
Darüşşafaka Cemiyeti’nin Sayın Başkanı ve Üyeleri, 

Değerli Yazar Dostlarımız ve Sanatçılarımız, 

Çok Değerli Konuklarımız, Sevgili Gençler, Sevgili Meslektaşlarım, 

Liseler arası 5. “Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” öykü yazma yarışmasının ödül 

törenine hoş geldiniz. 

Yazdıklarıyla bize insan sevgisini, doğa sevgisini, dostluğu, dile saygıyı öğreten; 

bize görmediklerimizi gösteren; eserlerinin gelirini Darüşşafaka Cemiyeti’ne 

bıraktığı için  Darüşşafakalı gençlerin ve çocukların gönlünde özel bir yer 

edinen; bu kararıyla da bize dayanışmayı, paylaşmayı öğreten Sait Faik 

Abasıyanık için bir araya geldik. 

Biz bugün, burada  Yazar Sait Faik’i anmak ve onun çağrısına uyarak beşinci kez 

bize güzel öyküler anlatan liseli çocuklarımızı da kutlamak amacı ile bir araya 

geldik.  

Bu yıl Sait Faik’in “Hişt Hişt” sesine ülkemizin 58 ilinden, bu illerdeki 237 liseden 

380  genç yanıt verdi. Darüşşafaka Lisesi öğrencileriyle birlikte öykü sayısı  400’e 

ulaştı. 

Önce okulumuzda oluşturulan ön seçici kurul, günlerce, titiz bir biçimde 

gençlerin öykülerini okudu, değerlendirdi. Ön elemeden sonra seçtikleri 

öyküleri çok değerli yazarlarımızdan oluşan Asıl Seçici Kurul’a gönderdi. Bu 

değerli yazarlarımız, beş yıldır, kişisel hiçbir beklentileri olmaksızın ön elemeden 

geçen öyküleri okuyor; değerlendiriyor, ödül törenlerinde de bizimle birlikte 

oluyorlar.  Onlar da Sait Faik gibi, geleceği kuracak olan gençlerimizden 

emeklerini esirgemiyor.  

 

Seçici Kurul Üyeleri Nalan Barbarosoğlu, Berat Alanyalı, Müge İplikçi, Feryal 

Tilmaç’a verdikleri emek için, kurumumuz adına şükranlarımı sunuyorum. 

Erzurum’daki film çalışmasına, bu tören için ara vererek bir günlüğüne gelen 

çok değerli tiyatro sanatçımız ve yönetmenimiz Mehmet Esen’e bu özverisi için 

en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 



Sait Faik’in ilk öykülerini yayımlayarak onu toplumumuza kazandıran Varlık 

dergisinin yayın yönetmeni, Yazarlar Sendikası Başkanı ve değerli şairimiz Enver 

Ercan’a da burada olduğu için ve gençlerimize vereceği müjde için teşekkür 

ediyorum. 

Sait Faik’le ilgili bilgi ve birikimini bizlerle, gençlerle paylaşmak amacıyla gelen 

değerli yazar Reyhan Yıldırım’a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Son olarak, bu yıl Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 56’ıncısı verilen “Sait Faik 

Hikâye Armağanı”nı kazanan Sayın Aslı Erdoğan’a, “Genç Sait Faik”lerle birlikte 

olmayı kabul ettiği için teşekkür ediyorum.  

Sevgili Gençler, 

Ülkemizin dört bir yanından bu yarışmaya katılarak geleceğe güzel bir kitap 

bıraktınız. Sizlerden bundan böyle de insan sevgisini, doğa sevgisini, dostluğu, 

dayanışmayı, paylaşmayı, güzel Türkçemizi, bütün güzellikleri sizden sonraki 

kuşaklara taşımanızı bekliyoruz. Çok çalışarak güzel ülkemizi Atatürk’ün hedef 

gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmanızı bekliyoruz. Sanatın 

insanı yücelten, zenginleştiren özelliklerinden kendinizi yoksun bırakmamanızı 

diliyoruz. 

Hepinizi içtenlikle kutluyor, hepinize başarılar diliyorum.  Sevgilerimle 

Törenimiz güzel bir sürprizle başladı. Bu törenlerde ilk kez, liseli gençler 

tarafından yapılan bir Sait Faik belgeseli izledik. Onları yürekten kutluyorum, bu 

törende bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. 

Şimdi Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğretmeni Sayın İlknur Akgün’ü ve 

öğrencilerini sahneye davet ediyorum. 

 

 

 

 

 


