
140. DÖNEM OKUL BİRİNCİSİ TUĞÇE DELİPINAR KONUŞMASI 

Öncelikle Soma faciasında kaybettiğimiz abiler, babalar belki dedeleri anarak başlamak istiyorum. Her 
ölüm haberi acı verir insana ama Soma acısını daha derinde hissediyoruz hiç şüphesiz çünkü bize çok 
benziyor oradaki küçük kardeşlerimizin yaşadıkları. Diliyorum ki onların da kaybettikleri babalarının 
yerini bizim gibi dolduracak büyük aileler bulma şansları olur. Hepimizin başı sağ olsun. 

Darüşşafaka'yı benden önce annem duymuş. Gelip o kadar heyecanlı anlatmıştı ki onun heyecanı 
kadar üzülmüştüm beni istemiyor mu diye. İlk ve tek düşüncem soruları olabildiğince yanlış yanıtlayıp 
bu okula girme ihtimalimden kurtulmaktı. Sonra annem beni güç bela ikna edip okulu gezmeye 
getirdiğinde okulun kocaman oluşunun büyüsüne kapılıp burada olmam gerektiğini hissetmiştim. Ve ilk 
kaybolacağımı hissettiğim gün böyle başladı Daçka sevgim. Evet ben de ilk günler kayboldum hepiniz 
gibi ama mesele okulun kocaman oluşu değildi. Darüşşafakalı olma fikri ve edindiğim insanlardı 
sevgimin asıl kaynağı. Mutlu insanlarla dolu Darüşşafaka'ydı bunun sebebi. İlk gün herkes ağlarken 
"Anne artık git, parti varmış. Ben partiye gideceğim." dedirten de bu sevgiydi, yıllarca hafta sonlarımı 
dahi okulda geçirmek için uğraştıran da.  

Şimdi nasılsın derseniz; korkuyorum aslında, en az burayı sevdiğim kadar korkuyorum. Çünkü artık 
yatakhanede uyuyabileceğim gece sayısı saymaya korktuğum kadar az. Çünkü yıllarımı geçirdiğim 
insanlar artık başka hayatlara karışacaklar. Çünkü artık anılarımın her köşesini doldurduğu "evim"e 
girerken kimlik istiyor olacaklar benden. Eve girerken annem girişimi sorgulasa, buraya geldiğimde 
sorgulayacakları kadar üzülmem sanırım. Oysa ilk geldiğimiz günden beri "en büyük" olma hayaliyle 
yanıp tutuşuyorduk. 5. sınıfa geçerken bile abla olduk diye sevinen bizler, hep lise son olacağımız 
günü bekleyerek geldik bu zamana ve şu gün fark ediyoruz ki: Lise son olmak demek gitmek 
demekmiş, misafir olmak demekmiş. Aylin'in gözlüğüne bakıp ilk ağlayan olamamak, gece gizlice spor 
salonuna gidip yıldız sayamamakmış artık. Sena'nın her soğuk gecede camları açmak için 
savaşamaması, Selen'le yaşamı tartışamamakmış daha fazla. Aslında hiç de güzel birşey değilmiş. 
Hepiniz bizi bu cübbelerle gördüğünüz için bu kadar mutluyken, biz korkuyoruz akıp giden 
saniyelerden. Burası öyle bir yer ki en büyük kardeşlikleri de, içtenlikleri de, özverileri de burada 
gördüm. Her şey bu kadar toz pembe miydi derseniz, elbette kötü günlerimiz de oldu ama 10 yılımı 
düşününce, aslında karşımdaki için kendimden vazgeçebilmeyi, en büyük hataları yapsam da yanımda 
olacak insanların varlığını, affetmeyi, hiçbir karşılık beklemeden paylaşabilmeyi Darüşşafaka'dan 
öğrendim.  

Her şeyin ilkini burada yaşadık biz. İlk defa gerçekten burada ağladık, ilk gerçek kahkahalarımızı 
burada attık. İlk düşmelerimiz burada oldu ve ilk yardım elleri burada uzatıldı. İlk defa burada kırıldı 
hayallerimiz ve ilk defa burada gerçekten sevdik. Hayatımızın en özellerini, enlerini burada bulduk. 
Kimi zaman ailelerini bile ikinci planda bırakıp bize destek olmayı seçen insanlar büyüttü bizi. 
Kaybettiğimizi sandığım baba figürünü burada bulduk biz. Şimdi giderayak bu borçluluk duygusu 
altında eziliyorum zaman zaman. Ve özür diliyorum hepinizden. Belki beklentilerinizi 
karşılayamadığımız zamanlar oldu ama büyük aileler affetmeyi de bilir. İşte ben bugün de yarin da her 
zaman bu büyük ailenin ferdi olduğum için çok şanslıyım. Umarım yaptığımız kimi hataları bu kapıdan 
çıktıktan sonra telafi etme şansımız olur. Burada gözlerinizin içine bakarken hem geçmişimi hem 
geleceğimi görüyorum. Hayat içinde hayat görüyorum, Darüşşafaka'nın doğurduğu bir hayat. Her şeye 
rağmen bize güvenen, bizi koşulsuz seven insanlarsınız; hepiniz tek tek iyi ki varsınız. İyi ki var yıllarını 
buraya adamış Kemal amca, Selamet Abi, her teneffüs su aldığımız Esma abla, Terzi anne. Revirden 
yatakhaneye her yerdeki isimsiz kahramanlarımız,sizinle bulduk biz kimliklerimizi bu yuvada. Hepinize 
minnettarız o yüzden, 10 yılımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz. Şimdi kimileriniz bize misafir 
gözüyle bakıyor olsanız da, aslında biz biliyoruz ki Darüşşafaka Darüşşafakalılarındır çünkü hiçbir son 
Darüşşafaka'daki gibi sözde değil. Burada gerçek son yok. Hayatımızın sonraki evrelerinde nerede 
olursak olalım, kimsin diye sorduklarında adımızı unutsak bile yaşlandığımızda, Darüşşafakalıyım 
diyor olacağız bir ömür göğsümüzü kabarta kabarta. Yolu öyle ya da böyle Darüşşafaka'dan geçen her 
kimi fark etsek, yıllardır biliyormuşçasına samimiyet hissedeceğiz ve hiç beklenmedik bir güven 



dolduracak içimizi. Ve başkalarıyla yaptığımız sohbetlerde, birbirimizi anlayabildiğimiz kadar 
anlayamayacağız kimseyi. Kimse anlayamayacak bize özgü esprileri, sözleri. Mesela pilav sayılı 
esprisine kimse gülmeyecek bizim kadar ya da her zaman paravan ne demek açıklamak zorunda 
kalacağız. Arka dediğimizde soran gözler karşılayacak bizi ya da yatakhane sohbetleri üzgünüm ki 
anılarda kalıyor olacak. Ya da kimse yemeğe bizim kadar hızlı koşamayacak. Ne kimseyi 
sevebileceğiz birbirimizi sevdiğimiz kadar ne de nefretlerimiz bu kadar samimi olacak. Ve bugün 
inadına üzülmeyeceğiz çünkü biliyoruz ki daha buluşacağımız çok açık büfe var. Teşekkürler 
Darüşşafaka, Darüşşafakalılar. 


