Ազգային երեսփոխան եւ ատենապետ`Քաղաքական Ժողովի 

 Սեբաստիոյ երեսփոխան` Օսմանեան խորհրդարանի 

1915 Նահատակ՝ աքսորի ճամբան 

Dr. Dağavaryan 1897 yılında yazdığı Ermenice Mikrobiyoloji adlı kitabının önsözünde, okullarda mikrobiyolojinin  

tanıtılmasını ve en yüksek kademedeki okulumuz Getronagan’da ders olarak okutulmasını tavsiye ediyor…  

125²Øº²ÎÆ ²èÂÆô 

îúøÂ© Ü²¼²ð¾Â î²Ô²ô²ðº²ÜÇ ²Üàô²Ü ´Ü²Î²Ü ¶ÆîàôÂÆôÜÜºðàô òàôò²Ð²Ü¸¾ê  

ԳԼԽԱՒՈՐ ԵՐԿԵՐԸ` Գիտական Շարժում / Բնական Պատմութիւն / 

Մանրէաբանութիւն / Տիեզերք եւ իր կազմութիւնը / Առողջապահութիւն / 

Ծննդական գործարանք / Տարուինականութիւն / Մարդկային կազմախօսութիւն 

եւ բնախօսութիւն / Ծագումն Հայ Տառից / Հայոց հին կրօնները… 

Եւրոպացիք սկսած են մանրէաբանական դասեր հաստատել, ոչ միայն 

համալսարանի մէջ, այլ եւ բարձրագոյն վարժարան եւ նոյնիսկ երկրորդական 
կրթարանի մէջ: 

Փափաքելի է որ մեր ուսումնարաններու մէջ՝ գիտութեան ուսուցիչներ հաճին 

մի քանի բանախօսութիւններով մանրէաբանութեան վրայ գաղափար մը տալ 
բարձրագոյն դասարանի սաներուն. այսպէսով մեծապէս նպաստած կ'ըլլան 
անոնց ընդհանուր դաստիարակութեան: 

Իսկ Կ.Պոլսոյ Կեդրոնական Վարժարանն որ՝ մեր ուսումնարաններու բար-

ձրագոյնն է, իր շրջանաւարտներու կարգին համար գոնէ 5 դասի ընթացք մը 
հաստատելը կարեւոր եւ անհրաժեշտ կը համարինք:  

Տօքթ. ՆԱԶԱՐԷԹ ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ  

Մանրէաբանութիւն անուն գիրքին յառաջաբանէն (Յունիս 1897) 

Ü²¼²ð¾Â î²Ô²ô²ðº²Ü... երկրագործութեան ճարտարագէտ, 
բնագէտ, բժիշկ, հասարակական եւ կրթական գործիչ, բանասէր  

ÜÙáÛßÝ»ñ î³Õ³õ³ñ»³ÝÇ ù³ñ»ñ¿Ý£ 

²ÝÏÇõÝ ÙÁ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë¿Ý  

¢ ù³ñÇ ¹³ë³õáñáõÙ  

î³Õ³õ³ñ»³ÝÇ Ó»é³·ñáí: 
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125. YIL ETKİNLİKLERİNDEN  

Dr. NAZARET DAĞAVARYAN DOĞA BİLİMLERİ SERGİSİ 

Açılışına ruhani önder ve cemaat üyelerimiz yanı sıra Saban-
cı, Kültür Üniversiteleri Rektörleri Prof. Dr. M. Nihat Berker, 
Prof. Dr. Dursun Koçer, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülen Aktaş, Sabancı Üniversite-
sinden Prof. Dr. Ali Alpar, İTÜ’ den Prof. Dr. Celal Şengör 
ve araştırma görevlilerinin de katıldığı sergimizi 1000 civarın-
da öğrenci ve öğretmenimiz ziyaret etmiş, Bilim Kulübü öğ-
retmenlerimizin açıklamalarını dinlemiş, atölye çalışmalarına 
katılmışlardır. 

 Bernar Sarıbay Laki Vingas 

 Jilber Barutçiyan mantar koleksiyonunu tanıtırken... 

 Sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimiz... 

 Açılışa katılan akademisyenler yöneticilerimizle...  
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Getronagan Lisesi’nin 125. yılı etkinlikleri çerçevesinde okulumuz Biyoloji öğretmeni Ağavnik Tekin başkanlığında 

Fen Dersleri Zümresi tarafından Dr. Nazaret Dağavaryan Doğa Bilimleri Sergisi düzenlendi. 
 

Okulumuzun Biyoloji öğretmenlerinden olan Dr. Dağavaryan, 1900lü yılların başında mineral, hayvan ve bitki ko-

leksiyonunu Getronagan’a hediye ederek Fen Laboratuvarı’nın kurulmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuş, 

okul yetkilileri de var olan malzemelere yenilerini katarak bir sergi oluşmasını sağlamışlardır. 
 

Eğitim ve öğretimin sadece sınıflarla, laboratuvarlarla sınırlanmadığı, okul dışında sergilerin, müzelerin ve daha 

birçok etkenin uyarıcı olduğunu biliyor, genç kuşakların doğa ile bağlarının güçlenmesi, doğaya karşı sorumlulu-

ğun, insan-doğa ilişkisinin erken bir yaşta kurulmasıyla oluşacağına inanıyoruz. 
 

Öğrencilerin Doğa Bilimleri Sergimizi gezerek ve yapacakları atölye çalışmalarıyla onların doğa bilimlerine ilgisi-

ni arttırmayı, canlılar dünyasındaki yerlerini ve doğaya karşı sorumluluklarını daha iyi anlamalarına katkıda bulun-

mayı hedefledik. 

Dr. Nazaret Dağavaryan Sergisi’nin Amacı ve Hedefleri… 

SERGİMİZİ ZİYARET EDEN OKULLARDAN KARELER... 

BASINDA SERGİMİZ... 

125. YIL ETKİNLİKLERİNDEN  
Dr. NAZARET DAĞAVARYAN DOĞA BİLİMLERİ SERGİSİ 

Nazaret Dağavaryan’ın Taşları ve Hayat Ağacı 

Geçtiğimiz hafta Getronagan Lisesi'nin 125. 

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 

'Nazaret Dağavaryan Doğa Bilimleri Sergisi' 

düzenlendi. Bu sergiye okula bağışladığı fosil 

koleksiyonu sebebiyle ismi verilen Nazaret 

Dağavaryan' ın, birçok Ermeni aydınla birlikte 

1915'te sonlanan çarpıcı hayat hikayesini Karin 

 

Bir 24 Nisan'da Nazaret Dağavaryan' ın emanet taşları 
adına yan yana durmaya var mısınız? Bazı sevgili ölüler var, onlar hep yanımızda ve halen sağ 
olan kimilerinden daha canlı. Sanki izler gibiler bizi, ne 
ettiğimizi… Ne zaman çoktan dünyadan göçüp gitmiş 
ama hayat dolu insanlardan birinin varlığından daha 
haberdar olsam, sanki onları bu hayatta karşıma çıkan 
yeni ve güzelim tanışlar olarak heyecanla karşılarım. 
Bana ilham ve irade verirler, her dem taze varlıkları 
hayatın sürekliliğini, biricikliğini kutsar.  
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SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠYLE ORTAK PROJEMĠZ - ANUŞABUR 

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Anadolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle Getronaganlılar aylar süren çalışmalar so-

nucunda AnuĢabur adını verdikleri bir kültürel projeye imza attılar. 

Bu topraklarda var olan çeşitli kültürleri tanımak ve farkındalık yaratmak amaçlı proje 5 Mayıs 2012’de Sosyal 

Bilimler Lisesi’nde düzenlenen bir etkinlikle sunuldu. 

Yazılı ve görsel medyada da yankı bulan proje  Gazeteciler Vakfı’nca “Eğitime Katkı” ödülüne layık görüldü. 

SOSYAL - KÜLTÜREL 

AnuĢabur Projesinin tanıtım broĢürü... 

Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler ve  
Özel Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri  

Teğet yaĢamamak için aĢure oldular! 

Türk, Kürt, Çerkez ve Ermeni öğrenciler, modern zaman 

bireylerinin bir arada yaĢama kültürünü öğrenmeleri için 

bir yıldır AĢure/AniĢabur adını verdikleri bir proje üzerinde 

çalıĢıyor. 

Projenin finali 5 Mayıs'ta yapılacak konferansla olacak. Konferansta 

liseli gençler yaptıkları araştırmaları ve tecrübelerini anlatacak. 

Yazarlar ve akademisyenler ise bunun geçmişte nasıl başarıldığını... 

İstanbul Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 

öğrencilerinin bir sene önce Ermeni halkını tanıma isteğiyle 

başlattığı “Kültür ve sosyolojinin açtığı yolda Anadolu halkları” 

isimli proje kapsamında önceki hafta Türk ve Ermeni öğrenci-

ler, okulda Ermeni kültürünü, tarihini yemeklerini, edebiyatını, 

danslarını ve şarkılarını da içeren bir sunum yaptı. 

 

Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Getrona-
gan Lisesi’ yle Ermeni halkını tanımak için ortak bir çalıĢma 

baĢlattı. Sırada Rumlar ve Kürtler de var... 

AnuĢabur Projesi etkinliğinde sahne alan Sosyal Bilimler ve Getronagan Lisesi öğrencileri toplu halde... 

 ANUġABUR... BASINDA  
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Անի Տէմիրճի- Դպրոցին վարժուիլս դժուար եղաւ. բայց  

հիմա, ուրախ եւ հպարտ կը զգամ ես զիս: 

Շիլա Թօսուն- Գալ տարի շրջանաւարտ պիտի ըլլամ: Կը 

կարծէի թէ այս չորս տարիները պիտի չվերջանան: Հիմա 

կը տեսնեմ թէ որքան շուտ անցած է ժամանակը: 

Մելիսա Գէօսէօղլու- Կեդրոնականի մէջ ինքզինքս ապա-

հով կը զգամ: Ուսուցիչներս շատ հետաքրքիր են եւ տաք 

մթնոլորտ մը կայ: Դպրոցէն բաժնուիլը դժուար պիտի ըլ-

լայ. բայց հպարտ եմ, որովհետեւ լեցուն պիտի բաժնուիմ: 

Լիտիա Չալըշ- Կեդրոնականը տարուէ տարի կը շարու-

նակէ զարգանալ: Այս ալ դպրոցին մէջ միշտ նորութիւն-

ներու ճամբայ կը բանայ: Լաւ որ հոս եկեր եմ, վարժա-

րանս շատ զարգացուց զիս: 

Մելիսա Թադէոսօղլու- Կեդրոնականը ամէն տեսակէտէ 

յառաջանալու համար մեզի ուղիղ ճամբան ցոյց կու տայ: 

Սեւակ Գալէմքեարեան- Երեք տարի անցաւ, բայց ինծի 

դեռ երէկ սկսած ըլլալ կը թուի: Դպրոցս օրէ օր աւելի շատ 

կը սիրեմ: Շնորհակալութիւն Կեդրոնականին: 

Շանթ Արսլան- Այս տարի երկրորդ տարիս է Կեդրոնա-

կանի մէջ: Հոս երջանիկ եմ. հանգիստ եւ մտերիմ մթնո-

լորտ մը կայ: 

Գարօլին Եարտըմ- Այս դպրոցէն պիտի  բաժնուիմ ան-

համար յուշերով. հաւատարիմ ընկերներ, հանդուրժող 

ուսուցիչներ... առանց ուզելու եկած էի. հոս ճանչցայ ընկե-

րութիւնը, իսկական սէրը եւ բաժնելը: Կը հաւատամ թէ այս 

դպրոցին երդիքին տակ կազմուած ընկերութիւնները 

երբեք վերջ չեն գտներ: 

Սեւան Գեպապճը- Կեդրոնականցի ըլլալ  շահ մըն է:  

Թէնի Եշիլթէբէ- Կեդրոնականի մթնոլորտը բոլոր հայ 

երիտասարդները պէտք է շնչեն: 

Արտէն Ալան- Կեդրոնական ըսել, կեանքին նոր հայեաց-

քով նայիլ ըսել է: 

Մարլին Եըլտըզ- Կեդրոնականի մէջ ընտանիքի տաքու-

թիւն կայ: Լաւագոյն դպրոցն է, եկողը չի զղջար: 

Ռոյ Ասիկիկան– Ահա Կեդրոնական գալուս պատճառնե-

րը. համալսարան  մուտքի յաջողութիւնը եւ լաւ ընկերու-

թիւնները:  

Դալար Նալպանդղազարօղլու- Երբ սկսայ ուսանիլ հոս, 

հասկցայ որ ոչ միայն համալսարան մուտքի մէջ կը յաջո-

ղինք. այլ` բազմաթիւ մշակութային ձեռնարկներու մէջ ալ: 

Նարօտ Ալճան- Նախակրթարանէն կազմած ընկերու-

թիւններս հոս զօրացան ու նորեր ալ ունեցայ: Այս դպրո-

ցին աշակերտներէն ըլլալուս համար ուրախ եմ: 

Սէրլի Էօզթաշ- Այս տարի ամենալաւ տարիս էր Կեդրո-

նականի մէջ, քանի որ ամէն տեսակէտէ վարժուեցանք 

դպրոցին: Դժուար է հոսկէ բաժնուիլ: 

Լորա Թուռնայեան- Շատ մը դպրոցներ կային, բայց ես 

Կեդրոնական գալ ուզեցի: Գիտէի թէ մթնոլորտը տարբեր 

էր: Միայն մթնոլորտը չէ, խորհելակերպն ալ կը սիրեմ: 

Սիւզան Բռնալեան- Հպարտ եմ, որովհետեւ հոս աշխա-

տանքի եւ ընկերային կեանքի տեսակէտէ զարգացայ:  

Յակոբ Տէմիրճի- Հոսկէ երթալ չեմ ուզեր, որովհետեւ 

ամէն բան լաւ է: Կեանքիս մէջ միշտ Կեդրոնականի կա-

րօտը պիտի ունենամ: 

Նատին Համամճեան- Գալ տարի շրջանաւարտ պիտի 

ըլլանք: Բայց ես շատ վարժուեցայ դպրոցին եւ ընկեր-

ներուս: Պզտիկ դասարան մըն ենք եւ մեր միջեւ ամէն ինչը 

կը բաժնենք, քոյր-եղբօր պէս եղանք: 

Վերա Ագգայա- Այս տարի ամենէն արդիւնաբեր տարին ե-

ղաւ, ինծի համար: Բոլոր ուսուցիչներուն հետ ընկեր դար-

ձայ եւ ընկերներուս հետ ալ յարաբերութիւններս շատ լաւ 

են: Կեդրոնական եկած ըլլալուս համար շատ ուրախ եմ: 

Կարէն Իբէքլի- Հոս մթնոլորտը տարբեր է: Պարտէզ չըլ-

լալուն համար, մեր մէջ աւելի սերտ յարաբերութիւններ 

ունինք. անշուշտ պարտէզ ալ ըլլար, գէշ չէր ըլլար…: 

Նազար Պագըշ– Հոս ընկերային եւ ուսուցչական լաւ 

շրջանակ մը կայ: Անշուշտ պակասներ ալ կան, բայց  այս 

ջերմ մթնոլորտին մէջ, պակասը կը դառնայ  առաւելութիւն: 

Լարա Պուտաք- Դաս աշխատիլ չսիրողին դժուար չորս 

տարիներ կը սպասեն հոս. Բայց պտոյտներ շատ ունինք,  

անոնցմով կը հանգչինք: 

Իզապէլ Կիւլթօփ- Այս դպրոցին մէջ տեսայ թէ` կարեւորը 

միայն լաւ համալսարան մը շահիլը չէ, այլ` շատ մը կող-

մերով  յառաջանալն է: 

Միրէյ Տիգթաշ– Վարժարանին պատմութիւնը, աշակերտ-

ներուն իրենց միջեւ եւ ուսուցիչներու հետ հաստատած 

կապն անգամ բաւարար է, որ մենք ազդուինք: Դժուար 

պիտի ըլլայ մեկնիլ այս տաքուկ բոյնէն: 

Առէն Գարաբէքմէզ- Երեք տարուան մէջ Կեդրոնականը 

ինծի շատ բան շահեցուց, հոս մեծցայ եւ դեռ կը մեծնամ: 

Արման Սերգիզեան- Գեղարուեստական եւ մշակութա-

յին շատ բաներ կ’ընենք եւ շատ յառաջացուցինք մենք մեզ: 

Ասլին Արագիլեան– Զարմիկս կը պատմէր Կեդրոնակա-

նի յուշերը: Իրմէ ազդուելով հոս եկայ, և լաւ որ եկեր եմ: 
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Rehberlik servisi olarak amacımız; kişinin kendi potansiyellerinin 

farkına varabilmesini sağlamaktır. Bunun da özgür bir ortamda 

gerçekleşebileceğine inanıyoruz; çünkü demokratik bir ortamda 

ancak özgür ve farklı düşünceler yeşerebilir. Tepeden inme otori-

ter bir eğitim anlayışında ise ancak itaat eden, sorgulamayan, tavır 

koyamayan bir kitle yetişir. Bir yol arkadaşlığı olarak gördüğümüz 

rehberlik anlayışımızı bu çerçevede yapılandırdık. 

Öğrencilerimizin normal gelişim sürecinde karşılaşabilecekleri güç-

lükleri sorun haline gelmeden çözümlemelerine yardımcı olmayı 

amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten servisimizin 

başlıca hedefleri, öğrencilerimizin; 

 Kendini tanıyan, sağlıklı kararlar alabilmesi, 

 Karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları bulabilen, kendisi 

için uygun seçimler yaparak, gerçekçi kararlar alabilmesi, 

 Var olan tüm ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanıp, 

programlı çalışmanın önemini kavraması, 

 İnsanlarla etkili iletişim kurabilmesi, insan ilişkilerine değer 

vermesi, onların duygularını anlamaya çalışması, 

 Kimliğiyle barışık, mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olarak ha-

yata hazırlanması için yardımcı olmaktır. 

İLKELERİMİZ 

Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. 

İnsan saygıya değer bir varlıktır. 

Rehberlik hizmetinden yararlanmada 

zorlama yoktur. 

Rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze 

alan bir eğitim sistemine dayanır. 

Rehberlik hizmetlerinin etkili bir biçim-

de gerçekleşmesi için tüm ilgililerin 

katılım ve desteği gereklidir. 

Rehberlik hizmetinin yürütülmesinde 

gizlilik esastır. 

Rehberlik hizmeti tüm öğrencilere yö-

neliktir. 

Rehberlik hizmeti okulumuzun ihtiyaç-

larına göre şekillenmektedir. 

GRUP ÇALIŞMALARI: Genellikle mesleklere ve alan-
lara yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye ve grup içi et-
kinliğini artırmaya çalıştık. 

Öğrencilerimize daha yararlı olmak amacıyla; gelişimi-
mize katkı sağlayacak ve yenilikleri takip edebileceği-
miz bütün seminerlere katılım sağladık. 

ÜNİVERSİTE GEZİLERİ: Öğrencilerimizin üniversiteleri 
ve eğitim ortamlarını yakından görmeleri ve doğru ter-
cihler yapmaları amaçlanmıştır. 

BİREYSEL GÖRÜŞMELER: Her öğrenciyi koşulsuz ka-
bul edip yargılamadan dinlemeye ve problemlere kalıcı 
çözümler üretmeye çalıştık. 

NELER YAPTIK... 

Eğitim kendini gerçekleştirme ve yenilikleri dönüştürme sürecidir. Rehberlik servisi olarak bizler de 

gelişmeleri ve gündemi takip ederek öğrencilerimize ayna tutmaya devam etmekteyiz. 

REHBERLİK FAALİYETLERİMİZ  

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 

Faunası ve Kuşlar konulu seminer 

sonrasında Yüksek Biyolog Berrin 

Akyıldırım öğrencilerimizin sorula-

rını yanıtlarken... 

SEMİNERLER: 

Yeni sınav sisteminin tanıtımları. 

Sınav kaygısı: Son sınıf öğrencilerimizin sınav sürecini 
daha sağlıklı geçirmelerini sağlamak amacıyla üniversi-
te hocalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Şiddet kavramı ve kendimizi şiddete başvurmadan ifa-
de etme becerisi. 

Üniversiteler ve bölümleri hakkında bilgilendirme. 

Verimli ders çalışma teknikleri. 

Öğrencilerin kendilerini bir bütün olarak ifade edebilme-
lerine yönelik disiplinler arası drama-sanat çalışmaları. 

Özellikle 9. Sınıf öğrencilerini daha sağlıklı yönlendir-

mek için meslek ve meslek grupları tanıtımları. 
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KULÜPLERİMİZ... 

Kendimizi tanıyoruz 

Araşt
ırıyo

ruz  

Öğreniyoruz!!  

Eğleniyoruz 

Pay lAŞIYORUZ  

Gezi
yoru

z Bilgi ediniyoruz 

Yeni deneyimler kazanıyoruz 

BİLGİSAYAR KULÜBÜ 

Office programları ve masaüstü yayıncılık çalışmaları  WEB 
sayfası hazırlamada kullanılan HTML dili  Dijital fotoğraf ve 
animasyon programı Photoshop’ un kullanımı. 

TİYATRO KULÜBÜ 

Black Out (Zifiri Karanlık)-Dario Fo ve Franca Rame, oyununun 

sergilenmesi  Hamile Adam adlı oyunun sergilenmesi Boğazi-

çi Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan “Eleni’den 

Mektuplar” adlı oyunun izlenmesi. 

SİNEMA KULÜBÜ 

Film grameri (montaj, flashback ve öykü dünyası/öykü dünyası dı-

şı öğelerin kullanımı) Film okuma çalışmaları Kamera’nın ya-

pısının incelenmesi  Kamera ve fotoğraf makinesi kullanımı. 

RESİM KULÜBÜ 

12. İstanbul Bienali Ziyareti Salvador Dali “İlahi Komedya”  

Salt Galata – Arkeoloji Sergisi  Karşı ve Ada Sanat – “Zama-

naşımı” adlı sergi. 

KÜLTÜR EDEBİYAT VE  

KÜTÜPHANECİLİK KULÜPLERİ 

Boğaziçi Üniv. “Eleni’ den Mektuplar”  29. İstanbul Kitap Fuarı 

Ziyareti Eski Diyarbakır’da Kültürel Çeşitlilik Aras Yayınevi  

Can Yayınları  Yapı Kredi Yayınları. 

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 

Çevre gezileri ve çekimler yapan kulüp üyeleri, ayrıca çeşitli 

sergileri ziyaret ettiler. “100 Yıllık Okullar Ara Güler” fotoğraf 

yarışmasına katılan öğrencilerimizden ikisi ödüle layık bulundu. 

Farkında o
lduğumuz ya da o

lmadığımız 

yetenekler
imizi keşfedi

yoruz 

Sosyalleşme sürecinde 

önemli adımlar atıyoruz 
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GEZİLER: Galata ve Pera çevre gezisi  Arkeoloji Müzesi  

Beylerbeyi Sarayı  S. Garabet Kilisesi ve Bağlarbaşı Mezarlığı  

Fener – Balat – Eyüp çevre gezisi  S. Hreşdagabet Kilisesi  

Bulgar Kilisesi  Yıldız Şale  Boğaz Turu  Kariye Müzesi  Pi-

yer Loti  Halıcıoğlu Mezarlığı  Avrupa Yakası Kiliseleri (Be-

şiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Rumelihisarı, Boyacıköy, Yeniköy, 

Büyükdere)  Anadolu Yakası Kiliseleri (Beykoz, Kandilli, Kuz-

guncuk)  İstanbul Modern – Van Gogh Alive Sergisi. 

 

SÖYLEŞİ: Özgür Adadağ ile “Sinema”  Nil Mutluer “Dünya 

Kadınlar Günü”. 

MÜZİK KULÜBÜ 

Madağ Çalışmaları Yıl içerisinde yapılan törenlere hazırlık. 

BİLİM – FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ 

Arel Lisesi Deney yarışması Akıl Oyunları ENKA 6. Uluslara-

rası Bilinç Ağı Konferansı (Sosyal Girişimcilik temasında öğren-

cilerimizden Linda Festikyan’ın da içinde bulunduğu grup 1. ol-

muştur.) Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ziyareti  Santral 

İstanbul İklim Değişikliği Sergisi  Işık Lisesi Planeteryum ziyare-

ti  Salih Serhat Kanoğlan “ Herbaryum “  Berrin Akyıldırım 

“Kuşlar” Salt Galata’da yer alan “Mimar Oluyorum” adlı tasarım 

atölyesine katılım Sabancı Üniversitesi “Yaz Okulu”na 20 öğ-

rencinin katılımı. 

FELSEFE KULÜBÜ 

Dünya Felsefe Günü’ne Koç Üniversitesi’nde Katılım  Kant 

oturumuna Robert Lisesi’nde katılım  Descartes oturumuna 

İstanbul Lisesi’nde katılım  Demokrasi ve İnsan Hakları semi-

nerine katılım. 

 

SPOR KULÜBÜ 

FMV 100 Yıllık Okullar Spor Şenliğine katılım (Voleybol, Basket-

bol)  İlçe turnuvalarına katılım (Voleybol)  Mıkhitaryan Okulu 

turnuvasına katılım (Voleybol, Basketbol, Futbol). 

SATRANÇ KULÜBÜ 

FMV Işık okulları satranç turnuvasına katılım Alman Lisesi 

satranç turnuvasına katılım  Galatasaray Lisesi satranç 

turnuvasına katılım. 

İNGİLİZCE KULÜBÜ 

Scrabble çalışmaları  Esayan Scrabble yarışmasına katılım 

Karaoke çalışmaları. 
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