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“Sınavımız 1 Haziran’da...”
Yeniliklerle dolu 2014’ü kucaklarken,
150. yılımızı kutlamanın gururunu
yaşadığımız 2013 yılını kısaca değerlendirmek istiyorum. Sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum
ki, 2013’te yıllık bağış hedeflerimize
ulaştık. Geçen yıla göre, bağış miktarımızın yanı sıra bağışçı sayımızı da
önemli ölçüde artırdık. Yedi yıldır
sürdürdüğümüz kurumsallaşma
çalışmalarımızın da katkısıyla bugün
Darüşşafaka, hayırseverlerin gönül
rahatlığıyla destek verdiği bir kuruluş... Yeni hedefler, yeni projelerle
Darüşşafaka’yı hep nasıl daha ileriye
götürebiliriz, onu düşünüyor ve çalışıyoruz. 2014’te daha çok çocuğa
fırsat eşitliği yaratmak için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kurumsal yönetim ilkelerini hayata
geçiren ilk sivil toplum kuruluşu olan
Cemiyetimiz, bu alanda yaptığı çalışmaların meyvesini topluyor. Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği’nden 4.
Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında aldığımız ödülün bizler için
önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtmek isterim.
Bu yıl sınavımızı 1 Haziran’da 20 ilde
gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin her
köşesindeki, koşullarımızı taşıyan öğrencilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sizleri de bu çabamıza ortak olmaya davet ediyoruz.
Şartlarımıza uyan her çocuğun hayatta sadece bir kere yakalayabildiği
bu fırsatı kaçırmaması, “eğitimde fırsat eşitliği” ilkemiz için büyük önem
taşıyor. 2013 yılı Darüşşafaka Sınavı’nda ilk üçe giren Ulaş Tüzer,
Taylan Uçar ve Yunus Emre Kavucuk’un dergimizde yer alan öykülerini okurken, Darüşşafaka’nın
öğrencilerinin yaşamlarını daha ilk
yıllarından itibaren nasıl değiştirmeye başladığına tanık olacağınızı ve
neden çocuklarımızın sınava girme-

sini bu kadar önemsediğimizi daha
iyi anlayacağınızı umut ediyorum.
Dergimizin 2014’ün bu ilk sayısında,
Darüşşafakalıları sizlere tanıtmaya
devam ediyoruz. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin
Aydın (DŞ’79), Doktor Filiz Tüysüz
(DŞ’81), Türkiye’nin Seul Büyükelçisi
Hakan Okçal (DŞ’73) dergimizin
konukları arasında... Ayrıca Darüşşafaka’nın yeşil-siyah kapısından içeri
adım atmasının üzerinden 83 yıl
geçen Tahsin Bumin Ağabey’in
(DŞ’39) yaşam öyküsünün ışığında
hem Darüşşafaka’nın tarihine bir yolculuğa çıkacak hem de Darüşşafaka’nın bir çocuğun yaşamını nasıl
değiştirdiğini göreceksiniz.
Yaşamları boyunca ailemize emek
vermiş merhum Behiç Kaynak
(DŞ’36) ve Galip Kaynak (DŞ’38)
Ağabeylerin izini sürmek için Behiç
Kaynak’ın oğlu ve Galip Kaynak’ın
yeğeni Prof. Dr. Kamil Kaynak’la buluştuk. Darüşşafakalı Özbek Saran
(DŞ’53) ve oğlu, iş adamı Sadettin
Saran’la gerçekleştirdiğimiz söyleşileri de zevkle okuyacağınıza inanıyorum. Bu sayımızda medyadaki
Darüşşafakalılar dosyasını açtık ve
Cumhuriyet gazetesi Yazarı Figen
Atalay, Akşam gazetesi Yazarı Funda
Özkan ve Kanal D Haber Müdürü
Fevzi Yeniçeri’yi konuk ettik.
Darüşşafakamızı var eden bağışçılarımızı yakından tanımaya devam ediyoruz. Bu sayımızda veli bağışçımız,
senarist Melek Gençoğlu, vasiyet bağışçımız ressam Mahmure Özçelik ve
Darüşşafaka’nın tarihindeki en
önemli bağışçıları arasında yer alan
merhum hayırsever Matbaacı Osman
Bey’in öykülerini sizlerle buluşturuyoruz.
İyi okumalar,
M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı

“
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Darüşşafakalı Özbek Saran’ın oğlu,
iş adamı Sadettin Saran’la sıfırdan
adım attığı iş dünyasında yükselişinin
öyküsünü, geleceğe yönelik planlarını
ve Darüşşafaka’nın yaşamındaki yerini,
ABD’de bulunan Özbek Saran’la da
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Darüşşafaka Ailesi’nde tanınan, sevilen ve yaşamları boyunca Darüşşafaka’ya emek
vermiş merhum Doktor Behiç Kaynak (DŞ’36) ve hukukçu Galip Kaynak’ın (DŞ’38)
yaşamlarının izini sürmek amacıyla Behiç Kaynak’ın oğlu ve Galip Kaynak’ın yeğeni,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kamil Kaynak’ı dergimize konuk ettik.
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“Yalnız değilsiniz ve
hiçbir zaman yalnız
kalmayacaksınız”

“Bir çocuğun
gülümsemesi hayatta
her şeye bedeldir”

Darüşşafaka’nın 1981 yılı mezunu,
emekli doktor Filiz Tüysüz, şimdi de
tüm mal varlığını bağışlayarak
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı oldu.

Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu,
Fatmagül’ün Suçu Ne gibi sevilen
dizilerin senaristi Melek Gençoğlu, aynı
zamanda bir Darüşşafaka bağışçısı…
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“En değerli teşkilattır
Darüşşafaka”
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı,
ressam Mahmure Özçelik, “Bence en
değerli teşkilattır Darüşşafaka...
Güvenilir, büyük bir cemiyettir. Dileğim
o ki, daha çok öğrenci okutsun” diyor.
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Darüşşafaka Cemiyeti’ne TKYD’den Ödül
Geçtiğimiz yıl SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu alan ilk sivil toplum kuruluşu unvanını
kazanan Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından ödüle layık görüldü.
Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından 4. Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında
ödüle layık görüldü. 7. Uluslararası
Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında
gerçekleştirilen törende, ödülü Darüşşafaka Cemiyeti adına kabul eden
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
“Yedi yıldır sürdürdüğümüz kurumsallaşma çalışmalarımızın karşılığında bu
ödülü almak bizi çok mutlu etti.
Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerine
uyum derecelendirme notu alan ilk
sivil toplum kuruluşu olduk. Bu ödül,
yürüttüğümüz kurumsallaşma çalışmalarımızın bir meyvesi. Bu süreçte,
iletişim çalışmalarımızın da katkısıyla
bağışçı sayımızı ve bağış miktarımızı
önemli ölçüde artırdık. Hep daha çok
çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlama

yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
Bugün Darüşşafaka, hayırseverlerin
gönül rahatlığıyla destek verdiği bir
kuruluş… 1863’ten beri halktan aldığı
destekle varlığını sürdüren Darüşşafaka’yı var eden, halkın duyduğu güven.
Köklü geçmişiyle güven uyandıran
Darüşşafakamızın bugün itibarını daha
da güçlendirmesi için şeffaflığın ve bağışçılarımızın huzurunda hesap verebilir olmanın önemini biliyoruz. Bu maksatla kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirerek, bu konuda diğer sivil
toplum kuruluşlarına da öncü olmayı
hedefledik. Çalışmalarımızın ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşları için
de örnek teşkil etmesini ve sivil toplumun güçlenmesine katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.
150. yılını kutlayan Darüşşafaka Cemi-

Talha Çamaş, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz (sağda) ve TOFAŞ CEO'su
Kamil Başaran (solda) ile...
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yeti, bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini
ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk
sivil toplum kuruluşu oldu. Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat
Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları
altında 278 kriterin incelenmesi ve Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları”
için hazırladığı metodolojiye göre gerçekleştirildi.
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri
AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve
yine aynı düzenleyici kuruluşça onaylanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak
yapılan değerlendirme neticesinde
Darüşşafaka Cemiyeti, 10 üzerinden
8.4 puan aldı. Bu sonuç Darüşşafaka’nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları,
diğer tüm paydaşları ve topluma karşı
sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiği, ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gereksinimi
olduğu anlamına geliyor.

Darüşşafaka 150. yılında bağışçılarıyla buluştu
Darüşşafaka Cemiyeti, 150 yıllık varlığını borçlu olduğu, kendisine güç veren bağışçılarına şükranlarını sunmak
ve onları faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Bağışçılar Günü etkinliğinin
üçüncüsünü, 24 Ekim 2013’te TİM
Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın
1921 yılında Darüşşafaka'ya yaptığı
vasiyet bağışının anısına her yıl vasiyetnamenin düzenlenme tarihinde yapılan
etkinlik, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetimini, Darüşşafakalı öğrenci ve öğretmenleri, Darüşşafaka'ya gönül vermiş
bağışçılarla bir araya getirdi. Darüşşafaka'nın tüm bağışçılarının davetli olduğu 3. Bağışçılar Günü’nde konuşan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş, “Darüşşafaka
Lisesi’nden 2013 ÖSYS’ye katılan 57
öğrencimizin 56’sı üniversiteye yerleşti.
Sınavda başarı ortalaması yüzde 98.2
olarak gerçekleşti. Öte yandan, Darüşşafaka Ailesi’ne yeni katılacak 75 öğrencimizi belirlemek için 1 Haziran’da
20 ilde düzenlediğimiz sınavımıza
2.029 aday başvurdu ve 1.897 aday
katıldı. 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi sebebiyle bu yıl 4. sınıf yerine 5.
sınıfa öğrenci aldığımız için sadece bu
yıla özgü olarak kontenjanımızı 75
öğrenciyle sınırladık” dedi. Çamaş
ayrıca, 30 Mart’ta Darüşşafaka’nın
150. Kuruluş Yıldönümü’nün kutlandığını, 11 Mayıs’ta Sait Faik Abasıyanık
Müzesi’nin yeniden ziyarete açıldığını
ve Darüşşafaka’nın bağımsız kurumsal

Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarına şükranlarını sunmak ve onları
faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla geleneksel olarak
düzenlediği Bağışçılar Günü’nün üçüncüsünü gerçekleştirdi.
yönetim derecelendirme çalışması
sonucunda 10 üzerinden 8.4 puan
alarak yönetiminin şeffaflığını ve hesap
verebilirliğini belgeleyen ilk STK olduğunu hatırlattı.
Darüşşafakalı öğrencilerin müzik ve
dans performanslarıyla devam eden
Bağışçılar Günü’nde, 10. sınıf öğrencisi
Selen Esmer piyano, 11. sınıf öğrencileri Buse Uzun ve Tuğçe Yıldız solo
şarkılar, 11. sınıf öğrencisi Buse Çal
flüt, 10. sınıf öğrencileri Yiğitcan Yılmaz ve Ecem Sekban ise keman performanslarıyla, 7. sınıf öğrencileri Deniz
Şengün ve İbrahim E. Burci de vals ve
tango gösterileriyle sahnedeydi.
Programda, "Darüşşafaka Velilerini
Arıyor" kampanyası kapsamında, bir
öğrencinin bir yıllık eğitim gideri olan
10.000 TL ve üzeri bağışta bulunarak
"Darüşşafaka Velisi" olan bağışçılara sertifikaları takdim edildi. Bir öğrencinin
Darüşşafaka’daki eğitimi boyunca tüm

eğitim giderlerini karşılayarak “Mezun
Bağışçı” olan Yapı Kredi Çalışanları
adına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi
Nurcan Erhan’a, bir öğrencinin bir yıllık
eğitim giderlerini karşılayarak “Veli
Bağışçı” olan Meral Aras’a ve Valensas
Teknoloji Hizmetleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Algül’e sertifikaları
Talha Çamaş tarafından sunuldu.
Etkinlik, bağışçıların Darüşşafaka yerleşkesi içinde müze, spor salonu ve
planetaryum gezisiyle sona erdi.
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Urla Rezidans’ta 90. yıl coşkusu
Darüşşafaka bağışçıları, Türkiye’nin
yarınlarının bekçilerinin birer destekçisidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de
Darüşşafaka’da okuyan çocuklarımız
aldıkları eğitimde, yedikleri yemekte,
içtikleri suda bağışçılarımızın ne kadar
büyük payı olduğunun bilincinde
yetişiyor” dedi.

Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık etmiş Darüşşafaka Rezidans
bağışçıları ile eğitim hayatlarına Darüşşafaka’da devam eden
bugünün gençleri, Cumhuriyet’in 90. yılını kutladı.
Darüşşafaka Urla Rezidans, 31Ekim’de
Cumhuriyet’in 90. yılı kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe; T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir
İl Müdürü Zafer Yıldırım, Urla Belediye
Başkanı M. Selçuk Karaosmanoğlu,
Urla Emniyet Müdürü Hakan Becel,
Devlet Eski Bakanı Işılay Saygın,
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fırat Tekin, Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Cem, Mustafa Demirci, Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs
Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu,
Darüşşafaka Ortaokul Müdürü Ayşe
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Görey, Darüşşafaka Rezidansları’nda
yaşayan çok sayıda bağışçı ve Darüşşafakalı öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş, “Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e uzanan bir kurum olarak
150. yılımızı ve Cumhuriyetimizin 90.
yılını kutlamaktan onur ve mutluluk
duyuyoruz. Bugün Maslak’ta yer alan
kampüsümüzde, Atatürk ilkelerine
bağlı, çağdaş, sorgulayan, araştırmacı
gençler yetiştirerek, Türkiye’nin geleceğine bağışçılarımızın desteğiyle aydınlık bireyler kazandırıyoruz.

Konuşmasının ardından Çamaş,
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulunan, aynı zamanda Urla Rezidans
bağışçısı olan ve Darüşşafaka Cemiyeti
Yüksek Danışma Kurulu’nda görev
yapan Av. Jale Alpay’a ve “Darüşşafaka
Velilerini Arıyor” programı kapsamında
Darüşşafaka’da okuyan bir öğrencinin
yıllık eğitim giderini bağışlayarak
“Darüşşafaka Velisi” olan Neriman Kolat’a bağışçı sertifikalarını takdim etti.
Etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet kutlaması performanslarıyla devam etti.

Nilüfer “eğitimde fırsat eşitliği” için söyledi!

Pop müziğin güçlü ismi
Nilüfer, 29 Kasım’da TİM
Gösteri Merkezi’nde şarkılarını
Darüşşafaka öğrencileri için
söyledi.
Nilüfer, 150 yıldır anne ya da babası
vefat etmiş, maddi durumu yetersiz
çocuklara eğitim sağlayan Darüşşafaka
yararına sahneye çıktı. Türk popunun
usta ismi, Darüşşafakalı çocuklardan
oluşan koroyla birlikte "Orada bir köy
var uzakta" şarkısını seslendirdi.
Beş idealist Osmanlı aydınının, babası
vefat etmiş, eğitim olanağından yoksun çocuklara kaliteli eğitim fırsatı yaratmak amacıyla 1863 yılında kurduğu
Darüşşafaka, toplumun her kesiminin
sahiplenmesiyle 150. yılına ulaşmanın
haklı gururunu yaşıyor. Bu özel yılda
Türkiye’nin güçlü seslerinden Nilüfer,
150 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla
eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’nın yararına konser verdi.

bir köy var uzakta” şarkısını seslendirdi.
Yaklaşık iki saat boyunca en sevilen
şarkılarını söyleyen sanatçı, sahne performansıyla da göz doldurdu.
Konserin sonunda Nilüfer’e bir teşekkür
plaketi takdim eden Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha
Çamaş, “Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza verdiğiniz bu anlamlı destekle
yarınlara daha umutla bakmamıza
neden oldunuz. Size Darüşşafaka Ailesi
ve gönüllüleri adına teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Gecede; Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf
öğrencisi Fatih Demirci, tüm Darüşşafakalı öğrenciler adına Nilüfer’e kendi
yaptığı yağlı boya portresini armağan
etti. Muhteşem geceden elde edilen
gelir, Türkiye’nin dört bir köşesinden
sınavla seçilen ve Darüşşafaka’da
okuyan 1.000’e yakın öğrencinin
eğitim, beslenme, giyim, barınma,
sağlık gibi giderlerinin karşılanmasında
kullanılacak.

2008 yılında Sezen Aksu’yla başlayan,
Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Funda
Arar ve Sertab Erener’le devam eden
Darüşşafaka yararına konser geleneğinin bu yılki temsilciliğini üstlenen
Nilüfer, şarkılarını “eğitimde fırsat
eşitliği” için söyledi.
TİM Show Center’da düzenlenen ve
tüm biletlerin tükendiği konser hoş bir
sürprizle başladı. Usta sanatçı Darüşşafakalı öğrencilerden oluşan koroyla
sahneye çıktı ve onlarla birlikte “Orada
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Darüşşafaka Velilerini Arıyor
A. Müge Özacar

Fikret Yüksel Foundation
Işık Saner

Dr. Cem M. Kozlu

Darüşşafaka Cemiyeti’nin startını altı
yıl önce verdiği “Darüşşafaka Velilerini
Arıyor” programı, kurumsal ve bireysel
desteklerle yoluna devam ediyor. Program kapsamında hayırseverler, Darüşşafaka’da eğitim gören bir öğrencinin
yıllık eğitim gideri 10 bin lirayı karşılayarak “Veli”; bir öğrencinin mezun
oluncaya kadar gerek duyduğu eğitim
gideri 100 bin lirayı bağışlayarak
“Mezun”; iki öğrencinin mezun oluncaya kadar gerek duyduğu eğitim
gideri 200 bin lirayı karşılayarak “Çifte
Diplomalı” bağışçı payesi kazanıyor.
Ayrıca Darüşşafakalı beş öğrencinin
mezun olmasını sağlayan 500 bin
lirayı karşılayan bağışçıların isimleri
“Temel Taş”, 10 öğrencinin eğitim
hayatları boyunca giderleri toplamı
olan 1 milyon lirayı karşılayan bağışçıların isimleri ise “Kurucu” bağışçı listesinde yaşatılıyor.
Fikret Yüksel Foundation
"Darüşşafaka Velilerini Arıyor" programı kapsamında 10 öğrencinin Darüşşafaka’daki eğitim hayatları boyunca
tüm eğitim giderlerini karşılayan Fikret
Yüksel Foundation’a “Kurucu Bağışçı
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Sevil Dedeoğlu

Plaketi” takdim edildi. Bağışlarıyla
Darüşşafaka’yı yıllardır destekleyen,
1941 Darüşşafaka mezunu merhum
mühendis ve iş adamı Fikret Yüksel’in
ABD’de kurduğu Fikret Yüksel Foundation, "Darüşşafaka’nın Kurucu Bağışçısı" oldu. Darüşşafaka’yı 4 Ekim
2013’te ziyaret eden merhum Fikret
Yüksel’in kızı ve Fikret Yüksel Foundation Başkanı Susan Burchard ve eşi
Gary Burchard’a “Kurucu Bağışçı
Plaketi”, Talha Çamaş tarafından
sunuldu.

Nurcan Tanır

Sabahattin Gazioğlu

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda sunuldu.
Dr. Cem M. Kozlu
İş adamı, Eski Milletvekili, Darüşşafaka
Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Dr. Cem
M. Kozlu, "Darüşşafaka Velisi" oldu.
19 Eylül 2013 tarihinde Darüşşafaka
Cemiyeti’nde ağırlanan Dr. Cem M.
Kozlu’ya “Veli Sertifikası”, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Fırat Tekin tarafından takdim edildi.

Işık ve Murat Saner
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Uğur Demirci'nin ablası
Işık Saner ve eşi Murat Saner, "Darüşşafaka Velisi" oldu. Saner’e, “Veli Sertifikası”, 5 Kasım 2013 tarihli Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Toplantısı’nda takdim edildi.

Sevil ve Adile Dedeoğlu
Nurcan Tanır
Darüşşafaka velileri arasına katılan
Maquet Türkiye CFO’su Nurcan Tanır’a
ve Sevil Dedeoğlu ile annesi Adile
Dedeoğlu’na sertifikaları, 17 Eylül
2013 tarihli Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Fırat
Tekin tarafından sunuldu.

A. Müge Özacar
Darüşşafaka’nın düzenli bağışçıları
arasında yer alan 1985 Darüşşafaka
Lisesi mezunu ve Cemiyet Üyesi A.
Müge Özacar da Darüşşafaka’nın
velileri arasına katıldı. Özacar’a “Veli
Sertifikası”, 1 Ekim 2013 tarihli

Sabahattin Gazioğlu
Darüşşafaka’nın Bursalı bağışçılarından
Sabahattin Gazioğlu'na “Veli Sertifikası”, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım ve Cemiyet
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan
Dovan tarafından Bursa’da sunuldu.

Akbanklılar Darüşşafakalı öğrenciler için bisiklet üretti

Akbanklı yöneticiler, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in
liderliğinde düzenledikleri “Akbank Liderler Zirvesi”nde
Darüşşafakalı öğrencilere sürpriz bir hediye hazırladı.
Yıllık toplantı için bir araya gelen Akbanklı yöneticiler, Türkiye'nin en köklü
eğitim kurumlarından Darüşşafaka
Lisesi'nin öğrencileri için bisiklet üretti.
“Akbank Liderler Zirvesi” kapsamında
yapılan etkinlikte 1.400 Akbank yöneticisi, Darüşşafakalı öğrenciler için
gruplara ayrılarak 93 adet bisiklet
yaptı. Bisikletleri kutularda demonte
olarak teslim alan Akbanklı liderler,
parçaları birleştirerek, etkinlik sonunda
kullanıma hazır hale getirdi.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve Akbank Genel Müdür Yardımcıları, Darüşşafaka Kampüsü'nü 4
Aralık'ta ziyaret ederek, ürettikleri
bisikletleri öğrencilere hediye etti.
Bisikletlerin teslim edildiği törene;
Akbanklı yöneticiler, Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
Talha Çamaş, Başkan Vekili Fırat Tekin,
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs
Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu,
Darüşşafaka Ortaokul Müdürü Ayşe
Görey ile Darüşşafaka öğrencileri
katıldı.
Darüşşafaka Lisesi’nin, "eğitimde fırsat
eşitliği" alanında Türkiye'de ilk akla
gelen kurumlardan biri olduğuna
dikkat çeken Akbank Genel Müdürü
Hakan Binbaşgil, “Farklı platformlarda
ülkemizin genç nüfusunun önemli bir

demografik avantaj olduğunu vurguluyoruz. Ancak Türkiye’nin arzuladığı,
daha büyük atılımları, yarının liderleri
olacak, iyi yetiştirilmiş ve donanımlı
gençlerimiz gerçekleştirecek. Bu kapsamda, kaliteli ve rekabetçi eğitim
veren okullarımıza her zamankinden
daha fazla ihtiyacımız var. Darüşşafaka
Lisesi de eğitim alanında ülkemizin
önde gelen, köklü okullarından biri.
150 yıldır topladığı bağışlarla gençlerimizi en iyi şekilde yetiştiren Darüşşafaka Lisesi'nin başarılarını büyük bir
takdirle izliyoruz. Biz de Akbank olarak
yaptığımız bisikletleri Darüşşafakalı
çocuklara hediye ederek onların gelişimine küçük de olsa bir katkı sağlamak istedik. Akbanklı gönüllülerimizin
hep birlikte gerçekleştirdiği bu projeyle, çocuklarımıza küçük bir tebessüm
yaratmanın sevincini de yaşadık” dedi.
Darüşşafaka’nın toplumun her kesiminin desteğiyle 150 yıldır babası veya
annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocukları kolej
seviyesinde eğitimle geleceğe hazırladığına dikkat çeken Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha
Çamaş, “Amacımız; yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş,
özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı
görev ve sorumluluklarının bilincinde

lider bireyler yetiştirmek. Bugün ülkemizin 65 farklı ilinden 945 öğrencimiz
ortaokul 1. sınıftan liseden mezun
oluncaya kadar okulumuzda tam
burslu ve yatılı eğitim alıyor. Öğrencilerimizin eğitim giderlerinin yanı sıra
barınma, giyim, yeme-içme, kırtasiye,
sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını da bireylerin ve kurumların yaptığı bağışlarla
karşılıyoruz. Bu bağışlar nakdi olabileceği gibi Akbanklı yöneticilerin yaptığı
gibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını
karşılayan ayni bağışlar da olabilir”
diye konuştu. Akbanklı yöneticilere bu
anlamlı bağışları için Darüşşafakalı
öğrenciler adına teşekkür eden Çamaş,
“Sporun günlük hayatın bir parçası
olduğu okulumuza yapılan bisiklet
bağışı, öğrencilerimizi ayrıca mutlu
etti” dedi. Törenin sonunda; Talha
Çamaş, bağışlarıyla Darüşşafaka’da
okuyan dört öğrencinin bir yıllık eğitim
giderini karşılayarak “Darüşşafaka
Velisi” olan Akbank yöneticileri adına
Akbank Genel Müdürü Hakan
Binbaşgil’e sertifikalarını takdim etti.
DARÜŞŞAFAKA 9
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En anlamlı armağan…
Yeni kaynaklar yaratarak, daha fazla çocuğun yaşamını eğitimle
değiştirmeyi hedefleyen Darüşşafaka, kurumsal ve bireysel
destekçileri için “masa takvimi” ve “bağış sertifikası” hazırladı.
Darüşşafakalı öğrencilerin renkli dünyasını yansıtan ürünler, hem
bağış yapmanın huzurunu yaşatıyor hem de şık bir armağan
seçeneği oluşturuyor.
Masa Takvimi
Darüşşafaka 2014 masa takvimi,
Türkiye’nin 65 ilinden gelerek eğitim
hayatlarını Darüşşafaka'da sürdüren
öğrencilerin “memleket” çizimlerinden
ve serbest çizimlerinden oluşuyor.

Darüşşafaka, düğün davetiyesi, magnet
ve kitap ayracı gibi nikah ürünlerini size
özel olarak tasarlayabiliyor.
Ambalaj kâğıtlarınız Darüşşafakalı
öğrencilerden
Armağanlarınızı Darüşşafaka ve
Teknosa iş birliğiyle uygulanan sosyal
sorumluluk projesi çerçevesinde
yaratılan "hediyelik ambalaj kâğıtları" ile
kaplayarak, daha anlamlı kılabilirsiniz.
Her birinin üzerinde deseni tasarlayan
öğrencinin isminin de yazdığı ambalaj
kâğıtları, Teknosa mağazalarında 4
TL’ye satılıyor.

150. yılında varlığını borçlu olduğu
bağışçılarına duyduğu minneti ifade
etmek için “Var Ettiniz, Var Olun” diye
seslenen Darüşşafaka, 2014 yılı için
hazırladığı masa takvimine de bu sloganı taşıdı.
Bağış Sertifikası
Darüşşafaka’nın 150 yıldır büyük bir
inançla sürdürdüğü “eğitimde fırsat
eşitliği” misyonuna, özel günlere
yönelik olarak hazırladığı bağış sertifikasını tercih ederek katkıda bulunabilirsiniz. Anneler Günü, Babalar
Günü, yılbaşı, bayramlar gibi özel günlerde sevdikleriniz veya çalışanlarınız
adına Darüşşafaka’ya bağış yaparak
onlara anlamlı bir armağan,
Darüşşafakalı öğrencilere de bir
gülümseme hediye edebilirsiniz.
Darüşşafaka, sertifikanızı dilerseniz
e-postayla elektronik olarak, dilerseniz
de posta yoluyla ulaştırabilir.
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Özel Gün Ürünleri
Düğün, nikah, nişan, doğum,
yıldönümü, terfi gibi özel günlerinizde
Darüşşafaka’nın sizin için hazırladığı
ürünleri tercih edebilir, bu mutlu günlerinizde Darüşşafakalı öğrencilerin
geleceğine bir ışık da siz yakabilirsiniz.

Daçka AŞ’den farklı ürünler…
Darüşşafaka Cemiyeti’nin bir kuruluşu olan Daçka Eğitim
Araştırma Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri AŞ de geliştirdiği
yeni ürünlerle Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan
öğrencilere kaynak yaratıyor. Daçka AŞ, son olarak Darüşşafaka
logolu bornoz ve havlu üretti.

Darüşşafaka Bornozu ve Havlusu
Daçka AŞ tarafından birinci kalite ürettirilen Darüşşafaka logolu bornoz ve
havlu, Cemiyet Merkezi, Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidans,
Maltepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, Urla Yaşam Huzurevi ve
Bakım Merkezi ile Burgazada Sait Faik
Abasıyanık Müzesi’nde satılıyor. Ürün
yelpazesini her geçen gün genişleten
Daçka AŞ, Darüşşafakalıların ve Darüşşafaka dostlarının kullanımına yönelik
geliştirdiği bornozun satışını
125 TL’den, havlununkini ise 25 TL’den
yapıyor.

rımcı öğrencilerin isimleri de yazıyor.
Kahve Dünyası'nın mağazalarında bardaklar 15 TL, termoslar ise 20 TL’den
satılıyor.

Bardak Altlıkları
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin
yaptığı resimlerin süslediği "bardak
altlıkları" ile içeceklerinizi daha keyifli
yudumlayabilirsiniz! 10x10 cm ebadında, taştan üretilen Darüşşafaka
bardak altlıkları 4’lü set halinde
40 TL’den satılıyor.
Darüşşafaka Bardak ve Termosları
Kahve Dünyası iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaratılan "Darüşşafaka Bardakları"
ile “Darüşşafaka Termosları”, Darüşşafaka'nın ürün seçenekleri arasındaki
yerini koruyor. Darüşşafaka’da okuyan
öğrencilerin çizimlerinin süslediği
bardak ve termosların üzerinde tasa-

Daçka AŞ’nin ürünleri
hakkında bilgi almak için
Yetkili: Ümit Kıvman
Tel: 0212 286 22 11-276 50 20/419
umit.kivman@darussafaka.org

Özlem İmece’nin anısı Darüşşafaka’yla yaşatılıyor
MasterCard, 2010 yılına kadar MasterCard Güneydoğu Avrupa Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve 2013’ün Nisan
ayında vefat eden Özlem İmece’nin
anısına Darüşşafaka’da bir fon oluşturdu. Tüm iş ortaklarını “Özlem İmece
Anısına Bağış Fonu”na destek olmaya
çağıran MasterCard, yaptığı duyuruda
şu görüşleri dile getirdi: “Aramızdan
nisan ayında ayrılan sevgili Özlem’in her
daim destek verdiği bir kurum vardı:

Darüşşafaka… Bu değerli mirası birlikte
devam ettirelim istedik ve Global
MasterCard Ailesi olarak sevgili
Özlem’in anısına bir fon oluşturduk.”
Özlem İmece’nin anısını Darüşşafaka
çatısı altında yaşatmak isteyenler,
www.darussafaka.org adresindeki
online bağış menüsünden “Özlem
İmece Anısına Bağış Fonu” adlı bağış
türünü seçerek bu kampanyaya destek
verebilir.
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Kaspersky Lab'den
Darüşşafakalı
öğrencilere destek
Darüşşafaka Cemiyeti’nin “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna bir destek de
Kaspersky Lab’den geldi. Anlamlı bir
sosyal sorumluluk hareketine imza
atan, güvenli içerik ve tehdit yönetimi
çözümleri lideri Kaspersky Lab, 2013
yılının son çeyreğinde başlattığı bu
hareket doğrultusunda, kişisel bilgisayarlar için yapılan her Kaspersky DVD
ve kutu ürün alışverişinin 1 TL’sini
Darüşşafaka’ya bağışladı. Bu gelirle
Darüşşafaka’da kaliteli eğitimle geleceğe hazırlanan 6 öğrencinin 1 yıllık
eğitim giderlerini karşılayan Kaspersky
Lab, “Darüşşafaka Velisi” oldu.
Türkiye’de çocuk ve gençlerin dijital
güvenlik konusunda bilinçlenmeleri için
çalışmalar yürüten Kaspersky Lab,
Darüşşafakalı öğrencileri de bu konuda
bilinçlendirmek amacıyla bir eğitim düzenledi. Kaspersky Lab’in Türkiye Genel
Müdürü Sertan Selçuk, Darüşşafakalı
öğrencilerin dijital dünyadan tam anlamıyla ve güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla bir sunum

gerçekleştirdi. 7 ve 8’inci sınıflarda
okuyan yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı bu eğitimde, çocuklara dijital
dünyada kendilerini bekleyen tehditler
ve bunlarla başa çıkmanın yolları gösterildi. “O bilgisayarınızın kahramanı,
siz ise Zehra’nın, Zeynep’in, Hasan’ın”
sloganıyla başlatılan kampanyayı

değerlendiren Kaspersky Lab'in Türkiye
Genel Müdürü Sertan Selçuk; "Siber
güvenlik konusunu ciddiyetle ele alan
bir kurum olarak başlattığımız bu girişimle, hem Darüşşafaka Cemiyeti'ne
maddi olarak destek sunmayı hem de
çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmayı hedefledik" dedi.

Bonubon.com Darüşşafaka'nın yanında
Doğuş Grubu'nun internet yatırımlarından Bonubon.com, 3 Aralık
2013’te Four Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleştirdiği ”Yılbaşı
Alışveriş Şenliği”nin giriş ücretlerinden elde ettiği geliri Darüşşafaka
Cemiyeti'ne bağışladı. Bu bağışıyla “Darüşşafaka Velisi” olan
Bonubon.com için hazırlanan “Veli Sertifikası”, Doğuş Planet'in İcradan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato'ya, 17 Aralık 2013
tarihli Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Cemiyet
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat Tekin tarafından takdim edildi.
Bonubon.com İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato,
"İnternet ile seçkin markaların gücünü birleştirmeye yönelik yapmış
olduğumuz aktivitemizin ziyaretçilerin beğenisini kazandığını gözlemliyoruz. Ayrıca bu kapsamda kapı girişlerinden tahsil edilen geliri yeni
yıl arifesinde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamaktan da büyük gurur
duyuyoruz" dedi.
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Darüşşafaka Ailesi
Cumhuriyetimizin
90. yılını kutladı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
Cumhuriyetimizin 90. yılı, 30 Ekim
2013 tarihinde TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı.
Törende, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Necip Akbaş, Darüşşafaka Eğitim Kurumları müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler, bağışçılar ve mezunlar,
Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.
Tören, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına yapılan saygı duruşu
ve ardından okunan İstiklal Marşı’yla
başladı. Ardından kürsüye gelen
Türkçe Bölüm Başkanı İsmail Yelaldı,
Darüşşafakalılara şöyle seslendi:
“Atatürk; Batı’nın bir çağa sığdırdığı

Rönesans ve Aydınlanma’yı 10 yılda
başarmıştır. Bu noktada, önemli olan
‘geriye kalan seksen yılda onun yaptıklarının üzerine biz neler koyabildik?’
sorusunun cevabını bulabilmemizdir.
‘Bizler, Cumhuriyet sayesinde özgür
bireyler olarak bugüne gelen insanlar,
toplumumuzun daha da ileriye gitmesi
için neler yapmalıydık?’ diye düşünmeliyiz. Atatürk’ün öngördüğü gibi karşımıza çıkan ya da çıkacak tüm engelleri fark edip bunları aşmak için daha
çok çalışmalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Sizlerin, Cumhuriyet’in değerleriyle yetişen Daçkalı
gençler olarak Darüşşafaka’da öğrendiklerinizi yaşamınızın her aşamasında
kullanacağınızı biliyoruz. Farklılıklarınızın yaratıcılığa dönüştüğü Darüşşafaka’dan mezun olduğunuzda bunu da-

ha güçlü algılayacağınıza da eminiz.”
Yelaldı’nın konuşmasından sonra 10.
sınıf öğrencileri de, Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde başlayan Milli
Mücadele’nin anlatıldığı ve Nazım Hikmet’in “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı
şiirinden esinlenilerek hazırlanan
“Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı bir
gösteri sundu. 5. sınıf öğrencilerinin
Cumhuriyet Marşı’nı söylemesi ve
ardından tüm salonun hep bir ağızdan
10. Yıl Marşı’nı okumasıyla sona eren
törende öğrenciler, kuruluşunun 90.
yılında, Cumhuriyet’e ve kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkacaklarına söz verdi.

Darüşşafaka Ailesi, Ulu Önder Atatürk’ü andı
Darüşşafaka Ailesi, Cumhuriyetimizin
kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, ölümünün 75. yılında saygı, sevgi ve özlemle andı. Atatürk’ü Anma Töreni, 10
Kasım 2013 Pazar günü Darüşşafaka
Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda yapıldı. Törene, Darüşşafaka’da eğitim
gören 1.000’e yakın öğrencinin yanı
sıra, Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı
Talha Çamaş, Yönetim Kurulu Üyeleri,
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs
Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu,
Darüşşafaka Ortaokul Müdürü Ayşe
Görey, öğretmenler ve Darüşşafaka
bağışçıları katıldı. Ulu Önder Atatürk

ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler
hep birlikte 10 Kasım Oratoryosu’nu
seslendirdi.
Törende konuşma yapan Darüşşafaka
Tarih Öğretmeni Merve Tama, şunları
söyledi: “Şimdi bizler burada 1.000
çocuğunla seni özlemle anıyoruz.
Belki hiçbirimiz seni görmedik,
Anafartalar’da sırtlarımız değmedi
birbirine, İskenderiye’den birlikte
binmedik hiçbir gemiye, Bandırma'yla
gelirken Samsun limanında karşılayamadık seni Atam, topyekün kurtuluş

ve tam bağımsızlık düşüncesiyle
ulusu ve orduyu bilinçlendiriyorken
yanında yoktuk ama tüm kutsallarımız
üzerine ant olsun ki senin hayalin
hatıramızda değil, içimizde ve her
daim yanımızda ve başlarımızın
üzerindedir.”
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Medya ve insan hakları
Darüşşafaka’da mercek altına alındı

Darüşşafaka’yla özdeşleşen İnsan Hakları ve Demokrasi etkinliğinin dördüncüsü, 6 Aralık 2013’te Darüşşafaka’nın
ev sahipliğinde yapıldı. Dünya İnsan
Hakları ve Demokrasi Haftası’nda
düzenlenen etkinlikte konunun uzmanı akademisyenler, gazeteciler, 300’ün
üzerinde lise öğrencisi ve rehber öğretmen yer aldı. Etkinlik kapsamında;
öğrenciler alanının önemli isimlerinin
yönettiği atölyelere katıldı, interaktif
bir ortamda tartıştı.
Bu yıl “Medya ve İnsan Hakları“ ana
temasıyla düzenlenen etkinlikte;
Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Aslı Makaracı’nın yönetiminde
“Medyada Kadın Hakları”, Bahçeşehir
Üniversitesi’nden Dr. Aslıhan
Öztezel’in yönetiminde “Yaşam Hakkı

İhlalleri Konusunda Medyanın Tavrı”,
gazeteci Hayko Bağdat’ın yönetiminde
“Azınlık Medyası”, eğitim yöneticisi
Garo Paylan’ın yönetiminde “Medyada
Azınlık Algısı”, Evrensel ve Bianet
yazarı Yrd. Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin’in yönetiminde “Medya ve İnsan”,
Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve
Basın Konseyi İkinci Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Murat Önok’un yönetiminde
“Basın Özgürlüğü ve Güncel Davalar”,
gazeteci Mustafa Kemal Erdemol’un
yönetiminde “Sermaye ve Medya” ve
felsefeci-yazar Gülçin Gülan’ın yönetiminde “Haber Hakkı ve Basının Taraf-

sızlığı Problemi” başlıklı atölye çalışmaları düzenlendi.
Etkinlikte; Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim
Görevlisi Dr. Aslıhan Öztezel,
Darüşşafakalı öğrencilerle buluştu ve
insan haklarının doğuşu, gelişmesi,
insan ve vatandaşlık hakları konulu bir
sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
Darüşşafakalı öğrencilerin farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesine
yönelik düzenlenen etkinlikte öğrenciler insan haklarının gelişimine yönelik
bir film izleyerek öğrendiklerini
pekiştirdi.

Darüşşafakalı Nuriye Varoğlu’nun
makalesi NASA’da
NASA’nın her yıl tüm dünyadan öğrencilerin katılımına
açık düzenlediği bilimsel
makale yarışması CASSINIScientist for a day Essay
Contest (Bir Günlük Bilim
Adamı Makale Yarışması)
Türkiye Finalleri'ne Darüşşafaka’dan Ecem Sekban, Nuriye
Varoğlu ve Erencan Oranlı
katıldı. Yarışmada; Nuriye
Varoğlu’nun yazdığı makale,
Türkiye’yi temsil etmeye hak
kazanan beş makaleden biri
olarak, NASA’nın sayfasında
yayınlanmak üzere NASA’ya
gönderildi.
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Muazzez İlmiye Çığ Darüşşafaka'daydı
Ülkemizin yaşayan en önemli ve kıdemli Sümerologlarından
Muazzez İlmiye Çığ, 10 Aralık 2013 tarihinde Darüşşafaka'yı
ziyaret etti ve 6. sınıf öğrencileriyle Sümerler üzerine söyleşi
gerçekleştirdi. Öğrencilerin birbirinden ilginç soruları karşısında
büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çığ, bu meraklarını
hayat boyu korumalarını tavsiye etti. Etkinlikte; Darüşşafakalı
öğrenciler, Çığ’ın tercümesiyle edebiyatımıza kazandırılan bir
ninni mizanseni içerisinde Sümer adet, gelenek, görenek ve
buluşlarını içeren kendi yazdıkları şiir ve şarkıları sundu.

YDK üyelerinin Darüşşafaka ziyaretleri başladı
Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla görüşlerinden yararlanılan iş, siyaset, eğitim ve medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya
getiren Yüksek Danışma Kurulu'nun
üyeleri Aydın Eski Milletvekili Ertuğrul
Kumcuoğlu, Vedat Özdan, Erman Atasoy ile Prof. Dr. Nahit Çakar, 5 Kasım
Salı günü Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı ziyaret etti. YDK Başkanı Zekeriya
Yıldırım, Darüşşafaka Eğitim Kurumları
idarecileri ve öğretmenlerinin rehberliğinde Darüşşafaka’nın kampüsünü
gezen üyeler, Darüşşafaka’da öğrencilere sunulan eğitim ve öğretim olanaklarını yerinde inceledi. Çeşitli kulüp çalışmalarına katılan üyeler, öğrencilerle
sohbet etti ve Darüşşafaka’daki atmosferi bizzat soludu.
YDK üyeleri, Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’na ikinci ziyaretlerini ise 14

Kasım’da gerçekleştirdi. Bu kez Darüşşafaka Lisesi’ni kapsayan geziye Aydın
Eski Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu ile
Arkem Kimya San. ve Tic. AŞ Yönetim
ve İcra Kurulu Başkanı Levend Kokuludağ katıldı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları idarecileri ve öğretmenlerinin rehberliğinde Darüşşafaka’nın kampüsünü
gezen üyeler, ilk olarak Robot Kulübü

Darüşşafaka Ailesi, İstanbul Maratonu’nda
“eğitimde fırsat eşitliği” için yürüdü

öğrencileriyle bir araya geldi. Ardından
mozaik ve model uçak kulüplerinde incelemelerde bulunan üyeler, liselilerin
basketbol antrenmanını izledi. 21
Eylül’de gerçekleştirilen 13. Yüksek
Danışma Kurulu Toplantısı’nda alınan
karar doğrultusunda YDK Üyeleri,
belirli aralıklarla Darüşşafaka’yı ziyaret
edecek.

Darüşşafaka Ailesi, 17 Kasım’da
düzenlenen 35. İstanbul Maratonu
Halk Yürüyüşü’nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya “eğitimde fırsat eşitliği”
için yürüdü. Yürüyüşe; Darüşşafakalı
öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar ve
bağışçılar katıldı. Ellerinde Darüşşafaka
bayraklarıyla Altunizade Köprüsü’nden
Beşiktaş’a kadar yürüyen Darüşşafaka
Ailesi’nin üyeleri, geçtikleri her noktada sevgiyle karşılandı. Ayrıca BJK
Yönetim Kurulu Eski Üyesi, Radikal
Gazetesi Köşe Yazarı, 1995-1997 yılları
arasında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün
Yönetim Kurulu'nda görev yapmış olan
Darüşşafakalı iş adamı İbrahim Altınsay da İstanbul Maratonu’nun 10 km
koşusunu Darüşşafaka yararına koştu.
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TÜYAP’la kitaplar dünyasına yolculuk
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı
doğrultusunda 2012-2013 ders yılında
Darüşşafaka’ya başlayan 24 öğrencinin
10 yıllık eğitim giderini üstelenen
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ,
Darüşşafakalı öğrencileri sosyal ve
kültürel açıdan da desteklemeye devam
ediyor. Düzenlediği pek çok etkinliğe
Darüşşafakalı öğrencilerin ücretsiz
katılımını sağlayan TÜYAP, 2-10 Kasım
2013 tarihleri arasında düzenlediği 32.
İstanbul Kitap Fuarı’nda da Daçkalıları
ağırladı. Ayrıca fuar süresince ana
fuayede kurulan Darüşşafaka Cemiyeti
standında Darüşşafaka'nın ve bağlı kurumlarının tanıtımı yapıldı.

Salon Model Uçak Yarışması'nda üçüncülük
Ülkemizde her yıl ulusal olarak düzenlenen Salon Model Uçak Yarışmaları'nın ilk
ayağı bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. İTÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından İTÜ Rektörlüğü, Hava Harp Okulu ve
Türk Hava Kurumu'nun destekleriyle gerçekleştirilen yarışma, Cumhuriyet ve Atatürk
günleri kapsamında 10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ü Anma Törenleri'nin ardından on
bir farklı okul ve kulüpten elli üç katılımcıyla gerçekleştirildi. Yaşlara göre; gençler,
yetişkinler ve ustalar olmak üzere üç farklı kategoride icra edilen yarışmada çubuk
ve kabin gövdeli, lastik motorlu model uçaklar yarıştı. Her kategoride ayrı ayrı en
uzun süre havada kalan uçakların derece aldığı yarışmada, Kabin Gövdeli Modeller
Gençler Kategorisinde, Darüşşafakalı Rıza Can Ünlüsoy üçüncü oldu.

Writing Centre öğrencileri Sabancı Üniversitesi’ndeydi
Üniversitelerde bulunan Writing
Centre’lardan (Yazı Merkezi) esinlenerek
öğrencilerin yazma becerilerini daha da
ilerletmek ve farkındalıklarını artırmak
amacıyla kurulan Darüşşafaka Writing
Centre’daki görevli öğrenciler, 13
Kasım’da İngilizce Öğretmenleri Melody
Phipps ve Natalia Kozyakova liderliğinde
Sabancı Üniversitesi Yazı Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, “Forty Thorns” isimli
romanın yazarı Judy Light Ayyıldız ile
Yaratıcı Yazma Çalıştayı’na katıldı. Öğrenciler bu ziyaretle çeşitli yazma teknikleri
üzerine çalışma yapma ve yaptıkları çalışmaları sunma fırsatını yakaladı. Darüşşafaka Writing Centre, Türkiye’de liseler
bünyesindeki ikinci Writing Centre olma
özelliğini taşıyor.
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Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi kuruluyor
Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik
Merkezi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin
Eylül 2013-Mayıs 2014 döneminde
uygulanmak üzere İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen projesi...

piyasasına girişlerini hızlandıracak ve
bu konuda iş, meslek seçimlerine yön
verecek olan Merkezin yaklaşık 200
metrekarelik bir alana kurulması planlanıyor.

Proje kapsamında kampüs içinde
Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik
Merkezi kurulacak. İlk yılında Darüşşafaka’da okuyan 9. ve 10. sınıf seviyesindeki 160 öğrenciye hizmet verecek
olan Merkez, 2014-2015 eğitim ve
öğretim yılı itibarıyla ise 5. sınıftan 12.
sınıfa kadar tüm öğrencilere, ayrıca
diğer okullara da hizmet verecek şekilde düzenlenecek.

Merkez; öğrencilere girişimcilik eğitimleri vererek, teknoloji alanında kendi işlerini kurmalarını sağlayacak bilgi ve
yetkinliği kazandırmayı hedefliyor. Aynı
zamanda merkez, öğrencilerin iş dünyasıyla iş birliklerini sağlayarak, girişimciliğin ve bireysel yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunacak eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Çevre, elektronik, yazılım, mekatronikrobotik ve haberleşme alanlarında
gençlerin teknolojik bilgi birikimlerini
ve farkındalıklarını artıracak, girişimcilik kapasitelerini güçlendirecek, iş gücü

Projenin girişimcilik ayağında Intel,
Uluslararası Girişimciler Derneği ve
Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan bir program uygulanıyor. Proje
kapsamında girişimcilik eğitimlerinin
ilk basamağı olan öğretmen eğitimleri

tamamlandı. Öğretmenlere yönelik
“Intel Öğrenci Programı Teknoloji ve
Girişimcilik Kursu Eğitici Eğitimi”
Programı, 21-28 Eylül 2013 döneminde gerçekleştirildi. Düzenli olarak gerçekleştirilen oturumlarla öğretmenler,
öğrencilerin iş fikirleri üretmelerine
rehberlik ediyor.
Öğrencilerin 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi boyunca farklı
alanlarda ürettikleri iş fikirleri öğretmenler tarafından değerlendirildi.
İkinci aşama için seçilen 11 iş fikri,
23 Ocak 2014 tarihinde kurum içi ve
dışından gelen yetkililerin yer aldığı bir
jüriye sunuldu.
Toplam bütçesi 668.633,92 TL olan
projenin yüzde 75’lik bölümü İSTKA
tarafından, kalan yüzde 25’lik bölümü
ise sponsor desteğiyle karşılanacak.

Haluk Okutur girişimciliği anlattı

“Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik
Merkezi” projesi kapsamında planlanan söyleşilerden ilki, 26 Eylül’de
Simit Sarayı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ile gerçekleşti. Hayatı başarılı bir girişimcilik
öyküsü olan, ODTÜ İşletme Bölümü
mezunu Okutur, salonu dolduran

Daçkalılara, Simit Sarayı’nın ilham
veren kuruluş hikâyesini, gelişimini ve
hedeflerini anlattı. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Okutur,
“Böyle cesurca ve iyi sorular soran bir
öğrenci kitlesi görmemiştim, beni çok
etkilediniz, sizden çok olumlu bir enerji
aldım” dedi.
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Darüşşafaka’da hafta sonları çok renkli

Öğrencilerin güçlü akademik gelişimlerinin yanı sıra, sağlam bir karakter ve
çok yönlü bir kişilik geliştirmelerinin de
önemsendiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yıl boyu düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin akademik programlarını destekler yapıda planlanıyor. Hafta içi yapılan kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin küçük yaştan itibaren kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüvenlerini geliştirmeleri
hedefleniyor. Akademik programda yer
alan derslerin dışında Darüşşafaka’da
öğrencilerin yaşlarına uygun ilgi alanları çerçevesinde her yıl yeni kulüpler
açılıyor. Öğrenciler deneyimlerini çeşitlendirmek amacıyla her akademik yılda
farklı bir kulüp seçebiliyor.
Darüşşafakalı öğrencilerin hafta sonları
da oldukça renkli geçiyor. Geçmişten
bugüne ulaşan tabiriyle "daimi" öğrenciler için yaş grupları dikkate alınarak
bireysel gereksinimlere cevap verebilecek cumartesi etkinlikleri uzman eğitmenler tarafından verilen spor, sanat,
müzik, el işi gibi faaliyetlerle tamamlanıyor.
Pazar günleri ise öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yerleşke dışında kültürel,
sanatsal, sportif etkinliklere katılıyor.
Kimi gün bowling oynarken, kimi gün
Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapıyor
ya da buz patenine, sergilere, atölye
çalışmalarına katılıyor. Öğrencilerine
hafta sonu etkinlikleriyle renkli ve zengin içerikli bir dünya sunan Darüşşafaka’nın bu çalışmalarına kurum ve kuruluşlar da destek veriyor. Bu yıl Eczacıbaşı Gönüllüleri Vakfı ile Allianz Grup
Gönüllüleri, pazar günlerini öğrencilerle birlikte geçiriyor. Bugün Darüşşafaka’da okuyan 945 öğrencinin yarısından fazlası İstanbul dışından geliyor ve
daimi olarak okulda kalıyor.
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SÖYLEŞİ
SADETTİN SARAN

Fotoğraflar: Serhat Özşen

Darüşşafakalı Özbek Saran’ın oğlu, iş adamı
Sadettin Saran, “Babam, Darüşşafaka
Cemiyeti’nin Ankara sorumlusuydu. Bir
yazıhanesi vardı. Oraya hep Darüşşafakalılar
gelirdi ve ben onlar arasındaki dostluğu,
iletişimi hep gıptayla izlerdim. Hatta bir gün
babama, ‘Ben de Darüşşafaka’da okumak
istiyorum’ demiştim. Bu nedenle
Darüşşafaka’nın benim hayatımda çok özel
bir yeri var” diyor.

“Darüşşafaka’nın hayatımda
özel bir yeri var”
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Siz sıfırdan başlayıp bir holding
yarattınız. Saran Holding’in temellerini atarken bu kadar büyümeyi
hedefliyor muydunuz?
Amerika’da makine mühendisliği
okurken bile hep uluslararası alanda iş
adamı olmak istedim. Üniversiteyi
bitirince yüksek sayılabilecek bir maaşla
Amerika’da bir şirkette profesyonel
hayata atıldım. Ancak hayallerim büyüktü. Orada yaşadıklarıma ve tecrübelerime güvenerek önemli bir karar
aldım ve Türkiye’ye geri döndüm.
Medya alanında o zaman çok bakir
olan Türkiye pazarında spor alanına
odaklanan medya şirketini kurdum.
Bugün sekiz farklı sektörde faaliyet
gösteren holding grubumuzun lokomotifi durumundaki medya şirketimiz,
spor içeriğinde Türkiye’nin lideri ve
dünyanın da ilk 5’i içerisinde.
Bundan sonraki hedefleriniz neler?
Medya ve enerji gruplarımızdaki
yatırımların ön planda olacağı yakın
gelecekte; yeni medya alanındaki
yatırımlara devam edeceğiz. Enerjiyle
ilgili olarak yenilenebilir olan, güneş ve
rüzgar enerjisine yatırım yapacağız.
Radyo Trafik, oldukça ilginç bir
girişim. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
Saran Holding olarak çoğu işimizde
sektör öncüsü olduk. Mesela; HD
çekim sistemlerini ilk kez biz getirdik.
Türkiye’deki yayınların yurt dışına satılması, saha kenarlarındaki sanal reklam
uygulamaları bizim öncülüğümüzde

başladı. Yenilikçilik bizim ruhumuzda
ve misyonumuzda var. Yine Türkiye’nin
ilk spor ve kadın radyosunu kurduk. Bu
iki girişimimizi de ticari amaçlı düşünmedik. Radyo Spor’u eski bir sporcu ve
kulüp yöneticisi olarak spora, Radyo
Pink’i ise kadınlara yönelik mesajlar
verebilmek için kurduk. Radyo Trafik ise
trafik konusunda duyarlılık yaratacak
bir bilinç oluşturma hedefiyle yayına
başladı. Radyo, trafik duyarlılığı bilinci
yaratma misyonu doğrultusunda, özellikle emniyet şeridinin ihlali, trafikte
bilinçlenme gibi konularda yarattığı
farkındalıkla kamuoyunun büyük
desteğini aldı. Şu anda 25 bin gönüllü
muhabiri var. Gönüllülerin canlı olarak
trafik ve altyapı durumuyla ilgili olarak
bilgilendirme yaptıkları, İstanbul ve
Ankara trafiğinin 24 saat nabzının tutulduğu bir radyo istasyonu. Ayrıca helikopterden canlı yayın yapan ilk Türk
radyosu. İlgi yoğun bir şekilde artarak

“

Saran Holding olarak
farklı ve faydalı olmak
istiyoruz. Çünkü annemizbabamız tarafından
kazandıkça vermemiz
gerektiği olgusuyla
büyütüldük.

“

Ülkemizin önde gelen iş adamlarından
Sadettin Saran, 1953 yılı Darüşşafaka
mezunu Özbek Saran’ın oğlu… Bundan ötürü Darüşşafaka’yla çok küçük
yaşlarda tanışıyor. “Babam, şu an 77
yaşında... Hâlâ en yakın arkadaşları
Darüşşafakalılardır. Ben, babamı takım
elbisesini giydiğinde yakasında Darüşşafaka rozeti olmadan hiç görmedim”
diyen Sadettin Saran’la sıfırdan adım
attığı iş dünyasında yükselişinin öyküsünü, geleceğe yönelik planlarını ve
Darüşşafaka’nın yaşamındaki yerini,
ABD’de bulunan Özbek Saran’la da
Darüşşafaka yıllarını konuştuk.

devam ediyor. İstanbul trafiğinde bir
fenomen oldu.
Başarınızın sırrı nedir? Genç girişimcilere neler tavsiye edersiniz?
Başarımın sırrı disiplinli olmak ve doğru
insanlarla çalışmak. Hayatımın her döneminde bir hedefim oldu ve bu
hedefler doğrultusunda ne yapmak
gerekiyorsa sabırla yaptım. Mesela;
henüz altı-yedi yaşlarında bile böyle bir
ofisimin olmasını, babam geldiğinde
ona çay söyleyebilmeyi hayal ederdim.
Bununla birlikte takım çalışmasına
yatkın olmak, insanlarla bir amaç
uğrunda birleşerek çalışabilmek de
başarıyı getiren bir başka önemli faktör.
Burada tüm gençlere bir spor dalıyla
ciddi bir şekilde ilgilenmelerini tavsiye
ediyorum. Sporculukta elde edilen,
azim, sabır, disiplin, çalışma ve takım
oyuncusu olabilme isteği, profesyonel
hayatlarında gençlere büyük fayda
sağlayacaktır.
Saran Holding birçok kurumsal
sosyal sorumluluk projesi
yürütüyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Saran Holding olarak farklı ve faydalı
olmak istiyoruz. Çünkü annemizbabamız tarafından kazandıkça vermemiz gerektiği olgusuyla büyütüldük.
Dolayısıyla kazanmaya başladığımızda
ilk olarak memleketim Kırıkkale’ye
okullar yaptırmaya başladık. Bugüne
kadar da özellikle gençlere yönelik birçok proje yaptık ve yapmaya devam
ediyoruz. Bazılarından bahsetmem
gerekirse; Doğu’da sineması olmayan
iller için "Sinema Şark" adlı bir proje
hazırladık ve burada çocuklara ücretsiz
sinema izleme imkanı yarattık. Projenin
Hakkari, Çukurca ayağında minibüsümüzün taşlanması sonucu “Taş yerine
top atın!” projesini geliştirdik. Buna
göre sosyal sorumluluk projesi olarak
Doğubeyazıt, Ağrı, Ardahan, Hakkari,
Tunceli, Van ve Kahramanmaraş gibi
şehirlerde toplam 13 spor salonu açtık.
Her sene 9.000’e yakın öğrenci bu salonlardan faydalanıyor. Bunların yanı
sıra Türkiye’nin farklı illerine okullar
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Darüşşafakalı bir babanın oğlu olmak sizin için ne ifade ediyor?
Biz, 70’li yıllarda her sene babamla Ankara’dan trene atlar, Darüşşafaka’nın
pilav günlerine gelirdik. Babam, Darüşşafaka Cemiyeti’nin Ankara sorumlusuydu. Bir yazıhanesi vardı, küçükken okuldan çıkar oraya giderdim. Oraya hep
Darüşşafakalılar gelirdi ve ben onlar arasındaki dostluğu, iletişimi hep gıptayla
izlerdim.
Hatta birgün babama, “Ben de Darüşşafaka’da okumak istiyorum” demiştim.
Bu nedenle Darüşşafaka’nın benim hayatımda çok özel bir yeri var. Babam, şu
an 77 yaşında... Hâlâ en yakın arkadaşları Darüşşafakalılardır. Ben, babamı
takım elbisesini giydiğinde yakasında Darüşşafaka rozeti olmadan hiç
görmedim.

açıyoruz, 23 Nisan’da Anadolu’nun
farklı köşelerinden gençleri İstanbul’a
getirerek onlara vizyon katıyoruz,
ayrıca kendi memleketim Kırıkkale’de
her sene sünnet törenleri yapıyoruz. Bu
sene kısmetse 14.’sünü yapacağız.
Türk bir baba ve Amerikalı bir
anne tarafından büyütülmek
nasıldı?
Her iki kültürün de sevdiğim tarafları
var. Annem beni ve kardeşlerimi spora
başlatan ve belki de bugünlere gelmeme ön ayak olan kişidir. Küçükken, moralim bozukken, annem “mutsuz olduğun, kendini kötü hissettiğin zaman git
birine iyilik yap” derdi. Ben de herkesin
annesi normal benimki ne garip, Amerikalı diye herhalde derdim. Ancak annem çok haklıymış. Annemin bu sözleri
yıllar sonra benim sosyal sorumluluk
projelerindeki çıkış noktam oldu. Bunun yanında Türk olmak ise benim her
hücreme işlemiştir. Dolayısıyla farklı
kültürlerin hayatıma katkısı büyük oldu.
ABD’de doğup, orada eğitim almış
biri olarak neden Türkiye’de iş kurmayı seçtiniz?
Çünkü benim vatanım burası... ABD’de
okurken sıla özlemi çok fazlaydı. O za-
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manlar, şimdiki gibi iletişim olanakları
yoktu. Telefonla konuşmak için bile bir
gün öncesinden yazdırılırdı. Maddi
imkânsızlıklardan ötürü iki sene
Türkiye’ye gelemedim. Üniversiteden
sonra da Amerika’da iş bulmama rağmen, Türkiye’ye geri döndüm.
Türkiye’de çalışmak istediğimi biliyordum. Makine mühendisi olmama rağmen mühendislik yapmanın dışında
hep uluslararası bir iş adamı olma
hayalim vardı. Kendi işimi kurmaya
karar verdiğimde bu riski alabilecek cesarete sahiptim. Çünkü okul hayatım
boyunca yaptığım bu işler, yurt dışında
tek başıma yaşamak, beni bu denli
cesaretli yapmıştı. Büyük hedefler size
cesaret katar. Benim de yola çıkarken
büyük hedeflerim vardı. Bu hedeflerin,
büyük risk alıp bunu disiplinli bir çalışmayla yoğurarak bugün bulunduğum
noktaya gelmemde bana çok büyük
yardımcısı olduğunu söyleyebilirim.
Darüşşafaka’nın 150. yıl kutlamasına babanız ve eşinizle birlikte
katılmıştınız. O güne ait duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Çok güzeldi. Gösteriden sonra “iyi ki
geldik” diye de çok mutlu olduk. İnşallah daha nice nice yıldönümlerine
geliriz.
Saran Holding bünyesindeki
radyolarda Darüşşafaka’nın kamu
spotlarına yer verilmesi sizin için
ne ifade ediyor?
Çorbada tuzumuz varsa, Darüşşafa-

ka’ya ve Darüşşafakalı çocuklara bir
faydamız oluyorsa bu bizi çok mutlu
eder.
Sizce Darüşşafaka yeterince
tanınıyor mu?
Köklü bir eğitim kurumu olan
Darüşşafaka, bence bugün her Türk insanı tarafından tanınıp biliniyor. Darüşşafaka bir ekol… 150 yıl boyunca çok
kıymetli insanlar yetiştirmek ve aynı
çizgiyi devam ettirmek kolay iş değil…
Darüşşafakalı öğrencilere vermek
istediğiniz bir mesaj var mı?
Gençlerin yaşam motivasyonunun artması ve kendileriyle barışık yaşamalarında sporun etkisi çok büyük. Kazandıkları spor disiplini, iş hayatında da
disiplinli olmalarını ve sağlıklı karar almalarını sağlayacaktır. Bu nedenle onlara, kendileri için hangi planı yaparlarsa yapsınlar, içerisinde mutlaka spora
da yer vermelerini tavsiye ediyorum.
Bir röportajınızda ticareti bırakıp,
siyasete atılacağınızı söylemişsiniz.
Hâlâ siyasete atılmayı düşünüyor
musunuz?
Evet, siyasete girmeyi hâlâ düşünüyorum. İki çocuk babası bir vatandaş,
vatanını seven bir iş adamı olarak
ülkemde söylenen değil de söyleyen olmayı istiyorum.
Varsayalım ki başbakan oldunuz.
İlk icraatınız ne olurdu?
Darüşşafaka’yı büyütürdüm.

Özbek Saran: “Darüşşafakamızın emrindeyiz”
Özbek Saran, Darüşşafaka’nın yeşilsiyah kapısından içeri 1944’te henüz
11 yaşında giriyor ve 19 yaşında bir
genç olarak elinde diplomasıyla ayrılıyor. Saran, Darüşşafaka’ya giriş öyküsünü şöyle anlatıyor: “2. Dünya Savaşı
devam ediyordu. Her ne kadar savaşa
girmediysek de hayat pahalanmış, geçim şartları zorlanmıştı. Babam,
1941’de vefat etti ve annem en küçüğü ben olmak üzere dört oğluyla
kalakaldı. Durumumuzu bilen aile büyüklerinden biri, şartlarım Darüşşafaka
için uygun olduğundan işlemleri tamamlayıp, sınav başvurumu yapıyor. Sınava girmeye hak kazanınca annemle
beraber 1944’te Ankara’dan trenle İstanbul’a geldik. Sınava girdim ve kazandım. Böylelikle Darüşşafaka’nın 4.
sınıfına başladım.”Darüşşafaka’da
kaliteli bir eğitim aldıklarını kaydeden
Özbek Saran, “O günkü şartlarda verilen eğitim harikaydı. Öğretmenlerimizin
hepsi ayrı bir kıymetti. Konusunda isim
yapmış, tanınmış yüce kimselerdi. Çok
şanslıydık” diyor. 1953 yılında Darüşşafaka’dan mezun olan Saran, “Borçlu
olduğum, gurur duyduğum ve iftihar
ettiğim okulumdan 444 numaralı talebesi olarak mezun oldum” diye duygularını dile getiriyor.
Yükseköğrenimini ABD Colorado
School Of Mines’da Petrol Yüksek
Mühendisliği, lisansüstü öğrenimini ise
Denver Üniversitesi Kimya Mühendisliği
dalında tamamlayan Saran, öğrenimini
sürdürürken bir yandan da ABD’de
Wyoming, New Mexico, Colorado,
Arizona, Utah eyaletlerinin petrol sahalarında kuyu jeologu, petrol sondaj
mühendisi ve petrol rezervuar mühendisi olarak çalışıyor. Ardından Türkiye’de Akdeniz Gübre Sanayi Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği
yapan Saran, Çukurova Şirketleri’nin
teknik koordinatörlüğünü ve Çukurova
Plastik AŞ’nin Murahhas Üyeliğini
üstleniyor. Tekel Genel Müdürlüğü ile
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavirliği,

Darüşşafaka Lisesi’nin 1953 yılı mezunu Özbek Saran,
“Darüşşafaka annemizdir, babamızdır; Darüşşafakalılık ise bu
yüce ilim müessesesinin, Büyük Önder Atatürk’ün milliyetçiliğiyle
yetiştirdiği, vatan sevgisiyle dolu binlerden biri olmaktır. Daima
maddi ve manevi olanaklarımızla Darüşşafakamızın emrindeyiz”
diye duygularını ifade ediyor.
TPAO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye
Petrol Kurumu 2. Başkanlığı görevlerinde bulunuyor.
Uzun yıllar Darüşşafaka’nın Ankara
temsilciliğini de üstlenen Saran, Darüşşafaka’nın kendisi için ne ifade ettiğini
şöyle açıklıyor: “Darüşşafaka annemizdir, babamızdır; Darüşşafakalılık ise bu
yüce ilim müessesesinin, Büyük Önder
Atatürk’ün milliyetçiliğiyle yetiştirdiği,
vatan sevgisiyle dolu binlerden biri olmaktır. Daima maddi ve manevi olanaklarımızla Darüşşafakamızın emrindeyiz” diyor. Darüşşafaka’daki dokuz
yıllık okul hayatı boyunca sayısız anı biriktiren Saran, “Dokuz sene aynı yaştaki
arkadaşlarımızla aynı sınıflardaydık. Arkadaşlıkla başladık, kardeşlikle devam
ettik. Unutamadığım anılarımdan biri
8. sınıftayken yapılan masa tenisi müsabakasıydı. Müsabakaya katılım olduk-

ça fazlaydı ve iddialı olanlar da üst sınıf
ağabeylerimizdi. Ben de iddialıydım.
Ancak annem iki-üç günlüğüne İstanbul’a beni görmeye gelmişti ve Ankara’ya döneceği gün müsabaka başlayacaktı.
Annem, son gününü benimle geçirmek
üzere idareden izin aldı. Müsabakada
üst sınıf ağabeylerimle karşılaşmak istiyordum. Üzüntümü hisseden sınıf
arkadaşım, rahmetli Hasan Oktay,
“Özbek, istersen ilk günü seni temsilen
müsabakaya ben katılırım. Kaybedebilirim ama ikinci hakkımızda sen oynayabilirsin” dedi. Akşam geldiğimde
kaybettiğini ve benim kazanmam için
dua edeceğini söyledi. Müsabakaların
final kısmına kadar galibiyetlerle
geldim. Finalde son sınıftan Şemsettin
Ağabey’le karşılaştım ve okul şampiyonu oldum” diye anlatıyor.
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“Benim kaderimde şans faktörü
Darüşşafaka’yla devreye girdi”
1979 Darüşşafaka mezunu Prof. Dr.
Sabahattin Aydın, “Neticede elektriği,
suyu dahi olmayan bir evden çıkıp,
profesörlük mertebesine ulaşıyorsunuz.
Tıp fakültesinde bir hocamız hayat
denkleminin bilgi, beceri, eğitim, maddi
olanak ve şansın çarpımları olduğunu
söylemiş ve ‘eğer şans sıfır ise sonuç sıfır
olur’ demişti. İşte geriye dönüp
baktığımda, benim
kaderimde şans
faktörünün
Darüşşafaka’yla
devreye girdiğini
görüyorum” diyor.
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Darüşşafaka Sınavı’ndan nasıl
haberdar olmuştunuz?
İlkokul öğretmenim Sabahat Öztan
sayesinde… Darüşşafaka’yla kaderim
değiştiyse bu değişime öncü olan kişilerin başında ilkokul öğretmenim geliyor. Kendisiyle hâlâ irtibatım devam
ediyor. İstanbul, Zincirlikuyu’da bir
gecekonduda yaşıyorduk. Esentepe Şair
Nedim İlkokulu’na gidiyordum. Daha
çok subay çocuklarının gittiği bir
okuldu ve ben, o öğrenciler arasında
başarısıyla göze batan bir öğrenciydim.
Öğretmenim, Darüşşafaka Sınavı’na
başvuru formunu temin etmiş ve
başvurmamı söylemişti. Yıl: 1971… O
yıl Darüşşafaka’ya ilk kez kız öğrenciler
de alınacaktı. Ayrıca, benim gibi babası hayatta olan öğrencilere de kontenjan tanınmıştı. Bu nedenle bütün iletişim kısıtlılığına rağmen Darüşşafaka’ya
yüksek sayıda müracaat olmuştu. Öyle
ki sınava babamla gitmiştik ve kalabalığı gören babam, “Bu kadar çocuk
içinde bizim çocuk nasıl kazanacak”
diye üzülmüştü.

Sınavdan sonraki sürece dair neler
hatırlıyorsunuz?
Öncelik babası hayatta olmayan öğrencilerde olduğu için benim gibi
babası hayatta olanların hepsi yedek
ilan edildi. Sağlık kontrollerimiz yapıldı, bir sürü testten geçtik ama hep
okula alınıp alınmayacağımızın tereddüdünü yaşadık. Sonuçta hepimiz alındık ve benim de Darüşşafaka maceram
başladı.
Aileniz yatılı okula gitmenizi nasıl
karşıladı? Zorlandılar mı?
Açıkçası ailem hiç zorluk çekmedi.
Çünkü iki odalı bir gecekonduda oturuyorduk. Fiziki şartlarımız çok zordu.
Evimizde elektrik ve su yoktu. O yıllar
ağabeyim de lise öğrencisiydi ve biz
gaz lambası ışığında ders çalışırdık.
Bunun yanı sıra okula gidebilmek için
her gün yaklaşık 4-5 km yol yürüyordum. Böyle bir ortamdan sonra üst
katta yatıp kalkıp, aşağıda kahvaltı
yapıp, orta katta derse girmek inanıl-

“

maz lüks bir hayattı. Darüşşafaka’da
bize her yıl takım elbise ve iki yılda bir
de kışlık palto verilirdi. Yoksul ailelerde
adettir, büyüklerin elbiselerini daha
sonra küçükler giyerler. Benim ailemde
ise tersi olurdu. Ağabeyimin, ikinci yıl
benim elbiselerimi, en azından paltomu giydiği olmuştur. Darüşşafaka, bir
anlamda sosyal imkân olarak beni ailemin üstüne çıkarmıştı. Bundan ötürü
ailem, Darüşşafaka’yı benim için büyük
bir fırsat olarak görmüştü. Elbette ki
evden ayrıldığımda zorlanmışlardır
ama bunu bana hiç hissettirmediler.
Sizin için zor oldu mu?
Tabii ki, o yaştaki her çocuk için aileden ayrılmak zor olur. Yaşadığım zorluğu çok basit bir örnekle anlatayım.
İlk gün yatakhanelerimize yerleşiyoruz,
dolaplar belli olmuş. O kalabalıkta
yataklar arasında babamı kaybettim ve
ağlamaya başladım. Aynı yatakhanedeyiz ama babamı gözden yitirmek
bile o an beni ağlatmıştı. Ancak ailem

Yoksul ailelerde adettir, büyüklerin
elbiselerini daha sonra küçükler giyerler.
Benim ailemde ise tersi olurdu. Ağabeyimin,
ikinci yıl benim elbiselerimi, en azından
paltomu giydiği olmuştur. Darüşşafaka,
bir anlamda sosyal imkân olarak beni
ailemin üstüne çıkarmıştı.

“

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sabahattin Aydın, 1971’de başladığı
Darüşşafaka’dan 1979’da mezun oluyor. Aynı yıl Darüşşafaka’dan üç arkadaşıyla birlikte İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi’ne giriyor. 19851987 yıllarında MEB Gümüşhane Sağlık Eğitim Merkezi’nde pratisyen hekim
olarak görev yapıyor. 1992’de Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Aydın, 1992-1994 yıllarında Geyve Devlet Hastanesi’nde uzman
doktor olarak çalışıyor. 1994’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanan Aydın,1996’da doçent,
2003’te profesör oluyor. Başhekim yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanlığı ve
dekan yardımcılığı görevlerinde bulunuyor. Bir dönem Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan, bugünse İstanbul
Medipol Üniversitesi Rektörü olarak
akademik hayatına devam eden Prof.
Dr. Sabahattin Aydın’la Darüşşafaka’yla
değişen yaşam öyküsünü konuştuk.
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İstanbul’da olduğu için hafta sonları
evime gidiyordum. O da aileden ayrılmanın yarattığı sorunlardan beni kurtarıyordu.
Peki, Darüşşafaka’da verilen
eğitim nasıldı?
O yıllarda hazırlık sınıfı iki yıldı. Müdürümüz Nazıma Antel’di ve aynı zamanda İngilizce derslerimize girerdi. Nazıma Hanım’ın ayak seslerini hepimiz
tanırdık. Tüm yaramazlıklar Nazıma
Hanım’ın koridorun ucuna ayak basmasıyla son bulurdu. Yine bizlerin İngilizce öğrenmesinde büyük payı olan
Hayrettin Cete vardı. Bunun yanında
yabancı hocalarımız olurdu. Hazırlık
1. sınıf hepimizi zorlardı, çünkü bir
anda yoğun, disiplinli bir eğitimin içinde kendimizi bulurduk. Ayrıca yarışmacı bir eğitim vardı, mesela sınıflar karıştırılır başarı durumuna göre yeniden
düzenlenirdi. Bu ara, sıra arkadaşımızı
kaybediyor, yeni arkadaşlar edinmek
durumunda kalabiliyorduk. Bu nedenle
ilk yıl hem sosyalleşme hem de yeni bir
ortamın ve ağır ders yükünün getirdiği
problemleri yaşadık. Bu döneme uyum
sağlayamayan çok arkadaşımız, ayrılmak zorunda kaldı. Oysa küçük yaşta
yatılı okula başlayan çocuklara ilk
seneler çok iyi rehberlik eğitiminin
verilmesi lazım… Şu an
Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu’ndayım
ve bu konuda çok ciddi
çalışmaların yapıldığını
biliyorum. Bundan ötürü
de içim çok rahat…
Tabii, o yıllarda da
böyle faaliyetler olurdu
ama son derece sınırlıydı.
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Örneğin; revirimizde bir hemşiremiz
vardı ve sıkıştığımızda onun yanına
giderdik. Yine Prof. Dr. Asaf Ataseven
Hoca, haftada bir gün gönüllü olarak
öğrencileri muayene ederdi. Bununla
birlikte hazırlığı bitirdiğimizde hepimiz
tam anlamıyla İngilizceyi öğrenirdik.
Hazırlık 2. sınıfa en azından derdini
İngilizce anlatabilen öğrenciler olarak
geçerdik. İngilizceyi grameri, edebiyatıyla gerçekten öğrendiğimiz yıl 2. sınıf
olurdu. Hayatı eğitimin içinde geçen
biri olarak o yıllar Darüşşafaka’nın
verdiği yabancı dil eğitimi ile bugün
verilenleri kıyasladığımda bizlerin ne
kadar sağlam bir eğitim aldığını daha
net görüyorum. Bugün İngilizce okuyan çoğu kişinin Hayrettin (Cete)
Bey’in “Structure” dersinin ne anlama
geldiğini dahi bilmediğini üzülerek
görüyorum. Hazırlıktan sonraki yıllarda
da İngiliz, Amerikan veya Doğu edebiyatının klasiklerini İngilizce okuduk.
Mesela; Yunus Emre’nin, Ömer
Hayyam’ın şiirlerini İngilizce okuduğumuzu hatırlıyorum. Shakespeare’in
bazı dizelerini hâlâ ezbere bilirim.
Darüşşafaka bize sadece İngilizce

değil, beraberinde dünya kültürünü de
öğretti ve itiraf etmek gerekirse o tür
kitapları ömrüm boyunca bir daha
okuma fırsatı bulamadım. Bu açıdan
bütün Darüşşafaka eğitimini bir tarafa
bırakın, hazırlıkta aldığımız İngilizce ve
kültürel altyapı bile ondan sonraki
hayatımızda büyük kolaylık sağladı.
Mesela, doçentlik sınavına başvuracağım sıralarda bütün arkadaşlarım
İngilizce çalışırken, ben dilekçe verip
doğrudan başvurdum çünkü üniversitede akademik kadroya başvurmadan
önce KPDS’yi vermiştim. Dolayısıyla
kıdem olarak doçentliğe arkadaşlarımdan daha önce başvurdum ve ilk sınavda da doçent oldum. Ben, doçent
olduğumda başhekim görevini yürüten
meslektaşım yardımcı doçentti; ben de
başhekim yardımcısıydım. Tabii, başhekim arkadaşım hem yaşça hem meslekçe benden kıdemliydi ama bu süreçte Darüşşafaka’nın sağladığı avantajları
kullanarak ileri geçmiştim. Bunun üzerine bir arkadaşım şöyle demişti: “Biz,
yarışa sıfır noktasından başlıyoruz. Halbuki sen Darüşşafaka mezunu olarak
10 metre ileriden başlıyorsun, dolayısıyla eşit koşmuyoruz.”
O yıllar Darüşşafaka’da sosyal
hayat nasıldı?
Kulüp çalışmaları çok fazlaydı ve ben,
Fen Kulübü’ndeydim, hatta
kulübün duvar gazetesini
çıkarıyordum. Onunla ilgili
bir hatıramı da anlatmak
isterim. O yılların siyasi atmosferi ister istemez
Darüşşafaka’yı etkiliyordu.
Ders boykotları oluyordu.
Birgün yine boykot kararı
alınmıştı, gerekçelerimizden biri de
yemeklerde kullanılan etin hep
yağlı olmasıydı.

Darüşşafaka size neler kattı?
Eğitim kalitesi ve ondan sonraki etkisi hep bilinen şeyler. Darüşşafaka, bana bunların da ötesinde başka bir şey kattı. Neticede elektriği, suyu dahi olmayan bir
evden çıkıp, profesörlük mertebesine ulaşıyorsunuz.
Tıp fakültesinde bir hocamız hayat denkleminin bilgi, beceri, eğitim, maddi olanak
ve şansın çarpımları olduğunu söylemiş ve “eğer şans sıfır ise sonuç sıfır olur”
demişti. İşte geriye dönüp baktığımda, benim kaderimde şans faktörünün
Darüşşafaka’yla devreye girdiğini görüyorum. O zaman kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu borçluluk sadece okuluma değil, bizlerin orada okuması için destek
veren herkese karşı duyulan bir borçluluk… Ben, birilerine borçluyum. Bana kattığı
en önemli şey bu… Diğerleri teferruat bence… Kaliteli eğitimi her okul verebilir,
ekonomik ihtiyacınızı da karşılayabilir ama bu borçluluk ruhunu her okul veremez.

Tabii, o yıllar okulun borcu vardı,
sadece Et ve Balık Kurumu’nda vadeli
olarak et alınıyor, kurum da koyun eti
veriyordu. Bu boykot döneminde Fen
Kulübü’nün duvar gazetesinde Somali’deki açlık temasını işlemiştim. Tesadüf olmuştu, yine de boykotçu arkadaşlarımızdan tepki almıştım. Somali
ve açlık konusunun hala güncel olması
da ayrıca üzücü bir konu tabii.
Darüşşafaka’dan sonra İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
devam ettiniz. Hekimliğe
Darüşşafaka yıllarında mı karar
vermiştiniz?
Evet, Darüşşafaka’da verilmiş bir karardı. Fakir ailelerden geldiğimiz için bu
kararda ailelerimizin de önemli etkisi
vardı, çünkü onların bir özlemleri oluyordu ve bunu bizlere aktarıyorlardı.
Tabii, o yıllarda Türkiye’nin sosyal
güvenlik yapısı çok zayıftı ve bir ailenin
en iyi sosyal güvencesi akrabalarından
birinin doktor olmasıydı. Hele anne
veya babanın sağlık açısından kendini
garantiye almasının en sağlam yolu
çocuklarının doktor olmasıydı. Bu etmenler bir araya geldiğinden ben, tıp
dışında bir branş hiç düşünmedim.
Oysa hitabet dersimiz vardı ve o derse
Sedat Yenigün Bey girerdi. İnanılmaz
kültür ve şiir haznesi olan, neredeyse
sizinle şiir şeklinde konuşan biriydi. O
bana üniversitede hangi bölümü gitmek istediğimi sormuştu, tıp fakültesini istediğimi söyleyince “Sen, sosyal
branşa gitmelisin” diye ısrarla söyle-

mişti. Yıllar sonra yaptığım işleri düşününce “Sosyal bir alanı seçsem daha
farklı olur muydu?” diye kendimi sorguladığım zamanlar da oldu. Elbette,
tıbbi alanda severek çalıştım ama yaptığım işlere baktığımda tıbbın bile sosyal yönleriyle daha çok ilgilendiğimi
görüyorum. Örneğin, asistanlığımdan
beri hep yöneticilik yaptım. Uzmanlık
alanımdan ziyade sağlık yönetimi ve
politikaları alanında yayımladığım yazı,
makale ve kitaplarım daha fazla… Şu
an Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi
Fahri Ovalı ve Özel Anadolu Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı Haluk Çimen’le
birlikte tercihlerimizi yaptık. Üçümüz
de aynı fakülteye düşmek istiyorduk ve
ilk tercihimiz olan İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne girdik. Böylelikle
Darüşşafaka’daki sıra arkadaşları olarak üniversitede de aynı sıralarda oturmaya devam ettik. O yıl Darüşşafaka,
77 mezun vermişti ve 17-18’i tıp fakültelerine girmişti.
Üniversite eğitiminizde de Darüşşafaka’dan destek aldınız mı?
Üniversite eğitimim sırasında o zamanki müdür yardımcımızın talebiyle bir
süre daha Darüşşafaka’ya devam ettim
ve münazara takımının çalışmasına
yardımcı oldum. Birkaç kişi, yarışmalar
öncesi onlara destek verdik. O süreçte
de hocalarımın aracılığıyla ne yazık ki
kendisiyle tanışma şansı elde edemediğim Darüşşafaka bağışçısı Türkan
Hanım’dan burs aldım ve mezun oluncaya kadar da bu burs devam etti.

Tıp fakültesini bitirdikten sonraki
süreci bizimle paylaşır mısınız?
Tabii… 1985’te tıp fakültesinden mezun oldum ve 1987’ye kadar Milli
Eğitim Bakanlığı Gümüşhane Sağlık
Eğitim Merkezi’nde pratisyen hekimlik
yaptım. Ardından Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda
uzmanlık eğitimimi tamamladım ve
Geyve Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak iki yıl görev yaptım.
1994’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandım. 1996’da
doçent, 2003’te ise profesör oldum.
Bu arada başhekim yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü,
Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu Üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulundum.
Kariyerinizde özellikle Sağlık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı
görevi dikkat çekiyor. Bu süreç
nasıl gelişti?
Hekimlik yaptığım süreçte Türkiye’deki
sağlık sisteminin sorunlarını birebir
yaşadım. Hatta bir dönem mesleğimi
yapıp yapmayacağımı sorgulamaya
başladım, çünkü Türkiye’deki sağlık
sistemi hastanede hastayı bulup, tedavi sürecini özel muayenehanelerde
yapmak üzerine kuruluydu. Bu düzene
karşı çıktığınızda hem maddi olarak
meslektaşlarınızın gelir düzeyinin alDARÜŞŞAFAKA 27
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Biz, Darüşşafaka’da Yunus Emre’nin, Ömer Hayyam’ın
şiirlerini İngilizce okuduk. Shakespeare’in bazı dizelerini
hâlâ ezbere bilirim. Darüşşafaka bize sadece İngilizce değil,
beraberinde dünya kültürünü de öğretti ve itiraf etmek
gerekirse o tür kitapları ömrüm boyunca bir daha okuma
fırsatı bulamadım.

tında kalıyor hem meslektaşlarınız
tarafından dışlanıyor hem de hastalar
size kuşkuyla yaklaşıyordu. Mesela
ameliyat için hastadan para almayı
reddedince çatışmalar yaşıyordum.
Uzman bir hekim olarak yaşadıklarım
beni çok zorluyordu. Tam bu dönemde
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yardımcı
doçent olarak gittim. İkinci yılımda da
doçent oldum. Ülkenin doğusunda,
insanların sağlık alanında daha fazla
hizmete ihtiyaç duyduğu bir yerde
yeniden bir idealizm yakaladık.
Oradaki hayatımızı Çalıkuşu romanındaki öğretmenin hassasiyetine benzetirim. Uzmanlık döneminde yaşadığım
sıkıntılardan kurtuldum fakat yaşadıklarım bana sistemi sorgulattı. “Sağlık
sistemi nasıl olmalıdır? Nereleri yanlıştır?” gibi konularda kafa yormaya ve
raporlar hazırlamaya başladım. Böyle-
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likle çevremde sağlıkta fikirler üreten
biri olarak tanındım. 2002’de Recep
Akdağ, siyasete girmeye karar verdiğinde ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla
sağlık alanında hazırladığı projeleri
benimle paylaşmaya başladı. Dolayısıyla kendimi sağlık politikaları için
proje hazırlayan bir ekibin içinde buldum. Recep Bey, milletvekili seçilip,
ardından da Sağlık Bakanı olunca kutlamak için ziyarete gittiğimde oradan
ayrılamadım, çünkü o kadar çok yapılması gereken iş vardı ki…
Peki, neler yaptınız bu süreçte?
İdeallerinizi gerçekleştirebildiniz
mi?
Bu sorunun cevabı asla “evet” olmayacak fakat Sağlık Bakanlığı’nda öyle bir
dönem yaşandı ki, muhtemelen
Cumhuriyet tarihinin sağlık alanındaki

en yoğun dönemlerinden biridir. O
kadar yoğundu ki hepimiz ailemizden
koptuk. Yedi yıl Ankara’da yaşadım
ama Ankara’yı hiç tanımadım. Akvaryumdaki balık gibiydik. Buna hapis
hayatı da diyebilirsiniz. O yoğunluğu
anlatmak için kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bir insanın odaklandığı
işte sonuca ulaşabilmek için ne kadar
yorulabileceğine güzel bir örnek… Bir
yılı aşkın süredir Ankara’da devlet lojmanlarında yaşıyordum. Bir gece lojmana döndüm. Anahtarı tam kilide
sokarken birden “Acaba kendi evime
mi geldim?” diye düşündüm. Bir türlü
kaç numaralı dairede oturduğumu
hatırlayamadım. Saat gece yarısını
geçmiş, başkasının dairesini açma ihtimali aklıma geldikçe anahtarı kilide
sokma cesaretini kendimde bulamadım. Sonuçta düşündüm yorgun olan
zihnimdi, ayaklarım mutlaka beni doğru kapıya getirecekti. Tekrar bahçeye
çıktım, tekrar merdivenden yürüdüm
ve yine aynı dairenin önünde durdum.
Tamam, dedim burası benim evim…
İşte böyle yoğun bir dönemi geçirdik
ve Cumhuriyet tarihinde iz bırakacak
çalışmaların yapıldığını düşünüyorum.
Peki, neler yapıldı? Her şeyden önce
herkesin istediği hastanede tedavi olabileceği bir sağlık sistemine geçildi.
Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK gibi farklı
güvenlik sistemleri tek çatı altında birleştirildi. 2003’te ülkemizde 35 milyon
sosyal sigortalı ve bakmakla yükümlü
insan vardı ve bunlara 150 hastanede
sağlık hizmeti veriliyordu. Şu anda 800
devlet hastanesi var. Özel ve üniversite
hastaneleriyle bu rakam 1.300-1.400
hastaneyi buluyor. Yine 10 yıl önce 35
milyon insan, 150 hastaneden ilacını
alabiliyordu, bugün ise 23 bin eczaneden alabiliyor. Tabii ki sağlık çalışanları
bu sistemle birlikte ağır yük altına
girdi. Çünkü doktor ya da diğer sağlık
personeli sayımız bu süreçte yeterli
ölçüde artmadı. Bu nedenle de şu an
sağlıkta kalite sorununu tartışıyoruz.
Ama vatandaşlar açısından baktığımızda adeta sağlıkta zincirlerin kırıldığı bir
dönemdi.

BAŞARI
ZEYNEP TUNA

“Ben burayı her zaman sevdim”
Darüşşafaka Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Tuna, 7 Ocak’ta Türkiye genelinde yapılan Okulistik
sınavında 700 tam puan alarak 25 bin 136 öğrenci arasında birinci oldu.

Darüşşafaka’ya 2009’da sınav 7. olarak giren Zeynep Tuna, başarılarına devam ediyor. Zeynep, son olarak Türkiye
genelinde yılda altı kez düzenlenen
Okulistik sınavının ilkinde 25 bin 136
öğrenci arasında tüm soruları doğru
yanıtlayarak birinci oldu. Darüşşafaka’nın “evci” öğrencileri arasında yer
alan Zeynep, oryantasyon haftasından
başlayarak Darüşşafaka’ya alıştığını belirtiyor. Dört buçuk yılını geride bırakan
Zeynep, okulundan, arkadaşlarından ve
öğretmenlerinden, kısacası hayatından
memnun olduğunu söylüyor.
6. ve 7. sınıftayken de Okulistik sınavında Türkiye 1.’si olan Zeynep, liseden
önceki son senelerinde yoğun bir programları olduğunu ve çok çalıştıklarını,
çalışmalarının karşılığını almanın da
kendisini çok mutlu ettiğini belirtiyor.
Zeynep, “Ben herkese teşekkür ediyorum çünkü herkes bana destek oldu.
Annem beni destekledi, yönlendirdi.
Öğretmenlerimin tabii ki de çok büyük
katkıları oldu. Bir hata yaptığımızda, bir
şeyi anlamadığımızda hemen yetişiyorlar, anlatıyorlar, bir fırsat yaratmaya
çalışıyorlar. Herkes çok ilgili” diyerek
başarısında emeği geçen herkese
teşekkür ediyor. Özellikle İngilizce ve
Fen derslerini seven Zeynep, robot
kulübünde görev alıyor. Çocukluğundan beri doktor olmayı hedefleyen
Zeynep, küçükken kendisini “Doktor
Zeynep Tuna” diye tanıttığını gülümseyerek anlatıyor. Darüşşafaka’da
gördüğü fen derslerinin etkisiyle moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği
alanına da ilgi duyduğunu ifade eden
Zeynep, araştırmayı çok sevdiği için
profesör olmak istediğini vurguluyor.
Ayrıca 8. sınıfların basketbol takımında

oynayan Zeynep, antrenmanları hiç
kaçırmadığını belirtiyor.
Darüşşafaka’daki dayanışma ortamını
çok sevdiğini söyleyen Zeynep, yeni
başlayan kardeşlerine ablalık yapmaktan da ayrıca mutluluk duyduğunu belirtiyor. Zeynep, “Ben burayı her zaman
sevdim. Birbirimize destek oluyoruz,
eksiklerimizi kapatıyoruz. Birimizin bir
şeye ihtiyacı olunca hemen yardımına
koşuyoruz. Her yönden avantajlıyız diye
düşünüyorum. Darüşşafakalı olduğumdan gururla bahsediyorum, mutlu oluyorum” diyor.

olmak istediklerini belirleyecekler.
Öğretmenleri onlara yardım edecek.
Başarılar kazanacaklar, belki benden
daha iyi bir yerde olacaklar” diye
konuşuyor.

“Biz Cumhuriyet bekçileriyiz”
Zeynep, Darüşşafaka’nın bağışçılarına şöyle sesleniyor: “Bence burası
gerçekten çok güzel, iyi öğrenciler
yetiştiren, bizi hem akademik,
hem sosyal yönden geliştiren bir
okul. Farklı insanlarla hoşgörü ortamında yaşamayı öğreniyoruz.
Atatürk bize bu ülkeyi bıraktı korumamız için. Biz Cumhuriyet
bekçileriyiz. Korumamız için de
böyle bir eğitime ihtiyacımız var
ve bağışçılarımız da okulumuza
bağış yaparak gerçekten çok
büyük bir iyilik yapıyorlar.”
1 Haziran’da yapılacak Darüşşafaka Sınavı’na giriş koşullarını
taşıyan tüm öğrencilere sınava
girmelerini tavsiye eden Zeynep,
“Buraya gelmeden önceki hayatınız
ve geldikten sonraki hayatınız gerçekten değişiyor. Çok fazla fırsat elde
ediyorsunuz. İlk önce ailelerini özleyebilirler, burası çok büyük diye heyecanlanabilirler, ama burada onlar gibi
kardeşleri olacak, birbirlerine destek
olacaklar. Sonra birgün gelecek ne
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Darüşşafaka yeni
öğrencilerini seçiyor
Türkiye’nin eğitim alanındaki
ilk sivil toplum kuruluşu olan
Darüşşafaka Cemiyeti’nin
kurduğu Darüşşafaka Eğitim
Kurumları, 2014-2015 ders
yılında bünyesine katacağı yeni
öğrencilerini, 1 Haziran Pazar
günü 20 ilde yapacağı sınavla
seçecek. Babası veya annesi
hayatta olmayan, maddi
durumu yetersiz, ilkokul
4. sınıf öğrencilerinin
hayatlarında sadece bir kez
yakalayabildikleri bu fırsatı
kaçırmamaları için
Darüşşafaka, yoğun bir
çalışma yürütüyor.
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Bir buçuk asırdır eğitimle yaşamları
değiştiren ve kuruluşundan bu yana
sınavla öğrenci kabul eden Darüşşafaka’nın 2014 yılı sınav takvimi açıklandı.
Buna göre 6 Ocak’ta başlayan Darüşşafaka Sınavı’na başvurular, 28
Mayıs’ta sona erecek ve sınav 1
Haziran’da yapılacak. Yeni öğrencileriyle 150 yıllık köklü ve büyük ailesini
genişletmeye hazırlanan Darüşşafaka,
eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye genelinde koşullarına uyan 13 bin 900 çocuğun hepsine
ulaşarak, sınava girmelerini sağlamak
için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Babası veya annesi hayatta olmayan,
maddi koşulları iyi bir eğitim almasına
olanak tanımayan ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin katılabildiği
sınav, bu yıl Adana, Ağrı,
Ankara, Antalya, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Konya, Malatya,
Mersin, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Trabzon
ve Van olmak
üzere toplam
20 ilde yapılacak.

Talep edilmesi halinde bu merkezlerin
dışından sınava başvuran öğrencilerin
sınav merkezine ulaşımlarını önceki yıllarda olduğu gibi Darüşşafaka Cemiyeti üstlenecek.
Hedef: 13.900 potansiyel adaya
ulaşmak
Her yıl olduğu gibi bu yıl da potansiyel
adaylara ulaşabilmek için yürüttüğü
kampanyanın startını veren Darüşşafaka, tüm adayların ismine özel hazırladığı sınav davetiyelerini, okul tanıtım
dosyasıyla birlikte şubat ayında adaylara gönderecek.
1-10 Nisan tarihleri arasında Darüşşafaka’da görev yapan eğitmenler,
Darüşşafakalılar ve dostları, potansiyel
öğrencilere, öğretmenlerine ve velilerine birebir ulaşabilmek için yollara düşecek ve 25 ilde sınav tanıtım toplan-

tısı düzenleyecek. Bunların yanı sıra
Darüşşafaka Sınavı’nın duyurusunu
yapan ilan ve kamu spotlarının ulusal
ve yerel medya organlarında yer almasına yönelik iletişim çalışmalarına
ağırlık verilecek. Hedef; potansiyel
13.900 öğrenciyi ve ailelerini Darüşşafaka Sınavı’ndan haberdar etmek.
Türkçe ve İngilizceyi iyi kullanabilen,
ikinci yabancı dilde iletişim kurabilen,
çağdaş, özgüvene sahip, öğrenerek
kendini geliştiren, değişime ve küreselleşmeye uyum sağlayabilen,
yaşamının her alanında fark yaratan
gençler yetiştirmeyi hedefleyen
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na giriş
sınavı için; babası veya annesi hayatta
olmayan, ailesinin maddi durumu iyi
bir eğitim için yetersiz olan, 2003 ve
sonraki tarihlerde doğmuş, sağlık
açısından yatılı okula kabulünde
sakınca bulunmayan, T.C vatandaşı
adayların, 28 Mayıs 2014 tarihine
kadar gerekli belgeleri Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’na bizzat ya da posta
yoluyla ulaştırması gerekiyor. Ortaokul
1. sınıftan başlayarak liseden mezun
oluncaya kadar parasız ve yatılı eğitim
veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavına girmek isteyen

Darüşşafaka Sınavı’na girecek
öğrencilerde aranan koşullar
• Babasının ya da annesinin
hayatta olmaması
• Ailesinin maddi durumunun iyi
bir eğitim için yeterli olmaması
• 2003 ve sonrası doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
• 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılında ilkokul dördüncü sınıf
öğrencisi olması
• Sağlık ve diğer yönlerden yatılı
okula kabulünde sakınca
bulunmaması
• T.C. vatandaşı olması
Sınav kaydı için gerekli
belgeler
öğrenciler,www.darussafaka.k12.tr
adresindeki formu doldurarak da
başvuru yapabiliyor.
Darüşşafaka Ailesi’ne katılacak 120
yeni öğrenciyi belirleyecek sınav, iki
aşamadan oluşuyor ve öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı düşünme yeteneğini
değerlendiriyor. Darüşşafaka Giriş
Sınavı’nda öğrencinin bilgi düzeyi
yerine yeterliliklerinin ön plana çıkması
hedefleniyor. Öğrenciler bir bütün
olarak değerlendirilerek, kendilerine
sunulan eğitimle eleştirel ve yaratıcı
düşünme becerileri ile duygusal ve
sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve
böylece sadece okulda değil aynı zamanda yaşamda da başarılı bireyler
olarak yetiştirilmeleri amaçlanıyor.
Kolej seviyesinde eğitim
İstanbul Maslak’taki modern kam-

• Adayın okumakta olduğu okul
müdürlüğünden alınacak ve
ilkokul 4. sınıf öğrencisi
olduğunu gösteren imzalı ve
mühürlü belge (Okul karnesi
kabul edilmez.)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi.
• Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı
örneği (Suret, fotokopi,
muhtar belgesi, ölüm tutanağı
kabul edilmez.)
• 2 adet yeni çekilmiş vesikalık
fotoğraf
• Başvuru formu
ÖNEMLİ NOT:
1. Aday kaydı için
İstenen belgelerin eksiksiz ve
doğru olarak Darüşşafaka
Ortaokulu’na ulaştırılması gerekir.
2. Kesin kayıt hakkı
• Öğrencilerin, sınavı kazandıktan
sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek
üzere okula gelmelerine,
• Sağlık kurulunun öğrencinin
yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
• Darüşşafaka’nın belirlediği
tarihlerde yapılacak olan mali
durum araştırmasının sonucuna
bağlıdır.
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püsünde öğrencilerine, Avrupa Birliği
(AB) standartlarında eğitim olanağı
sunan Darüşşafaka’da sınıflar, en fazla
24 öğrenciden oluşuyor. Öğretmen
başına ortalama 6 öğrenci ve her 6
öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. Her
derslikte projektör, perde ve ses sistemleri bulunuyor. İngilizce eğitime
1955 yılında geçen Darüşşafaka’da
öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak
Fransızca veya Almanca öğreniyor.
Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesini
desteklemek amacıyla fizik, kimya, fen
bilimleri, bilgisayar gibi dersler, laboratuvar ortamında yapılıyor.
Darüşşafaka’da MEB müfredatının yanı
sıra öğrencilere bilimsel düşünme ve
yöntem becerisi kazandırmayı hedefleyen “Araştırmacı Çocuk Programı”
ile disiplinler arası planlama, bütünsel
öğrenme ve kriter odaklı değerlendirme yetisini kazandırmayı hedefleyen
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Bakalorya Orta Yıllar Programı (MYP)
gibi farklı programlar da uygulanıyor.
Ayrıca; öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmeleri için “düşünme eğitimi”, beşinci sınıftan itibaren
satranç ve drama gibi dersler, Türkçe
ve İngilizce Yazı Atölyesi, okuma saati
gibi atölye çalışmaları yapılıyor.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel
gelişimi önemli
Akademik gelişim kadar kültürel ve
sosyal gelişime de önem verilen
Darüşşafaka’da öğrencilerin bilimsel,
kültürel, sosyal, sanatsal, sportif etkinliklere aktif katılımı, okul içinde ve
dışındaki etkinlikleri izlemeleri, sosyal
sorumluluk projeleri yürütmeleri, sanatın bir dalına yoğunlaşmaları, bir enstrüman çalmaları ve bir spor dalıyla
uğraşmalarına olanak tanınıyor. Bu
doğrultuda Mekatronik, Astronomi,
MUN, Çince, Fotoğraf, Akıl Oyunları,

Animasyon Robot Kulübü gibi 80 farklı
sosyal kulüp öğrencilerin yeteneklerini
keşfedip geliştirmeleri için faaliyet gösteriyor. Öğrenciler, okula başladıkları
andan itibaren bir müzik enstrümanının eğitimini almaya ve bir spor dalıyla
ilgilenmeye başlıyor. Bugün Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin 684’ü
lisanslı sporcu, 690’ı ise bir enstrüman
çalıyor. Boş vakitlerini havuz, basketbol, futbol, voleybol sahaları, tenis
kortları, jimnastik ve kondisyon salonlarında spor yaparak değerlendirebilen
öğrenciler, her ders yılında bilim,
matematik, spor, sanat, İngilizce,
edebiyat gibi farklı branşlardaki yerel,
ulusal ve uluslararası yarışmalara
katılıyor.
Eğitimle değişen yaşamlar
150 yıllık tarihi boyunca sayısız
çocuğun yaşamını eğitimle değiştiren
Darüşşafaka’nın mezunları arasında

matematikçi Salih Zeki, ultrasonografinin öncüsü Prof. Dr. Adnan Sokullu,
ressam Mahmut Cûda, Muhittin
Sebati, Türk edebiyatının kilometre
taşlarından Ahmet Rasim, Türkiye’nin
ilk çocuk psikiyatrı Prof. Dr. Rıdvan
Cebiroğlu, matematikçi Mehmet İzzet,
edebiyat eleştirmeni Berna Moran,
bestekâr Kazım Uz, edebiyatçı İsmail
Sefa, Cumhuriyet tarihinin ilk şehir
tarihçisi ve Türk belediyeciliğinin
önemli ismi Osman Nuri Ergin, tiyatro
sanatçısı İhsan Devrim, Başbakanlık
Müsteşarı ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz,
inşaat mühendisi ve eğitim dünyasının
büyük ismi Fettah Aytaç, oyuncu ve
yönetmen Tolga Aşkıner, karikatürist
Tekin Aral, müzisyen Reşat Aysu gibi
pek çok isim var. Şimdi Darüşşafaka,
yaşamını değiştireceği yeni öğrencilerini arıyor.

Sınav takvimi
Kayıt Başlangıç Tarihi: 6 Ocak 2014, Pazartesi
Kayıt Bitim Tarihi: 28 Mayıs 2014, Çarşamba
Sınav Günü: 1 Haziran 2014, Pazar
Sınav Saati: 10.00 (Adayların saat 09.00’da sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekiyor.)
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Sınav tanıtımı yapılacak
iller ve tarihleri
1 Nisan 2014 Salı
Tokat, Mersin, Trabzon, Erzurum, Van
2 Nisan 2014 Çarşamba
Kayseri, Adana, Samsun, Ağrı, Tekirdağ
3 Nisan 2014 Perşembe
Konya, Gaziantep, Kars,
İstanbul- Esenyurt, İstanbul-Kartal
7 Nisan 2014 Pazartesi
Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli,
Şanlıurfa
8 Nisan 2014 Salı
Denizli, Balıkesir, Diyarbakır, Sakarya
9 Nisan 2014 Çarşamba
Mardin
10 Nisan 2013 Perşembe
İstanbul (TİM Show Center)
Sınav Merkezleri
Adana

İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu

Tel: (0322) 453 73 12

Ağrı

Şeyh Edebali İlkokulu

Tel: (0472) 215 12 16

Ankara

Metin Emiroğlu İlkokulu

Tel: (0312) 223 54 79

Antalya

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu

Tel: (0242) 312 66 70-71

Bursa

Setbaşı Ortaokulu

Tel: (0224) 327 75 12

Denizli

Gazi İlkokulu

Tel: (0258) 216 18 35-241 75 13

Diyarbakır

Ali Emiri Ortaokulu

Tel: (0412) 228 05 51-52

Erzurum

İsmetpaşa İlkokulu

Tel: (0442) 234 78 67

Gaziantep

Abdullah Kepkep İlkokulu

Tel: ( 0342) 230 31 43

İstanbul

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Tel: (0212) 286 22 00

İzmir

Merkez Halit Bey İlkokulu

Tel: (0232) 262 47 22

Kayseri

Besime Özdereci İlk ve Ortaokulu

Tel: (0352) 223 41 46-223 22 35

Konya

Mümtaz Koru Ortaokulu

Tel: (0332) 351 12 22

Malatya

Fırat İlkokulu

Tel: (0422) 321 11 55

Mersin

İleri Ortaokulu

Tel: (0324) 237 12 30

Samsun

Merkez Alparslan İlkokulu

Tel: (0362) 231 10 42

Sivas

Behrampaşa Ortaokulu

Tel: (0346) 221 22 77

Şanlıurfa

Bahçelievler İlk ve Ortaokulu

Tel: (0414) 314 85 14

Trabzon

Cudibey Ortaokulu

Tel: (0462) 321 12 94-321 98 66

Van

Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulu

Tel: (0432) 216 12 23

İletişim
Darüşşafaka Caddesi No:14 34457 Maslak – İSTANBUL
Tel: (0 212) 276 55 33 Faks: (0 212) 286 31 77
www.darussafaka.k12.tr
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2013 Darüşşafaka Sınavı’nın ilk üçü:

Ulaş, Taylan, Yunus Emre

“

“

Darüşşafaka’nın 2 Haziran 2013 Pazar günü Türkiye’nin 20 ilinde düzenlediği sınava
katılan 1.897 aday arasında Antalya’dan Ulaş Tüzer birinci, Bursa’dan Taylan Uçar ikinci ve
İstanbul’dan Yunus Emre Kavucuk üçüncü oldu. Ortaokul 1. sınıftan üniversiteye kadar
eğitim hayatlarını Darüşşafaka’da sürdürecek olan Ulaş Tüzer, Taylan Uçar ve Yunus Emre
Kavucuk, 2013’te Darüşşafaka’ya kabul edilen diğer 72 kardeşleriyle birlikte 9 Eylül’de
yaşamlarında yeni bir sayfa açtı. Darüşşafaka’daki birinci dönemlerini geride bırakan Ulaş,
Taylan ve Yunus Emre ile bir araya geldik ve yeni yaşamlarını konuştuk.
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“Darüşşafaka’daki öğretmenlerim
gibi öğretmen olacağım”

2014’te Darüşşafaka’ya giriş
koşullarını taşıyan tüm 4. sınıf
öğrencilerine sınava girmelerini
tavsiye eden Ulaş, “Çünkü çok
iyi bir okul, eğitimi çok iyi.
Spor dalları da çok fazla…
Gelecekleri için bu fırsatı
değerlendirsinler” görüşünü
dile getiriyor.

Darüşşafaka Ortaokulu 5G sınıfı öğrencisi Ulaş Tüzer, 2 Haziran günü Darüşşafaka Giriş Sınavı’na Antalya’da girdi
ve 1.897 aday arasından birinci oldu.
Yeni yuvasına başarılı bir başlangıç
yapan Ulaş, annesinin teşvikiyle
Darüşşafaka sınavına girdiğini söylüyor:
“Darüşşafaka Sınavı’ndan ilk kez
annem bahsetti. Ben de çalıştım. İyi ki
söylemiş. Çünkü Darüşşafaka’dan önce
iki farklı okulda eğitim gördüm ama
ikisi de Darüşşafaka gibi değildi. Burası
çok özel bir okul…”
Darüşşafaka’da en çok sevdiği derslerin
matematik ve İngilizce olduğunu belirten Ulaş,“Buradaki öğretmenler de
çok farklı… Hep bizlerle ilgileniyorlar,
bizlere çok iyi bakıyorlar. Ben de gelecekte öğretmen olacağım, tıpkı Darüşşafaka’daki öğretmenlerim gibi” diyor.
Darüşşafaka’da her türlü sportif faaliyeti gerçekleştirebilmekten ötürü büyük
mutluluk duyduğunu vurgulayan
Ulaş’ın en büyük tutkusu ise masa
tenisi…

Darüşşafaka’da bu tutkusunun peşinden giderek yeteneğini geliştirme
olanağı bulan Ulaş, “Burada masa
tenisi takımındayım. Eski okulumda
masa tenisi takımı yoktu. En sevdiğim
spor dalı. Eğlenceli… İki gün önce
maçlara gittik” diye heyecanla anlatıyor.
Ulaş’ın Darüşşafaka’daki tek derdi annesine duyduğu özlem… Bununla birlikte Daçka’da dolu dolu geçen
günlerin bu özlemi azalttığını söylüyor
ve ekliyor: “Burada hafta içi ve sonu
sayısız etkinlik düzenleniyor. Hafta
sonu etkinlikleri sayesinde İstanbul’u
tanımaya başladım. Ayrıca çok güzel
arkadaşlıklarımız oluştu.”
2014’te Darüşşafaka’ya giriş koşullarını
taşıyan tüm 4. sınıf öğrencilerine sınava girmelerini tavsiye eden Ulaş,
“Çünkü çok iyi bir okul, eğitimi çok iyi.
Spor dalları da çok fazla… Gelecekleri
için bu fırsatı değerlendirsinler” diyerek
sözlerini noktalıyor.

“Bu okulun her şeyi çok güzel”
Yunus Emre Kavucuk, İstanbullu... 10
yaşında… O da kaderini değiştiren sınava geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da girdi ve
üçüncü oldu. Sağlık kontrolü için
geldiği andan itibaren Darüşşafaka’ya
alıştığını söyleyen Yunus Emre, birinci
dönemin sonuna yaklaşırken hayatından memnun. Derslerini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok seviyor. Ailesi
İstanbul’da olduğu için hafta sonlarını
evinde geçiriyor: “Şimdiden bir sürü
arkadaşım oldu, okulda zaman çabuk
geçiyor” diyor.
Yüzme dersinden çıkıp söyleşimize
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gelen Yunus Emre, Darüşşafaka’yla
tanışma öyküsünü şöyle anlatıyor:
“Böyle bir okul olduğunu bilmiyordum.
Eskiden burada çalışan bir akrabam
vardı. Bana, o söyledi. Yatılı okul
olduğunu duyunca başlangıçta gelmek
istemedim. Sonra internetten
araştırınca hayran kaldım. Çok büyük.
Ta 1800’lerden kalma. O akrabamız bizi
buraya getirdi. Tüm sınıfları gezdik, katları dolaştık, spor salonuna, futbol sahasına gittik. O kadar çok beğendim ki
gece gündüz sınava hazırlanmaya
başladım. Sınav günü geldi, çok heye-

“Darüşşafaka dünyaya açılan bir kapı”
Darüşşafaka sınavını ikincilikle kazanan
Bursalı Taylan Uçar, Darüşşafaka’nın ilk
kez 2012’de kabul ettiği annesi
hayatta olmayan öğrencilerden… Sınava öğretmeni ve babasının teşvikiyle
giren Taylan, “Darüşşafaka Sınavı’yla ilgili öğretmenim babamı okula çağırdı.
Ardından Darüşşafaka’dan tanıtım
CD’leri, broşürler geldi. Babamla
inceledik, ikimiz de çok beğendik.
Şansımı denemeye karar verdim.
Babam da ‘Sınava gir, eğer kazanırsan,
gidip gitmemek sana kalmış’ dedi ve
son kararı bana bıraktı. Sınavı
kazanınca ben de kararımı gelmekten
yana kullandım. İyi ki de gelmişim ve
Darüşşafaka Ailesi’ne katılmışım” diyor.
Sınavda ikinci olduğunu öğrendiğinde
çok mutlu olduğunu söyleyen Taylan,
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nı bir dikkat sınavı olarak tanımlıyor ve “Bayağı test
çözmüştüm ama çözmeme de gerek
yokmuş” diye konuşuyor. Darüşşafaka’ya ilk geldiğinde okulu çok beğendiğini ancak alışamamaktan korktuğunu
belirten Taylan, “Buraya geldiğimde,
Cemiyet binasını okul sanmış, merdi-

canlıydım. Sınav çok zor geldi, kazanamam diye düşünüyordum. Ardından
Darüşşafaka’dan telefon geldi, annem
sevinçle bana sarıldı ve ‘kazanmışsın’
dedi. Üçüncü olduğumu öğrenince
daha da mutlu oldum.”
Çizim yapmayı seven Yunus Emre ileride
mimar olmak istiyor. Dersleri çok iyi...
İngilizce dersini çok seviyor: “Öğretmenlerimiz çok iyi. Çok iyi davranıyorlar,
çok iyi anlatıyorlar, her şeyin üstünde
duruyorlar. Bizi dinliyorlar. Rehberlik
dersinde öğretmen, bir şey olduğunda
gelip anlatabilirsiniz diyor” şeklinde

venlerden çıkınca karşıma okul binası
çıkınca şaşırmıştım. Kampüsü gezdikçe
ne kadar büyük olduğunu gördüm ve
kaybolmaktan korktum. İlk günler
babam yanımdaydı. Babamla geziyordum, spor sahasına beraber gidiyorduk,
babam tribünde oturup beni izliyordu,
futbolu çok sevdiğim için futbola
yazıldım” diye ilk günlerini anlatıyor.
Taylan tam bir futbol aşığı… Fenerbahçeli. Kahramanı ise Ronaldo…
Darüşşafaka futbol takımında oynuyor.
Haftanın iki günü antrenmanları var.
Futbol oynarken “Mutluluk duyuyorum,
güzel goller attığımda ya da bomboş
kaleyi kaçırdığımda çok gülüyorum…
Bir de futbol oynarken, hep en iyi olmaya çalışırım” diyor.
Yaptığı işte en iyi olmaya çalışan Taylan’a eski öğretmeni de “Gözün hep
yükseklerde olsun, senden çok umutluyum” dermiş. Bu nasihati dinleyen
Taylan, gelecekte cerrah olmayı istiyor.
Darüşşafaka’yı “İyi ders, iyi spor, iyi bir
meslek sahibi olmak, arada bir yurt
dışına gidebilmek” olarak tanımlayan
Taylan’ın hedefleri arasında yurt dışında

okulundaki eğitimden memnuniyetini
ifade ediyor. Bu dönem Yunus Emre’yi
en mutlu eden olay, rehberlik dersinde
öğretmenlerinin ona “muhteşemsin”
demeleri olmuş.
“Bu okulun her şeyi çok güzel” diyen
Yunus Emre, Darüşşafaka’ya girmesinde
emeği geçen eski okulundaki öğretmenine özellikle teşekkür ediyor: “Eski
öğretmenime ‘bir okul varmış, yatılıymış
ve çok güzelmiş’ dedim. ‘Kimden duydun’ diye sordu. Akrabamdan duyduğumu söyledim. O da ‘akrabana sor
okulun ismi neymiş’ dedi. Darüşşafaka

eğitim görmek de var. Darüşşafaka’nın
dünyaya açılan bir kapı olduğunu
söyleyen Taylan, “Darüşşafaka’nın
verdiği diploma dünyaca geçerliymiş.
Yurt dışında da çalışabilirim. Her ülkeyi
gezip, yurt dışında da iş kurabilirim
mesela” diyor.
Taylan, Darüşşafaka’ya giriş koşullarını
taşıyan öğrencilere de şu tavsiyede bulunuyor: “Çok güzel bir okul, sporu
güzel, eğitimi güzel, eminim onların
okuduğu okullar da kendilerine göre
dünyanın en güzel okuludur… Ama bir
gelip görmelerini tavsiye ediyorum.
Benim beğeneceklerinden şüphem
yok.”

ismini ilk önce pek söyleyemedim, bu
nedenle kâğıda yazıp, öğretmenime
götürdüm. Öğretmenim Darüşşafaka
ismini görür görmez ‘burası çok güzel
bir okul, kesinlikle girmen lazım. Sınava
hazırlanman için sana yardım edeceğim’ dedi.”
Darüşşafaka’ya giriş koşullarını taşıyan
ilkokul 4. sınıf öğrencilerine de,
“Darüşşafaka Giriş Sınavı’na girsinler
çünkü eğitimi çok güzel. Mesela İngilizce çok ağırlıklı, koridorlarda bile her
yazının altında İngilizcesi verilmiş”
mesajını gönderiyor.
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“Yalnız değilsiniz ve hiçbir
zaman yalnız kalmayacaksınız”
Darüşşafaka’dan 1981’de mezun olan ve geçtiğimiz sene
de tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayan doktor
Filiz Tüysüz, Darüşşafaka’nın hayatındaki yerini bir anısıyla
açıklıyor: “Mecburi görevimi Siirt’te yerine getirdim.
O yıllar Siirt, Olağanüstü Hal Bölgesi’ndeydi ve OHAL
Bölgesi’nde çalışmak için güvenilirliğiniz de araştırılıyordu.
Sağlık Bakanlığı, Darüşşafaka’dan dosyamı istemiş.
Mezuniyetimin üzerinden sekiz yıl geçmiş, o zaman böyle
cep telefonu gibi iletişim araçları da yok. Darüşşafaka
hemen eve telefon açıyor, ‘Filiz’in dosyası istendi, bir şey
mi var, merak ettik’ diye… O zaman hissediyorsunuz ki
yalnız değilsiniz ve hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız.”

Darüşşafaka’nın yaşamına dokunduğu
bir isim Filiz Tüysüz… 1973’te başladığı Darüşşafaka’dan 1981’de mezun
oluyor. Önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ), sonra Samsun 19
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
giriyor, oradan da İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi’ne geçiyor. Tıp eğitimini de Darüşşafaka’nın sağladığı
bursla tamamlıyor ve 1989’da genç bir
hekim olarak mecburi hizmetini Siirt’te
yerine getiriyor. Bir buçuk yıl kadın ve
çocuk sağlığı alanında Siirt ve çevre
illerde görev yapan Tüysüz, oradan
İstanbul Çapa 2 No’lu Ana Çocuk
Sağlığı Merkezi’ne atanıyor. İstanbul
Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde
kadın kanserleriyle ilgili dersler alan
Tüysüz, ardından Çapa Kadın ve Çocuk
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi’nin
kuruluşunda görev alıyor. Yurt dışında
kadın sağlığı üzerine çeşitli projelerde
çalışan Tüysüz, 2013’te emekli olun-
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caya kadar da hep kadın sağlığı alanında çalışıyor. Geçtiğimiz sene tüm mal
varlığını bağışlayarak Darüşşafaka’nın
vasiyet bağışçısı olan emekli hekim Filiz
Tüysüz’le Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda bir araya geldik. Yıllar önce
oturduğu sıralarda bugün oturan
Darüşşafakalı öğrencilerle birlikte onun
Darüşşafaka macerasına kulak verdik.

“

Darüşşafaka sadece bir okul değil, her öğrencisi için
müthiş emek veren, sıkmadan ona değerler katmaya
çalışan, kişiliğini oluşturmaya yardımcı olan bir yuvaydı.

1973-1974 ders yılında
Darüşşafaka’ya başladınız. Peki,
o yılları nasıl hatırlıyorsunuz?
Darüşşafaka’daki ilk yıllarımda özlem
duygusu ağır basıyordu. Bunun dışında
Darüşşafaka bana hiçbir yük getirmedi.
Ailem, İstanbul’da yaşıyordu. Bu nedenle cumartesi öğlen ailemin yanına
gider, pazar günü de dönerdim. Öğretmenlerimiz çıkışta da kıyafetlerimizin
düzgün olmasına dikkat ederdi. Şu an
Darüşşafaka’da İstanbul dışından gelen
daha çok öğrenci olduğunu biliyorum.
Bu benim içimi sızlatan bir durum,
çünkü daimi öğrenciler, hafta sonları
bizler evlerimize gidip, geri geldiğimizde kendilerini kötü hissediyorlarmış.
Birgün bunu bize söylemişlerdi ve o
günden sonra eve çıkarken hep kendimi biraz buruk hissederdim. Çarşamba günleri velilerimiz okula gelirdi ve
benim annem bu ziyareti hiç aksatmazdı. Darüşşafaka’ya başladığımda
Nazıma Antel Hanım müdürümüzdü.
Ben, onu hep İngiliz romanlarındaki
kadın kahramanlara benzetirim. İnsanda hayranlık uyandıran güçlü bir

“

Darüşşafaka Sınavı’ndan nasıl
haberdar olmuştunuz?
Darüşşafaka Sınavı’na hayatım boyunca çok değer verdiğim bir insan olan
ilkokul öğretmenim Melahat Çıdam
Hanım’ın zorlamasıyla girdim. Yoksa
ailem Darüşşafaka’yı bilmiyordu. Onun
ısrarıyla son gün Fatih’teki tarihi binaya giderek, sınav için başvuru yaptık.
O gün beni en fazla Darüşşafaka’nın
güzel bahçesi etkilemişti. Sınavı kazandıktan sonra mali durum incelemesi
için Darüşşafaka’da öğretmenlik yapan
Taşkut Adanır Bey evimize geldi. Hiç
unutmam, o geldiğinde sokakta oynuyordum. Annem, “Darüşşafaka’dan
seni görmeye geldiler” diye beni eve
çağırdı. Koşarak gittim. Evimizin duvarında benim yaptığım bir resim
asılıydı. Taşkut Bey, o resmi kimin yaptığını sordu. Annem de “Filiz, resim
yapmasını çok seviyor” dedi. Taşkut
Bey, bana “Bizde de çok resim yap olur
mu” dedi. O zaman anladım ki
Darüşşafaka’ya kabul edildim.

kadındı. Bütün öğretmenlerimle ilgili
anılarım hep böyle, örnek aldığım kişilerdi. Bilgili ve samimiydiler. Amaçlarının sadece öğretmek değil, topluma
faydalı bireyler yetiştirmek olduğu
seziliyordu. Mesela matematik öğretmenimiz Gülsen Bozbağ’ın eşi bir fabrikanın ortağıydı ve maddi imkânları
son derece iyiydi. Yani maddiyat nedeniyle yapılan zorunlu öğretmenlik
değildi onlarınki… Bir misyonları vardı
ve bunu hepimiz seziyorduk. Dersimize
giren hocalar, Nazıma Hanım bile bizi
yatırmaya ya da uyandırmaya gelirdi.
Onlar hem bizi eğitiyor hem de bir anDARÜŞŞAFAKA 39
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“

Darüşşafakalılık sıkı bağlar
üretiyor. Bunu yaratan
Darüşşafaka’da bir arada
yaşamaktan ziyade
müdüründen öğretmenine, bağışçısına kadar
herkesin yaptığı özverilerdir. Darüşşafakalılık bir
ruh ve o hep sizinle birliktedir. İşte bu nedenle
hayatım boyunca yaptığım
her işi Darüşşafakalı
olmanın sorumluluğunu
hissederek yaptım.

“

lamda ailemiz oluyordu. Bizden çok
uzak değillerdi ve bu beni çok etkiliyordu. Sabahları en çok Betül Hanım
(Çotuksöken) gelirdi. Sonra hijyen
açısından bize birtakım alışkanlıklar
kazandırmaya çalışırlardı. Mesela, deodorant kullanmamızı öğütlerlerdi. Şu
an o günleri düşününce bize gururla
taşıyacağımız bir kadın kimliği katmaya
çalıştıklarını anlıyorum. Ayrıca tam bir
sanat ortamı vardı. Haftada bir gün
sinema gösterisi olurdu. Spor olanaklarımız çok fazlaydı. Neredeyse okuldan çıkmak istemezdik. Bu nedenle
Darüşşafaka’ya sadece okul demek
bana hep haksızlık gibi geliyor.
Peki, siz Darüşşafaka’yı nasıl
tanımlarsınız?
Hayatımın merkezi… Büyük ailem…
Ailelerin yapması bile çok zorken kişiliğinizi geliştirmeye çalışan öğretmenler… Dış dünyada herkes birbirinin
gözünü oyarken Darüşşafaka’da atmosfer bunun tam tersiydi... Sanki
boyut değiştiriyorsunuz.
Siz babası hayatta olup da
Darüşşafaka’da okuyan
öğrencilerdensiniz değil mi?
Evet… Ben, babası hayatta olup da
Darüşşafaka’da okuma şansı yakalayan
çocuklardanım. Ayrıca kız öğrencilerin
kabul edilmesinin 3. yılında Darüşşafa-
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ka’ya girdim. Düşünün hem anne ve
babam hayattaydı hem de kız çocuğuydum. Sanırım hayat bana “Sen
Darüşşafakalı olmalısın” diye yol çizdi.
Sonra babası hayatta olanların Darüşşafaka’ya kabul edilmesi değişti. Darüşşafaka’nın bir dönem sadece maddi
durumu yetersiz ailelerin çocuklarını da
kabul ettiğini çok az insan biliyor. Bu
nedenle tanıdığım pek çok kişi hem
Darüşşafakalı olduğumu hem de babamın hayatta olduğunu öğrendiklerinde
şaşırıyor. Örneğin; 1999’da Sağlık
Bakanlığı tarafından yurt dışı görevine
gönderildim. Oradaki yöneticim Dr.
Metin Gülmezoğlu idi. Birgün babamdan söz ederken “Öz babanız mı?”
diye sordu. Evet yanıtını alınca “Peki
Darüşşafaka’da nasıl okudunuz?” diye
sormuştu. Ben de “Hayatımın şanslı bir
dönemiydi sanırım. Bütün şartlar sen
Darüşşafakalı olmalısın diyordu. Ben de
çok severek oldum” demiştim.
Sonuçta Darüşşafaka daha çok
babası hayatta olmayanların ağırlıkta olduğu bir okuldu. Öğrenciler arasında sorun yaşadınız mı?
Hiç konuşulmazdı. Zaten Darüşşafaka’da da bunu sezdirmeyecek şekilde
bir yapı mevcuttu sanırım. İki psikolog
vardı, hocaların gözü üzerimizdeydi.
Bir sorun yaşadığımızda onlarla konuşabiliyorduk.

Babanız, sizin Darüşşafaka’ya
kabul edilmenizi nasıl karşıladı?
Aslında zorlanmış… Tabii, bunu sonradan öğrendim. İlk yıllar hafta sonları
eve gittiğimde, okula dönerken biraz
mahsunlaşırdım. Bunun üzerine annem ve babam “Eğer üzüleceksen seni
Darüşşafaka’dan alırız” dedi. Ondan
sonra bir daha üzüldüğümü hiç söylemedim. Almasınlar beni oradan diye…
Çünkü Darüşşafaka’nın bir parçası
olmayı en başından beri hep çok
istedim.
Darüşşafaka sizin için ne ifade
ediyor?
Öncelikle gururla taşıdığım bir kimlik…
Ama Darüşşafaka’yı sadece bize
kazandırdığı kimlikle sınırlandırırsak,
büyük bir haksızlık yapmış oluruz.
Çünkü orada kişiliğimizin oluşması için
de büyük bir özveriyle çaba sarfediliyordu. Bunu da mezuniyet töreninde
müdürümüz Hayrettin Cete Bey’in
söylediği bir cümleyle anlamıştım. Bir
konuşma yapmıştım, ardından da
diplomamı alırken Hayrettin Bey: “Bir
lady yetiştirdik ”dedi. İşte o zaman anladım ki Darüşşafaka sadece bir okul
değildi, her öğrencisi için müthiş emek
veren, sıkmadan ona değerler katmaya
çalışan, kişiliğini oluşturmaya yardımcı
olan bir yuvaydı.

Bunu örneklendirebilir misiniz?
Tabii… Darüşşafaka yıllarımda sporu
çok severdim ve 19 Mayıs törenlerinde
stadyumdaki gösterilere çıkardık. Spor
hocamız kıyafetimizden tutun saçımıza
kadar her şeyimizle birebir ilgilenirdi.
Ancak kendi evinizde olsanız bir gösteriye bu kadar özenle hazırlanabilirsiniz. Bizlerin yetişmesi için çok emek
verdiler ve yaşadıkça gördüm ki bu
sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmayacaktı. Örneğin; tıp fakültesinden
mezun olduktan sonra 1989’da
mecburi hizmet görev yerim Siirt’in
Kozluk ilçesinde bir mezraya çıktı.
Sağlık Bakanlığı’na gittiğimde görev
yerimi, merkeze alacaklarını söylediler.
Babamla birlikte Siirt’e gittik. Ancak
bakanlıktan görev yeri değişikliğine
ilişkin yazı Siirt’e ulaşmamıştı. Vali
yardımcısıyla görüşürken babam, bir
kız çocuğunun neredeyse kimsenin
yaşamadığı bir mezraya görevlendirilmesini eleştirdi. Tabii o yıllar Siirt,
Olağanüstü Hal Bölgesi’ndeydi (OHAL)
ve böyle bir eleştiri hoş karşılanmadı.
Ayrıca OHAL Bölgesi’nde çalışmak
kolay bir şey değildi ve güvenilirliğiniz
de araştırılıyordu. Sağlık Bakanlığı,
Darüşşafaka’dan dosyamı istemiş.
Mezuniyetimin üzerinden sekiz yıl
geçmiş, o zaman böyle cep telefonu
gibi iletişim araçları da yok. Darüşşafaka hemen eve telefon açıyor, “Filiz’in
dosyası istendi, bir şey mi var, merak
ettik” diye… O zaman hissediyorsunuz
ki yalnız değilsiniz ve hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Yine Darüşşafaka’dan mezun olduğum yıl ODTÜ’yü
kazandım, ancak devlet bursuna
başvuru için geç kalmıştım. Burs bulamama telaşım nedeniyle matematik
öğretmenim Gülsen Bozbağ, ders
kitaplarımı aldı ve bana burs bulmak
için çok çaba sarf etti. Düşünün hep
yatılı okumuş, o güne kadar şehir dışı-

“

“

Darüşşafaka, Türkiye’de kadın eğitiminin çok da önemsenmediği bir dönemde kız çocuklarına kanat geren bir kurum… Ancak Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra ailenin
imkânları yeterli değilse bu çocuk o zaman ne yapacak? Ben mezun olduktan sonra da hep
Darüşşafaka’nın varlığını hissettim. Benden sonra da böyle olmasını çok isterim.

dığı bu burs sayesinde tıp fakültesinde
hiç zorlanmadan bitirdim.

na hiç çıkmamış, 18 yaşında genç bir
kızım ve üniversiteye başlıyorum.
Darüşşafaka’dan kimi öğretmenim
bana Ankara’yı tarif ediyor kimi orada
okuyan diğer Darüşşafakalıların bilgisini veriyor. Okuldan çıkıyorsunuz ama
hâlâ bütün hocaların ilgisi sizin üzerinizde… Çok farklı bir duygu bu…
ODTÜ’de Darüşşafakalılar beni hiç yalnız bırakmadı. Haluk, Kurtuluş, Faruk
vardı. Sık sık ziyaretime gelir bir ihtiyacım var mı diye sorarlardı. Tüm ders
araç gereçlerim bulundu, burs bulundu, ne zaman İstanbul’a gelecek
olsam birisi beni yolcu ederdi. Gerçekten özenildiğinizi hissediyorsunuz.
Orada altı ay kaldım, sonra da tıp
fakültesine geçtim.
Hangi üniversite?
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi… Bu
sefer burs konusunda sıkıntı yaşamadım. Darüşşafaka’nın bağışçısı, merhum Türkan Paker, tıp fakültesinde
okuyan bir kız öğrenciye burs vermek
istiyormuş. Darüşşafaka da beni seçmiş. İkinci yılımda Çapa Tıp Fakültesi’ne geçtim ve Darüşşafaka’nın sağla-

Siirt’te ne kadar kaldınız?
Bir buçuk yıl kaldım. Oranın kültürüne
ters düşmemeye hep özen gösterdim.
Sonuçta İstanbul’da doğup, büyümüş,
Ankara’nın doğusuna gitmemiş biriydim. Mesela; üstümde kot pantolon
var, insanlar bana bakıyor. Kendi kendime niye insanlar bana bakıyor diyorum. Oranın alışık olmadığı kıyafetlermiş, bunu anladım ve hemen o kıyafetlerimi İstanbul’a yolladım. Annemden etek ve çizme istedim. O yıllar
Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri vardı
ve o da Darüşşafaka gibi benim için bir
sevgi sembolü oldu. Hayatımın sonraki
dönemlerini oldukça etkileyen bir misyon. Bir süre sonra gezici hekim olarak
çalışmaya başladım. Batman, Siirt ve
çevre illere gidiyordum. Ardından İl
Sağlık Müdürlüğü’ne vekalet ettim. O
yıllar Siirt Valisi, daha sonra Turizm
Bakanı da olan Atilla Koç’tu. Özellikle
kadın sağlığı konusunda Atilla Bey’le
birlikte güzel çalışmalar yaptık.
Siirt’ten sonraki görev yeriniz
neresiydi?
İstanbul Çapa 2 No’lu Ana Çocuk
Sağlığı Merkezi… Oradayken İstanbul
Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde
kadın kanserleriyle ilgili dersler aldım.
Sonra Çapa Kadın ve Çocuk Sağlığı
Eğitim ve Araştırma Birimi’nin kuruluşunda görev aldım. Yurt dışı görevim
oldu. İsviçre’nin Cenevre kentine gittim
ve kadın sağlığı üzerine çeşitli projelerde görev aldım. 2013’te emekli
oldum ve o zamana kadar hep kadın
sağlığı alanında severek çalıştım.
Peki, 2013 yılında Darüşşafaka’ya
vasiyet bağışında bulundunuz.
Neden böyle bir karar verdiniz?
Öncelikle bu yeni alınmış bir karar
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“

Darüşşafaka gerçekten çok ilginç bir
okul… Katı bir disiplin varmış gibi
duruyor ama aslında yok. Mesela Hasan
Karataş, çok başarılı bir öğrenciydi ve
Uzak Doğu sporlarıyla ilgileniyordu.
Bu nedenle eski etüt salonunun bir
kısmında Hasan’ın bu sporu yapmasına
izin verilmişti. Bir yandan ders çalışır bir
yandan da spor yapardı. Öğrenciye göre
böyle farklı uygulamalar yapılıyordu.
Bunlar ancak bir ailenin gözlemleyebileceği, çocuğunun durumunu anlayıp da
ona göre esneklik sağlayacağı şeyler…

“

değildi. Hep benden sonra neyim varsa
Darüşşafaka’ya bırakmayı düşündüm.
Sadece vakit bulamadığım için bunu
gerçekleştirememiştim ve emekli
olunca da ilk iş olarak bu düşüncemi
hayata geçirdim. Bundan ötürü de
müthiş huzurluyum. Vasiyetime tıp
fakültesinde okuyan Darüşşafaka
mezunu bir kız öğrenciye burs verilmesine ilişkin bir madde de koydum.
Çünkü Darüşşafaka, Türkiye’de kadın
eğitiminin çok da önemsenmediği bir
dönemde kız çocuklarına kanat geren
bir kurum… Ancak Darüşşafaka’dan
mezun olduktan sonra ailenin imkânları yeterli değilse bu çocuk o zaman
ne yapacak? Ben mezun olduktan
sonra da hep Darüşşafaka’nın varlığını
hissettim. Benden sonra da böyle olmasını çok isterim.
Darüşşafaka yıllarına dair unutamadığınız bir anınız var mı?
Öyle çok ki… Ben, fen bölümündeydim, matematik bölümünde de Hasan
(Karataş) isminde bir arkadaşım vardı.
İkimizin de ders başarısı birbirine çok
yakındı. Genelde bu durumlarda bir
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yarışma duygusu olur insanlarda ama
bizde bundan eser yoktu. Aksine birbirimize ders notlarımızı verirdik, sınavlara birlikte hazırlanırdık. Aslında
hiçbir arkadaşımızı rakip olarak görmezdik Darüşşafaka’da...

dan da spor yapardı. Öğrenciye göre
böyle farklı uygulamalar yapılıyordu.
Bunlar ancak bir ailenin gözlemleyebileceği, çocuğunun durumunu anlayıp da ona göre esneklik sağlayacağı
şeyler…

Acaba herkese eşit imkânlar sunulduğu için mi rekabet duygusu yaşamadık? Mezun olduğumuz yıl, ABD’ye
yerleşmiş bir Darüşşafaka mezunu,
ABD’de okutmak üzere bir Darüşşafakalı’yı yanına istiyormuş. Hasan Karataş ile benim adım veriliyor. Mezun
ağabeyimiz, “Kız öğrencinin sorumluluğunu alamam” diye Hasan’ı tercih
etmişti. İnanın hiç rahatsızlık duymadım. Hasan, mühendis oldu. Şu an
ABD’de yaşıyor. Hatta bir ara NASA’da
da çalışmıştı sanırım. Çok zekiydi, öyle
ki Darüşşafaka’da bile sınıf atlamıştı.
Darüşşafaka gerçekten çok ilginç bir
okul… Katı bir disiplin varmış gibi duruyor ama aslında yok. Mesela Hasan,
çok başarılı bir öğrenciydi ve Uzak
Doğu sporlarıyla ilgileniyordu. Bu nedenle eski etüt salonunun bir kısmında
Hasan’ın bu sporu yapmasına izin verilmişti. Bir yandan ders çalışır bir yan-

Öğle yemeklerinde hocalarımız bizimle
birlikte yemek yerdi. Sınıf ağabeylerimiz vardı. Her gün saat 16.00’da
bizlere “dışarıdan bir istediğiniz var
mı?” diye sorar, ardından onları temin
ederek bizlere getirirlerdi. Kimi zaman
siparişleri verdikten sonra yatakhaneye
giderdik, sınıf ağabeyimiz geldiğinde
bizleri bulamaz, yine de beklerdi. Kendi ailemin bile bu kadar özverili davranacağını düşünmüyorum. İşte bu nedenle Darüşşafakalılık sıkı bağlar üretiyor. Bunu yaratan da Darüşşafaka’da
bir arada yaşamak değil, müdüründen
öğretmenine, bağışçısına kadar herkesin yaptığı özverilerdir.
Darüşşafakalılık bir ruh ve o hep sizinle
birliktedir. İşte bu nedenle hayatım
boyunca yaptığım her işi Darüşşafakalı
olmanın sorumluluğunu hissederek
yaptım.

DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI

UNUTMAZ, UNUTTURMAZ!

“

“

Onlar, Darüşşafaka’nın yeşil-siyah demir kapısından içeri girdiklerinde on, ayrıldıklarında ise on dokuz
yaşında oluyorlar. Bizler, onların büyümelerine, gelişmelerine, başarıdan başarıya koşmalarına, akademik,
sosyal ve kültürel açıdan tam donanımlı bir şekilde hayata atılmalarına destek oluyoruz. Amacımız; bu değişimi
daha fazla çocuğun hayatına taşıyabilmek. Siz de, Cemiyetimizin en önemli kaynağı olan bağışlarınızla bu
amacın gerçekleşmesine katkıda bulunabilir, eğitimle değişen yaşam öyküleri yazabilirsiniz!

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dan edebiyatımızın büyük
üstadı Sait Faik’e kadar Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sevdalı
sayısız hayırseverin mal varlığını bağışladığı Darüşşafaka,
yetiştirdiği aydın gençlerle hem bağışçılarının en büyük
arzularını yerine getiriyor, hem de onların adlarını sonsuza
kadar yaşatıyor.
Bağış yöntemleri: Tümü eğitime destek sağlamak amacıyla
yapılan bu gelir aktarımlarının hukuki ve maddi olarak farklı
yöntemleri var.
Bağış: Bağış yapmak isteyen kişi, sahibi olduğu herhangi bir
taşınır
veya taşınmaz malı veya kira, telif vb. gibi ekonomik değer
getiren bir hakkı, Cemiyetimize bağışlayabilir. Medeni hakları
kullanma ehliyetine sahip herkes böyle bir bağışlama
tasarrufunda bulunabilir. Kişiler, taşınmazlarını bağışlarken
taşınmazın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa hakkını
kendilerinde saklı tutabilirler. Bu durumda taşınmaz malın
sadece kuru mülkiyeti Darüşşafaka Cemiyeti’ne geçerken,
kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı vefatına kadar
bağışçıda kalacaktır. Bağışçının vefatı halinde, intifa hakkı
kendiliğinden sona erer. Ayrıca; belirli şartların ve yükümlülüklerin Cemiyetimiz tarafından yerine getirilmesi koşuluyla da
bağış yapabilirsiniz.
Vasiyet bağışı: Vasiyet bağışı, kişinin vefatı durumunda
geçerlilik kazanan bir bağış türüdür. Ayırt etme gücüne
sahip herkes vasiyet bağışında bulunabilir. Dilerseniz noter
huzurunda resmi olarak veya el yazınız ya da sözlü olarak
düzenleyeceğiniz bir vasiyetnameyle, herhangi bir malınızı,
malvarlığının tümünü veya belli bir kısmını Cemiyetimize
bağışlayabilirsiniz. Vasiyet bağışında bulunan herkes yaşadığı

sürece mallarını dileği gibi değerlendirme hakkına sahiptir.
Darüşşafaka Cemiyeti, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere
gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.
Vasiyet bağışçılarımıza sunduğumuz bazı hizmetler:
• Gelir ve emlak vergi işlemlerinizi; vekalet vermeniz halinde
hukuki sorunlarınızı (kira takibi, kiracı davaları) takip
ediyoruz.
• Acil sağlık sorunlarınızda özel ambulans hizmeti almanızı
sağlıyoruz.
• Özel bakım gerektiren sağlık sorunlarınızda, belirli bir süre
Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nden faydalanabiliyorsunuz.
• Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerdeki indirimlerden
yararlanabiliyorsunuz.
• Hastalandığınızda hastaneye götürülmenizi temin ediyor ve
tedavi sürecinizi takip ediyoruz.
• Sizin için üzerinde ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabileceğiniz Cemiyet personelinin iletişim bilgileri yazan “Acil
Durum Bilgi Kartları” oluşturuyoruz.
• Vefat durumunda deﬁn işleminin dini kurallara uygun yerine
getirilmesini sağlıyor, gerekiyorsa mezar yeri temin ediyor,
kabir bakımını yaptırıyor ve her yıl Kadir Gecesi mevlit
okutuyoruz.

Vasiyet bağışıyla ilgili ayrıntılı bilgi için
0212 276 50 20 (425) numaralı telefondan veya
nuray.apaydin@darussafaka.org
adresinden Nuray Apaydın ile iletişime geçebilir,
444 1863 numaralı telefondan Çağrı Merkezimizi
arayabilirsiniz.

SÖYLEŞİ
KAMİL KAYNAK

“Darüşşafaka deyince Kaynak
Ailesi’nde akan sular durur”
Darüşşafaka Ailesi’nde tanınan, sevilen ve yaşamları boyunca Darüşşafaka’ya emek vermiş merhum
Doktor Behiç Kaynak (DŞ’36) ve hukukçu Galip Kaynak’ın (DŞ’38) yaşamlarının izini sürmek amacıyla
Behiç Kaynak’ın oğlu ve Galip Kaynak’ın yeğeni, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs
Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Kaynak’ı dergimize konuk ettik.
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Ben gözümü açtım Darüşşafaka’yla, gözümü kapıyorum Darüşşafaka’yla… Çünkü
babam ve amcam her ikisi de Darüşşafaka’yı çok severlerdi. Belki de onların bir yere
gelebilmeleri için önemli unsurlardan birisiydi Darüşşafaka…

hekimlik görevini sürdürüyor. Diş hekimi eşi Yıldız Titiz Kaynak’la 1996’dan
bu yana evli olan Kamil Kaynak bugün
eşiyle aynı muayenehaneyi paylaşarak
birlikte çalışıyor. Kaynak çiftinin Enis
Behiç isimli, Darüşşafakalı Behiç dedesinin ismini taşıyan 16 yaşında bir oğulları var. Kamil Kaynak da dedesi Arif
Kamil Kaynak’ın adını taşıyor. Bu bir
aile geleneği…

DŞ’li iki kardeş:
Behiç ve Galip Kaynak
Prof. Dr. Kamil Kaynak, 1962’de,
babası Behiç Kaynak’ın hekimlik
görevini yaptığı Manisa’nın Soma
ilçesinde hayata “merhaba” diyor. Ortaokul son sınıfa kadar orada yaşadıktan sonra ailece İstanbul’a geliyorlar.
1979’da Kabataş Lisesi’nden mezun
olan Kaynak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne giriyor ve
1985’te mezun oluyor. Mecburi hizmetini Sinop’un Boyabat ilçesinde tamamlıyor. 1987’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlıyor. O
gün bugündür de Cerrahpaşa’da

Hem babası hem amcasının Darüşşafakalı olması nedeniyle, Kamil Kaynak
ve tüm Kaynak Ailesi için Darüşşafaka’nın önemi çok büyük. “Ben gözümü açtım Darüşşafaka’yla, gözümü
kapıyorum Darüşşafaka’yla… Çünkü
babam ve amcam her ikisi de Darüşşafaka’yı çok severlerdi. Belki de onların
bir yere gelebilmeleri için önemli unsurlardan birisiydi Darüşşafaka… Ben,
onların hayatta olduğu dönemlerde
kendi lisemin pilavlarından çok Darüşşafaka’nın pilavlarına katılmışımdır.
Hele Fatih’teki eski binayı çok severlerdi. Çünkü gözlerini açtıkları yer orası.
Sekiz yaşından 19 yaşına kadar yatılı

okuyorsunuz, hep birliktesiniz. Darüşşafaka’nın bence kişileri bağlayan yanı
da budur. O bakımdan ayrıdır ve biz
Darüşşafaka şarkıları, hikâyeleri, olaylarıyla büyüdük” diye anlatıyor. Amcası
Galip Kaynak da kendi kaleme aldığı
anılarında, Darüşşafaka kardeşliğini şu
cümleyle açıklamış: “Sekiz sene kederde ve neşede bir olduğunuzda, onların
üzüntüleri sizin de üzüntünüz olur ve
birinin kederi hepiniz için keder olursa
bu bağlılığa başka bir isim vermeye imkân yoktur.”
1914 doğumlu Behiç Kaynak, dört
oğlu olan ailenin üçüncü, 1916 doğumlu Galip Kaynak dördüncü erkek
evladıdır. Maliyede mümeyyiz olan babalarını kaybettiklerinde Behiç Kaynak
8, Galip Kaynak ise 6 yaşındadır. İki
kardeş eğitimlerine o yıllarda yetim
çocuklara eğitim veren Darüleytam’da
başlar. O dönem Darüleytam’da müdürün belirlediği başarılı öğrenciler Darüşşafaka’nın sınavına yönlendirilir. Kaynak
kardeşler de Darüşşafaka sınavında
başarılı olur ve Darüşşafaka’ya geçerler.
“Babamın anlattığı bir hikâye vardır”
diyor Kamil Kaynak, “Darüleytam’da
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calarımız Tahir-ül Mevlevi’yi, Celal Hoca’yı, Hozer Sadık Bey’i, Eftalettin Bey’i,
riyaziyeciyi, Refik ve Kazım beyleri,
kimyacı Reşat Bey’i, fizikçi ‘Tatar
Yakup’u, Bedri Hoca’yı ve diğer hocalarımızı unutmama imkan var mı?
Daima kendilerini şükran ve rahmetle
anmaktayım.”

bahçeye bir altın kuruş gömmüşler.
Şunu bir gidip çıkaramadım, derdi.
Ağacın altına yine döneceğiz diye koymuşlar ama sonra Darüşşafaka’ya
geçince kalmış para orada, öyle de bir
komedimiz vardır.”
Darüleytam’dan Darüşşafaka’ya ilk
önce Behiç Kaynak geçer. Galip Kaynak
da ağabeyinin izinden gider… Galip
Kaynak anılarında, “O sene Darüşşafaka’ya gidecekler arasında ben de varmışım. Daha evvel sınıf hocamız bana
Darüşşafaka’ya gitmek isteyip istemediğimi sormuştu. Ben de ‘İsterim’
demiştim. Çünkü iki sene evvel Behiç
Ağabeyim de Darüşşafaka’ya gönderilmişti” diye yazmış. İki kardeş Darüşşafakalı olmuşlar, Darüşşafaka’da yeni
kardeşler kazanmışlar, kardeşlerine
kardeşler katmışlar. Behiç ve Galip Kaynak’ın iki ağabeyi, babalarının erken
vefat etmesi sebebiyle iş hayatına erken
atılmak zorunda kalmış ve ortaokuldan
sonra eğitimlerine devam etmemişler;
bir ağabeyleri İETT’de diğer ağabeyleri
ise Tekel’de memur olarak çalışarak
aileyi geçindirmiş.
Kamil Kaynak, babası ve amcasının
Darüşşafaka’da çok iyi bir eğitim aldıklarını ifade ediyor: “Mesnevi’nin yazarı
Tahir-ül Mevlevi, babamın edebiyat hocası. Sadettin Kaynak, babamın kıraat
hocası. Büyük isimlerle, gerçek eğitmenlerle eğitilmişler. Arapça veya Osmanlıca okuyup yazmaya başlıyorlar.
Sonra Türkçe daha sonraki hayatlarında da aynı şeyin bir de Latincesi ve
Fransızcasını öğreniyorlar. Çok iyi
yazarlardı, hem amcam hem babam
ikisi de eski yazıyı çok güzel kullanırlardı. Hem Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar
hem normal Osmanlıca öğreniyorlar,
Arap alfabesini rahatlıkla kullanabilen insanlardı” diye bilgi
veriyor.
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Kaynak Ailesi... Galip Kaynak
(solda) ve Behiç Kaynak (sağda)
Darüşşafaka üniformalarıyla...
Galip Kaynak da anılarında Darüşşafaka’da aldıkları eğitimle ilgili şunları
söylüyor: “Darüşşafaka’da çok kıymetli
hocalardan ders alarak feyizlendik. Hocalarımızın ve kıymetli idarecilerimizin
bilgi, hoşgörü ve toleransları bizleri
tavında dövülen demir gibi şekillendirerek olgunlaştırdı. Müdür Ali Kami
Bey’i, başmuavin Cavit Bey’i, nöbetçi
hocalarımız Rıfkı, Şükrü beyleri, ho-

Kamil Kaynak, babası ve amcasının
Darüşşafaka’da öğrenip de kendisine
aktardığı değerin aynı olduğunu belirtiyor: “Bir dinini tanı, iki milliyetini tanı.
Türklük ve İslam kavramlarını, Türkİslam sentezini çok iyi bir şekilde hocalarından almış ve aynen bana aktarmışlardır ki benim de düsturum olmuştur her zaman için.”

“Ben de kendimi Darüşşafakalı
olarak tanımlıyorum”
Behiç ve Galip Kaynak’ın Darüşşafakalı
kardeşleriyle hiç kopmadığını, kendisinin de Darüşşafakalı ağabeyleriyle
ilişkisinin sürdüğünü belirten Kamil
Kaynak, “Ben zaten hep kendimi yarı
Darüşşafakalı olarak tanımlıyorum.
Darüşşafakalı birisini gördüğüm zamanda diyorum ki ben de Darüşşafakalıyım. Kaç mezunusun diyorlar, 38-36
diyorum, babam ve amcamın mezuniyet yılları. Çünkü o kadar güzel bir
kardeşlikti ki onlarınki” diyor. Galip
Kaynak, 1988-89 yıllarında Darüşşafakalılar Derneği’nin başkanlığını yapar.
“O dönem Ortaköy’de her çarşamba
zaman zaman benim de katıldığım birliktelikleri olurdu. Dernekteki amaçları
sadece bir araya gelip sohbet etmekti.
Olağanüstüydü. Halit Ziya Yılmayan,
Allah rahmet eylesin, çok sevilirdi” diye
anlatıyor Kamil Kaynak.

Eğitimle değişen yaşamlar
Behiç Kaynak’ın hekimlik, Galip Kaynak’ın hâkimlik ve avukatlık mesleklerini ömürleri boyunca çok severek
icra ettiğini belirten Prof. Dr. Kaynak,
“Babam Soma’da 27 sene çalışıp
emekli olan bir hekim. Öğretmen olan
annem ile orada tanışıp evleniyorlar.
Soma o zaman küçücük bir yerdi,
bütün halkı halkın kendisinden daha iyi
tanırlardı. Babamın çocukluğunu bildiği insanların çocuklarına bakması gibi
çok hikâyeleri var. Sabaha karşı dağ
köyünden otopsiden ya da hastadan
gelmesine rağmen bir banyosunu, kahvaltısını yapar sonra yine hastaneye
giderdi” diye anlatıyor. Galip Kaynak ise
Anadolu’da, özellikle doğu illerinde
hâkimlik, daha sonra Antalya, Ankara
ve İstanbul’da avukatlık yapmış. Eşiyle
birlikte Anadolu’da uzun yıllar yaşamış,
çocukları orada dünyaya gelmiş: “At
sırtında oradan oraya koşturmalar her
ikisinin de ortak özelliği. Birisi doğu
bölgesinde, birisi batı bölgesinde, biri
hâkim, savcı birisi doktor olarak otopsiler, adli olaylar. Katır, at sırtında
dağlarda, bayırlarda dolaşmalar…”
Babası Behiç Kaynak’ı 1998 Eylül’ünde
kaybeden Kamil Kaynak, “Çok sevecen
bir insandı. İnsanları çok severdi. Çok
nüktedan bir insandı. İnanılmaz şakalar
yapardı. Öğrencilik döneminde de çok

“

“

Kendimi yarı Darüşşafakalı olarak tanımlıyorum. Darüşşafakalı birisini
gördüğüm zaman da diyorum ki ben de Darüşşafakalıyım. Kaç
mezunusun diyorlar, 38-36 diyorum, babam ve amcamın mezuniyet
yılları. Çünkü o kadar güzel bir kardeşlikti ki onlarınki.
haylaz bir öğrenciymiş, hatta amcam
bile babamın şikâyet edildiği kişi olurmuş, çünkü amcam da tam aksine çok
sakin, çok çalışkan birisiymiş” diyor.
Ayrıca İsmail Hayri Cem, “İmkansız
Hayatlar” kitabında, Galip Kaynak için,
“Çok değerli bir insandı. Gerek Darüşşafaka Cemiyeti’nde gerekse Darüşşafakalılar Derneği’nde yuvası için çok
çalışmış ve pek çok hizmetlerde bulunmuştu” diye yazıyor.
Kamil Kaynak, babasının hoşuna giden
bir hikâyesini bizimle paylaşıyor:
“1933’te Ankara’da Cumhuriyet’in 10.
yılını kutlama töreninde babamın da
içlerinde olduğu Darüşşafakalı öğrenciler yürürken birisi haber yollamış, ‘Ne
okulu geçiyor?’ diye sormuş. Arkadan
babamlar, ‘Mebus Mektebi’ diye
seslenmiş. O kadar çok hikâyeleri var ki,
o dönemki kapıcının babamlar kaçarken göz yumması, duvardan atlamaları, üst başlarını parçalamaları… Ben de
tam aksine oldukça sakin bir çocuktum, arkadaşları ‘sen hiç babana çekmemişsin’ derlerdi.”
Karakter olarak babasına çekmediği
söylense de, babasının izinden giderek
hekimliği seçen Prof. Dr. Kaynak, mesleğini çok severek yapıyor: “Babamın
ahlak konusunda da bana çok büyük
düsturları olmuştur. Babam bir hükü-

Darüşşafaka Lisesi 1935-36 Mezunları.
(En alt sırada soldan dördüncü Behiç Kaynak)

met tabibiydi. Hiçbir zaman yaptığı
işten dolayı kimseden para almamıştır.
Ben de hiçbir şekilde Cerrahpaşa’da bir
hastadan para almamışımdır. Muhtemelen onun bu düsturu Darüşşafaka’dan gelmektedir.”

“Darüşşafaka’nın ikincisi yok”
Darüşşafakalılık mirasına sıkı sıkıya
sahip çıkan Kamil Kaynak, bize, özenle
sakladığı fotoğraf albümündeki babası
ve amcasının fotoğraflarını gösteriyor.
“Darüşşafaka’nın bir ikincisi yok” diyen
Kamil Kaynak, eğitimle yaşamının değişmesini bekleyen daha çok çocuğa
bu fırsatın verilebilmesi için Darüşşafaka’ya toplumun her kesiminden
desteğin artması temennisinde bulunuyor. Birgün oğlu Enis Behiç ile
Darüşşafaka’yı ziyaret etmek isteyen
Kaynak, ayrıca öğrencilerle tıp üzerine
bir söyleşi yapmaktan da memnuniyet
duyacağını ekliyor. Yazımızı, Galip Kaynak’ın anılarından bir bölümle bitirmek
istiyoruz: “Darüşşafaka’da geçirdiğim
sekiz sene hayatımın en güzel ve kıymetli seneleridir. Ne gördüm ne öğrendimse Darüşşafaka’da gördüm ve öğrendim. Şayet Darüşşafaka’ya girme
imkânını bulamasaydım acaba bugün
benim durumum ne olurdu? Onun için
her şeyimi evvel Allah’a sonra Darüşşafaka’ya borçluyum.”

Darüşşafakalılar, 1933’te Ankara’da Cumhuriyet’in 10.
yılını kutlama töreninde...
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Medyadaki Darüşşafakalılar
Yazar ve gazeteci Haldun Taner, 4 Kasım 1979 tarihli Milliyet gazetesinde dedesinin
yakın arkadaşı, Darüşşafakalı gazeteci, yazar Ahmet Rasim hakkında şöyle yazar:
“Darüşşafakalılık onun kişiliğine belirgin bir damga vurmuştu. Mümtaz İrfan Ocağı
sayılan Darüşşafaka, gerçekten de sıkı disiplini, Osmanlı efendiliğini, herkese saygıyı
telkin edici geleneğiyle Türkiye’nin en nazik ve efendi insanlarını yetiştirmişti.
Kimde ince ve gösterişsiz bir nezaket görürseniz, kimde kendini dünyanın ekseni
saymayan olgun bir alçakgönüllülüğe rastlarsanız, kimde güzel bir Türkçe telaffuzu
bulursanız, o dönemde hiç yanılmadan teşhisi koyabilirdiniz. Darüşşafakalıdır
muhakkak!..”
Dergimizin yeni sayısında yazılı ve görsel basın yayın organlarında görev yapan
Darüşşafaka mezunu gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi Yazarı Figen Atalay,
Akşam gazetesi Yazarı Funda Özkan ve Kanal D Haber Müdürü Fevzi Yeniçeri’yi
konuk ettik.
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“İhtiyacı olan bir çocuğa yardım eli uzatmak
kadar insana iyi gelen bir şey olamaz”
Darüşşafakalı olmanın, meslek hayatını hep olumlu etkilediğini vurgulayan gazeteci Figen Atalay, “O
yıllarda yabancı dil bilen gazeteci çok azdı ve iyi İngilizce bilmenin avantajı çoktu. Örneğin; 1989’da,
Bulgaristan'ın vize verdiği ilk Türk gazetecilerden biri olarak bu ülkede eşsiz bir deneyim yaşadım.
Mesleğe yeni başladığım yıllarda bir yönetici, Darüşşafakalı olduğumu öğrendikten sonra 'Türkçenin
bu kadar iyi olmasının nedeni şimdi anlaşıldı' demişti” diyor.

Figen Atalay, bir gazeteci… Mesleğe
stajyer muhabir olarak Anadolu
Ajansı’nda başlıyor. Beş yıl orada
çalıştıktan sonra eğitim muhabiri
olarak Cumhuriyet gazetesine geçiyor.
O tarihten bu yana da Cumhuriyet’te
yazmaya devam ediyor. Ülkemizin
eğitim alanında uzmanlaşmış birkaç
gazetecisinden biri olan Atalay, aynı
zamanda bir Darüşşafakalı… 19721980 yılları arasında Darüşşafaka’da
okuyan Atalay, pek çok çocuk gibi
ilkokul öğretmeni sayesinde
Darüşşafaka’dan haberdar oluyor:
“Babam 1972’nin Şubat ayında
öldü. O sırada İzmit'te yaşıyorduk. Darüşşafaka'yı anneme,
ilkokul öğretmenim anlatmış,
annem de hemen beni yanına
alıp İstanbul'a götürdü,
başvuruyu yaptı. Annem,
ben sınava girip, kazandıktan sonra İstanbul'a taşınma
kararı aldı.
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Küçük yaşta yatılı yaşam zaten zor,
sanırım bir de daimi olayım, daha çok
hasret çekeyim istemedi. İki yıl sonra
kardeşim de Darüşşafakalı oldu.”

“İyi bir öğretmen sınıfta
mucizeler yaratır”
Yirmi dört yıldır eğitim alanında çalışan
bir gazeteci olarak o yıllarda Darüşşafaka'da verilen eğitimi değerlendiren Atalay, “Rahatlıkla söyleyebilirim ki, 40 yıl
öncesinin Darüşşafaka'sındaki olanaklar, bugün spor salonlarıyla, laboratuvarlarıyla övünen özel okullardan kat
kat üstündü. Tabii en önemlisi de çok
kıymetli, çok özel öğretmenlerimiz
vardı. Ders kitapları, ders programları
çok kötü bile olsa iyi bir öğretmen
sınıfta mucizeler yaratır ve bizim öğretmenlerimiz gerçekten çok iyiydi” diyor
ve konuya ilişkin bir anısını da paylaşıyor: “Hangi yıldı tam hatırlamıyorum
ama bizler daha küçüktük. Öğretim
yılının başında, bir önceki yıl mezun
olanların üniversite sınav başarılarıyla
ilgili toplantı yapılıyordu. O zamanlar
özel üniversite filan yok, bütün ağabeylerimiz Türkiye'nin en iyi üniversitelerini
kazanmışlar, mezunlardan sadece iki
kişi başarısız olmuş. Toplantının
konusu, o iki ağabeyin neden başarısız
olduğu üzerineydi, 'Bir Darüşşafaka
mezunu nasıl olur da üniversite sınavında düşük puan alır? Nerede yanlış
yapıldı?' tartışması yapılıyordu” diye
anlatıyor.

Darüşşafaka’dan mezun olduktan
sonra edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü'ne giren Atalay, “Ama orada
çok mutsuz oldum, çünkü hiç ilgimin
olmadığı bir meslek seçmiştim! Bir
yandan da anneme destek olmak için
çalışmaya başlamak istiyordum.
Darüşşafaka mezunu bir ağabey, yönetici olduğu şirkette beni yanına aldı.
'Hep burada çalışırım' diye düşünerek,
üniversite defterini kapatmıştım.
Birgün, Galata Köprüsü üstünde rastladığım sınıf arkadaşım Yurdagül, çok
dil dökerek beni ikinci kez sınava
girmem için ikna etti. Ve onun
sayesinde gazeteci oldum! İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. sınıfı
bitirdikten sonra stajyer muhabir
olarak Anadolu Ajansı'nda çalışmaya
başladım, beş yıl sonra da eğitim
muhabiri olarak Cumhuriyet'e geçtim”
diyor.
“Darüşşafakalı olmak, meslek hayatımı
her zaman çok olumlu etkiledi” diyen
Atalay, bunu şu cümlelerle açıklıyor:
“O yıllarda yabancı dil bilen gazeteci
çok azdı ve iyi İngilizce bilmenin avantajı çoktu. Örneğin; 1989 yılında, Bulgaristan'ın vize verdiği ilk Türk
gazetecilerden biri olarak bu ülkede
eşsiz bir deneyim yaşadım. Hiç unutmam, mesleğe yeni başladığım yıllarda
bir yönetici, Darüşşafakalı olduğumu
öğrendikten sonra 'Türkçenin bu kadar
iyi olmasının nedeni şimdi anlaşıldı'
demişti. Fransız Hükümeti'nin davetlisi
olarak iki kez Paris'te bir eğitim programına dahil olmamda da Darüşşafaka'nın etkisi büyüktür.”

“Öğrencilik yıllarımda, bir gün
benim de bir çocuğun velisi
olabileceğim, annemin
yaptıklarını yapacağım aklımın
ucundan bile geçmedi ama şu
an Emine'nin velisi olduğum
için ne kadar mutlu olduğumu
ifade edebilmeme imkan yok.”

Bir Daçkalı’nın İstanbul velisi
2012-2013 ders yılında
Darüşşafaka ailesine katılan
Emine Gücük’ün İstanbul velisi
olan Atalay, bu kararını nasıl
verdiğini şöyle açıklıyor: “Daçka'lı
ağabeyler ve ablalar, iki yıldır
okulun en küçük öğrencilerine
destek olmaya çalışıyor ve geçen
yıl ben de onlara katıldım. Öğretim yılının başında, velilerin okuldan ayrıldığı ilk günün akşamıydı.
Kız çocuklara yardım etmek için
yatakhanedeydik. Bir grup
çocukla sohbet ettiğim sırada,
sınıf arkadaşım Göksel, beni
yardıma çağırdı. Ağlayan iki
çocuk vardı yanında ve biri
Emine'ydi. Okulun annesi
hayatta olmayan ilk öğrencilerinden biri olan Emine, 'babamı
çok özledim, burada kalamam'
diye ağlıyordu. Hemen telefon
numarasını alıp babasını aradım,
Emine babasıyla konuştuktan
sonra biraz rahatladı. Sonra
babasının izniyle bazı hafta
sonları bize çıkarmaya başladım,
çarşamba günleri de okulda
görüşüyorduk. Evi Tarsus'ta olan
Emine, yarıyıl tatilinde okula
dönmek istemedi. Babası ve üvey
annesinden hep ağladığını
duyunca, Emine'ye, 'ben senin
İstanbul velin olayım, her hafta
sonu bizde kal' önerisinde bulun-

dum. Okul, daimi öğrencilere çok
güzel olanaklar sağlıyor ama ev
sıcaklığı ve birebir ilgi, bu
yaşlarda, hele de bazı çocuklar
için büyük ihtiyaç. Emine, hafta
sonlarımıza mutluluk ve canlılık
katıyor. Emine'den dört yaş büyük
bir kızım var ve ikisi çok iyi anlaşıyor. Birlikte günü planlıyor, ders
çalışıyor, ödev yapıyor, kitap
okuyor, oyun oynuyorlar.”
Kendi döneminde de gönüllü
velilik uygulamasının olduğunu
kaydeden Atalay, “Arkadaşlarımızın evlerinde kalmayı zaten
çok severdik ama annelerimiz,
-yakın arkadaşımız olsun ya da
olmasın- daimi çocuklara da
annelik etmek isterlerdi, eve
çıkarmak için ısrar eder, ev
yemeği yedirir, çamaşırlarını yıkarlardı. Açıkçası öğrencilik yıllarımda, bir gün benim de bir
çocuğun velisi olabileceğim, annemin yaptıklarını yapacağım aklımın ucundan bile geçmedi ama
şu an Emine'nin velisi olduğum
için ne kadar mutlu olduğumu
ifade edebilmeme imkan yok.
İhtiyacı olan bir çocuğa yardım
eli uzatmak kadar insana iyi
gelen bir şey olamaz diye
düşünüyorum” diye duygularını
dile getiriyor.

Emine Gücük
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“İş dünyasında Darüşşafakalılar çalışkan,
dürüst, disiplinli olarak anılır hep…”
“Nereden mezun olduğum
sorulduğunda hâlâ üniversiteyi
değil, Darüşşafaka’yı söylerim.
Her şeyimi Daçka üzerinden
anlatırım. Tüm sohbetlerimin
içinde illa bir Daçka geçer.
Darüşşafakalı olmak bana hep
ayrıcalık tanıdı, çünkü
Darüşşafaka sadece bizler için
değil onu uzaktan yakından
tanıyan herkes için çok
kıymetli…”

Darüşşafaka Lisesi’nden 1987’de mezun olan gazeteci Fevzi Yeniçeri, bugün
Türkiye’nin en fazla izlenen kanallarından Kanal D’nin haber müdürü…
Sabah gazetesinde başladığı kariyerine
Star TV, ardından da ATV’de devam
eden Yeniçeri, NTV’nin kuruluşunda
görev alıyor ve 14 yıl NTV haber
merkezinde çalışıyor. Yeniçeri, üç yıldır
da Kanal D’de haber müdürlüğü görevini sürdürüyor.

“Daçka hem anne hem
babaydı”
Henüz anne karnındayken babasını
kaybeden Yeniçeri, ilkokulu bitirdiğinde
akrabalarının yönlendirmesiyle Darüşşafaka sınavına giriyor: “O dönem pek
çok parasız yatılı okul sınavına girdim,
hatta Galatasaray Lisesi’nin burslu
bölümünü kazandım. Ancak ailem
Darüşşafaka’yı tercih ediyor. Çünkü
Darüşşafaka’da hem maddi hem
manevi açıdan benim için daha eşit bir
ortam olduğuna inanıyorlar. İyi ki de
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Daçka’yı tercih etmişler. Burada okumayanların, Daçka’yı anlaması çok zor.
Daçka hem anne hem babaydı bizler
için… O yıl hazırlık sınıfına 30 çocuk
başlamıştık ve benim birden 30 kardeşim olmuştu” diye anlatıyor.

O yıllarda Darüşşafaka’da verilen eğitimi değerlendiren Yeniçeri, “Emsalleriyle kıyaslandığında iyi bir eğitim
alıyorduk. Tabii, eksik yönleri de vardı.
Örneğin; psikolojik destek mekanizması
o yıllarda pek yoktu. 10-11 yaşındaki
bir çocuğun ailesinden ayrılması kolay
değil. Kamptayken, bir arkadaşımız her
gün evine mektup yazar, gitmek istediğini söylerdi. Bazılarımız o süreci kolay
bazıları ise çok zor geçirdi. Maddi anlamda okulun ciddi sıkıntıları vardı.
Yemekler devamlı bakliyat üzerine dönüyordu. Yine de eğitim olanağı açısından şanslıydık. Ki Darüşşafaka’dan
sonra üçüncü tercihim olan İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne
girdim” bilgisini veriyor.
Gazeteciliğe merakının Darüşşafaka yıllarına uzandığını ifade eden Yeniçeri,
şöyle konuşuyor: “Yazıya olan sevgim
Darüşşafaka yıllarına uzanıyor. Öyle ki
ortaokuldan itibaren günlük tutmaya
başlamıştım. Fotoğrafçılık kulübünün
başındaydım. Hatta bir gece okulda
mazot tanklarının bulunduğu kalorifer
dairesinde yangın çıkmıştı. Fotoğraf
makinesini kaptığım gibi fırlamış, ertesi
gün de çektiğim fotoğrafları bastırıp,
okul panosuna asmıştım. Bir de eski fo-

“

Bu okul 150 yıldır hep iyi, çalışkan, dürüst insanlar
yetiştirebilmiş. Darüşşafakalıların toplumda yarattığı böyle
bir imaj var. Örneğin; iş dünyasında Darüşşafakalılar
çalışkan, dürüst, disiplinli olarak anılır hep…

toğraflara baktığımda ilginç bir durum
dikkatimi çekti. O yıllar Darüşşafaka’nın
büyük bir konferans salonu vardı ve
dışarıya kiraya verilirdi. Benim fotoğraflarımın hepsi o konferans salonunda
kurulan basın masasının yanında
çekilmiş.”
Üniversite eğitimine devam ederken
Darüşşafakalı Haluk Semiz’in yanında
çalışma hayatına atılan Yeniçeri, “Haluk
Ağabey, girdiğim gün sigortamı yapmıştı” diyor. Ardından ticaretle ilgilenen Yeniçeri, Birinci Körfez Savaşı
çıkınca ticareti bırakıyor ve 1991’de
Sabah Grubu’nda haftalık bir otomobil
dergisine çeviri yapmaya başlıyor, sonra
derginin haber müdürü oluyor.
Yeniçeri, “Daha sonra Star TV’de bir
otomobil programına içerik sağlamakla
görevlendirildim. Derken ATV’de otomobil programı yaptım. Böylelikle televizyonla tanıştım. 1995-1996’da Kanal
D’de editörlük yaptım. Kuruluşundan
itibaren NTV’ye geçtim ve 14 yıl NTV
Haber Merkezi’nde çalıştım. 2010’dan
bu yana da Kanal D Haber Müdürü
olarak görev yapıyorum” diye özetliyor.

“Demokratik bir ortam vardı
Darüşşafaka’da…”
O yıllarda Darüşşafaka’daki ortamın

“

Darüşşafaka’ya ilişkin anıları bir kamp
ateşinin etrafında başlayan Yeniçeri,
“Okul başlamadan önce bizleri İznik’te
kampa götürdüler. Çadırlarda kaldık.
O kamp hakikaten birbirimizle kaynaşmamız açısından fırsat oldu. Başımızda
muhteşem bir öğretmen olan Hayrettin
Cete vardı. Cete, bizimle hep İngilizce
konuşurdu, ağabeyler, ablalar da tercüme ederlerdi. İngilizceyle böyle tanıştım. Çok da keyifli geldi. Çünkü bir
yandan oyun oynuyorsunuz bir yandan
ders yapıyorsunuz. Özetle; Darüşşafaka
yıllarım bir kamp ateşinin etrafında o
güne kadar hiç tanımadığım çocuklarla
toplanarak başladı ve bugünlere
uzandı” diyor.

nasıl olduğu sorusunu ise bir anısıyla
yanıtlıyor: “Liseye geçtiğimiz yıl sınıfımdaki kız ve erkek öğrenciler birbirine
küstü. Biz erkekler, sınıftaki kız öğrencileri üst sınıftakilerle fazla haşır neşir
buluyorduk. Tabii Daçka’nın o ağabeykardeş ilişkisi içinde bunu kendimize
dert edinmiştik. Bu küslüğün asıl güzel
tarafı şu oldu. Bir akşam kantinde
toplandık. Karşılıklı oturduk, biz niye
böyle küstük diye tartıştık. İşte böyle
demokratik bir ortam vardı
Darüşşafaka’da…”
Haberci Yeniçeri, Darüşşafaka’nın
yaşamındaki yerini şu cümlelerle açıklıyor: “Hâlâ nereden mezun olduğum
sorulduğunda üniversiteyi değil,
Darüşşafaka’yı söylerim. Her şeyimi
Daçka üzerinden anlatırım. Tüm sohbetlerimin içinde illa bir Daçka geçer.
Hayatım boyunca Darüşşafakalı olmak
bana ayrıcalık tanıdı, çünkü
Darüşşafaka, sadece bizler için değil
onu uzaktan yakından tanıyan herkes
için çok kıymetli… Çünkü bu okul 150
yıldır hep iyi, çalışkan, dürüst insanlar
yetiştirebilmiş. Darüşşafakalıların
toplumda yarattığı böyle bir imaj var.
Örneğin; iş dünyasında Darüşşafakalılar
çalışkan, dürüst, disiplinli olarak anılır
hep…”
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“Daçkalılık, seçilmiş kardeşliktir”

“Benim en samimi dostlarım
hâlâ Daçkalılar… Tam 33 yıldır,
bu durum değişmedi.
Bu müthiş bir lüks ve zenginlik. Darüşşafaka’da öyle
arkadaşların oluyor ki -ki ben
onlara ‘seçilmiş kardeş’
diyorum- kardeşten ileri…
Çoğu insan kardeşleriyle
iyi anlaşamaz çünkü aynı
anne-babadan doğuyorsun
ve mecburen akraba oluyorsun
ama burada kardeşini seçme
özgürlüğün var. İşte benim
böyle seçilmiş kardeşlerim var
ve ben onlarla varım!..”

Darüşşafaka Lisesi’nden 1987’de
mezun olan gazeteci Funda Özkan,
Dünya gazetesinde başladığı mesleğini
Akşam gazetesinde köşe yazarı olarak
sürdürüyor. İlkokula başladığı yıl
babasını kaybeden Özkan, beşinci
sınıfa geldiğinde öğretmeninin yönlendirmesiyle Darüşşafaka Sınavı’na
giriyor ve 27. oluyor. Gazeteci Fevzi
Yeniçeri’yle dönem arkadaşı olan
Özkan’ın da Darüşşafaka anıları
İznik’te kurulan kampla başlıyor:
“Sınavı kazandıktan sonra mali durum
tespiti için Darüşşafaka’dan biri evimize geldi. Ardından da Darüşşafaka’ya
kabul edildiğimin bilgisi… O yıl sınavı
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kazanan tüm öğrencileri, okul açılmadan Daçkalı ağabeylerimizin İznik’te
kurduğu Darka Tatil Köyü’ne götürmüşlerdi. Hazırlık sınıfını bitirmiş
Darüşşafakalılar da oradaydı. Başımızda ise Darüşşafaka’nın efsanevi yöneticilerinden, muhteşem eğitimci Sir
Hayrettin Cete vardı. İşte İngilizceyle ilk
kez o kampta tanıştım. Kamptan sonra
hazırlık sınıfına başladık ve sadece İngilizce öğrendik.”

Üniversitede de Darüşşafaka
bursu
Darüşşafaka’dan sonra İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne devam

eden Özkan, “O yıl üç arkadaş aynı
fakülteye girmiştik: Ben, Fevzi Yeniçeri
ve birkaç yıl önce trafik kazasında yitirdiğimiz Atilla Güçlü… Bu arada
İtalyan Filolojisi’nde Mehmet Bahtiyar,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde İzzet
Kemal Erkal okuyordu. Dersler dışında
hep bir aradaydık. Yani üniversite yıllarında da en yakın dostlarım Darüşşafakalılar oldu. Tabii, Darüşşafaka’da
okurken hiçbir şeye para ödemiyorduk
ama hayat öyle değildi. Her gün üniversiteye gitmek için bile para gerekiyordu. O zaman da yine Darüşşafaka
yetişti ve üniversiteyi kazanan tüm
mezunları gibi bana da burs verdi”

“Darüşşafaka bana özgüven
verdi”
“Darüşşafaka olmasaydı, ben buralara
gelemezdim” diyen Özkan, “Bu,
Darüşşafaka’da okuyan her çocuk için
geçerli… Sonuçta annemin maddi durumu belliydi. Darüşşafaka’ya gidemeseydim, ortalama bir okuldan mezun
olacaktım” diye duygularını ifade ediyor. Özkan, meslek yaşamında Darüşşafaka’nın rolünü ise şöyle özetliyor:
“Darüşşafaka’da iyi bir eğitim aldık. Ki
bizler 12 Eylül darbesinin gölgesinde,
demokratik hakların ve özgür düşüncenin askıya alındığı bir dönemde
Darüşşafaka’da okuduk. Düşünün
Darüşşafaka’nın o büyük kütüphanesinde okuyacak kitap bulamazdık,
çünkü pek çok kitap yasaklanmıştı.
Neyse ki Shakespeare’leri, Steinbeck’leri, Hemingway’leri İngilizce okuduk.
Hepsinden önemlisi Darüşşafaka bana
özgüven verdi. Yirmi yaşında Türkiye’nin en mühim iş adamlarıyla, siyasetçileriyle röportajlar yapıyor, yolsuzlukların peşine düşüyordum.”
Darüşşafaka’nın hayatına kattığı paha
biçilmez değerlerden birinin de
arkadaşlıkları olduğunu vurgulayan

Özkan, “Benim en samimi dostlarım
hâlâ Daçkalılar… Tam 33 yıldır, bu
durum değişmedi. Bu müthiş bir lüks
ve zenginlik. Darüşşafaka’da öyle
arkadaşların oluyor ki -ki ben onlara
‘seçilmiş kardeş’ diyorum- kardeşten
ileri… Çoğu insan kardeşleriyle iyi anlaşamaz çünkü aynı anne-babadan
doğuyorsun ve mecburen akraba oluyorsun ama burada kardeşini seçme
özgürlüğün var. İşte benim böyle
seçilmiş kardeşlerim var ve ben onlarla
varım” diyor.
Darüşşafaka yıllarını mutlulukla yad
eden Özkan, unutamadığı bir anısını
da bizimle paylaşıyor: “Benim Daçka’daki en yakın arkadaşım,-hâlâ öyleyedi yıl yan yana yattığım Ayçin
Ocakçıoğlu (Aydoğan)… Biz hiç ayrılmazdık, bir de çok haylazdık…

“

Lisedeki son günlerimizdi, yangın
tüpünü aldık, kızlara şaka yapalım
dedik. Bütün yatakhane köpük içinde
kaldı. Meğer o köpükler sonrasında ıslaklık bırakıyormuş, bu nedenle o gece
hepimiz ıslak yataklarda yattık.“

“Mücadele etme gücünüzü
kaybetmeyin”
Darüşşafakalı öğrencilere öncelikle
kendi yeteneklerini keşfetmelerini
tavsiye eden Özkan, şöyle konuşuyor:
“Bugün Darüşşafaka’da okuyan öğrenciler bizden çok daha şanslı… Bir kere
ellerinin altında internet, sosyal medya
var. Onlar için dünya çok daha küçük.
Oysa bizler için yeşil-siyah kapının
arkasında koca bir dünya vardı ve biz
onu bilmiyorduk. Öncelikle kendilerini,
yeteneklerini çok iyi tanısınlar. Hangi

Hepsinden önemlisi Darüşşafaka bana özgüven
verdi. Yirmi yaşında Türkiye’nin en mühim iş
adamlarıyla, siyasetçileriyle röportajlar yapıyor,
yolsuzlukların peşine düşüyordum.

“

diye anlatıyor. Üniversitenin ikinci
yılında Dünya gazetesinde çalışmaya
başlayan Özkan, “İlk dış haberlerde
görev aldım. Bu da Darüşşafaka’da
öğrendiğim İngilizce sayesindedir. Ki
ben ortalama bir öğrenciydim ve yabancı dile pek kabiliyetim olduğu
söylenemez. Ona rağmen dış haberlerde çalıştım, sürekli çeviri yaptım.
İkinci yılımda Dünya’dan ayrılıp Sabah
gazetesine transfer oldum. Yıl 1990
idi. Sabah’ın üç ekonomi muhabirinden biriydim. Bu arada evlendim, tabii
para ihtiyacı daha da arttı. Bunun
üzerine kitap çevirilerine başladım.
Gündüz işe gidiyor, geceleri çeviri
yapıyor, sınav dönemlerinde de üniversiteye devam ediyordum. Sabah’tan
sonra bir süre dergicilik, ardından da
televizyonculuk yaptım. 1996’da Yeni
Yüzyıl gazetesinde köşe yazarlığına
başladım. Ardından on bir yıl Radikal,
son üç yıldır ise Akşam gazetesinde
yazıyorum” diye özetliyor.

mesleği yaparlarsa mutlu olurlar?
Çünkü bir insanın mesleği, onun
mutlu olması için en önemli çakıl
taşlarından biri... Özel hayattaki mutluluk biraz daha büyük çakıl taşı...
Bu iki temeli sağlam attığınız zaman
hayatınızı daha huzurlu geçirebiliyorsunuz.”
Özkan, Darüşşafakalı öğrencilere ise
hayata dair şu öğüdü veriyor: “Ben,
yetenekli ve başarılı bir insanım ama
birkaç yıl öncesine kadar hep geleceğe
dair endişeler duydum. Bunun en büyük nedeni parasızlıktı. Fakat Darüşşafakalı olmak büyük avantaj. Sadece
çok çalışmak ve çaba göstermek gerekiyor. Geçenlerde bir bebeğin yürümeye başlarken ortalama 2.000 defa düştüğünü okudum. Bizler de böyle olmalıyız. Kardeşlerim şunu da bilsinler,
hayat uzun, bunun inişleri de çıkışları
da olacak. Önemli olan mücadele
etme gücünü kaybetmemektir.”
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“Bir çocuğun gülümsemesi
hayatta her şeye bedeldir”
Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Medcezir gibi son yılların
çok sevilen dizilerinin senaristi Melek Gençoğlu, aynı zamanda bir Darüşşafaka bağışçısı…
Gençoğlu, “Yapacağım yardımın gittiği yerden emin olduğum, kurum olarak güvendiğim için
Darüşşafaka’yı seçtim” diyor.
Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu,
Fatmagül’ün Suçu Ne, Kuzey Güney,
Medcezir gibi son yılların çok sevilen
ve izlenen dizilerinin senaristi Melek
Gençoğlu, Darüşşafaka’yı gönülden
destekleyen ve çocukları çok seven
bir iyilik “meleği”… Darüşşafaka
Velilerini Arıyor programı kapsamında Darüşşafaka’da okuyan bir öğren-
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cinin bir yıllık eğitim giderlerini
karşılayarak “Veli Bağışçısı” olan
Gençoğlu, her fırsatta desteklerini
sürdürüyor. Aynı zamanda Darüşşafaka’nın televizyon dünyasındaki
gönüllü elçisi olan Gençoğlu, senaryosunu yazdığı dizilerde Darüşşafaka’nın tanıtımına yer veriyor.
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın duyu-

rusunu yapan Gençoğlu sayesinde
Darüşşafaka’nın giriş koşullarını
taşıyan birçok öğrenciye ve eğitimde
fırsat eşitliği misyonuna inanan pek
çok insana ulaşıldı. Günümüzde televizyonun gücü düşünüldüğünde bu
anlamlı desteği onu bir öğrencinin
değil, tüm Darüşşafakalı öğrencilerin
velisi yapıyor. Zaten kendisi de “Sanki

Darüşşafaka’daki 945 çocuğu gerçekten benimmiş gibi hissediyorum. Bir
çocuğun gülümsemesi hayatta her şeye bedeldir” diyor.
İstanbul’daki evinde eşi, annesi ve
Arife isimli kedisiyle yaşayan Melek
Gençoğlu’nu dergimize konuk ettik.
İşte sihirli kalemin öyküsü…
1959’da Nişantaşı’nda doğan Melek
Gençoğlu, Selim Sırrı Tarcan İlkokulu
ve Nişantaşı Kız Lisesi’nden sonra
1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji ve
Etnoloji Bölümü’nden mezun olur.
Sosyal psikoloji, umumi ve tecrübi

“

“

Elimden geldiği kadar çocuklarımın en iyi imkânlarda okumasını istedim ve hiçbir şeylerini
eksik etmedim. Oysa o imkânlardan mahrum bir sürü çocuk var ülkemizde…
İşte Darüşşafaka, o çocuklara bu imkânları sağlıyor. Beni en çok etkileyen ne olmuştu biliyor
musunuz? Mardin’in Bilge Köyü’ndeki düğün katliamında babasız kalan kız çocuklarına
Darüşşafaka’nın sahip çıktığını bir gazete haberinde okudum ve ondan sonra Darüşşafaka’ya
düzenli bağış yapmaya başladım.

psikoloji alanlarında ek dersler ve
pedagoji eğitimi de alan Gençoğlu,
psikoloji öğretmeni olarak çalışmak
ister ve stajını Nişantaşı Kız Lisesi’nde
yapar. Ancak 1980 döneminin karışık
ortamında tayinini isteyemez ve bu
hayalinden vazgeçmek zorunda kalır.
Çalışması gereklidir ve bir okul arkadaşının vasıtasıyla Türk Phillips’in
muhasebe departmanında işe başlar.
Sekiz sene çalıştığı bu ilk işyeri, ona eşi
Aykut Gençoğlu’nu hediye eder.
1981’de hayatlarını birleştirirler. Büyük
oğlu Aytuğ’u 1982’de, küçük oğlu
Ahmet’i ise 1986’da dünyaya getirir.
1988’de oğullarına bakabilmek için

işinden ayrılır ve üç senesini evde geçirir. Edebiyatı ve okumayı çok seven
Gençoğlu, evde kaldığı bu süre içinde
aslında hep yapmak istediği işi yapmaya, yazmaya başlar.
Dizi senaristliğine adım atma öyküsünü Gençoğlu,“İçimde hep yazma isteği
vardı. Bir dönem geldi, o birikimimin
olduğunu fark ettim. Denemeye başladım. Yazdıklarımı edebiyat öğretmeni
olan arkadaşım Gılman Tekin’e gösteriyordum. Onun vasıtasıyla Kandemir
Konduk’la tanıştım ve yazar ekibine
girdim. Orada cesaretlendim. Senaryo
üzerine yoğunlaşınca ve yaptığı işler
beğenilince insanın kendine güveni
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“

“

Büyük oğlum ABD’ye ilk gittiği sene Cumhuriyet Bayramı’nda Hürriyet New York
Gazetesi’nde bir haber çıktı: ‘Aytuğ Gençoğlu, 29 Ekim’de Amerikalılara Atatürk’ü ve
Cumhuriyet’i anlattı’ diye… Arkasında koskoca bir Türk bayrağı, öbür tarafında kocaman
bir Atatürk fotoğrafı ve oğlum kürsüde... İşte o an benim için çok önemliydi, ‘Emekler
boşa gitmedi’ dedim. İçim çok rahat, ben öğrettim çocuklarıma… Sizler de öğreteceksiniz
mutlaka, biliyorum ve bizim 945 çocuğumuz da onu biliyor, çok iyi biliyorum. O iç
rahatlığı içindeyim.

geliyor. O güven de yürütüyor, gidiyor”
diye anlatıyor.
On bir sene boyunca Mahallenin Muhtarları dizisini yazan altı kişilik ekipte
yer alan Gençoğlu, yine Kandemir
Konduk’la beraber Ana Kuzusu, İlişkiler
ve Koçum Benim dizilerini yazar. Gençoğlu’nun 20 yıl önce çalışmaya başladığı, bu ekipten arkadaşı Ece Yörenç’le
yolları bir daha hiç ayrılmaz. Ece
Yörenç’le birlikte Ay Yapım’a geçerler
ve orada peş peşe Türk televizyon tarihinde yer eden, çok sevilen dizileri yazmaya koyulurlar. Önce Zeynep dizisiyle
başlarlar, onu 24 Saat adlı bir polisiye
izler.
2006’da Gençoğlu için bambaşka bir
yeri olan Yaprak Dökümü gelir. Melek
Gençoğlu ve Ece Yörenç sihirli kalemleriyle Reşat Nuri Güntekin’in 1930 yılında basılan 134 sayfalık romanını,
beş buçuk sene süren ve Türkiye’de
milyonları ekran başına toplayan duygu yüklü bir aile hikâyesine dönüştürür: “Yaprak Dökümü’ne biz üç sene
hazırlandık. Benim için çok özeldi, seyirci için de öyle oldu. Çünkü o dizi değildi, hayattı. Her satırı ayrı bir hikâyeydi. Beş buçuk sene boyunca her
hafta, yazarken ayrı, izlerken ayrı ağladım. Oyuncularla da, hani ‘gerçek bir
aile olduk’ denir ya, gerçekten olunmuştu. Öyle ilginç bir işti ki, gençler
tarafından da çok sevildi. Benim
küçük oğlum mesela hiçbir diziyi
izlemezdi ama çarşamba
akşamları eve koşarak gelir,
oturur onu izlerdi.”
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Türk televizyonlarının
görmediği bir dizi geliyor
O yıllar, edebiyat eserlerinin dizi uyarlamaları televizyonların reyting rekortmeni olmaya başlar. Yaprak Dökümü’nün başarısının verdiği cesaretle,
bu kez sihirli değneklerini Halid Ziya
Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı romanının üzerine değdirirler. O da çok ses
getirir. Dizinin finalinin yayınlandığı
akşam Meclis’te mesaiye kalan bazı
milletvekillerinin de finali izlediği,
meclis çalışmalarının etkilendiği yorumuyla gazetelere haber olur. Daha
sonra, Reşat Nuri Güntekin’in bir
başka eseri Dudaktan Kalbe’nin dizisini
yazarlar. Menekşe ile Halil’i Elif Şafak’la
başlayıp sonra kendileri devam ettirirler. Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın rol
aldığı komedi Aşk Yeniden’i yazarlar. Ardından kalemleriyle
Fatmagül’ün Suçu Ne ve
Kuzey Güney dizilerine
hayat verirler. Bu sezon
Medcezir’le seyirciyle
buluşan sihirli

kalemler, mart ayında da yine bir
uyarlamayla ekranlara gelecek. Nermin
Bezmen’in Kurt Seyit ve Şura romanından uyarlanan dizi için Gençoğlu,
“Çok ümitliyiz. Belki de Türk televiz-

yonlarının görmediği bir iş olacak”
diyor.

“Bakmakla yetinmeyip,
görüyorum”

Dile kolay, tüm bu dizileri hep iki kişi
yazmışlar. Ay Yapım’da 10 yıl boyunca
iki kişilik dev kadroyla gece gündüz,
hafta içi hafta sonu, yaz kış demeden
çalışmışlar. Onlar yazmış, Türkiye
izlemiş…

Her hafta sayfalar dolusu insan
hikâyeleri yazabilen Gençoğlu, çok iyi
gözlem yaptığını, çevresine bakmakla
yetinmeyip “gördüğünü”, insanları
dinlediğini vurguluyor: “Bu belki de
başka bir gözle bakmak olabilir.
Mesela; yolda yürürken başkalarının
şöyle bir göz atıp geçtiği şeyleri görüyorum. Elimde olmadan dinliyorum
insanları. Örneğin; bir restoranda oturuyoruz, benim bütün dikkatim arkamdaki masada konuşulanlara kayabiliyor
ve ben onların hikâyelerini çözebiliyorum.” İnsanların severek yaptıkları işlerin belirtilerinin çocukluklarında saklı
olduğu söylenir. Güçlü bir taklit yeteneği olduğunu itiraf eden Gençoğlu,
“Hatırlıyorum, küçükken haftada iki,
üç sinemaya giderdik. Ben eve geldikten sonra bir köşeye çekilip o filmin
bütün karakterlerine bürünerek kendi
kendime yeniden oynardım. Belki yönlendirilseydim çok iyi bir tiyatrocu olabilirdim” diyor.

Sihirli formülleri ise çok iyi arkadaş olmalarında yatıyor: “Ece ile çok iyi anlaşıyoruz. Artık kardeşten öteyiz…
Birbirimizin gözünden anlarız ne demek istediğimizi. Biz her hafta oturup
birlikte bir sahne akışı çıkartırız, ondan
sonra sahneleri yarı yarıya paylaşıp
çekiliriz köşemize, oturur yazarız,
sonra birleştiririz, okuruz, senaryo
çıkar. Doğruyu bulana kadar konuşur,
tartışırız. Hayatta en güvendiğim insanlardan biridir, yoksa 20 sene ortaklık zor…”

Çocuklarıyla gurur duyan bir
anne…
Yoğun iş temposuna rağmen oğulları
Aytuğ ve Ahmet’i hiçbir zaman ihmal
etmeyen Gençoğlu, “İkisinin de çok
başarılı okul hayatları oldu, beni hiç
üzmediler. Hep dua ediyorum Allah
herkese bu mutluluğu yaşatsın diye”
diyor. Oğullarından gururla bahseden
Gençoğlu, “Büyük oğlum Aytuğ,
Kolombiyalı kimya mühendisi eşi Maria
Fernanda Gençoğlu’yla ABD’de yaşıyor.
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü
bitirdikten sonra yüksek lisansını
moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji üzerine yaptı. Geçen yıl da doktorasını ABD’de tamamladı. Şimdi
Rochester Üniversitesi’nde öğretim
görevlisi olarak çalışıyor. Küçük oğlum
Ahmet ise eşi Eda Gençoğlu’yla
Almanya’da yaşıyor.
Galatasaray Lisesi
mezunudur ve İTÜ Makina Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. Ardından
Vancouver’da
makina mühendisliği yüksek lisansı
yaptı” diye
bilgi veriyor.

Son yılların ses getiren dizilerinin senaristi Gençoğlu, Türkiye’de insanların
daha çok neyi izlemeyi sevdiği, bu işin
bir formülü olup olmadığı sorusuna şu
yanıtı veriyor: “Aslında seyircinin beğenisi hiç belli olmuyor, mesela çok iyi
diziler yayından kalkabiliyor. Bunun aslında bir formülü yok. Bununla birlikte
çatışmayı görmek istiyorlar, entrikaya
çok meraklılar. Belki de kendilerini daha iyi hissediyorlar o zaman. İyi ki bu
benim başıma gelmedi diye rahatlıyorlar. Kimisi gülmek istiyor. Daha çok
kolay anlayacakları şeyleri istiyorlar.
Televizyonun karşısında kendilerinden
bir şey bulabilmeleri önemli. Mesela
‘bu aynı bizim Emine Hanım’, ya da
‘aynısı benim başıma geldi’ gibi... Tanıdıkları insanları görmek istiyorlar.
Ama böyle bir özleme durumu da var.
Genel olarak resme çok önem verdiklerini biliyorum. Çok güzel mekânlar,
güzel kıyafetler görmek istiyorlar. Belki
de o hayal dünyası iyi geliyor, yorgunluklarını alıyor. O bakımdan da son zamanlarda diziler açısından çıta çok
yükseldi.”

Reyting yarışının müthiş bir yarış olduğunu söyleyen Gençoğlu, bir romanın
dizi uyarlamasında neden romana
birebir bağlı kalınmadığını ise şöyle
açıklıyor: “Dizilerin ayrı bir matematiği
var. Diziler bugün 90 dakika, bir
bölüm senaryosu 120 sayfa yazılıyor.
Seyirciyi televizyonun karşısında
tutabilmek için araya bazı başka çatışmalar koymak, onu açmak zorundayız.

Yaprak Dökümü’nde Ferhunde dizinin
en önemli karakteriydi, kitapta birkaç
satır geçer. Dizi yaparken o karaktere
bir can vermek lazım. Her karakteri
seyircinin izleyebileceği, seveceği,
kendiyle özdeşleştireceği biri haline getirmek için onların hayatlarına girmek
zorundayız. Öyle olduğu zaman da
genişliyor.” 1900’lerin ilk yarısında
yazılmış romanları teknolojik ve sosyal
açıdan çok farklılıkları bulunan
günümüze uyarlarken zorlanıp zorlanmadıkları sorusuna ise Gençoğlu,
“Günümüze uyarlarken daha da
değişiyor olaylar. Çünkü günümüzde
en basitinden cep telefonu diye bir
olay var. Eskiden kavuşamayan aşıklar,
haberleşemeyen insanlar, iletişimsizlik
yüzünden kopan hayatlar var. Ama
şimdi bir cep telefonu var ki her şeyi
bozuyor. O romanlar şimdi yazılsa
bambaşka yazılırdı” diyor.
2010’da Aşk-ı Memnu ile İsmail Cem
Televizyon Ödülleri’nde en iyi uyarlama
senaryo ödülünün sahibi olan Melek
Gençoğlu ve Ece Yörenç ortaklıklarının
20. yılında da Altın Kelebek’i kucaklıyor. İkili geçen sene 40.’sı düzenlenen
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“Hayata karışmak istiyorum”
Yirmi senedir çok yoğun bir tempoda
çalışan Melek Gençoğlu, yakın zamanda geçirdiği bir rahatsızlığın da etkisiyle
iş hayatına bir süreliğine ara verme kararı alıyor.

ve Pierre Loti’ye gittiğini söylüyor.
Bunca betonlaşmaya, yeşil alanların
tahribatına rağmen “Yine insan seveceği bir yer buluyor, bitmiyor şehir” yorumunu yapıyor.

“Mutluluk eşittir sağlık, bundan sonra
sağlıklı olayım yeter” diyen Gençoğlu,
eski yoğunluğunu şöyle anlatıyor:
“Biraz da hayata karışmak istedim artık. Mesela hava güzel oluyor, cumartesi ya da pazar, insanları düşünüyoyorum, kimileri Boğaz’da geziyor, kimileri sinemaya gidiyor. Bense bilgisayarın
başından kalkamıyorum, saatler yetmiyor.”

“Çok büyük isteklerim yok, Kapalıçarşı’ya, sinemaya, Mısır Çarşısı’na gitmek, açık havada yürümek istiyorum.
Çocuklarımı çok özlüyorum, arada
sırada onlara gitmek istiyorum. Hayata
karışmak istiyorum. Mesela geçenlerde
olta aldım, balık tuttum. Bilmiyorum
balık tutmasını ama denemek için ilk
attım, üç tane balık geldi” diye hayata
ve yaşadığı bu büyülü kente özlemini
anlatıyor.

“İstanbul gibi bir yer yok” diyen Gençoğlu, “Ben bunu Yaprak Dökümü’nde
Şevket’in bir diyaloğuna da yazmıştım.
Bütün kalabalığına, trafiğine, keşmekeşine rağmen, vapura binip de dışarıda oturduğu zaman insan, şehir kendini affettiriyor” diye ekliyor. Huzur bulmak ve dinlenmek için Eyüp Sultan’a

Altın Kelebek Ödülleri’nde Kuzey
Güney dizisiyle en iyi senaryo dalında
ödüle layık görülüyor. Mahallenin
Muhtarları’nı yazarken de ekip olarak
en iyi senaryo dalında Altın Kelebek
aldıkları bilgisini paylaşan Gençoğlu,
“Ece de bir gazeteye verdiği röportajında bunu söyledi, 26. Altın Kelebek
Ödül Töreni’nde Kandemir Konduk
ödülü alırken isimlerimizi söylemiş ve
‘bu kızların isimlerini unutmayın’
demişti” diyor.

istedim ve hiçbir şeylerini eksik etmedim. Oysa o imkânlardan mahrum bir
sürü çocuk var ülkemizde… İşte
Darüşşafaka, o çocuklara bu imkânları
sağlıyor. Beni en çok etkileyen ne olmuştu biliyor musunuz? Mardin’in
Bilge Köyü’ndeki düğün katliamında
babasız kalan kız çocuklarına Darüşşafaka’nın sahip çıktığını bir gazete
haberinde okudum ve ondan sonra
Darüşşafaka’ya düzenli bağış yapmaya
başladım” diyor.

“Darüşşafaka’dan çok eminim”

Çocukları mutlu etmenin kendisini de
mutlu ettiğini belirten ve Darüşşafaka’yı hiç yalnız bırakmayan Gençoğlu,
“Bir şeyler yapmak lazım, keşke herkes
yapsa. Elimden geldiği kadar her türlü
yardıma hazırım” diye duygularını dile
getiriyor.

Darüşşafaka’yı küçüklüğünden beri
bildiğini söyleyen Gençoğlu, maalesef
ki hiç tanışma şansını yakalayamadığı
amcasının bir Darüşşafakalı olduğu bilgisini paylaşıyor. Gençoğlu, “Yapacağım yardımın gittiği yerden emin
olduğum, kurum olarak güvendiğim
için Darüşşafaka’yı seçtim” diyor ve ekliyor: “Ben, elimden geldiği kadar çocuklarımın en iyi imkânlarda okumasını
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“Darüşşafaka’daki 945 çocuğu
benimmiş gibi hissediyorum”
“Ben Darüşşafaka’ya canı gönülden

Yazmaktan kopamayacağını da belirten
Gençoğlu, “Belki bir film ya da kitap
olabilir. Kendi kendime, kendi tayin
edeceğim çalışma saatlerinde yazmak
isterim. Belki sonra yorulmak isterim
yine. Çalışırsam da yine Ay Yapım’la
çalışırım” diyor.

bağlıyım. Sanki Darüşşafaka’daki 945
çocuk gerçekten benimmiş gibi hissediyorum, çünkü hepsi bu vatanın
çocukları… Bir çocuğun gülümsemesi
hayatta her şeye bedeldir” diyor ve onları gülümsetiyor.
“İyi eğitim alsınlar. Vatanlarına, değerlerine bağlı olsunlar. Büyük oğlum
ABD’ye ilk gittiği sene Cumhuriyet
Bayramı’nda Hürriyet New York
Gazetesi’nde bir haber çıktı: ‘Aytuğ
Gençoğlu, 29 Ekim’de Amerikalılara
Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anlattı’
diye… Arkasında koskoca bir Türk
bayrağı, öbür tarafında kocaman bir
Atatürk fotoğrafı ve oğlum kürsüde...
İşte o an benim için çok önemliydi,
‘Emekler boşa gitmedi’ dedim. İçim
çok rahat, ben öğrettim çocuklarıma…
Sizler de öğreteceksiniz mutlaka, biliyorum ve bizim 945 çocuğumuz da onu
biliyor, çok iyi biliyorum. O iç rahatlığı
içindeyim” diyerek sözlerini noktalıyor.

DARÜŞŞAFAKALI
HAKAN OKÇAL

“Hepimiz toplum
için güvenilir
insanlar olduk”

Darüşşafaka’dan 1973’te mezun olan Büyükelçi Hakan Okçal,
“Darüşşafaka’nın her şeyi açıktır. Birbirimizden sakladığımız hiçbir
şey olmazdı. Yalan söylemezdik. Böyle açık bir ortamda büyüdük.
Birbirimize destek olmayı, sosyal olmayı öğrendik. Bu da bize artı
değerler sağladı. Hepimiz toplum için güvenilir insanlar olduk.
Açıkçası fakültenin bana verdiği çok az şey vardır -ki Siyasal
Bilgiler çok önemli bir eğitim kurumudur-, çünkü ben çoğu şeyi
Darüşşafaka’da öğrenmiştim” görüşünü dile getiriyor.
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Arslan Hakan Okçal, 36 yıllık Dışişleri
Bakanlığı mensubu… 1973’te Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oluyor. Aynı
yıl sınıf arkadaşı Nurettin Elhüseyni’yle
birlikte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (Mülkiye) giriyor.
1977’de Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Okçal, 1978’de Dışişleri
Bakanlığı’nın sınavını kazanarak, diplomatlığa adım atıyor. Libya, Almanya,
İtalya, Belçika, Yunanistan, Nijerya ve
Makedonya’da çeşitli kademelerde
görevler üstlenen Okçal, Yunanistan’da
Gümülcine Başkonsolosu, Nijerya’da
Abuja Büyükelçisi ve Makedonya’da
Üsküp Büyükelçisi oluyor. Yakın tarihte
Türkiye’nin Seul Büyükelçisi olarak
atanan Hakan Okçal’la Güney Kore’ye
gitmeden önce bir araya geldik ve
Darüşşafaka yıllarını konuştuk.
Darüşşafaka’yla tanışma öykünüzden başlamak istiyorum. Siz
Darüşşafaka Sınavı’ndan nasıl
haberdar oldunuz?
Biz, iki kardeşiz. Kardeşim, benden bir
yaş kadar küçük... Oğuzhan Okçal…
Babamız, İstanbul Belediyesi’nde Fen
İşleri Müdürlüğü’nde mimardı. 1960’ta
yüksek tahsil için Almanya’ya gidince
ailece, Almanya’ya göçtük. İlkokula
orada başladık. 1960 İhtilâli’nden
sonra babamın bursu kesildi. Annem
çalışmaya başladı. Babam ve biz okula
giderdik, evin geçimini de annem
sağlardı. Üçüncü sınıftayken babamız
vefat etti. Türkiye’ye döndük. Eğitimimize Kocamustafapaşa İlkokulu’nda
devam ettik ve 1965’te mezun olduk.
Aynı yıl ikimiz de Darüşşafaka Sınavı’na
girdik. Ben yedinci, kardeşim ise dokuzuncu oldu. Bizi Darüşşafaka Sınavı’na
sokan ise annemdi. Babamı kaybettikten sonra annemin en büyük arzusu
ikimizin de Darüşşafaka’ya girmesiydi.
Bizi de fikren buna hazırlamıştı. İki
kardeş, Darüşşafaka’ya başladık. Ne
yazık ki Oğuzhan haylaz çıktı ve lise
birinci sınıftayken Darüşşafaka’dan
ayrıldı. Ancak Darüşşafaka’nın ona
verdiği formasyon yetti. Yıldız Teknik

Anneniz Darüşşafaka’yı nereden
biliyormuş?
Annem, hükümet gibi kadınlar vardır
ya öyleydi. Çok otoriter bir kadındı ama
bize karşı da çok müşfikti. Muhteşem
bir kadındı. Ben, her zaman şunu söylerim: Ailelerin temel direği annelerdir.
Bu nedenle annesi hayatta olmayan
çocukların Darüşşafaka’ya kabul edilmesini çok olumlu karşılıyorum. Aynı
zamanda dezavantajlı yani yoksul ailelerden gelen, babası ve annesi hayatta
olanların da alınması taraftarıyım.
Bizim dönemimizde üç gruptan da
çocuklar Darüşşafaka’da bir arada okuyordu ve bizler birbirimizin annesi mi
var, babası mı var, ikisi mi var ya da yok
mu hiç bilmezdik.
1965-1973 yılları arasında Darüşşafaka’da okudunuz. Darüşşafaka’da verilen eğitim nasıldı?
Parasız yatılı bir okulda verilebilecek en
iyi eğitimdi. İstanbul’un çok önemli aydınları, şöhretli üniversite hocaları,
sanayiciler para almadan bize ders
verirdi. Çok sayıda yabancı öğretmenimiz vardı. Bazı öğretmenlerimiz aynı
zamanda Robert Kolej’de derse girerdi.
Okul müdiremiz Nazıma Antel’i mutlaka anmam gerekiyor. Müzik öğretmenimiz, bütün liselerde kitapları okutulan Tahir Sevenay’dı. Hakikaten iyi hocalardan ders aldık. Hiçbir eksiğimiz
yoktu ama Türkiye’nin fakir bir dönemiydi. Mesela; süt ve süt ürünleri yaygın değildi, bu nedenle biz süt içmeden büyümüş bir nesiliz. Meyveyi,
sebzeyi az gördük ama bunda Darüşşafaka’nın suçu yoktu. O zaman daha
yoksul bir ülkeydi Türkiye… Öğrenciler
arasında karşılıklı bir alışveriş vardı. Kitaplarımızı değişirdik, bilgilerimizi
değişirdik, elbiselerimizi değişirdik. Fen
ve edebiyat olmak üzere iki şubeydik ve
iki şubede de çok parlak çocuklar vardı.
Şu an hepsi çok iyi yerlerdeler...

Örneğin; işadamı İbrahim Altınsay,
NASA’da görev yapan Selahattin Kayalar, Bilkent Üniversitesi’nde matematik
profesörü Sinan Sertöz, Borusan
Otomotiv CEO’su Eşref Biryıldız…
Darüşşafaka’da aldığınız İngilizce
eğitimi sizin için yeterli oldu mu?
Evet… Darüşşafaka’da öğrendiğim İngilizce fazlasıyla yetti. Hatta o yıllar
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İngilizce
eğitimi yoktu, bu nedenle bazı arkadaşlarım ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce dersi alıyordu. Bense
dört sene boyunca hiç İngilizce görmedim ve buna rağmen Dışişleri Bakanlığı’nın sınavını çok iyi bir dereceyle
kazandım. Ayrıca bir hariciye memuru
olarak tek dil yetmiyor. Mutlaka ikinci,
üçüncü dil de bilmek gerekiyor. Ben Almanca da biliyorum, az çok Fransızcam

“

var. Ama bütün genç arkadaşlarıma
Darüşşafaka’da mutlaka ikinci dili
öğrenmelerini tavsiye ediyorum.
Darüşşafaka’yı bitirdiğiniz yıl
üniversiteye başlıyorsunuz…
Evet… Ancak 1973 yılında üniversite
sınavına girenler, ikinci kez sınava girmek durumunda kaldı, çünkü o yıl
sınav soruları çalındı ve sınav, Türkiye
genelinde iptal oldu. Çok iyi bir puan
aldım, istediğim üniversiteye giriyordum. Tercihimi Darüşşafaka’dan sınıf
arkadaşım Nurettin Elhüseyni’yle beraber Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden yana yaptım. Çünkü
babamız vefat ettiğinde annem genç
bir kadın olarak yabancı bir ülkede ne
yapacağını bilmiyor. Çaresiz Türk Konsolosluğu’na gidiyor. Orada genç bir
konsolos cenazenin Türkiye’ye gönde-

İnsanı var eden bazı öğeler vardır: Bunun başında aile ve
sosyal çevre gelir. Bu ailenin içine ben, Darüşşafaka’yı da
koyuyorum. Annem temel direğimizdi. Daha sonra iki
büyük aileye daha mensup oldum: Mülkiye ve Dışişleri
Ailesi… Beni bu iki büyük aileye hazırlayan ise
Darüşşafaka’dır.

“

Üniversitesi’ni bitirdi ve şu anda yüksek
makina mühendisi… Darüşşafaka’nın
kapısından içeri giren herkes gibi o da
kendisini hep ailemizin bir parçası
olarak gördü. Bense 1973’te mezun
oldum.
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Siyasal’dan arkadaşımızdı ve 1 Mayıs
1976’da kör bir kurşuna kurban gitti.
O yılları kazasız belasız atlattık. Dört
senede okulu bitirdim. Dışişleri Bakanlığı’nın açılan ilk sınavına girdim ve
kazandım.
Kariyerinizin kilometre taşlarını
bizimle paylaşır mısınız?
Uzun bir imtihan sürecinin ardından
1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdim.
Bakanlıkta iki yol vardır: Biri idari ataşelik dediğimiz ihtisas memurluğu, diğeri
de meslek memurluğudur. Ben, meslek
memurluğunu seçtim. Dışişleri’nde
liyakat sistemi hâlâ bozulmadan devam
ediyor ve liyakat sisteminin en tepesindeki mevki ise büyükelçilik… Ben,
dokuz yıllık büyükelçiyim. Darüşşafaka’dan üç büyükelçi çıktı: Ali Asım
Ağabeyimiz, Halit Çevik ve ben… Şu an

rilmesi için anneme çok yardım ediyor.
Annem hayatı boyunca o konsolosa
dua etti ve hep, “Çocuklarımdan biri
onun gibi olsun” dedi. Biz iki kardeş bu
telkinle büyüdük. Bilinçaltıma o kadar
işlemiş ki Darüşşafaka’dan sonra hiç
tereddütsüz Siyasal Bilgiler’i seçtim. Ki
İstanbul’da istediğim üniversiteye girebiliyordum.
Üniversite yıllarınız nasıl geçti?
O yılların Ankara’sı çok zordu. İmkânları bol olan bir yer değildi. Hava kirliliği korkunçtu. Fakir ailelerden gelen
çocuklardık. Ben, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldığım bursla okudum.
Ancak bu burs cüzi bir rakamdı ve
çoğu kez ay sonunu getiremezdim.
Üniversitenin son yıllarında ise sağ-sol
çatışmaları başladı ve çok sayıda genç
değer, kayboldu gitti. Onlardan biri de
Darüşşafaka mezunu Ali Fuat Okan’dı.
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“

“

Babamız vefat ettiğinde annem genç bir kadın olarak yabancı bir ülkede ne yapacağını bilmiyor.
Çaresiz Türk Konsolosluğu’na gidiyor. Orada genç bir konsolos, cenazenin Türkiye’ye gönderilmesi için anneme çok yardım ediyor. Annem hayatı boyunca o konsolosa dua etti ve hep,
‘Çocuklarımdan biri onun gibi olsun’ dedi. Biz iki kardeş bu telkinle büyüdük. Bilinçaltıma
o kadar işlemiş ki Darüşşafaka’dan sonra hiç tereddütsüz Siyasal Bilgiler’i seçtim.

sırada bekleyen birkaç kızımız var. İnşallah onlar da büyükelçi olur. Sınavı
kazandıktan sonra askere gittim, döner
dönmez de yurt dışına atandım. İlk
görev yerim Libya, Bingazi Başkonsolosluğu idi. Muhteşem güzel bir yerdi.
Çok sayıda Türk şirketi ve işçisi vardı.
Bugün o ülkenin böyle tarumar olmasına hakikaten çok üzülüyorum.
Libya’dan sonra bu kez Almanya’ya
konsolos olarak atandım.
Babanızı kaybettiğiniz ülkeye
konsolos olarak gitmek nasıl bir
duyguydu?
İlginçti… Özellikle annem, bu görevimden ötürü çok gurur duydu. Ardından
iki yıl Ankara’da idari kısımda görev
yaptım. Sonra NATO Savunma Koleji’ne
gönderildim. Altı ay Roma’da eğitim
gördüm. Yüksek rütbelilerin gittiği bir
kurstu ve ben genç bir başkatiptim.

Darüşşafakalı olmanın kariyerinize etkileri nelerdir?
Darüşşafaka’nın her şeyi açıktır. Birbirimizden sakladığımız hiçbir şey olmazdı. Yalan söylemezdik. Böyle açık bir ortamda büyüdük. Birbirimize
destek olmayı, sosyal olmayı öğrendik. Bu da bize artı değerler sağladı, hepimiz toplum için güvenilir insanlar olduk. Açıkçası fakültenin bana verdiği
çok az şey vardır -ki Siyasal Bilgiler çok önemli bir eğitim kurumudur-, çünkü
ben çoğu şeyi Darüşşafaka’da öğrenmiştim. Biraz üzülürdüm, başka çocuklar bizden çok daha fazla çalışır ama daha düşük not alırdı. Türkiye’nin
eğitim kalitesini yükseltmek, ezberci eğitimden çağdaş eğitime geçmek
lazım ve Darüşşafaka’nın sorgulayıcı, sorucu eğitim sisteminin bunun için
model olacağını düşünüyorum.

Ekonomi, siyaset, felsefe okuduk ve
NATO ülkelerinde incelemelerde bulunduk. Kursu bitirdikten sonra Brüksel’ deki NATO Daimi Delegeliği’ne
başkatip ve müsteşar oldum. 1992’de
Gümülcine’ye başkonsolos olarak atandım, 38 yaşındaydım. Ki o yıllar o kadar
genç yaşta bu göreve atama yapılmazdı. Yunanistan’da üç sene kaldım.
Ardından Amerika Dairesi Başkanı oldum, sonrasında da tekrar Almanya’ya
tayin edildim. Önce Bonn Büyükelçiliği’ne birinci müsteşar, ardından
Berlin Büyükelçiliği’ne elçi müsteşarı
oldum.
Araştırma genel müdür yardımcısı
olarak Türkiye’ye döndüm. Uluslararası
terör konularına bakıyordum ve göreve
başladıktan kısa bir süre sonra ABD’de
11 Eylül saldırısı yaşandı. Tabii, bizler
için çok yoğun bir mesai dönemi
başladı. Hakikaten sıkıntılı yıllardı.
2004’te Nijerya’ya büyükelçi olarak
tayin edildim. Nijerya, Afrika’daki zorlu
ülkelerden biriydi. Afrika’da beş
büyükelçiliğimiz vardı ve onların en
büyüğü de Nijerya’daki idi. Orada üç
buçuk sene boyunca 10 Batı Afrika
ülkesine baktım. Ardından da Üsküp
Büyükelçisi oldum.

Türkiye’nin Seul Büyükelçisi olarak
Güney Kore’de göreve başladım. Aynı
zamanda Kuzey Kore nezdinde de
büyükelçiyim.
Unutamadığınız bir Darüşşafakalı
dersem aklınıza ilk gelen kim olur?
O kadar çok var ki ama Talha Çamaş’ı
söyleyebilirim. Ben, Darüşşafaka’ya
başladığımda Talha Çamaş, ortaokul
ikinci sınıftaydı. Aynı etüt masasında
otururduk. NATO Zirvesi’nin organizasyonunda birlikte çalışma şansım oldu.
Çok zarif, muhteşem bir insandır ve
insan sevgisiyle doludur. Ayrıca
Cemiyetimizin eski başkanlarından,

Aziz Nesin’in de sınıf arkadaşı olan
Fettah Aytaç’ı da belirtmek istiyorum.
Darüşşafakalı olmak sizin için ne
ifade ediyor?
Büyük bir aileye mensubiyet… İnsanı
var eden bazı öğeler vardır: Bunun
başında aile ve sosyal çevre gelir. Bu
ailenin içine ben, Darüşşafaka’yı da
koyuyorum. Annem temel direğimizdi.
Daha sonra iki büyük aileye daha mensup oldum: Mülkiye ve Dışişleri Ailesi…
Beni bu iki büyük aileye hazırlayan ise
Darüşşafaka’dır.
Darüşşafakalı öğrencilere hariciyeyi tavsiye eder misiniz?
Tabii ki… Geriye baktığımda hariciyenin
bana bir yaşam tarzı verdiğini görüyorum. Ben, 24 saat Dışişleri Bakanlığı
mensubu oldum. Devleti temsil ettiğimiz için hep saygı gördük, büyük bir
maddi kazancımız olmadı ama çok
büyük tatminler kazandık.
Darüşşafakalı öğrencilere
mesajınız var mı?
Darüşşafaka muhteşem bir eğitim kurumu, şimdiye kadar hep en önde koştu. Hepsinden beklentim en önde koşmaları ve Darüşşafaka Marşı’nın hakkını vermeleri…

Nijerya 150 milyon, Makedonya ise
2 milyon nüfuslu, yoğun tarihi ilişkilerimizin olduğu ve muhteşem güzel bir
ülkeydi. Yakın tarihimizi orada birebir
yaşadım. Balkanlar ve Orta Avrupa
Genel Müdürü olarak merkeze geldim
ve üç seneyi aşkın bir süre Ankara’da
bu görevi sürdürdüm. Şimdi de
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BAĞIŞÇILARIMIZ
MAHMURE ÖZÇELİK

“En değerli teşkilattır Darüşşafaka”
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı, ressam Mahmure Özçelik, “Darüşşafaka tabii ki Türkiye’nin en
büyük yardım kuruluşu. Benim çocuğum olmadı. Biz eşimle elimizdeki imkânlarla hep çocuk okuttuk. Zor şartlarda okumaya çabalayan bir çocuğun elinden tutmak ne kadar ulvi bir olay. Çocuklara
verdiği eğitim ve onlara sahip çıkma yönünden bence en değerli teşkilattır Darüşşafaka... Güvenilir,
büyük bir cemiyettir. Dileğim o ki, daha çok öğrenci okutsun” diyor.
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Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları arasında yer alan Mahmure Özçelik, İstanbul Beyoğlu’nda doğuyor. Eyüp Ortaokulu’nun ardından Çapa’daki Selçuk
Kız Meslek Lisesi Resim ve Moda Bölümü’nden mezun oluyor. “Ben hep sanatla yoğruldum” diyen Mahmure
Özçelik resim yapmaya nasıl başladığını
şöyle anlatıyor: “Çocukluğumda el becerim çok iyiydi. Altı yaşından beri elime kâğıt kalem geçtiği zaman hep bir
şeyler çizerdim. Ailem sanatsever bir
aileydi. Asıl, hem aile dostumuz hem
resim hocam olan Kemal Zeren, ‘bu
çocuk çok kabiliyetli, sakın bırakmayın
ve bir yerlere yollayalım’ diye çok
üstümde durmuştu” diye anlatıyor.

Zeren’in her biri Mahmure Özçelik’in
çocukluğunda portresini çalışmış.
Özçelik, Kemal Zeren’in yaptığı iki
portreyi bugün de zevkle saklıyor ve
portrelerin kendisi için en büyük anı
olduğunu ifade ediyor. Küçükken
Kemal Zeren’le gittiği Adalar, Boğaz,
Sarıyer, Çamlıca ve Pierre Loti Tepesi’nde çok çalışan ve güzel eserler
yaratan Özçelik, “O yaptıklarımızın
içinde bazı yerlere dokunurdu Kemal
Zeren, ama onun bir tuşu dahi benim
eserimi ortaya çıkarırdı. Bir fırça darbesi
yeterdi. Korkunç bir sihir vardı. Çok iyi
ressamdı” diyor ve günümüzde öyle
sanatçılara ender rastlandığı görüşünü

Resim yapmaya 1945’te Kemal Zeren’le
başlayan Özçelik, 1946’da 9-11 yaş
grubu arasında düzenlenen Londra
Uluslararası Resim Yarışması’na Türkiye’yi temsilen “Rüya” isimli sulu boya
resmiyle katılıyor ve birincilik kazanıyor.
Özçelik, “Beni ilk teşvik eden de budur
ve sonra resim yapmayı hiç bırakmadım. Hocam da çok mutlu oldu, çünkü
onun öğrencisi Türkiye’den kazandı”
diye o günleri hatırlıyor.

Devrin önde gelen
ressamlarından ders aldı
1945’ten itibaren hep Kemal Zeren’le
çalışan Özçelik, uzun yıllar o devrin
önde gelen ressamlarından İbrahim
Çallı, Zeki Kocamemi, Prof. Dr. İlhami
Demirci ve Orhan Ersoy atölyelerinde
de ders alıyor. Özçelik o yıllara, “Prof.
İlhami Demirci’nin Fatih Horhor’da
güzel bir atölyesi vardı. İbrahim Çallı,
Zeki Kocamemi gibi o dönemin dev
sanatçıları oraya gelir, birlikte çalışırlardı” diye anlatıyor.

İz bırakan hocası: Kemal Zeren
O devrin büyük ressamları arasında
öğretmeni Kemal Zeren’in Mahmure
Özçelik’in kalbinde ayrı bir yeri var.
“Tabii ki en mükemmeli Kemal Zeren.
Çok şükür öyle bir etkisi olmuş ki, onu
sürdürüyorum” diyor. Kemal Zeren’in
bir dönem Darüşşafaka’da öğretmenlik
yapması da kendisini mutlu eden güzel
bir tesadüf. İbrahim Çallı, Zeki Kocamemi, İlhami Demirci ve Kemal

Mahmure - Alaaddin Özçelik...
paylaşıyor: “Eski sanatçıların silahı
fırçaydı. Ama şimdi öyle değil. Şimdikileri biz, büyük bir beceri, buluş diye
izliyoruz ama eski ressamlar bize resmi
sevdirdi. Biz onları görerek resmi sevdik
ve çalıştık.” Bugün de rahmetli Kemal
Zeren’in kızı, damadı ve torunlarıyla
dostluğunu sürdüren Özçelik, “Onu
çok şükür ben de yaşıyorum, onlar da
yaşıyor, yaşatıyoruz” diyor.

“Sanat, o zamanlar çok
değerliydi”
Genç kızlığında ailesiyle Beyazıt’ta
yaşayan Özçelik, sonradan hayatını bir-

leştireceği Yüzbaşı Alaaddin Özçelik’le
de orada tanışıyor: “Bir arkadaşımın
gelinliğini ben dikmiştim. O da onların
dostuymuş, tanıştık. Dört kız kardeş
gitmiştik, en küçükleri bendim, buna
rağmen eşimin dikkatini biraz fazla
çekmişim, benimle çok ilgilendi. Tanışmamızın üzerinden bir ay geçtikten
sonra 1953’ün 11 Mayıs’ında Harbiye’deki Orduevi’nde nikâhımız ve
düğün törenimiz yapıldı. Teşvikiye’ye
gelin geldim.” Uzun süre Teşvikiye’de
yaşayan Özçelik çifti, daha sonra sanat
dünyasına yakın bir yaşam için Taksim’e
taşınıyor: “Sanat o zamanlar çok değerliydi. Çok aktif bir yaşamımız oldu.
Hilton Oteli’nin açılışında bile bulundum. Eşim Harbiye’de Askeri Müze’yi
kurmak için görevlendirildi. Beyoğlu’nda ‘Harem’ isminde bir butik açtım.
İş hayatıma dikişle başladım. Orada
hem zevkimi tatmin ettim hem el sanatımı geliştirdim. Mutlu, zevkle çalıştığım yıllarımdı.”
Mahmure Özçelik, 10 yıl önce kaybettiği sevgili eşi Alaaddin Özçelik’i, “çok
zarif bir insandı” diye tarif ediyor.
Emekli bir albay olan eşinin de ressam
olduğunu ve ağırlıklı olarak restorasyon
çalışması yaptığını belirtiyor. Ressam
Orhan Ersoy’la Cihangir’de açtıkları
atölyede çok değerli resimlerin
restorasyonunu hep birlikte yaptıklarını
vurgulayan Özçelik, “Bugünün meşhur
koleksiyonerleri dahi oraya gelir, resimleri restore ettirirlerdi. O dönemde
elimize geçen resimlerin içinde
Picasso’nun bir örneği bile vardı. Çok
değerli ressamların eserlerini restore
ediyorlardı. Ben de üst katında kendi
duygularımla oturur çalışırdım” diye
anlatıyor o günleri.

Sakıp Sabancı’da eseri var
Birçok resim yarışmasına katılan ve
başarılar kazanan Mahmure Özçelik’in
en çok hatırında kalan, 1986’daki
Jokey Kulübü’nün yarışması… Çünkü
bu yarışma için çok sevdiği atların
resmini yapmış, “Koşu” isimli eseri
600’den fazla eserin içinde ilk 12’nin
içine girmiş ve daha da önemlisi eserini
merhum iş adamı Sakıp Sabancı satın
almış: “O bir bomba etkisi yaptı,
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gazeteler ‘Mahmure Özçelik’in atları
yerini buldu’ diye manşetlerle duyurdu.
Birçok arkadaşımız ‘Biz de katıldık ama
Sakıp Bey’in dikkatini senin eserin çekti’
dediler” diye anlatıyor ve ekliyor:
“Sakıp Sabancı resmi aldı ve ödemek
için beni çağırdı. Dedim ki, ‘Sakıp Bey
bu para bende üç günde biter gider
ama sizden bir anı isterdim. Ben nasıl
diyeceğim Sakıp Bey benden resim aldı
diye.’ ‘Efendim ben hazırım’ dedi, o
kadar mükemmel ki… Gönül Galerimden adlı kitabını imzalayıp bana hediye
etmişti. ‘İşte bu oldu’ dedim, ‘benim
için servet bu’. İnsan böyle şeylerle
yaşıyor daha çok.”

Güzel Sanatlar Birliği, Ressamlar Derneği, Ankara Kadın Sanatçılar
Derneği ve A.B.D. Ulusal Kadın Sanatçılar Müzesi (The National
Museum of Women the Arts) üyesi olan Mahmure Özçelik’in
yapıtları bugün, Kültür Bakanlığı, müzeler, banka genel
müdürlükleri, belediye ve üst düzey koleksiyoncular, sergi yaptığı
galeriler gibi yurt içi ve dışında pek çok sanatseverde bulunuyor.

Mahmure Özçelik, Sakıp Sabancı’nın
hediye ettiği “Gönül Galerimden”
kitabıyla...

24 kişisel, 300 karma sergi
Bugüne dek 24 kişisel sergi açan ve
300’ün üzerinde grup ve karma sergiye
katılan Mahmure Özçelik, sergi açmaya
1980’li yıllarda başlıyor. Jokey
Kulübü’nün yarışmasının ardından
1986’da İstanbul Teşvikiye’de ilk büyük
sergisini açıyor ve onu yeni sergiler
izliyor: “1986’da açtığım ilk büyük
sergim benim için çok değerlidir. O
dönemin Kültür Bakanı Avni Akyol,
Akademi müdürleri, Akademi ressamları, profesör arkadaşlarımız sergime
katıldılar ve beni teşvik ettiler. İlk
sergimde çok resim sattım ve ondan
sonra hep hızlı hızlı gitti benim sergi-
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lerim. Hep teklif aldım. Tabii bu da beni
yeni sergiler açmaya hep teşvik etti.
Çok verimliydim, çok eser yaratıyordum, çok çalışıyordum. Günde sekiz
saat tuvalin karşısında fırça kullanıyordum.” Güzel Sanatlar Birliği, Ressamlar
Derneği, Ankara Kadın Sanatçılar
Derneği ve A.B.D. Ulusal Kadın
Sanatçılar Müzesi (The National
Museum of Women the Arts) üyesi
olan Mahmure Özçelik’in yapıtları
bugün, Kültür Bakanlığı, müzeler,
banka genel müdürlükleri, belediye ve
üst düzey koleksiyoncular, sergi yaptığı
galeriler gibi yurt içi ve dışında pek çok
sanatseverde bulunuyor. Hayatının
dolu dolu ve mutlu geçtiğini ifade
eden Mahmure Özçelik, eşiyle birlikte
Türkiye’nin her yerini gezdiğini, özellikle Karadeniz Bölgesi’nden ve Bolu’dan etkilendiğini belirtiyor: “Oralarda
bol bol çalışmalar yaptık. Bolu çok
verimli, çok müthiş. Bolu’nun dağlarını,
tepelerini çok iyi bilirim.”

“Doğayı çok seviyorum”
Çalışmalarını doğadan aldığı güçle
sürdürdüğünü belirten Özçelik, “Hep
doğa içerikli çalışıyorum. Öyle başladı
öyle gitti, çünkü o içime işlemiş artık.
Doğayı çok seviyorum. Resim yapmak
bir şeyi kalıcı kılmaktır. Sanatçı gördüğünü ayıklayacak, doğada en güzelini
kendine yaklaştıracak, ondan sonra
oturup onu çalışacak. Yedigöller’i çok
çalıştım, Karadeniz’de, güneyde çalıştım. Doğayı ancak çalıştığım zaman
yaşatıyorum” diyor. Özellikle çiçekleri
çok seven Özçelik’in çiçek tabloları
dillerde… 1990'dan beri yaz aylarını
geçirdiği Didim’deki evlerinin bahçesinde yetiştirdiği güller, manolyalar resimlerinin vazgeçilmez unsurları… Dünyanın pek çok ülkesini ziyaret eden ve gittiği yerlerde de hep doğayı gözlemleyen Özçelik, “Mesela Kızıldeniz’de
yüzmek, mercanları dalarak izlemek,
çok güzel bir şey… Deniz altı mercanları resimlerimi onun etkisiyle yaptım.

Uzak Doğu’ya, Hindistan’a gittim,
Everest’in zirvelerinin üstünde helikopterle dolaştım, beyaz gecelerde
Rusya’ya gittim, Tuna’da ve Volga’da
gemiyle gezdim. O kadar güzel yerler
ki...” diye anlatıyor.
Didim’de evinin bahçesinde ağaçların
altında kurduğu atölyede isteyen
herkese resim dersi veren Özçelik,
“Didim’de resim dersleri veren ilk eğitmenim. Öğrencilerimin arasında fakültelere hazırlanan liseli gençler de
emekliler de vardı, çoğu sonradan
resim sergileri açtı” diyor.

İnsan neden resim yapar?
“İnsan neden resim yapar?” diye sorduğumuzda, “Tabii ki mutlu ettiği için”
diye cevap veriyor. Resim yaparken çok
mutlu olduğunu söylüyor ve hem kendisinden hem resimlerinden çok pozitif
bir enerji yayılıyor. Psikolog dostu Suna
Tanaltay’ın, “Sen severek çalışıyorsun
Mahmurcum, sen seviyorsun” dediğini
söylüyor ve ekliyor: “Başarımı da sevdiğim işi yapmaya borçluyum.”
Bugün de onu hayata bağlayan resim
çalışmalarını sürdüren Özçelik, yepyeni
eserlerle yeni bir sergi açmak istiyor.
Almanya’da yaşayan ablası Aliye
Biçken’in de Güzel Sanatlar Akademisi
mezunu ve Bedri Rahmi’nin en sevdiği
öğrencisi olduğunu belirten Özçelik,
ablasının eserlerinden bir sergi açmak
istediğini kaydediyor.

Bağışçısı olduğu Darüşşafaka’nın yararına 9 Eylül - 25 Ekim 2013
tarihleri arasında Güneş Sigorta Sanat Galerisi’nde seçkin eserlerinden oluşan bir resim sergisi açan Mahmure Özçelik, “Artık
benim için birinci derecede el uzatacağım, yardım edeceğim
kuruluş Darüşşafaka. Onun için ben mutlulukla daha da güzel
şeyler düşünüyorum” diye konuşuyor.
“Resmi seven, resme değer
veren kişiler azaldı”
Günümüzde Türkiye’de resim sanatına
yeterli önemin verilmediğinden yakınan
Özçelik, “Ben resmin değer gördüğü
devrede yetiştim ve hayatımı da öyle
geçirdim. Son zamanlarda çok büyük
sanatçılar var içimizde. Ama onları
destekleyen kişiler yok diyebileceğim
kadar az. Resim sanatı Türkiye’de istenilen ortama girmişken çıktı. Geriye
dönüş 20 sene içinde oldu ve son
senelerde iyice geriledi. Resmi seven,
resme değer veren kişiler azaldı. Bu da
benim için en büyük acı. Ayrıca, benim
anladığım anlamda resim olarak
çalışma da artık çok azaldı. Yenilik
yaratmak çok güzel bir şey ama resim
başka bir şey. Resim bir beceri değil,
ayrı bir sanattır. Sevilerek alınan ve duvarınızı süsleyen bir eserdir. Parayı aklamak için bir şey değildir. Ticari anlamda
resim olmaz, yapılmaz” görüşünü belirtiyor.

“Dileğim o ki, Darüşşafaka
daha çok öğrenci okutsun…”
Darüşşafaka Cemiyeti’nin vasiyet
bağışçısı olan Mahmure Özçelik,
“Darüşşafaka tabii ki Türkiye’nin en
büyük yardım kuruluşu. Benim
çocuğum olmadı. Biz eşimle elimizdeki
imkânlarla hep çocuk okuttuk. Zor
şartlarda okumaya çabalayan bir
çocuğun elinden tutmak ne kadar ulvi
bir olay. Çocuklara verdiği eğitim ve
onlara sahip çıkma yönünden bence en
değerli teşkilattır Darüşşafaka. Güvenilir, büyük bir cemiyettir. Dileğim o ki,
daha çok öğrenci okutsun…” diyor.
Son olarak Darüşşafaka’nın yararına 9
Eylül - 25 Ekim 2013 tarihleri arasında
Güneş Sigorta Sanat Galerisi’nde
seçkin eserlerinden oluşan bir resim

sergisi açan Özçelik, “Çok aktif
araştırdım ve bütün dostlarımı davet
ettim. Cemiyet yönetimi de çok canlı,
içten çalıştı. Artık benim için birinci
derecede el uzatacağım, yardım edeceğim kuruluş Darüşşafaka. Onun için
ben mutlulukla daha da güzel şeyler
düşünüyorum” diyor.

“Güzeli çok seviyorum… Beni
ayakta tutan o”
Yaşama sevincinin çok kuvvetli olduğunu ve resim yapmaktan kopamayacağını söyleyen Mahmure Özçelik, yine
doğayı, baharı resmetmek istediğini
ifade ediyor. Sonbahar resimleri yapmak için Kanada’ya, kiraz zamanı
Japonya’ya ve hiç görmediği Güney
Afrika’ya gitmek istiyor. Hayvanlar
içinde en çok sevdiği kelebeklerin de
resmini yapmayı arzu ediyor.
“Güzeli çok seviyorum. Bu çok mühim
bir şey, beni ayakta tutan o. Allah’a
inanıyorum beni çok seviyor ve bana
güzel şeyler yaşatıyor. Ben ondan hep
sağlık ve mutluluk bekliyorum. Uzun
ömür değil, ama mutlu, huzurlu, temiz
ve güzel yaşamak istiyorum” diyerek
söyleşimizi bitiriyor.

Mahmure Özçelik ve Talha Çamaş...
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Seksen üç yıldır süren aşk
Darüşşafaka’nın yeşil-siyah kapısından içeri adım atmasının
üzerinden 83 yıl geçen Tahsin Bumin, sanki dünmüş gibi o
günleri anımsıyor. Onun Darüşşafaka hikâyesi, 10 yaşlarında üvey
annesiyle anlaşamadığı için evden kaçmasıyla başlıyor.
O zor günlerde Darüşşafaka mezunu, öğretmen Bahattin Tansel
(DŞ’1913), onun elinden tutuyor ve o bu eli hiç bırakmıyor.
Tahsin Bumin, en kıdemli Darüşşafakalılar arasında yer alıyor. O, hafızasıyla,
yaşam enerjisiyle 94 yaşında bir delikanlı… 1931 yılında girdiği Darüşşafaka’dan 1939’da mezun oluyor. Önce
kimya fakültesine giriyor, ardından
hukuk, son olarak iktisat… Çalışmak
zorunda olduğu için hiçbirini bitiremiyor. Mezuniyetinin üzerinden 75
koca yıl geçse de Darüşşafaka’yla
bağlarını hiç koparmıyor. Darüşşafaka’nın adı geçtiğinde gözleri ışıl ışıl
oluyor. Ortaköy’deki Darüşşafakalılar
Lokali’nin (Cahit Örge-Halit Ziya Yılmayan’ın Yeri) müdavimi… Her çarşamba burada yapılan buluşmalara
katılıyor, “kardeşlerim” dediği genç
Darüşşafakalılara anılarıyla ışık tutuyor.
Evinde ziyaret ettiğimiz Bumin, 1332
yılında (1916) basılmış Darüşşafaka
tarihçesi, Darüşşafaka’nın 100. Yılında
hazırlanmasında görev aldığı kitap,
Darüşşafaka yıllıkları, Darüşşafaka’dan
gönderilmiş davetiyeler, fotoğraflar ve
daha bir sürü belgeyle bizleri karşılıyor.
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Kızıl saçları nedeniyle Darüşşafaka’da
“Moskof Tahsin” diye anılan Bumin,
1920’de Üsküp’te doğuyor. 1923’te
Türkiye’ye göç eden ailesi, önce İzmir’e
ardından da İstanbul’a yerleşiyor.
Bumin hikâyesinin devamını şöyle
anlatıyor: “Okula başlama çağım gelince beni, Beyazıt’taki
5. İlkokul’a veriyorlar ama
okullar önceden başladığı
için yeni eğitim yılını
beklemem gerekiyor.
Bu altı aylık bekleme
zamanında da
mahalle mektebine yani
medreseye
gittim.

Medrese, Beyazıt’taki Şehzadepaşı’ndaki caminin içindeydi. Hem Arap alfabesini hem de yeni alfabeyi orada
öğrendim. Ertesi sene 5. İlkokul’da
birinci sınıfa başladım, ama okumayazma ve matematik bildiğim için beni
ikinci sınıfa geçirdiler. Kaybettiğim
seneyi bu şekilde kazanmış oldum. Bu
arada annemi küçük yaşta kaybetmiştim. Babam da ikinci kez evlendi ve
ardından da Aksaray’a taşındık. Orada
45. İlkokul’a devam ettim. Üçüncü
sınıfı da orada okudum.”
Darüşşafakalı bir öğretmenle
başladı her şey…
En kıdemli Daçkalı Bumin’in
Darüşşafaka’yla
tanışma öyküsü

ise bir hayli ilginç: “Üvey annemle hiç
anlaşamadığım için evden kaçtım.
Tesadüfen Bahattin Tansel isminde
Darüşşafaka mezunu bir öğretmenle
tanıştım. Bahattin Bey, beni sokaktan
alıp, evine götürdü. Ardından babamı
bulup konuştu, onların yanına dönmek
istemediğimi söyledi. Böylelikle onun
evinde yaşamaya başladım, kısa bir
süre sonra babam vefat etti. Bahattin
Bey de beni Darüşşafaka imtihanına
soktu. Sene 1931…
”Yazılı ve sözlü sınavı kazanıp, Darüşşafaka’da 4. sınıfa başlayan Bumin,
“Orada iki tanıdığım çıktı. Biri 45.
İlkokul’dan arkadaşım olan Aziz Çöl
idi. Aziz’in ağabeyi Yaşar Çöl de
Darüşşafakalı idi. Diğeri de Beyazıt’ta
5. İlkokul’dan arkadaşım İbrahim...
Bu nedenle hiç yabancılık çekmedim.
Aziz’le çok iyi arkadaş olduk, vefatına
kadar hep görüştük” diyor.
“Fevkalade hocalardan ders aldık”
Başarılı bir öğrenci olduğunu belirten
Bumin, “O yıllarda Darüşşafaka’da ortaokul ve lisede birer kez sınıfta kalma
hakkı vardı. Aziz Çöl hem ortaokul
hem de lisede kaldı. Ben hiç kalmadım.
Orta sondayken sınıf mevcudumuz 48
kişiydi ancak 19 kişi liseye geçebildik.
Matematiğim çok iyiydi, öyle ki
matematik hocamız ‘Sıfırcı Mustafa
Bey’ ile münakaşa ederdim. Örneğin;
ortaokul ikinci sınıfta basit bir denklem
yapmıştı tahtaya… Biz o zamanlar
denklem değil ‘muadele’ diyoruz. Ben
hocaya denklemin yanlış olduğunu
söyledim, önce itiraz etti, sonra o da
yanlış olduğunu kabul etti” diye keyifle
anısını paylaşıyor ve ekliyor: “Ama
Sıfırcı Mustafa çok bilgili bir hocaydı.
Aslında Darüşşafaka’daki hocaların
çoğu gönüllü ders verirdi ve hepsi
fevkalede bilgili hocalardı. Örneğin; 9.
sınıfta matematik hocamız Lütfü
Atalık idi. Biz ona ‘Mantık Lütfü’
derdik. Milli Eğitim Bakanlığı,
matematik terimlerinin düzenlenmesi için onu vazifelendirmişti. Bugün
kullanılan pek çok
matematik teriminin
isim babası odur.

Yine lise son sınıfta edebiyat hocamız
zamanın en büyük şairlerinden Servet-i
Fünuncu Hüseyin Siret idi.”
“Tahsin Bumin duman attırıyor”
Darüşşafaka’dan 1939’da mezun olan
Bumin, “Kimsem yoktu. Kız kardeşim
vardı ama üvey annemle kalmıştı ve
ilişkimiz kopmuştu. Ben, sekiz yıl
boyunca hafta sonları ve yaz tatilleri
dâhil hep Darüşşafaka’da kalmıştım.
Benim gibi öğrencilere o yıllar ‘bekâr’
derlerdi. Dışardan sadece Bahattin
Bey’le bağım vardı, ki ‘Bumin’ soyadını
da bana o verdi. Mektepten çıktıktan
sonra kısa bir süre onun yanında
kaldım. Kimya fakültesine kaydımı yaptırdım ama oraya bir ay devam edebildim çünkü bizden laboratuvar
masrafı istenmişti ve benim param
yoktu. Mecburen fakülteden ayrıldım.
1940’ın başlarında Zekeriya Sertel’lerin
sahip olduğu Tan gazetesinde işe başladım. Beni önce ücretsiz çalıştırdılar,
adliye polis muhabiri olarak birinin
yanına verdiler. Ahmet Emin Yalman,
Vatan gazetesini kurunca da oraya
geçtim. Bir yıla yakın orada çalıştım.
Bu arada hukuk fakültesine kayıt yaptırdım ama çalışmak zorunda olduğum
için fakülteye gidemiyordum. O sıralarda gazetede Ticaret Bakanlığı’nın
ilanını gördüm. Bakanlık, İstanbul Fiyat
Murakabe Kurulu’na imtihanla memur
alacakmış. İmtihana girdim ve kazandım. İstanbul Fiyat Murakabe Kuru-

lu’nda hem murakıplık hem de raportörlük yaptım. O zamanlar bütün
ithal mallar o komisyondan geçiyordu.
İthal malların dağıtımını yapıyor ve
karaborsayla mücadele ediyorduk. Birden meşhur oldum. Beyoğlu’ndaki
bütün mağazalarda fotoğraflarım
vardı, gidersem ona göre davranılsın
diye... ‘Tahsin Bumin duman attırıyor’
diye yazılar çıkıyordu. Kaç yaşındaydım
biliyor musunuz? 21... Hiç kimseye
haksızlık etmeden, adımı olumsuz bir
işe karıştırmadan vazifemi yaptım.
Çünkü Darüşşafaka’nın bana verdiği
bir terbiye vardı: Namusluluk...”
Darüşşafaka’da öğretmenlik yaptı
Derslere girmediği için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kaydı silinen
Bumin, 1942’de askere çağrılıyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın yeryüzünü
kasıp kavurduğu zor yıllarda tam 34 ay
Kars’ta vatani görevini yapıyor.
1944’ün sonunda tezkeresini alan
Bumin, “İstanbul’a geldim, iş arıyorum
ama yok… Öyle işler yapmaya başladım ki, mesela sağlık hizmetleri veren
bir müessesenin mektup zarflarının
üzerini yazıyordum ve zarf başına 1
kuruş alıyordum. Bu arada iktisat
fakültesine girdim. 1945’in sonlarında
Darüşşafaka’nın muallim muavinliğinde açık olduğunu öğrendik. Dönem
arkadaşım Mukadder Atalan’la
(DŞ’1939) bu göreve talip olduk ve kabul edildik. Mukadder, tıbbiyede okuDARÜŞŞAFAKA 71

DARÜŞŞAFAKALI
TAHSİN BUMİN

Hiç unutmam, günlerden perşembeydi. Darüşşafaka’ya döndüm. Akşam
üzeri kimya öğretmenimiz Reşat Alasya
-Oyuncu Zeki Alasya’nın babasıdırnefes nefese mektebe geldi: ‘Tahsin,
sen ne yaptın, dört almışsın!’ dedi.
Aslında kimya dersinde başarılı bir
öğrenciydim, hatta başka çocuklara
ders verirdim. Reşat Bey, üç gün
boyunca beni sözlü sınava hazırladı.
Tüm kimya konularının üstünden
geçtik. Pazartesi günü sözlü sınava gittim ve 10 alarak, mezun oldum.”

Tahsin Bumin, Darüşşafaka 7. sınıftayken 269 okul numaralı üniformasıyla...
yordu. Gündüz üniversiteye gidiyor,
akşamları da Darüşşafaka’da etütlere
giriyor ve orada kalıyorduk. Gayet
güzel gidiyordu ama Vasfi Mahir Kocatürk müdür oldu ve bizden gündüz
de derse girmemizi istedi. Bu, yine
üniversiteyi bırakmak anlamına geliyordu. Böylelikle ikimiz de Darüşşafaka’dan ayrıldık.”
1947’de Doğan Sigorta’dan gelen iş
teklifini kabul ederek reasürans servisinde çalışmaya başlayan Bumin, “Tabii
ya işe devam edecektim ya fakülteye…
Karar veremiyordum. Ancak çok iyi
maaş alıyordum, koşullarım çok iyiydi.
Böylelikle 3. sınıfta iktisat fakültesini
bıraktım ve emekli oluncaya kadar
Doğan Sigorta’da çalıştım” diye anlatıyor.
Üzerinden 80 yılı aşkın zaman geçmesine karşın hâlâ Darüşşafaka’ya büyük
bir aşkla bağlı olan Bumin, bunun nedenini bir anısıyla açıklıyor: “Lise son
sınıfta hastalandım, Vakıf Gureba
Hastanesi’ne kaldırdılar beni, bir ay
yattım. Hastaneden çıktıktan hemen
sonra olgunluk imtihanları başladı.
Önce yazılı birkaç gün sonra da sözlü
sınava giriyorduk. Vefa Lisesi’nden olgunluk sınavına çağırdılar.
O halimle hazırlanabildiğim
kadarıyla hazırlandım. Ancak
kimya sınavım iyi geçmedi.
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Bumin, Darüşşafakalılığın kendisi için
ne ifade ettiği sorusunu ise şöyle
yanıtlıyor: “Her şeyi… Darüşşafaka’da
okuduğum yıllar ülkenin en fakir zamanıydı. Tabii, Darüşşafaka da bu yoksulluktan payına düşeni almıştı. Kışın
sabahları ya pirinç ya mercimek çorbası içerdik. Yazın da zeytin, peynir ve
karavanadan çay… O yoksulluğa
karşın çok iyi eğitim aldık. Tüm hocalarımızı hâlâ hatırlarım. Müdürümüz
Ali Kami Akyüz, Darüşşafakalı idi. Edebiyatçıydı, çok iyi Fransızca biliyordu ve
fevkalade bir insandı. Cumartesi günleri öğleden sonra tatil olurdu. Ali
Kami Bey, o gün bizi toplar, kıyafetlerimize bakar sonra da ‘Darüşşafakalı
gibi hareket edin! İyi tatiller” der, bizi
bırakırdı. Benim gibi kimsesi olmayanlara bekâr maaşı verilirdi. O parayla
sinemaya, tiyatroya, operaya giderdik.
Mektepte atletizm takımındaydım.
Sabahleyin erkenden kalkar, mektebin
etrafında on tur atardım. Aziz Çöl’le
Fenerbahçeliydik. Kadıköy’e Fenerbahçe maçlarına giderdik. Biletliler girdikten sonra kapıyı açarlar, hepimizi stada
alırlardı. Üzerimizde harici elbiselerimiz
olurdu ve her yerde tanınırdık.

Bizi maça parasız alırlardı. Çok güzel
günlerim oldu Darüşşafaka’da…”
Bu noktada sözü devralan 65 yıllık
hayat arkadaşı Nazan Hanım, “Tahsin
tekrar dünyaya gelse Doğan Sigorta’da
çalışmak ister ve tekrar babasını kaybetse Darüşşafaka’da okumak ister.
Darüşşafaka’ya bağlılığı, sevgisi bu
kadar…” diyerek durumu özetliyor.
“Darüşşafakalılık ruhunun kuşaktan kuşağa aktığını görerek, mutlu
oluyorum”
Annesi hayatta olmayan çocukların da
Darüşşafaka’ya alınma kararını takdir
ettiğini kaydeden Bumin, “Darüşşafaka’yla ilişkilerim hiç kopmadı. Darüşşafaka’nın hem derneğinde çalıştım hem
de spor kulübünde sekreterlik yaptım.
Hep Cemiyet üyesi oldum. Eşimle birlikte her çarşamba Ortaköy’deki Darüşşafakalılar Lokali’ne gidiyoruz. Orada
her kuşaktan Darüşşafaka mezunuyla
bir araya geliyorum. Darüşşafakalılık
ruhunun kuşaktan kuşağa aktığını
görerek, mutlu oluyorum” diye
konuşuyor.
Darüşşafakalı öğrencilerden çok çalışmalarını isteyen Bumin,“Bizim dönemimizde dünya çapında başarılara
imza atan Darüşşafakalılar vardı. Onlardan da aynı başarıyı bekliyorum. Çok
çalışsınlar, iyi bölümlere girsinler,
başarılarıyla bizleri gururlandırsınlar” diyor.

BAĞIŞÇILARIMIZ
MATBAACI OSMAN BEY

Bir Darüşşafaka Bağışçısı:
Matbaacı Osman Bey
İstanbul’da Osmanbey semtinin tamamına yakınının sahibi ve II. Abdülhamid’in Baş Mabeyincisi
Osman Bey, aynı zamanda bir Darüşşafaka bağışçısı... II. Abdülhamid’in izniyle Kur’an-Kerim’i
matbaada basan ilk kişi olan ve bastığı bu Kur’an’ı Darüşşafaka’ya bağışlayan Matbaacı Osman
Bey’in varisleri de yıllar içinde Darüşşafaka’yı desteklemeyi sürdürdü.

İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan Osmanbey semtinin adının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Bu hayat
dolu, işlek semte adını veren şahıs,
Darüşşafaka’nın en önemli bağışçıları
arasında yer alan hayırsever Matbaacı
Osman Bey’dir.

tamamı Darüşşafaka’ya intikal eder ve
matbaa bu tarihten itibaren Darüşşafaka tarafından işletilir. 1940 yılında
matbaa bulunduğu binadan başka bir
binaya nakledilir, eski binanın yerine
içinde sinema salonu ve dükkanlar olan
Çemberlitaş Osmanbey Sitesi inşa edilir.

Osmanbey semti, 19. yüzyılın ortalarına kadar boş bir araziyken, yüzyılın
ikinci yarısında bu bölgeye konaklar
yapılmasıyla oluşur. Matbaa-i Osmaniye'nin kurucusu Osman Bey, 1870’lerde
Harbiye ile Şişli arasında geniş bir arazi
satın alarak bu arazide konaklar yaptırır. Onu daha sonra başka evler, konaklar izler. (Kaynak: Wikipedia) Konaklarıyla anılan bölgeye herkes Osmanbey
demeye başlar. Hâlâ Osmanbey adıyla
anılan semtte yerleşimin öncüsü olması
sebebiyle Matbaacı Osman Bey, günümüzde İstanbul’un bu canlı yerleşim ve
alışveriş bölgesinde ismini yaşatıyor.

1966 yılında hizmete açılan bu siteden
Darüşşafaka’nın “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna kaynak sağlanır. Ayrıca
Osman Bey’in ailesinin bağışladığı Şişli
Halaskargazi Caddesi’ndeki 1.274
metrekarelik arsaya Cemiyet tarafından
satın alınan 80 ve 36 metrekarelik arsalar ilave edilerek büyütülen sahaya,
içinde sinema salonu ve dükkanlar bulunan Şişli Osmanbey Sitesi inşa edilir.
1958 yılında hizmete açılan bu siteden
de Darüşşafaka’da okuyan öğrenciler
için gelir sağlanır.

Şimdi de, Matbaa-i Osmaniye’nin kuruluşuna ve Osman Bey’in Darüşşafaka’nın bağışçısı olma öyküsüne daha
yakından bakalım. İstanbul’da Osmanbey semtinin tamamına yakınının sahibi ve II. Abdülhamid’in Baş Mabeyincisi
olan Osman Bey, 1887 yılında Padişah’tan her çeşit kâğıt yapmak üzere
50 yıllık bir imtiyaz aldıktan sonra bir
İngiliz şirketiyle ortak olur ve 1890
yılında Beykoz’da Kırma Mevkii’nde bir
kâğıt fabrikası (Kağıthane) kurarak işe
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başlar. Yaklaşık 25 yıl her çeşit kâğıt
üretimi yapar. Daha sonraki yıllarda
Çemberlitaş’ta büyük bir matbaa kuran
Osman Bey vefat ettiğinde kızı Nudiye
Hanım 1932 yılında matbaa binasından kendisine düşen yüzde 25 hissesini
ve matbaa makinelerini, ardından
Osman Bey’in torunu Nimet Hanım
matbaa binasından kendisine düşen
yüzde 50 hissesini Darüşşafaka’ya
bağışlamıştır. 1934 yılında Nudiye
Hanım’ın erkek kardeşi de matbaa
binasından kendisine düşen hissesini
Darüşşafaka’ya bağışlayınca matbaa
binasının yarısından fazlası Darüşşafaka’nın olur. 1935 yılında matbaanın
müdürü ve diğer hisselerinin sahibi
Samim Bey de vefat edince matbaanın

Matbaacı Osman Bey’in, II. Abdülhamid’in izniyle Kur’an-Kerim’i matbaada
basan ilk kişi olduğu ve bastığı bu
Kur’an’ı da Darüşşafaka’ya bağışladığı
biliniyor.
Darüşşafaka’nın misyonuna gönül vermiş, nice çocuğun yaşamının Darüşşafaka’da aldığı eğitimle değişmesine ve
geleceğinin aydınlanmasına katkıda
bulunmuş merhum Matbaacı Osman
Bey’i saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.
Kaynak: Darüşşafaka Müzesi

Bağışlarınız İçin

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BANKA HESAP NUMARALARI
TÜRK LİRASI (TL)

ŞUBE

Akbank

Üst Bostancı

Anadolubank

Kozyatağı

Bankasya

Mecidiyeköy

Denizbank

Kavacık

Finansbank

ŞUBE KODU

HESAP NUMARASI

IBAN

0695

0001863

TR70 0004 6006 9588 8000 0018 63

9360

9841-38015-2

TR30 0013 5000 0000 0380 1500 10

2909174-1

TR74 0020 8000 4102 9091 7400 01

2410

2410-1863-351

TR79 0013 4000 0000 0186 3000 01

E5 Kozyatağı

01090

1863

TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63

Garanti Bankası

Sahrayıcedit

277

0001863

TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63

HSBC Bank

İçerenköy

757

757 0001863 293 00

TR20 0012 3007 5700 0186 3293 00

ING Bank

Kazasker

198

198-C-4132310-MT-1TL

TR87 0009 9004 1323 1000 1000 01

Şekerbank

Kozyatağı

242

24251529

TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29

Tekstilbank

Kadıköy

0008

00325715-0003

TR91 0010 9000 0800 3257 1500 03

TEB

Boğaziçi Kurumsal

432

0001863

TR20 0003 2000 4320 0000 0018 63

T. Halk Bankası

Sahrayıcedit

874

16001863

TR56 0001 2009 8740 0016 0018 63

T. İş Bankası

Kozyatağı Ticari

1386

0001863

TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63

T.C. Ziraat Bankası

Osmanbey

850

850-1863-5001

TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01

Yapı Kredi Bankası

Bayar Caddesi

682

0001863

TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63

Vakıfbank

Kozyatağı

388

00158007284865476

TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76
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Darüşşafaka Cemiyeti'ne yapılan bağışlardan banka havale ücreti alınmamaktadır.

SÖYLEŞİ
HALİL BURÇİN FALAY

“Darüşşafaka, beni normal
hayatıma döndürdü”
Halil Burçin Falay, Aralık 2012’de Kadıköy Caddebostan’da
kaldırımda yürürken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanıyor.
Aylarca yoğun bakımda kalıyor. Şubat 2013’te Darüşşafaka
Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne geliyor. Merkeze geldiğinde konuşma zorluğu çeken
ve iki kişinin yardımıyla yürüyebilen Falay, bugün bağımsız
yürüyor, rahat konuşuyor, sosyal hayatın içinde eski yerini
yeniden alıyor. Öyle ki koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak
yeniden maçlara, haftanın üç günü de işine gidiyor.

Halil Burçin Falay, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında yaklaşık dokuz yıldır
hizmet veren Darüşşafaka Ömran ve
Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde gördüğü
tedaviyle eski yaşamını geri kazanan
bir isim… Bir çocuk babası Falay (43),
Borusan Holding’e bağlı Kerim Çelik’te
genel müdür yardımcısı olarak görev
yapıyor. Aralık 2012’de bir arkadaşıyla
birlikte Kadıköy Caddebostan’da kaldırımda yürürken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamı alt üst oluyor. Kazada
ağır yaralanan Falay, aylarca yoğun
bakımda kalıyor. Bir süre evinde fizik
tedavi gören, ancak fazla bir yol katedemeyen Falay, Şubat 2013’te Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne geliyor.
Merkeze geldiğinde konuşma zorluğu
çeken ve iki kişinin yardımıyla yürüyebilen Falay, bugün bağımsız yürüyor,
rahat konuşuyor, sosyal hayatın içinde
eski yerini yeniden almış durumda...
Öyle ki koyu bir Fenerbahçe taraftarı
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olarak yeniden maçlara, haftanın üç
günü de işine gidiyor. Kazadan sonra
iki ayı aşkın süre yoğun bakımda kalan
Falay, süreci şöyle anlatıyor: “Hastaneden çıktıktan sonra bir ay evde fizik tedavi gördüm. Her gün eve fizyoterapist
geliyordu ama çok yavaş ilerliyorduk.
Bu arada annem fiziksel tıp merkezlerini araştırırken Darüşşafaka ismine
rastlıyor, buranın alanının en iyisi
olduğunu görünce tedavime burada
devam etmeye karar verdik” diyor.

Sağlığını büyük oranda geri kazanan
Falay, tedavisi süresince motivasyonunu
hiç yitirmediğini belirtiyor: “Ancak bu
sadece benim inancım ve kuvvetimden
kaynaklanmıyor. İnsanın kuvveti ve
inancı da bir yere kadar… Tedavim
süresince olumsuz düşüncelere hiç
kapılmadıysam, yüksek performans
gösterdiysem ve bunun sonucu
iyileşme sürecim hızlandıysa bunun
arkadaşlarım, ailem ve Fenerbahçeliler
sayesinde olduğunu söyleyebilirim”
diye konuşuyor.

“

Ben sayılarla konuşurum. Darüşşafaka’ya geldiğimde
muhtemelen eski halime dönme konusunda
%30’lardaydım. Şimdi %80-90’lardayım. Tek başıma
oturup kalkamazken yeniden bağımsız hareket
edebilen biri haline geldim. Bunu da Darüşşafaka’ya
borçluyum.

“

Yoğun tedavi programı
Merkeze geldiğinde ancak iki kişinin
yardımıyla yürüyebildiğini, kendi başına
oturup kalkamadığını ve konuşma zorluğu çektiğini belirten Falay, “Yoğun bir
tedavi programına başladık. İki hafta
boyunca haftada altı gün rehabilitasyon, üç gün havuz, iki gün de lokomat seansı aldım. Hızlı bir gelişme
kaydettim. Önce kendi başıma oturup
kalkmaya başladım, ardından desteksiz
yürümeye… Artık haftada iki gün
seans alıyorum ve detayları düzeltmeye
çalışıyorum” diyor. Bu süreçte yanında
olan herkese teşekkür etmek için 6
Ekim 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi’ne
ilan veren Falay, gerekçesini şöyle açıklıyor: “Kaza gününü hâlâ tam hatırlamıyorum ama anlatılanları dinledikçe
korkunç bir kaza atlattığımı yeni yeni
idrak ediyorum. Kendimi hayata yeniden dönmüş gibi hissediyorum. Böyle
bir şeyin teşekkürü nasıl olur bilmiyorum. Mesela size çay getiren birine
teşekkür edebilirsiniz ama hayatınızı
yeniden geri verenlere şükranlarınızı
nasıl sunarsınız? İşte bana hayatımı
geri veren herkese teşekkür edebilmek
için gazeteye ilan verdim.”

“İşe gitmek bana rehabilitasyon
kadar faydalı geliyor”
Yeniden işinin başına dönen Falay, “İşe
gitmek bana rehabilitasyon kadar faydalı geliyor, çünkü iş benim gündelik
hayatıma adaptasyonu sağlıyor.
Önceleri haftada iki gün gidiyordum,
ama tedavim iki güne düşünce üç gün
gitmeye başladım. Arkadaşlarıma her
baktığımda, beni görmekten mutlu
olduklarını görüyorum. Bana biraz mucizeymişim gibi bakıyorlar” diyor. Şu
anki sağlık durumunu değerlendiren
Falay, “Ben sayılarla konuşurum.
Darüşşafaka’ya geldiğimde muhtemelen eski halime dönme konusunda
%30’lardaydım. Şimdi %80-90’lardayım. Tek başıma oturup kalkamazken
yeniden bağımsız hareket edebilen biri
haline geldim. Bunu da Darüşşafaka’ya
borçluyum. Geride yüzde 10’luk bir
kaybım, daha doğrusu detaylar kaldı.
Mesela yürüyüşümde dengesizlik var.
Bunun için havuz terapi alıyorum. Şu
an sosyal hayatın içinde hemen hemen
yapamadığım bir şey kalmadı” görüşünü dile getiriyor.
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temel farkının hasta

yaklaşımı olduğunu belirten Falay, “Buranın hastaya çok özel bir yaklaşımı var.
Görevli personel, hastalara bir insanın
ancak ailesinden görebileceği ilgi ve yakınlığı gösteriyor. Gerek rehabilitasyon
terapistim Volkan Yüzlü gerek havuz
terapistim Recep Yılmaz’la en başından
beri birlikte çalışıyoruz. Alman okulundan mezun, Alman disipliniyle yetişmiş
biri olarak her ikisinde de hem Türklerin duygusallığını hem de Almanların
disiplinini gözlemledim. Burada görev
yapan herkes için de bunu söyleyebilirim. Almanlara özgü disiplinleri, iş ahlakları, prensipleri, Türklere özgü duygusallıkları var” diyor.
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yaşamındaki yerini ise
şöyle özetliyor: “Kazadan sonra iki aya
yakın yoğun bakımda kaldım. Hayati
tehlikem o kadar yüksekmiş ki ailem organlarımı bağışlamış ama ben hayatta
kaldım. Bunda ameliyatımı yapan doktorların da çok büyük katkısı var. İşte
onlar beni hayatta tuttu. Darüşşafaka
ise beni normal hayatıma döndürdü.
İşe, maçlara gidebiliyorsam, seyahatlere çıkabiliyorsam, buraya geldiğim
için yapabiliyorum.”
DARÜŞŞAFAKA 77

MAKALE
EĞİTİM

Düşünme Eğitimi ya da Çocuklar
İçin Felsefe Eğitimi Üzerine
Okulda Düşünme Eğitimi ya da Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi başlığı
altında toplayabileceğimiz konu üzerine eğilmek, bu eğitim
bağlamı üzerinde düşünmek, okul eğitiminin asıl amacına
ulaşmasını sağlayabilir. Bu dünyadaki özel yerimizin, gerçekten
büyük sorumluluk gerektiren özel yerimizin sağlıklı bir düşünme
eğitimiyle ancak mümkün olabileceğini dikkate almamız gerekiyor.

Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Maltepe Üni. Fen-Ed. Fak. Dekanı
Darüşşafaka Felsefe Öğretmeni
(1972-1978) ve Müdür Yardımcısı
(1973-1977) Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu Üyesi (2009-....)

Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi başlıklı kitabında Brian Fay, “Sizi siz
yapan şey (ler) üzerinde düşünerek
başlayalım. Örneğin, sizi bir kapıdan,
bir virüsten ya da bir domatesten
farklı kılan nedir? Bu soruya vereceğiniz yanıt, bunlardan hiçbirinin
düşünemediğini, duyumsayamadığını ya da tahayyül edemediğini ve
bunların hiçbirinin çevrelerinin bilincinde olmadığını ya da çevrelerine
karşı tutum geliştiremediğini hatırlatmakla başlayabilir. Kısacası, bunların hiçbirinin zihinsel deneyimi
yoktur. Sizi bunlardan ayıran şey,
aklınızın ve bilincinizin olmasıdır.
Gerçekten, sizin ne ve kim olduğunuzun temeli, bilinç kapasitenizdir.”
der.
Bu saptamayı yine felsefi antropolojinin önemini fark etmiş olan filozofların eşliğinde, hayvanın sadece
kendisini merkeze aldığı, insan olmanın kendini merkeze almamak
olduğu savıyla da güçlendirebiliriz.
Yönelimini algılama, düşünme, anlama, değerlendirme olarak gerçekleştiren bir varlık olarak insan,
kendini merkez konumunda bulundurmaz, kendi varoluşunun dışına
çıkabilir; işte bu kendi dışına çıkmanın en somut biçimde gerçekleştiği an, düşünme anıdır; bu,
gerçekten varolmadır.
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Descartes’a gelinceye kadar Eskiçağ
ve Ortaçağ’ın hemen tüm temsilcilerinin düşünme edimi üzerinde
düşündüklerini biliyoruz. Bu
bağlamda anımsamakta hiç zorlanmayacağımız filozoflar, Parmenides,
Herakleitos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Porphyrios, Augustinus,
Boethius, Abælardus, William
Ockham’dır. Öyleyse burada bir kez
daha Descartes’ın farkı nedir
sorusunu sorabiliriz. Descartes’ın
farkı, “Ben düşünüyorum. Ben
varım” ilişkisinde özneye/düşünene
ve onun kavram yaratma etkinliğine
bilinçli olarak verdiği önemdedir.
Çünkü, artık yine çok iyi biliyoruz ki,
felsefe kavram yaratma ve yaratılan
kavramların sınırlarına ilişkin ayırımları yapma ve onların hesabını verme
etkinliğidir.
Kimse kimsenin yerine varolma edimini gerçekleştiremeyeceği gibi,
kimse kimsenin yerine düşünme edimini gerçekleştiremez, düşünemez;
kimse kimsenin yerine dile getirme
ediminde de bulunamaz. Bu,
Descartes’la birlikte köktenci bir tutumla başlayan, ama özellikle Aydınlanmanın yaklaşımınca da daha
köktenci bir biçimde benimsenen
temel tutumdur. Bu bağlamda,
düşünmeye ilişkin belirlemeler olarak
gerek Mendelsohnn’un gerek

Kant’ın “Aydınlanma Nedir?”
sorusuna verdikleri yanıtlar, “düşünmenin özgürlüğünün ve düşünme
bağlamındaki özenli tutumun manifestosu” gibi değerlendirilebilirler.
Düşünme nerede tam da işlevsel
kılınmaktadır? Bunu anlamanın
birçok sağlıklı çözümlemenin de kaynağı olacağını ileri sürebiliriz. Burada
önerilecek sava göre, düşünme
hangi türden varolana yönelirse
yönelsin, özellikle tekil-tümel gerilimine ve bu gerilimde temel doğrultu
olarak anlam kazanan gereksinimdeğer ilişkisine yönelmektedir.
Düşünme çözümlemesine ilişkin bu
tutum, aynı zamanda düşünmeyi,
antropontolojik açıdan ele almak demektir. Onu, insan-varlık bilgisinin
eşliğinde değerlendirmek demektir.
Bu bağlamda yapılacak eğitim etkinlikleriyle, ilkin düşünmenin neyle ne
arasında olduğu ve nasıl olduğu
özellikle ele alınabilir. Burada da
düşünmenin “eleştirel” ve “yaratıcı”
nitelemeleriyle belirlenen türlerine
yer verilebileceği gibi, “özenli düşünmeye” de dikkat çekilebilir.
Adına ister “Çocuklar İçin
Felsefe” diyelim, ister
“Düşünme Eğitimi” diyelim, insan eğiten, eğitilen
bir varlık olarak, insanlaşmasını eğitime borçludur
ve ancak felsefi nitelikli bir
eğitim, bu insanlaşmayı
“gerçekten insanca” yapabilir.
<<İnsanın varlık koşulu olarak
eğitim, hem insan dünyasına özgü
başka kategorilerin, “görüş tarzı”
gibi bir kategorinin belirlemesiyle
biçimlenir hem de daha genel bir
çerçeveden bakıldığında, insan
dünyasının temel kategorilerinden
biri olarak ortaya çıkar. İnsanı bir
olanaklar varlığı ve açık bir varlık
olarak gören felsefi antropoloji, insanı sabit, değişmez bir özün belirlediği anlayışını reddeder.>>
Benzer bir biçimde antropontoloji de
insanı bir olanaklar varlığı olarak

görür ve insan-dünya-bilgi ilişkisini
öne çıkarır; her türlü insansal yönelimi, bu üçlü ilişki ağına dayandırır.
Şimdiye değin yaptığımız değerlendirmelerde, düşünmeyle-varolma
arasındaki ilişkiyi; düşünmenin,
eleştirel, yaratıcı ve özenli olması
gerektiğini; ayrıca düşünmenin
antropontolojik açıdan insan-dünyabilgi ilişkisine/çerçevesine yönelmesinin, pratikte gerçekleşen her türlü
düşünme edimine eşlik eden bir
etkinlik olduğunu saptadık. Bu temel
doğrultulara dayalı olarak, Düşünme
Eğitimi/Çocuklar İçin Felsefe dersi
kapsamında öğrencilere her şeyden
önce, dünyayla olan ilişkilerine ilişkin

bir bilinç kazandırma girişiminde bulunulmalıdır. Bu da insanın özenli
düşünmeyle birlikte giden gözlem
yapma gücüyle, önceden görme ve
değerlendirme edimiyle kendini belli
eder. Özne olarak farkına varılan,
varılması gereken öğrenci, dünyaya
her yönelişinde kendisiyle birlikte
diğer insanları da dikkate alması
gerektiği konusunda, yapılacak
birçok alıştırmayla bilinçli olmaya,
düşünmeye özendirilebilir. Bu sırada
öğrencilerin özellikle yazınsal
metinlerle karşılaştırılmalarının ne

denli işe yarayacağını kestirmek çok
kolaydır artık.
Düşünme eğitiminde salt düşünme
üzerinden gidilemeyeceğini, özellikle
düşünmenin dille olan bağlantısının
üzerinde durmanın da büyük önem
taşıdığını dikkate almak ufuk açıcı
olabilir. Özenli düşünme, özenli
iletişimsel ilişkilerle ancak somutlaşabilir; bu da özenli bir dil kullanımını
gerektirir. Tekil-tümel gerilimi, düşünsel olduğu kadar dilseldir de; çünkü
tümeli imleyen/gösteren kavramlar,
içinde yer aldıkları söz öbekleriyle
dilde, dilin bireysel kullanımı olan
söylemde, söylemin sözlü ve yazılı
türünde, tüm kod/şifre dizgelerinde
yansımalarını bulurlar. Düşünme
dilde/söylemde görünürlük kazanır;
tekil-tümel ilişkisi bütünüyle dile,
dildeki sözlü/yazılı söyleme yansır. Öyleyse kısaca, dil kullanımında, söylem
yaratmada da düşünme eğitimi son
derece önemlidir.
Okulda Düşünme Eğitimi ya da
Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi başlığı
altında toplayabileceğimiz konu üzerine eğilmek, bu eğitim bağlamı
üzerinde düşünmek, okul eğitiminin asıl amacına ulaşmasını sağlayabilir. Bu
dünyadaki özel yerimizin,
gerçekten büyük sorumluluk
gerektiren özel yerimizin
sağlıklı bir düşünme eğitimiyle
ancak mümkün olabileceğini
dikkate almamız gerekiyor. Bu noktada öyleyse, “düşünme” de içinde
olmak üzere yaptıklarımızın üzerine
eğilmek, onlar üzerinde düşünmek
son derece önemli görünmektedir;
bu, yaşama dünyası üzerinde düşünmek demektir; yaşama dünyasını
mercek altına almak demektir. Başka
bir deyişle, insan-dünya-bilgi
ilişkisi üzerinde düşünmek demektir;
felsefe etkinliğinin içinde yer almak
demektir. Böyle bir etkinliğin öznesi
olmaya çok erken yaşlarda başlamak,
daha iyi bir dünya kurmada katkılı olmanın yollarını da açmak demektir.
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