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Darüşşafakalılardan Haiti’ye sanatla destek
Darüşşafakalı yüz yirmi öğrencinin dört yüz saatlik çalışma sonucunda hayata
geçirdiği “Oliver” müzikalinin dördüncüsü, 13 Şubat 2010 tarihinde İş Sanat Kültür
Merkezi’nde deprem felaketine uğrayan Haitili çocuklar yararına sahneye koyuldu.
arüşşafaka, babası hayatta olmayan ve maddi olanakları kısıtlı çocuklara 147 yıldır eğitimde fırsat eşitliği tanıyan yaklaşımıyla Türkiye’nin en köklü sosyal sorumluluk hareketlerinden biri. Darüşşafaka
bu kez sınırlar ötesi bir toplumsal sorumluluk projesine imza attı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri, dört yüz saatlik çalışmanın ardından sahneye koydukları “Oliver Twist” müzikalinin dördüncüsünü Haitili depremzedelere yardım amacıyla sergiledi. İş Sanat’ta 13 Şubat 2010
tarihinde yapılan, ABD Başkonsolosu Sharon Weiner, Japonya’nın İstanbul Konsolosu Katsuyoshi Hayashi, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Günaydın ve Harp
Okulları Komutanı Tuğgeneral Ahmet
Yavuz’un da konukları arasında yer aldığı
gösterinin tüm geliri depremde zarar gören Haitili çocuklara bağışlandı. Darüşşafakalı öğrenciler performanslarıyla profesyonellere taş çıkarırken seyirciden de coşkulu tepkiler aldı.
Gösterinin ardından Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri, UNICEF İstanbul Temsilcisi Arzu Balkan’a oyunun
gelirini belirten sembolik bir çek sundu.
Çeki almak için sahneye çıkan Arzu Bal-

D

kan, “Bugün burada olmaktan çok büyük
keyif aldım. Oyunu gözlerim dolarak izledim. Emeğinizle gösterdiğiniz duyarlılık
için hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum”
dedi. Darüşşafakalı öğrencilerin yüzlerine
yansıyan gurur, emekleriyle uzattıkları yardım elinin onları ne kadar mutlu ettiğinin
göstergesiydi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım ise
yaptığı konuşmada “Öğrencilerimiz iki yıl
önce üstün başarıyla ‘Oliver’ müzikalini
sergiledi. O başarının ardından bu yıl, İş
Sanat’ta sergilenmesi için İş Bankası’ndan

destek aldılar. Bugün sahneledikleri gösterinin ardından onlarla ve öğretmenleri ile gurur duydum. İyi bir Darüşşafakalı olarak çevrelerine ve dünyaya duyarlılıklarını gösterdiler. Emekleri ile siz seyircilerin katkısını birleştirerek müzikalin gelirini Haiti’ye bağışlıyorlar” dedi. Yıldırım
daha sonra Türkiye İş Bankası Kurumsal
İletişim Müdürü Suat Sözen’e Darüşşafaka Cemiyeti ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları adına teşekkür ederek bir şükran
plaketi sundu.
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“Çığ gibi büyüyen destekle
her geçen yıl daha çok çocuğa
ulaşacağımıza inanıyoruz”
Değerli Okuyucular,
Darüşşafaka Ailesi olarak aramıza yeni kardeşlerimizin katılacağı bir döneme daha
giriyoruz. Darüşşafaka Giriş Sınavı, bizler için eğitimde fırsat eşitliği misyonunu
Türkiye’nin her köşesine taşıyabilmek, ülkemizin her köşesinden yeni Daçkalılar
kazanabilmek açısından önem taşıyor.
30 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenecek sınav öncesinde her yıl olduğu gibi öğretmenlerimiz Anadolu’ya yayılacak, gittikleri yerlerde yaşayan Darüşşafakalı kardeşlerimizle bir araya gelecek; meslektaşlarına ve heyecanla çocuklarına iyi bir eğitim fırsatı yaratmayı arzu eden annelerle, büyükanne-büyükbabalarla buluşacaklar. Üç
günde otuz üç ili ziyaret edecek olan ekiplerimiz, geçtiğimiz üç yılda katlanarak artan sınav başvurularında kendi rekorlarını bir kez daha geçme hedefiyle yola çıkacaklar. Bu yolculukta bize destek verecek, bizimle birlikte olacak tüm Darüşşafaka
dostlarına şimdiden teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bizler, bu büyüyen destekle her geçen yıl daha çok çocuğa ulaşacağımıza inanıyoruz.
Hedef eğitim olunca yalnızca eğitim kadroları değil, eğitime gönül verenler de bir
araya geliyor. 2009 yılına veda ederken, göklerde hoş bir seda kaldı dev bir teşekkürü daha hak eden… Geçen yıl Sezen Aksu’nun açtığı yolda bayrağı devir alan Ferhat
Göçer öğrencilerimizden oluşan 100 kişilik koroyla sahne alırken onlar için bir rol
modeli de oluşturdu. Öğretmen bir anne-babanın oğlu, tıp doktoru ve değerli sanatçı Ferhat Göçer’in hem konser öncesinde, hem de konser sırasında Darüşşafaka’nın
tanıtımı için verdiği destek bizleri Darüşşafaka’nın geleceği için yeniden cesaretlendirdi. Salonu doldurarak destek verenler ve bizler için en unutulmayacak an ise,
sanatçının prova sırasında çektiği görüntüleri konser sonunda hepimizle sahneden
paylaşmasıydı… O anda, Darüşşafaka’nın aydınlık geleceğinin enerjisinin çocuklarımızdan izleyicilere ve onlardan kamuoyuna yansıdığına tanık olduk
hepimiz.
Yılın son üç ayı aldığımız bağışlar Darüşşafaka’nın yaygın bir
halk desteğine erişmekte olduğunu gösterdi bize. Kurban bağışları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 144 artarken, öğrencilerimizin tasarım sanatçısı Emre Senan ile yaptığı ambalaj kağıdı çalışmaları Teknosa aracılığıyla evlere ulaştı.
Biz, her zaman Darüşşafaka büyük bir aile diyoruz. Bu nedenle, senaryo yazarı kardeşim Vasıf Küçükoruç’tan, tam otuz
yedi yıldır Darüşşafaka’da görev yapan emektarımız Kemal
Özkan’a, Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından, bağışçımız
rahmetli Ayhan Şahenk’ten, Cumhurbaşkanı eski Genel Sekreteri, onur duyduğumuz mezunumuz rahmetli Necdet Seçkinöz
Ağabeyimize uzanan bu ailenin değerli temsilcilerine bu sayımızda yer veriyoruz.
Gönlümüz ve hedefimiz aramıza yeni katılacak yavrularımızın da
bu Aileyi gururla temsil edenlerin izinden gitmesi.
Saygılarımla,
Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti
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NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?
Darüşşafaka Cemiyeti’ne üye olsun olmasın herkes bağış yapabilir. Bağış modeli kişiye özgüdür. Bağışlar nakit olabileceği gibi tereke bağışı, gelir temliki, gayrimenkul bağışı, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik burs bağışı olabilir. Darüşşafaka Cemiyeti’ne her türlü bağış kabul edilmektedir.

1. ONLİNE BAĞIŞ
Kredi kartı ile www.darussafaka.org web sitesinden online bağış sistemi.

2. İNTERNET BANKACILIĞI Bankaların internet şubelerindeki “bağış” menüleri aracılığı ile:
-Akbank
-HSBC
-Vakıfbank

-Denizbank
-Finansbank
-ING Bank
-Şekerbank
-Yapı Kredi Bankası

-Fortisbank
-TEB

-Garanti Bankası
-Tekstilbank

-Halk Bankası
-Türkiye İş Bankası

3. NAKİT
Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden yapılacak bağışlar.

4. BANKA HAVALESİ

Darüşşafaka Cemiyeti Banka Hesap Numaraları:
Banka
Akbank
Finansbank
Fortis Bank
Türkiye Ekonomi Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası
Garanti Bankası
HSBC Bank
Denizbank
ING Bank
Şekerbank
Tekstilbank
Türkiye Halk Bankası
Vakıfbank

Hesap Numarası
Üstbostancı /695
Bostancı E5 /1037
Şenesenevler /163
Taksim /104
Kozyatağı /1206
Kozyatağı /1386
Bayarcaddesi /682-5
Osmanbey /850
Sahrayıcedit /277
Kozyatağı /757
Kavacık /2410
Kazasker /198
Kozyatağı /242
Kadıköy /0008
Sahrayıcedit /874
Kozyatağı/338

1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
0001863
0001863 293 00
1036083-351
198 C 4132310 MT 1
24251529
325715 0003
16000001
158007284865476.00

SWIFT
AKBKTRIS
FNNBTRIS
DISBTRIS072
TEBUTRIS104
ISBKTRIS
ISBKTRIS
YAPITRIS
TCZBTR2A
TGBATRIS
HSBCTRIX
DENITRIS
INGBTRIS
SEKETR2A
TEKBTRISKDK
TRHBTR2AAXXX
TVBATR2A

IBAN
TR70 0004 6006 9588 8000 0018 63
TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63
TR24 0007 1001 6330 4401 863T RL
TR68 0003 2000 1040 0000 0018 63
TR08 0006 4000 0011 2060 0018 63
TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63
TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63
TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01
TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63
TR20 0012 3007 5700 0186 3293 00
TR54 0013 4000 0010 3608 3000 08
TR87 0009 9004 1323 1000 1000 01
TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29
TR91 0010 9000 0800 3257 1500 03
TR84 0001 2009 8740 0016 0000 01
TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76

5. 7 GÜN 24 SAAT ATM’LERDEN BAĞIŞ
Garanti Bankası ATM’lerinden “bağış” menüsü aracılığıyla “1863-Darüşşafaka”ya, Yapı ve Kredi Bankası ATM’lerinden “bağış” menüsü aracılığıyla “Darüşşafaka 1863”e ve HSBC Bankası ATM’lerinden “bağış” menüsü aracılığıyla “1863-Darüşşafaka”ya 7 gün 24 saat bağış yapabilirsiniz.

6. 7 GÜN 24 SAAT TELEFON BANKACILIĞI
Akbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, HSBC, Finansbank, Fortis Bank, İş Bankası (Kozyatağı Şubesi’nin adını veya 1206 Kodunu
belirterek) telefon bankacılığı aracılığı ile Darüşşafaka Cemiyeti 1863’e 7 gün 24 saat bağış yapabilirsiniz.

7. SMS ile BAĞIŞ
TURKCELL, VODAFONE ve AVEA faturalı hatlarından bağış yapmak için 1863’e SMS gönderebilirsiniz. Her bir mesaj bedeli 5 TL dir.
Turkcell, Vodafone ve Avea faturalı hat sahipleri 1863’e bir kısa mesaj göndererek bağışlarını yapabilirler. Gönderilen mesaj aboneye, 2 SMS
bedeli olarak ücretlendirilmektedir.

*Darüşşafaka Cemiyeti üye aidatları ve tüm bağışlardan masraf alınmamaktadır.
Tüm sorularınız için Darüşşafaka Cemiyeti Kaynak Geliştirme ve İletişim Koordinatörlüğü Zeliha Yaşar’ı 0212 276 50 35 nolu hattan arayabilirsiniz.

14

BAĞIŞÇILARIMIZ AYHAN ŞAHENK

Bir Darüşşafaka bağışçısı:

Ayhan Şahenk
Adı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü’nün içindeki spor salonunda yaşatılan
iş adamı Ayhan Şahenk, 147 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce çocuğun
hayatını eğitimle değiştiren Darüşşafaka’nın misyonuna gönül vermiş bir bağışçı…
lkemizin önemli spor tesislerinden Ayhan Şahenk Spor
Salonu, 1995’ten bu yana Darüşşafakalı öğrencilerin yanı
sıra Türk basketbol kulüplerine de hizmet veriyor. İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın kampüsünün
içinde bulunan ve 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu uluslararası standartlarda sportif faaliyetlerin yanı sıra evrensel sanat ve kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Özellikle Türk basketbolu açısından önemli bir işlev üstlenen salon,
Darüşşafaka’nın misyonuna gönül vermiş
bağışçılardan Ayhan Şahenk tarafından
yaptırıldı.

Ü

Kendini yaratan adam:
Ayhan Şahenk
Darüşşafaka’nın Maslak’taki modern
kampüsünün inşa edilmesi esnasında
Kurum’a büyük destek veren iş adamı Şahenk, 1929’da Niğde’de doğdu. 1951’de temelini attığı Doğuş Holding’i Türkiye’nin
devleri arasına sokan Ayhan Şahenk ile
Darüşşafaka’nın yollarının nasıl kesiştiğini
öğrenmek için uzun yıllar Şahenk ile birlikte çalışmış ve o süreci birebir yaşamış olan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’a başvurduk.
“İngilizcede ‘kendini yaratan adam’ tanımı vardır. Sanki Ayhan Şahenk için yapılmış bu tanım” diye söze başlayan Yıldırım,

Şahenk’i şu cümlelerle ifade etti: “Eniştesinin şantiyelerinde ayağında çizmeleriyle edindiği inşaat deneyimini 1966 yılında
kurduğu Doğuş İnşaat’a taşıyan Ayhan Şahenk zoru başarmayı seven ve mükemmeliyetçi iş anlayışıyla inşa ettiği Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu ve Aslantaş barajlarıyla sektörün öncüleri arasında yer aldı. Daha sonra Edirne-Kınalı, Pozantı-Tarsus otoyolları
başta olmak üzere inşaat alanında başarılı
örneklere imza attı. Başarılarıyla yetinmeyip yeni arayışlar ve atılımlar içinde olmayı
yaşam tarzına dönüştüren Ayhan Şahenk
1975’te kurduğu Doğuş Holding ile bünyesinde inşaat dışında turizm, gıda sanayi, otomotiv, enerji, perakendecilik, medya

BAĞIŞÇILARIMIZ
ve finans alanlarda faaliyet gösteren geniş
bir şirketler grubu yarattı. İnşaatın yanında
Doğuş Otomotiv ile sağlanan başarılı ivme,
sahip olunan oteller, Türkiye’nin öncü haber kanalı NTV bir yana Ayhan Şahenk finans sektörünün önde gelen oyuncuları
arasında yer aldı. 1975 yılında Yapı Kredi
Bankası’na ortak olup İmar Bankası’nı satın alarak başladığı bankacılık serüvenine
Garanti Bankası, Osmanlı Bankası ve Körfez Bank ile devam etti.”

Seçkinöz-Baygan-Yıldırım ve
Şahenk
Darüşşafaka’nın Fatih Çarşamba’daki
kampüsünden sonra Maslak’taki modern
kampüsünü inşa ederken, ihtiyaç duyduğu
kaynağı değişik kurum ve kişilerden sağlamaya çalıştığını kaydeden Yıldırım, “ O sırada iş çevrelerine yönelik yaygın bir kampanya yürütüldü. Bu çerçevede kampüs inşaatına 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren,
Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri
Necdet Seçkinöz, Fettah Aytaç, Şarık Tara,
Faruk Süren, Dr. Nejat Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Hüseyin H. Aray, The
Marmara, İmar Bankası, Tekfen Holding,
Nurol Holding, Türkpetrol Holding, Hürriyet Holding ve Çimtaş AŞ katkıda bulundu. Bu kişilerin isimleri okulumuzun girişinde de yazmaktadır. Bu vesileyle kendilerini Darüşşafaka’ya yaptıkları çok değerli katkılardan ötürü bir kez daha şükranla anıyorum. O isimlerden biri de Doğuş
Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Şahenk idi.”
Darüşşafaka’nın iş çevrelerinin desteğini almak için başlattığı bu kampanya
sırasında Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğunun bilgisini veren Yıldırım, “İnşaat grubunda ise benden daha uzun süre Doğuş’a hizmet etmiş bir başka Darüşşafakalı, Hayati Baygan vardı. Ayhan Bey, günün en yetenekli profesyonellerini yanına almaya
gayret ederdi ve yanına aldığı profesyonellere çok değer verirdi. Benim, Ayhan
Bey ile bir patron-profesyonel ilişkisinin
ötesinde sevgi ve saygıya dayalı çok yakın, sıcak bir ilişkim vardı. Fakat hiçbir
zaman kendisine ağabey demedim. Zaten Ayhan Bey her zaman ‘bey’ olarak
anılmıştır. Benim de, Hayati ağabeyin
de Darüşşafaka’dan yetiştiğini biliyordu.
Darüşşafaka’nın verdiği hizmete canlı
örnek olarak etrafında bizler vardık. Ayrıca, Darüşşafaka’dan yetişmiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine kadar yükselmiş olan Necdet Seçkinöz ağabeyimiz de kampanyaya destek
veriyordu ve Ayhan Bey, Necdet ağabeyi
(Seçkinöz) çok sever ve sayardı. Necdet

1990’lı yıllarda Ayhan Şahenk ve
Zekeriya Yıldırım bir arada

ağabeyin de kampanyaya destek olması
Ayhan Bey için ayrı bir anlam taşıyordu.”

Ayhan Şahenk Spor Salonu
Darüşşafaka Cemiyeti’nin, okul kampüsünün içinde bulunan spor salonunun Ayhan Şahenk’in sağladığı kaynakla inşa edilerek, adının verilmesi kararı
aldığını kaydeden Yıldırım, “Ayhan Bey
de bu öneriyi memnuniyetle kabul etti”
dedi. Ayhan Şahenk Spor Salonu’nun
Türk basketbolu açısından çok önemli bir işlev üstlendiğini ifade eden Yıldırım, “Bildiğiniz üzere Ayhan Şahenk
Spor Salonu sadece öğrencilerimizin kullanımına ayrılmış bir yer değil, başta Darüşşafaka Basketbol Takımı olmak üzere başka spor kulüplerinin de yararlandığı, hafta sonu Beko Basketbol Ligi maçlarının yapıldığı bir tesis. Böylece Ayhan
Şahenk’in adı, Türk kamuoyunda sık sık
anılıyor. Bu da eski bir mesai arkadaşı
olarak beni ayrıca mutlu ediyor” diye ko-

nuştu. Ayhan Şahenk’in vefatından sonra Ferit Şahenk’in önderliğinde Doğuş
Grubu’nun yeni başarılara imza attığını, kurucularının başlattığı sosyal sorumluluk anlayışını sürdürdüğünü ve Ayhan
Şahenk’in adını yaşatan Darüşşafaka’ya
her yıl katkıda bulunmaya devam ettiğini
vurgulayan Yıldırım sözlerini şöyle noktaladı: “Ayhan Şahenk iş hayatının topluma yararlı sosyal hizmetler vermek gibi
bir sorumluluğu olduğunu düşünen ve
hisseden bir iş adamıydı. Darüşşafaka’ya
verdiği desteği de hayata bu genel bakışı
içinde değerlendirmek gerekiyor. Ayhan
Bey, özellikle eğitim ve sağlık konularına
çok önem verirdi. Bu konularda hizmet
için 1992’de kendi adını taşıyan, benim
de mütevelli heyeti üyesi olduğum bir vakıf kurdu. Bugün Ayhan Şahenk Vakfı,
çalışmalarını eğitim, kültür, sağlık, spor
ve çevre konularında sürdürüyor, bilimsel çalışmalara destek veriyor ve sosyal
yardımlarda bulunuyor.”
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Bürokratların bürokratı:

Darüşşafakalı Necdet Seçkinöz
ürkiye bürokrasisinin kilometre
taşlarından biriydi Necdet Seçkinöz… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kırk yıllık devlet hizmeti hayatında üstlendiği görevlerin sadece birkaçı… 1927 yılında başlayan hayat
hikâyesi, 2004’te ilk, orta ve lise öğrenimini gördüğü Darüşşafaka’nın Yakacık Rezidans’ında sonlandı. Darüşşafakalı Seçkinöz ömrünün son yıllarını da tüm malvarlığını bağışladığı Darüşşafaka’nın Rezidansında geçirmeyi istemişti.

yımlanan röportajında, elektrik kesintilerinin nedenlerini ve Türkiye’nin enerji
politikalarını anlatıyor Seçkinöz.

T

Devlet geleneğini en iyi bilen
bürokrat

Klasördeki üç belge
Necdet Seçkinöz’ün hayatını sizlerle
buluşturmak için yaptığımız araştırmaya,
Necdet Bey’in Yakacık Rezidans’ta yaşayan
eşi Mine Seçkinöz tarafından Darüşşafaka
Cemiyeti’ne teslim edilen “Bir Darüşşafakalı: Necdet Seçkinöz” klasöründen başladık. Klasördeki ilk belge 1945’te Darüşşafaka Lisesi’nden başarıyla mezun olan genç
Seçkinöz’ün yüksek mühendislik eğitimini İsviçre’de yapabilmesi için Darüşşafaka
Cemiyeti tarafından -o dönemdeki adıyla Türk Okutma Kurumu- verilecek bursun kararı… İkinci belge ise; Seçkinöz’ün
İsviçre’ye gidebilmesi için, Cemiyet’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı pasaport başvurusunun dilekçesiydi. Konuya
ilişkin son belge ise Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğrenim Umum Müdürlüğü’nün,
Cemiyet tarafından yüksek mühendislik eğitimi için İsviçre’ye gönderilmek istenen üç Darüşşafakalının yani Mehmet
Necdet Seçkinöz, Fikret Yüksel ve Cevdet

İmer’e ilişkin kararı: “…Yolculuk güçlüğü ve döviz imkânsızlığı yüzünden şu sıra
İsviçre’ye öğrenci gönderilmemektedir.
Bundan başka Amerika vapurlarının meşgul olmaları dolayısıyla adı geçen memlekete de altı aydan önce öğrenci gönderilmesinin mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında yukarıda
adları geçen öğrencilerin memleketimizdeki yüksekokullara kaydettirilmeleri gerekmektedir.”
Necdet Seçkinöz hakkında basında yer
alan haberlerin kupürleri de özenle yerleştirilmiş klasöre… 1979’da uğradığı suikast
sonucu aramızdan ayrılan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Necdet Seçkinöz
ile yaptığı röportaj dikkatimizi çekiyor. 20
Eylül 1976 tarihli Milliyet gazetesinde ya-

“Bürokratların bürokratı”, “Bürokrasinin piri”, “9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in sağ kolu”, “Demirel’in kara kutusu”, “Devlet geleneğini en iyi bilen bürokrat” basında yer alan haberlerde Necdet Seçkinöz için kullanılan tanımlamaların birkaçı… Seçkinöz’ün Türk bürokrasisindeki yerini belki de en iyi Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde yaşanan
bir olay ortaya koyuyor. Seçkinöz, 1992’de
devlet memurluğu yaş sınırını doldurunca, görevine devam edebilmesi için özel
bir yasa çıkartılıyor. Böylelikle Seçkinöz,
hakkında özel yasa çıkartılan ilk ve tek bürokrat oluyor. Seçkinöz’ün neden Türk
bürokrasisinin kilometre taşı olduğunun
yanıtını ise 16 Mayıs 1993’te Ekonomist
dergisinde yayımlanan bir söyleşisinde
bulmak mümkün: “1962’de bunaldım ve
özel sektöre geçtim. Ancak yeniden devlete döndüm. Özel sektörü sevemedim.
İbadet gibi bir şey... Hep öyle düşünmüşümdür. Her sabah sekize çeyrek kala gelirim. Akşam da sekiz de çıkarım. Öğlen
çıkmam. Kırk yıldır bu böyledir, değişmez.
Her zaman memurdan önce gelir, sonra
giderim.”

Elli yıllık hayat arkadaşı
Seçkinöz’ü anlatıyor
Necdet Bey’i elli yıllık hayat arkadaşı
Mine Seçkinöz’den dinlemek üzere Da-
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Darüşşafakalı Necdet Seçkinöz, yirmili yaşlarda genç bir mühendis olarak
Devlet Su İşleri’nde (DSİ) başladığı kamu görevini 73 yaşında Türkiye’nin en üst
noktasında, Çankaya’da tamamladı. “Bürokratların bürokratı”, “Bürokrasinin piri”,
“9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sağ kolu”, “Demirel’in kara kutusu”,
“Devlet geleneğini en iyi bilen bürokrat” olarak nitelendirilen Seçkinöz, ömrünün
son yıllarını geçirmek içinse Yakacık Rezidans’ı seçmişti.

rüşşafaka Yakacık Rezidans’a gidiyoruz.
Zarafeti, içtenliği ve merhum eşinin her
adı geçtiğinde sevgiyle bakan gözleriyle
etkiliyor bizi Mine Seçkinöz. 1929 yılında doğan Mine Seçinköz, Ankara Kız Teknik Yüksekokulu’nda yatılı okumuş. Okulun, Gazi Üniversitesi’ne bağlanması üzerine akademik çalışmalarına üniversitede devam etmiş. Türk ve İran halılarını
araştırmak üzere Şah döneminde burslu
olarak İran’a gönderilen Mine Seçkinöz,
dört ay İran’da yaşamış, Türk halıları ile
İran halılarını karşılaştıran detaylı bir rapor hazırlamış. Seçkinöz’ün bu araştırması, kitap haline getirilirken üniversiteye de
Türk halı desenleri dersi konulmuş. Ardından resim öğretmeni olarak Bolu’da
Kız Teknik Enstitüsü’ne atanmış. Necdet
Bey’le de orada tanışmış: “İlk görev yerim

Bolu’da Kız Teknik Enstitüsü idi. Üç sene
öğrencilerimle çok güzel ilişkiler kurarak orada görev yaptım. Öğrencilerimizin
arasında başka illerden gelen fakat yatacak yeri olmayanlar vardı. Bunun üzerine
Enstitü’nün bahçesine öğrenciler için bir
yatakhane yaptırmaya karar verdik. Okul
müdürümüz, Bolu’da bu konuda bize yardımcı olabilecek isimlerle görüşmeler yapmamızı istedi. Öğretmen arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerin sonunda Devlet
Su İşleri’nin (DSİ) mühendisleri bu işe talip oldu. Bunun üzerine okul idaresi olarak hem tanışmak hem de meseleyi anlatmak için onları çaya davet ettik.”
1953-1955 yılları arasında Bolu’da
DSİ’de başmühendis olarak çalışan Necdet Seçkinöz de davete katılan mühendisler arasındadır. Hikâyenin devamını
yine Mine Hanım’dan dinleyelim: “Davetten hemen sonra müdire hanım, Necdet Bey’in ev adresimi istediğini bana iletti. Ailem Ankara’daydı. Bu nedenle hiç tanımadığım birine adresimi veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine müdire hanım, ‘Ben, o beye baktım, gözleri hiç kötü
bir göz değil. Siz adresinizi verin, ailenize de benim tarafımdan verildiğini söyleyin’ dedi. Ben hâlâ tereddütteyim, çünkü hiç tanımıyorum. Tabii etraftan birtakım şeyler duyuyordum, çok çalışkanmış,
çok efendiymiş ama hepsi o kadar… Sonra Necdet Bey’in ailesi, telefonla babamla görüşmüş. Babam da onları Ankara’ya
davet etmiş, gitmişler, konuşulmuş. Bunun üzerine babam bana ‘Biz aileyi tanı-

dık sen de tanı’ dedi. Ardından ailelerimiz
nişana karar verdi. Böylece hiç tanımadığım, sadece gördüğüm ama çalışkanlığını,
efendiliğini bildiğim bir insanla ilk kez nişanda karşı karşıya geldik. Ankara’da Bulvar Palas yeni yapılmıştı, güzel bir salonu
vardı. Orada aile arasında bir nişan yaptık.
Nişandan altı ay sonra yani 1955’te de evlendik.”

“Allah’ın bana bir mükâfatı”
“Necdet Bey nasıl bir insandı?” diye
sorduğumuzda “Tahmin edemeyeceğiniz
kadar mükemmel bir insandı” diye yanıtlıyor ve ekliyor: “Hiç sesini yükseltmezdi.
Sadece bana değil, herkese karşı öyleydi.
Çok nazik, çok kararlı, çok efendi ve sosyal bir insandı. Evlendikten sonra burslu olarak bir seneliğine Amerika’ya gittik.
O gezi sırasında onu o kadar iyi tanıdım
ki… Hiçbir zaman efendiliğini bozmazdı.
Yemeyi, içmeyi, gezmeyi, güzel yaşamayı
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çok severdi. Hatta nişanlılık dönemimizde, ‘Ben çok çalışayım, çok para kazanayım, birlikte gezelim’ demişti. Elli senelik
mükemmel bir evlilik hayatımız oldu. Hiç
pişmanlık yaşamadım. Benim üvey annem
vardı, evlenmeden önce çok çekmiştim.
Sanırım Allah bana bir mükâfat verdi.”

“Aklı fikri memleketteydi”

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Necdet Seçkinöz’ü
yükseköğrenim için İsviçre’ye göndermek amacıyla yaptığı girişimlerin belgeleri...

Necdet Bey’in evde hiçbir zaman iş
konuşmadığı vurgulayan Mine Hanım,
“Tam manasıyla kara kutuydu” diyor ve
ekliyor: “Emeklilik döneminde de aklı
fikri memlekette ne olup bittiğindeydi.
Arkadaşlarıyla sürekli memleket meselelerini konuşurdu.”
Necdet Bey’in çok mükemmeliyetçi
biri olduğunu ve memlekete hizmeti her
şeyin üstünde tuttuğunu kaydeden Mine
Hanım, “Ancak yapmadığı şeyleri yapmış,
bilmediği şeyleri biliyormuş gibi gösteren
birtakım yanlışlara şahit olduk. Eşim çok
onurlu bir insandı. Asılsız isnat karşısında o dakika görevini bırakıyordu. Haksız
ithamlarla birçok kez karşı karşıya kaldık
ve her seferinde çok acı geldi” diye konuşuyor.
Her zaman mütevazı bir hayat sürmeye özen gösterdiklerini anlatan emekli resim öğretmeni Mine Seçkinöz,
Çankaya’da yaşadığı bir anıyı da bizimle
paylaşıyor: “Eşim Cumhurbaşkanı Genel
Sekreteri olunca Çankaya’da genel sekreter konutunda yaşamaya başladık. Benim için de özel bir araba tahsis edildi.

Ancak ben, hususi arabayı kullanmıyordum. Çünkü arsızlık gibi geliyordu, böyle
her şeyi kullanmak, her şeyi almak, kendine aitmiş gibi istemek. Konutun yakınında otobüs durağı vardı. Ben de her
yere otobüsle gidiyordum. Bir gün gene
araba almadan dışarı çıktım. Geri geldiğimde muhafızlar değişmişti. Yeni muhafızlar da beni tanımadıkları için içeri almadı. En sonunda içerideki hizmetlilerden birini çağırttım ve o şekilde konuta
girebildim.”

“Darüşşafaka yıllarını sevgiyle anardı”
İlk ve ortaöğrenimini Darüşşafaka’da
tamamlayan Necdet Seçkinöz’ün Darüşşafaka ile tanışma hikâyesini ise Mine Hanım şöyle anlatıyor: “Necdet, babasını
çok küçük yaşta kaybetmiş. Anne ve dayısıyla Bulgaristan’dan İstanbul’a göç etmiş. Tek çocuk, annesi de çok düşkünmüş
Necdet’e. Fakat dayı bu durumdan çok da
mutlu olmuyormuş, çünkü Necdet’in eğitiminin bozulmasından çekiniyormuş. Bu-
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nun üzerine dayısı, ‘Sen bu
çocuğu bozacaksın, en iyisi
Darüşşafaka’ya ver’ demiş. Annesi, çok uygun bulmasa da
ağabeyinin lafını dinlemiş.”
Elli yıllık birliktelikleri boyunca Necdet Bey’in
Darüşşafaka’dan hep sevgiyle
bahsettiğini kaydeden Mine
Seçkinöz, “Darüşşafaka yıllarını sevgiyle anardı. ‘Biz böyleydik, hocalarımız böyleydi, her şeyimiz mükemmeldi’ derdi. Uykuyu çok sevdiğini ve her sabah hocalarının onu uyandırdığını, arkadaşlıkların çok sağlam olduğunu söylerdi. Hakikaten de son günlerine kadar Darüşşafakalı arkadaşlarıyla görüşürdü. Hatta geçenlerde Darüşşafakalı iki
arkadaşı ziyaretime geldi. Necdet’in karakterini Darüşşafaka’dan aldığını düşünüyorum. Bu kadar disiplinli, arkadaş sever, yardımsever ve dürüst olmasını –hep ‘Darüşşafaka’da dürüst olmayanlar hayatını idame ettiremez’ derdi- Darüşşafaka’nın eğitim sistemine bağlıyorum” diyor.

Demirel-Seçkinöz dostluğu
Necdet Seçkinöz’ün hayatındaki en
önemli kişilerden biri de kuşkusuz 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel idi.
Üniversite yıllarında başlayan dostlukları, Necdet Bey’in vefat ettiği 2004’e kadar kesintisiz sürdü. Demirel’in aktif siyaset hayatı boyunca hep en yakınındaki isimdi Necdet Seçkinöz. 12 Eylül yönetimiyle anlaşamayınca 1981’de emekliye ayrılan Seçkinöz, Demirel’le birlikte 1991’de Başbakanlık Müsteşarı oldu,
Demirel’in Köşk’e çıkmasıyla da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne
atandı. İkili arasındaki dostluk bağı o
kadar güçlüdür ki, Başbakanlık Müsteşarlığı görevi sırasında 65 yaşını doldurduğu için emekliye ayrılması gereken
Seçkinöz’ün görev süresini üç yıl uzatan
özel yasa bile çıkartır Demirel…
Necdet Bey’in vefatından sonra da
Demirel ile görüşmeyi sürdürdüklerini
belirten Mine Seçkinöz, merhum eşi ile
Demirel arasındaki dostluğu şöyle anlatıyor: “İkisi de İTÜ İnşaat Fakültesi’nden
mezun. Ayrıca Demirel’in erkek kardeşi
Şevket Demirel, Necdet’in sınıf arkadaşı. Oradan tanışıyorlar. Necdet, Bolu’da
DSİ’nin müdürüyken, DSİ Genel Müdürü Süleyman Demirel idi ve Necdet’in ne
kadar çalışan biri olduğunu biliyordu. Bir
de Necdet, çok dürüsttü ve katiyen paray-

la işi yoktu. Hatta Demirel ona, ‘Sen parayı sevmiyorsun, o nedenle hep yanımda ol’ derdi.”

Darüşşafaka’da sonlanan hayat
Darüşşafakalı Necdet Seçkinöz, ömrünün son yıllarını Yakacık Rezidans’ta
geçirdi ve hayata gözlerini Maltepe Özel
Bakım Ünitesi’nde yumdu. Mine Hanım, Yakacık Rezidans’ta yaşamaya karar verme süreçlerini ise şöyle anlatıyor:
“Biz, her zaman en güzel tatilleri yapmaya çalışıyorduk. Bir bayram tatilini de İstanbul The Marmara Oteli’nde geçirmek için rezervasyon yaptırdık. O sırada Darüşşafaka’nın idarecileri de bizi Yakacık Rezidans’a davet etti. Bunun üzerine tatilimizin iki gününü Rezidans’ta geçirip ardından otele geçmeye karar ver-

dik. Yakacık’a geldik. Bizi
çok güzel karşıladılar. İki
gün boyunca Rezidans’ta
kaldık. Çok beğendik. Bu kadar güzel bir yere olabileceğini tahmin etmemiştik. Gerçi
Necdet, Cumhurbaşkanı Demirel ile açılışında bulunmuş
ama içini gezmemiş. Oteldeki rezervasyonumuzu iptal ettik. Tüm tatilimizi burada geçirdik. Ankara’ya gittiğimiz zaman sevgili eşim, ‘Mine, biz de
Darüşşafaka’nın Rezidans’ına
üye olalım mı?’ diye sordu.
‘Çok güzel olur’ dedim. Ama
Ankara’da çok güzel bir evimiz
ve çok sevdiğimiz dostlarımız
vardı. Bu nedenle tüm malvarlığımızı Darüşşafaka’ya bağışladık ve Rezidans’ta yerimizi ayırttık. Arada bir gelip kalsak da Ankara’da yaşamaya devam ettik. Eşim Parkinson hastasıydı. Hatta bundan ötürü Demirel’den ayrılmak istemiş fakat Demirel, ‘2000 yılına
kadar beraberiz, hiçbir yere gitmeyeceksin’ demişti. Eşim, 2000’de emekli olunca
da arada bir gelip kaldık. Ancak 2002’de
eşimin rahatsızlığı artınca Darüşşafaka
Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nde kalmaya başladı. Ben de bu süre boyunca sabah Maltepe’ye gidiyor, akşam Yakacık’a
dönüyordum. Özel Bakım Ünitesi fevkalade bir yerdi. Her banyo yaptırdıklarında sisteme hayran kalırdım. Hem benim
hem eşim için çok rahattı. Bu nedenle
Darüşşafaka’ya bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Necdet Seçkinöz kimdir?
1927’de İstanbul’da doğan Necdet Seçkinöz, orta ve lise öğrenimini Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda tamamladı. 1952’de İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirerek DSİ
Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1953-1955 yıllarında Bolu’da DSİ’de başmühendis olarak görev yapan Seçkinöz, 1957’de sulama projeleri üzerinde staj yapmak üzere ABD’ye gönderildi.
Seçkinöz, dönüşünde Proje ve İnşaat Dairesi’nde Tatbikat Fen Heyeti
Müdürlüğü’ne atandı. 1962 yılına kadar bu görevde kaldı. 1962-1968 yıllarında özel
sektörde, 1969-1971 arasında ise Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar İnşaat Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1971’de Bakanlığın
Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Genel Müdürlüğü’ne atanan Necdet
Seçkinöz, birkaç ay sonra müşavirliğe, 1972’de Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü’ne, 1974’te tekrar müşavirlik görevine atandı.
1975’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olan Seçkinöz, 1977’de
Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na tayin edildi. Seçkinöz 1978’de bu görevden
ayrıldı ve 1979’un Aralık ayından 1981’in Ocak ayına kadar tekrar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 1981’de emekli olan Seçkinöz, Demirel’le
birlikte 1993’te Başbakanlık Müsteşarı oldu, Demirel’in Köşk’e çıkmasıyla da
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne atandı. Hayırsever kişiliğiyle tanınan ve
Ankara’da bir ilköğretim okulu yaptıran Seçkinöz, 7 Şubat 2004’te son iki yılını geçirdiği Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nde hayata veda etti.

19

20

KAPAK DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI

Yeni
Daçkalılar
aranıyor
Türkiye’dekaliteli
bireğitimlehayatlarınnasıl
değişebileceğinikanıtlayan
DarüşşafakaEğitimKurumları,
30Mayıs’tayirmiilde
düzenleyeceğisınavla
birbuçukasırlıkköklüve
büyükailesini
genişletmeye
hazırlanıyor.
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yi bir eğitimle değişen hayatların hikâyesini yazan bir eğitim
kurumu Darüşşafaka… Bir bakıma eğitimin hayatları nasıl
değiştirebileceğinin Türkiye’deki kanıtı... Çünkü 147 yıllık
tarihi, eğitimle hayatını değiştirdiği çocukların hikâyeleriyle dolu. Ahmet Rasimler, Prof. Dr. Adnan Sokullular, Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlular, İhsan Devrimler, Necdet Seçkinözler ve daha
niceleri… Bütün bu isimler Darüşşafaka’ya sınavla girdi, aldıkları iyi eğitimle yeni bir dünyaya adım attı, hayatları boyunca Darüşşafaka’nın desteğini yanlarında hissetti, bu destekle yollarına
devam etti; sadece kendilerinin değil, ailelerinin kaderini de değiştirdi, üstlendikleri kilit görevlerle ülkenin geleceğine damga
vurdu ve hiçbiri unutmadı, ikinci yuvaları Darüşşafaka’yı… Şimdi bu büyük aile, yeni üyelerini yani yeni Daçkalıları arıyor. Her
yıl mayısın son haftasında düzenlenen Darüşşafaka Giriş Sınavı,
bu yıl da 30 Mayıs’ta yirmi ilde yapılacak. Darüşşafaka’nın 20102011 ders yılında bünyesine katacağı yeni Daçkalıları belirleyecek sınav, 120 çocuğun hayatını değiştirecek.
Yeni Daçkalılarla bir buçuk asırlık köklü ve büyük ailesini
genişletmeye hazırlanan Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre
Türkiye genelinde koşullarına uyan 13 bin 200 çocuğun hepsine ulaşarak, sınava girmelerini sağlamak için yoğun bir çalışma
yürütüyor. Babası hayatta olmayan, maddi koşulları iyi bir eğitim
almasına olanak tanımayan ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınava başvurular ücretsiz. Talep edilmesi halinde öğrenci ve velisinin sınav merkezine ulaşımını da Darüşşafaka
Cemiyeti üstleniyor.

İ

Sınav, zihinsel ve yaratıcı düşünme yeteneğini
değerlendiriyor
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, 30 Mayıs’ta Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere yirmi ilde
yapılacak. Sınav için Haziran 1999 ya da daha sonraki tarihlerde
doğmuş, sağlık açısından yatılı okula kabulüne sakınca bulunmayan adayların, 26 Mayıs 2010 tarihine kadar gerekli belgeleri
Darüşşafaka İlköğretim Okulu’na bizzat ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle sınavı kazanan
öğrenciler dördüncü sınıftan başlayarak üniversite sınavlarına
kadar parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sınavı’na girmek isteyen öğrenciler,
www.darussafaka.k12.tr adresindeki formu
doldurarak da başvuru yapabiliyor.
147 yıllık Darüşşafaka Ailesi’ne yeni
katılacak 120 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 becerilerinin, duygusal ve sosyal
becerilerinin geliştirilmesi ve böylece
sadece okulda değil aynı zamanda yaşamda da başarılı bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanıyor.
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Hedef; koşullara uyan
13 bin öğrenciye ulaşmak
İlköğretimüçüncüsınıfıbitirmiş,babasıhayattaolmayanvemaddikoşullarıyetersiz
çocuklaratambursluveyatılıeğitimolanağısunanDarüşşafakaEğitimKurumları’na
girişsınavıöncesinde,otuzüçildeDarüşşafakatanıtımıyapılacak.
arüşşafaka Eğitim Kurumları, 30 Mayıs 2010 tarihinde yirmi il merkezinde düzenleyeceği Darüşşafaka Giriş
Sınavı’nın tanıtım ve hazırlık çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. 842 öğrencinin eğitim
gördüğü Darüşşafaka, “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda çok sayıda öğrenciye ulaşmak için kapsamlı bir sınav tanıtım
kampanyası hazırladı. Türkiye genelinde sınava girme hakkına sahip 13 bin 200 öğrenciye ulaşabilmek için yoğun bir tanıtım
programı hazırlayan Kurum, 5-6-7 Nisan tarihlerinde otuz üç ilde sınav tanıtım toplantısı yapacak. Darüşşafaka’nın eğitimle sadece
öğrencilerin değil, ailelerinin de hayatını değiştirdiğini ve 30 Mayıs 2010 tarihindeki sınavın hem öğrenciler hem de aileleri için
büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları İlköğretim Müdürü Gülay Hacıoğlu, Darüşşafaka Giriş
Sınavı’na ilişkin sorularımızı yanıtladı.

ulaştırmaları için Darüşşafaka’daki eğitim imkânlarının yaşamlarını nasıl değiştireceğini
ifade eden broşürümüzü, tanıtım filmimizi,
sınav başvuru formumuzu gönderiyoruz. Bunun yanı sıra her öğrencinin adına sınava davet kartı yolluyoruz. Nisan ayında sınav
tanıtım toplantılarına başlayacağız. Bu toplantıları yapacağımız illeri belirlerken koşullarımızı taşıyan öğrencilerin fazla olduğu
illerde düzenlemeye özen gösterdik.

D

Son iki yıldır Darüşşafaka, bilgiye
dayalı sınav sistemi yerine yetenekleri
belirleyen bir sınav sistemine geçti.
Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?
Darüşşafaka Giriş Sınavı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılına kadar bilgi ağırlıklı bir sınavdı. Türkiye’nin her köşesinde öğrenciler
ne yazık ki aynı eğitim olanaklarına sahip olamıyor. 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde
Darüşşafaka Giriş Sınavı “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda bölgeler arasında
eğitimde fırsat eşitsizliğinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla bilgiye dayalı sınav
sisteminin yerine öğrencilerin zihinsel potansiyellerini ve yaratıcılıklarını ölçen ve bu
yönleri gelişmiş öğrencileri seçebilecek ayırt
ediciliğe sahip bir sınav niteliğini taşıması gerekliliği düşüncesiyle değiştirildi.

Sınav sistemindeki bu değişiklik,
Darüşşafaka’nın öğrenci profiline
nasıl yansıdı?
Öncelikle okulumuza İstanbul’dan ve
Anadolu’dan gelen öğrencilerin oranlarında önemli bir değişim yaşandı. Bilgi
ağırlıklı sınavların sonucunda başta İstanbul olmak üzere diğer büyükşehirler ön
plana çıkıyordu. Öğrencilerin zihinsel ye-

Bu yılki sınav tanıtım toplantı programı
hakkında bilgi verir misiniz?

teneğini ve yaratıcılığını ölçen sınav sistemiyle farklı illerden öğrenciler aramıza katıldı. 2007-2008 eğitim-öğretim döneminde
dördüncü sınıflarda Anadolu’dan gelen
öğrenci oranı yüzde 39, İstanbul’dan gelenlerin oranı yüzde 61 iken; 2008-2009 döneminde yeni sınav sistemiyle Anadolu’dan
gelen öğrencilerin oranı yüzde 69, İstanbul’dan gelenlerin oranı ise yüzde 31 oldu.
2009-2010 döneminde ise bu oran yüzde 71
Anadolu, yüzde 29 İstanbul olarak değişti.
Okul genelinde ise, 2007-2008 döneminde
yani bilgi ağırlıklı yapılan sınav döneminde Anadolu’dan gelen öğrenci oranı yüzde
43, İstanbullu öğrenci oranı yüzde 57 iken,
şu an bu oran yüzde 51 Anadolu, yüzde 49
İstanbul’dur. Türkiye’nin farklı illerinde
bulunan üstün yetenekli çocukların iyi bir
eğitim almaları ve yaşamlarını eğitimle değiştirmeleri açısından Darüşşafaka Sınavı
büyük bir fırsat. Şu an okulumuzda altmış
sekiz ilden öğrenci eğitim görüyor ve hedefimiz her ilden bir öğrencinin aramızda
olması...

Darüşşafaka’ya giriş sınavının
duyurusunu nasıl yapıyorsunuz?
Koşullara uyan tüm öğrencilere
ulaşabiliyor musunuz?
Ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Darüşşafaka’nın sınavına girme koşullarını taşıyan 13 bin 200 kayıtlı öğrenci
bulunuyor. Bu öğrencilerin eğitim gördükleri okulların yöneticilerine, ilgili öğrencilere

Geçen sene yirmi beş ilde yaptığımız sınav tanıtım toplantılarını bu yıl, 5-6-7 Nisan
tarihleri arasında otuz üç ilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun için tüm öğretmenlerimizin desteğiyle ekipler kurduk. Bu
ekipler aynı anda otuz üç ilde okulumuzu tanıtacak. Bu toplantılara öğretmenlerimiz,
öğrencilerimiz, Darüşşafaka yöneticileri, mezunlarımız, velilerimiz gönüllü olarak katılıyor. Yerel yönetimlerden de destek alıyoruz.
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleriyle irtibata geçerek koşullarımızı
taşıyan öğrencilerin ve ailelerinin toplantıya
katılımlarının sağlanması konusunda destek
istiyoruz. Öğrencilerin eğitim gördükleri
okulların müdür ve öğretmenlerini de bizi
daha yakından tanımaları için toplantılarımıza davet ediyoruz.

Toplantılardan nasıl geri dönüşümler
alıyorsunuz?
Sınav tanıtım toplantıları pek çok kişiye
Darüşşafaka’yı anlatabildiğimiz, onlara birebir ulaştığımız bir ortam. Toplantılarımıza on
altı ilde başlayıp otuz üç ile çıkarmamızın nedeni bu. Her gittiğimiz ilde yoğun ilgi görüyoruz. Yaptığımız çalışmaları, sunduğumuz
olanakları kişilerle doğrudan paylaşabiliyoruz. Tanıtım toplantıları samimi duyguların
paylaşıldığı bir ortam oluyor. Darüşşafaka’nın
çocukların yaşamlarını eğitimle nasıl değiştirdiğini bu toplantılarda hissettirebiliyoruz.
Çünkü mezun ve velilerimiz de tanıtım toplantılarında bizimle birlikte olarak deneyimlerini paylaşıyor. Mezunlarımızın yaşamdaki
başarıları, başarı öyküleri, velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimler, okulun çocuklarına sunduğu akademik ve sosyal
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DarüşşafakaİlköğretimMüdürü
GülayHacıoğlu,Türkiye’ninfarklıillerinde
bulunanüstünyetenekliçocuklarıniyibir
eğitimalmalarıveyaşamlarınıeğitimle
değiştirmeleriaçısından
DarüşşafakaGirişSınavı’nın
büyükbirfırsatolduğunubelirtirken,
geçenseneninsınavbirincisi
DenizUlaşSaylıkda
sınavagireceköğrencilere
çokokumalarınıve
bolbolbeyinjimnastiği
yapmalarınıöneriyor.
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gelişimlerine katkı sağlayan fırsatlar toplantıya katılanlara duygusal anlar yaşatıyor. Darüşşafaka’nın yaşamları nasıl değiştirdiği
ailelere örnek oluşturuyor. Geçen sene yirmi
beş ilde düzenlenen tanıtım toplantılarına
doksan yedi basın mensubu, yirmi yedi mezunumuz, otuz sekiz velimiz katıldı ve toplamda 4 bin 156 kişiye ulaşıldı.

Toplantılara katılan anneler, size en
çok hangi soruları yöneltiyor?
Dördüncü sınıf oldukları için daha çok
hastalandıklarında kim bakacak, gece üstü
açılırsa kim örtecek, kim yardımcı olacak tarzında sorular yöneltiyorlar. Fakat okulun imkânları ve görev yapan herkesin ne kadar
hassas davrandığı bizler ve tanıtım yaptığımız
illerde yaşayan ve toplantıya katılan velilerimizin deneyim ve duygularını samimi olarak
paylaşmaları ile okula güven duyuyorlar.

Peki, Darüşşafaka öğrencilere nasıl
bir eğitim sunuyor?
Darüşşafaka yaşama öğrenci hazırlayan
bir kurum. 21. yüzyıl gençlerden iş birliği
içinde çalışma sorumluluğu almalarını, sorunlar karşısında ortak akıl geliştirmelerini,
hızlı düşünebilmelerini, değişime açık olmalarını, sözlü ve yazılı becerilere sahip, merak ve hayal gücü gelişmiş özellikte bireyler
olmalarını bekliyor.
Okulumuzda bu özelliklere sahip bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri için
yoğun bir program uygulanıyor. İngilizce
eğitim veriyoruz ve altıncı sınıftan itibaren
İngilizcenin yanı sıra Almanca veya Fransızca seçmeli ikinci ders olarak öğretiliyor.
Ayrıca dört ve beşinci sınıfların düşünme
becerileri, yaratıcılık ve duygusal gelişimleri için akademisyenlerden destek alıyoruz.
Öğrencilerimize projeler oluşturmaları için
fırsatlar sağlanıyor. Öğrenciler potansiyellerini kullanmaları için yüreklendiriliyor.
Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan; bilim, toplum,
sanat, kültür ve spor alanlarında sistemli
ve disiplinli çalışarak yaratıcılıklarını ortaya koymalarına ve yaşamlarını zenginleştirecek yeni bakış açıları geliştirmelerine
yardımcı olan elli yedi kulüp çalışması yapılıyor. Kulüp çalışmalarına öğrencilerin
gelişimi açısından çok önem veriyoruz.
Kulüpleri, öğretmenlerin rehberliğinde
öğrencilerimiz yönetiyor, sorumluluk alıyor ve özgüven kazanıyorlar. Satranç ve
drama dördüncü ve beşinci sınıflarımızda
zorunlu ders. Ders saatleri dışında öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri enstrüman ve spor dalında
çalışmalarını başarıyla yürütüyorlar.

Darüşşafakalıbabanınsınavbirincisioğlu:

Deniz Ulaş Saylık
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın geçen seneki birincisi Deniz Ulaş Saylık, aynı
zamanda Darüşşafakalı bir babanın
oğlu, yani ikinci nesil Darüşşafakalı…
Babası gibi avukat değil de doktor olmak isteyen Deniz Ulaş “Babam
1979’da Darüşşafaka’dan mezun olmuş. Ben de babam gibi olmak için
gayret ediyorum” diyor ve şöyle devam
ediyor: “Annem sınavdan önce ‘Baban
da Darüşşafaka mezunuydu’ dediğinde çok heyecanlandım. Sınava girerken, ‘Kazanırsam ne kadar güzel
olacak. İki kuşak birden Darüşşafaka
mezunu olacağız’ diye düşündüm.”
Darüşşafaka’ya başladıktan sonra
babasının dönem arkadaşları Deniz
Ulaş’ı hiç yalnız bırakmamış, hatta babası hakkında her geçen gün yeni bir
şey öğrenmiş: “Babamın arkadaşları
beni tanıdı, onlarla görüşmeye başladım. Hepsi babamla ilgili anılarını an-

latıyor. Her geçen gün babam hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorum.”

“Yaşadığım her gün ayrı bir
macera”
Dördüncü sınıf öğrencisi Deniz
Ulaş, Darüşşafaka’da olmaktan mutlu:
“Günlerim çok keyifli geçiyor. Yaşadığım her gün ayrı bir macera, ayrı bir
heyecan. Arkadaşlarımla iyi anlaşıyoruz. Birbirimizle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birlikte üzülüp birlikte seviniyoruz.”

Mandolin çalıyor ve yüzüyor
Darüşşafaka’ya başlayan her öğrencinin bir müzik enstrümanı çalması ve
bir spor dalıyla uğraşması şart. Deniz
Ulaş’ın ilgi alanını sorduğumuzda
mandolin çaldığını ve yüzdüğünü öğreniyoruz: “Mandolin çalmaya başladım ve haftada üç gün sabah altıdan
kahvaltı saatine kadar yüzüyorum.”
Deniz Ulaş’ın Darüşşafaka’daki diğer tutkusu akıl oyunları… “Her salı
Akıl Oyunları Kulübü’nün çalışmalarına katılıyorum. Orada bize zekâ soruları soruluyor. Onları yanıtlamak ve
daha sonra sınıf arkadaşlarımla paylaşmak beni çok mutlu ediyor.”

“Çok okuyun ve beyin
jimnastiği yapın!”
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın birincisi Deniz Ulaş, sınava ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Düşünceye dayalı ilk sorular kolaydı ancak iki
soruyu yetiştiremediğim için
boş kaldı. İkinci bölümde
yüz soruyu kırk dakikada
yanıtlamamız gerekiyordu. Bu nedenle çok heyecanlandım ama hepsini yaptım. Yine de sınav birinciliğini beklemiyordum. Annem birinci olduğumu söylediğinde inanamadım.
Sınava girecek
arkadaşlarıma
çok okumalarını
ve beyin jimnastiği yapmalarını
öneririm.”
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MEB Yarışması’nın
Türkiye birincileri Darüşşafakalı
MEB’in düzenlediği 3. Web Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirme yarışmasından
birincilikle dönen Darüşşafaka bilgisayar öğretmeni Sezin Eskinazi ile 7. sınıf öğrencisi
Elif Karaatlı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın başarılarına bir yenisini daha ekledi.
arüşşafaka Eğitim Kurumları’nın
öğrenci ve öğretmenleri bugüne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası arenada sayısız
başarıya imza attı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği 3.
Web Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirme yarışmasından iki Darüşşafakalı; DEK bilgisayar öğretmeni Sezin Eskinazi ile 7. sınıf öğrencisi Elif Karaatlı birincilikle döndü. Darüşşafaka’nın eğitim alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Eskinazi ve Karaatlı ile yarışma sürecini konuşmak için bir araya geldik. “Fen Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” olmak üzere iki alanda ve “Öğretmen”, “İlköğretim
ile lise öğrencisi” ve “Eğitim fakültesinde okuyan öğrenci” olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmada öğretmen
kategorisinde “Toplamayı Öğreniyorum”
projesiyle birinci olan Eskinazi, mesleğe
Darüşşafaka’da başlamış. Şu an beş ve sekizinci sınıfların bilişim teknolojisi dersine
giren ve dört yıldır Darüşşafaka’da görev
yapan Eskinazi, projesiyle günümüzün
gelişen teknolojisinin eğitim alanında yaygınlaştırılması ve öğrencilerin konuları görsel, işitsel ve
etkileşimli etkinliklerle daha
iyi kavramalarını sağlamayı
amaçladığını söylüyor.
“Açılar” adlı projesiyle yarışmanın öğrenci kategorisinde birinci olan
Elif Karaatlı aynı zamanda
Darüşşafaka’ya da birincilikle
girmiş bir öğrenci. Açılar konusunu interaktif olarak hazırlayarak, öğrencilerin konuyu görsel,
işitsel ve etkileşimli etkinliklerle daha iyi kavramasını hedeflediğini söyleyen Karaatlı, “Kendimi daha başarılı hissettiğim
ve bir yazılım için uygun olduğunu düşündüğüm için açılar
konusunu seçtim” diyor.
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Eskinazi:
“Öğrencilerin okul
dışında da kendilerini
ifade etmeleri önemli”
Öğrencilerin okul dı-

şında da kendilerini ifade edebilmelerinin
önemi üzerinde duran bilgisayar öğretmeni Eskinazi, bu nedenle gerek MEB’in gerekse bilimsel kurum ve kuruluşların düzenlediği yarışmaları sürekli takip ettiklerini vurguluyor. Yarışma için dört beş aylık
yoğun bir çalışma sürecinden geçtiklerini
kaydeden Eskinazi, “Eğitim yazılımı alanında kendimi daha fazla yetkin hissettiğim

için öğrencilerimi de bu konuya entegre
etmek istedim. Çünkü eğitim yazılımları
artık çok yaygınlaştı. Ardından Elif ile birlikte hangi konunun üzerinde çalışabileceğimizi konuştuk. Hem MEB ile uyumlu
hem de Darüşşafaka’ya özel bir konu olmasını istedik. Senaryomuzu tasarladık. Okul
çıkışlarında, etütlerde uzun uzun çalıştık.
‘Dersi nasıl öğretebiliriz?’ konusu üzerinde
çok durduk” diye konuşuyor.
Yarışmaya hazırlık süresince okul yönetiminden her konuda destek gördüklerini kaydeden Eskinazi, “Bu destek ve laboratuvarlarımız olmasa böyle bir başarı olmazdı” diyor.
Eskinazi bu ödülün hemen ardından bir yenisi için kolları sıvamış:
“Eğitimde bilişim teknolojileri ve
internet konusuna ilgi duyan lise
ve ilköğretim öğrencilerini teşvik
amacıyla düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı (E-BİKO)
için çalışmalara başladık. Yine yazılım alanında bir projeyle katılıyoruz. Mayıs ayına kadar tamamlamamız gerekiyor. E-BİKO’ya her
sene katılıyoruz. Çünkü öğrencilerimizin o atmosferi solumalarını çok önemiyoruz.”

Karaatlı:
“Darüşşafaka’nın
imkânları olmasaydı,
bu başarı olmazdı”
Animasyon Kulübü’nün
de üyesi olan 7. sınıf öğrencisi Elif Karaatlı, kulüpten edindiği bilgilerin
projenin oluşmasında büyük
katkı sağladığını ve projenin
çok kapsamlı olduğunu belirtiyor: “Konu anlatımı, alıştırma, animasyon, konuyu öğretici ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek oyunlara -örneğin;
açılarla ilgili olduğu için bilardo- yer verdik. Bazı noktalarda matematik öğretmenimizden de destek aldık.
Darüşşafaka’nın imkânları
olmasaydı, bu başarı gelmezdi.”
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“Darüşşafaka, beni yoğurup
beyin haline getirdi”
Ortaöğrenimini
Darüşşafaka’da
tamamlayan Vasıf
Küçükoruç,
“İlk kitabımın
ilk sayfasına,
‘İlk teşekkür
Darüşşafaka’ya,
yuvama’ diye yazdım.
Şu an bir şeyler
yazabiliyorsam
Darüşşafaka’nın
sayesindedir. Çünkü
o kadar üst düzey bir
eğitim vardı ki, orada
edindiğimiz kırıntılar
normal hayatta bizi
büyük adamlar
yaptı”
diyor.

lacak O Kadar”, “Tatlı Kaçıklar”, “Çılgın Bediş”, “Bizim Karakol”, “Asayiş Berkemal”, “Ümit Milli”, “Nisan Yağmuru” gibi Türk televizyonlarında fenomen olmuş pek çok diziye kalemiyle hayat veren bir isim Vasıf Küçükoruç. 1956’da Konya’da doğan Küçükoruç, ilkokul öğretmenin ön ayak olmasıyla Darüşşafaka’nın sınavına girmiş ve kazanmış. 1967’de Darüşşafaka’ya kayıt yaptırmış. Darüşşafaka tarihinde ilk kez o yıl,
babası yaşayan çocukları da almaya başlamış. İşte Vasıf Küçükoruç da onlardan
biri olmuş. İlk kitabının ilk sayfasına, “İlk
teşekkür Darüşşafaka’ya, yuvama” diye
yazan Küçükoruç, “Ben, Darüşşafaka’ya
başladığımda sıradan biriydim. Darüşşafaka beni yoğurup beyin haline getirdi. Yazdığım her şey o beynin ürünü olduğundan, hepsinde Darüşşafaka’nın etkisi vardır. Çünkü Konya’dan İstanbul’a
göç etmiş, çok fakir bir işçi ailenin çocuğuydum. Benim okumam bile mucizedir.
Babam dokumacıydı, Darüşşafaka ile tanışmasaydım, büyük ihtimalle ben de
onun yaptığı işi yapacaktım. İşte Darüşşafaka, hayatımı bu kadar değiştirdi” diyor. Yirmi yılı aşkın Levent Kırca ve Oya
Başar ikilisinin hazırladığı “Olacak O Kadar” isimli TV programının skeçlerini yazan ekipte yer alan Küçükoruç, yazdığı
senaryolarda uzun süre Zeki Keskin adını kullanmış, öyle ki Zeki Keskin, gerçek isminden daha ünlü olmuş. Şu sırada
Star TV’de yayımlanan “Benim Annem
Bir Melek” dizisini yazan Küçükoruç ile
Darüşşafaka’dan senaristliğe uzanan hayat yolculuğunu konuştuk.

O

Siz de Darüşşafakalısınız.
Peki, Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’na nasıl başladınız?
Biz, çok fakir bir aileydik. Beyazıt’taki
Vezneciler İlkokulu’na gidiyordum. Oradaki öğretmenim bir gün “Sen, çok zeki
bir çocuksun, seni Darüşşafaka’ya yazdıralım” dedi. Ben de ailem de Darüşşafaka’yı
bilmiyorduk. O öğretmen ön ayak oldu,
annemi ve babamı çağırdı, adresi verdi,
gittik ve başvurumuzu yaptık. Sınava girdim, kazandım. Böylece Darüşşafaka’ya
başladım.

DARÜŞŞAFAKALI
Yani babanız hayattaydı…
Evet. Darüşşafaka o yıl ilk kez babası hayatta olanları da almaya başlamıştı.
İşte ben de onlardanım. Darüşşafaka’ya
1967’de başladım. Ancak lise ikinci sınıftayken atıldım. O yıllar malum siyasetin
en ateşli yıllarıydı. Her gün boykot yapıyoruz. Böyle lisede siyaset yapmaya kalkışınca da atıldım. Fakat biz, Darüşşafakalılar bunu saymayız, hepimiz Darüşşafaka mezunu olarak kendimizi görürüz.
Darüşşafaka’dan atılınca babam dokuma
işçisi olduğundan ben de dokumacılık
yapmaya başladım. Ancak baktım ki böyle
olmayacak. Önce Şehremini Lisesi’ne gittim, oradan da siyasete girince atıldım. Liseyi dışarıdan bitirdim ve üniversite sınavına başvurdum.

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ni kazandınız…
O da ayrı bir hikâye… Bizim zamanımızda üniversite tercihi sınava girmeden
önce yapılıyordu. Ben, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yazdım fakat eve
gittiğimde annem, “Bizde para mı var, kitap alacak” diye bir kızdı ki… Benden iki
yaş küçük kardeşim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyordu. Onun kitapları olduğundan annem,
“Sen de Ankara Siyasal Bilgileri yaz” dedi.
Böylece tercihimi değiştirdim. Siyasal Bilgileri kazandım, kaydımı yaptırdım fakat
İstanbul’da çalıştığım için sadece sınavlara
giriyordum. O sırada YÖK kuruldu ve ilk
çıkardığı kanun yirmi bir gün devamsızlık
yapanın üniversiteden atılması oldu. O kanununun yirmi ikinci gününde de üniversiteden atıldım.

Darüşşafaka’dan atıldığınız
için haksızlığa uğradığınızı
düşündünüz mü?
Hayır, çünkü çok haklıydılar. Ben olsaydım, tekmeyle atardım kendimi… Hakikaten biz Darüşşafakalılar çok farklı bir camiayız. Mesela, 1975 mezunlarının dönem yemeklerine gelenler arasında hazırlık sınıfından atılanlar var.
Darüşşafaka’nın yemeğini yemek, havasını solumak, suyunu içmek yetiyor. Gerisi
önemli değil. Onun havasını, suyunu kokladığınızda Darüşşafakalısınızdır.

Peki, atılma gerekçenizi bizimle
paylaşır mısınız?
Yıl sonu sınav dönemiydi. Darüşşafaka’da yıl sonu sınavları bir dönemin karnesi kadar önemliydi. Neden olduğunu
hatırlamıyorum ama o sınavlara boykot
kararı çıktı. Benim de iki dersten zayıfım
var, üç dersten kalınca da okuldan atılıyor-

sun. İlk sınavı boykot ettik, sınava girmedim ve sıfır aldım. İkinci gün yine boykot
ettik, yine sıfır aldım. Hiç unutmuyorum
üçüncü gün coğrafya sınavı vardı, ona da
girmezsem okuldan atılıyorum. Ben yine
sınava girmedim. Yekta Bey adında bir öğretmeniz vardı, beni çağırdı. Yekta Bey ile
birlikte üç-dört öğretmen beni bir sınıfa aldılar. Önüme boş bir kâğıt ve kalem
koydular. “Sen bu sınava girmezsen atılacaksın. Ne düşünüyorsan düşün, boykotunu da yap ama şu kâğıda istediğin bir soruyu ve yanıtını yaz. Bu dersten seni geçirelim, atılma” dediler. “Hayır, ben boykot
yapıyorum” dedim. Önüme coğrafya kitabını koydular, “Aç kitabı, oradan bir soru
ve yanıtını yaz” dediler. Yine kabul etmedim. “O zaman sözlü olsun, ABD’nin başkenti neresi?” diye sordular. Yanıt vermedim. Bunun üzerine “İyi oğlum, güle
güle” dediler. Bu nedenle ben olsaydım
tekmeyle atardım diyorum. İnanıyorum
ki, Darüşşafaka’dan mezun olsaydım çok
daha yukarılarda olabilirdim.

Darüşşafaka yıllarınıza geri
dönersek, oradaki yaşantınızı
ve unutamadığınız bir anınızı
bizimle paylaşır mısınız?
Yedi-sekiz gün kalabilir misiniz burada? Ben, Darüşşafaka’da yedi yıl okudum ve yedi senenin her günü unutamadığım bir anıdır benim için. Aklıma gelen ilk anım; geceleri yemekhaneye yaptığımız baskınlar. Ne büyük keyifti, direklerden falan iniyoruz. Bir gün yine yemekhaneye girdik, herkes bir şeyler alıyor. Bolulu Adil Gürkan adında bir sınıf arkadaşım vardı -şu an Antalya’da turizm sektöründe çalıyor, hâlâ da görüşürüz-. Baktık
Adil, kocaman bir kaşar tekerini yuvarlayarak getiriyor. “Ne yaptın Adil?” dedim.
“Kaşar aldım” dedi. “Olmaz, bir parça kes,
gerisini bırak” dedim. Bu sefer de Adil kaşarın yarısını getirmişti. Ekmeğin arasına
kaşar koyarsınız ya, biz uzun süre kaşarın
arasına ekmek koyarak yedik.
Unutamadığım bir başka anım ise
Darüşşafaka’nın kız öğrenciler binasının
açılış töreni… Orta üçüncü sınıftayım. Törene gelenleri karşılamak için Darüşşafakalı izciler görevlendirilmiş. Ben de izciyim. Bir araba geliyor hemen sıradaki izci
gidiyor, kapıda karşılıyor ve gelen kişiyi tören alanına götürüyor. Siyah bir Mercedes geldi. Sıra bendeydi, hemen koştum.
Mercedes’ten yaşlı bir adam indi, elini
uzattı. “Merhaba, ben Ürgüplü” dedi. Ben
de “Konyalı” dedim. Bir yandan da neden
memleketini söylediğini anlamaya çalışıyorum. Adam güldü. Meğer adam eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü’ymüş.

Darüşşafaka sizin için ne ifade ediyor?
İlk kitabımın ilk sayfasına, “İlk teşekkür Darüşşafaka’ya, yuvama” diye yazdım. Şu an bir şeyler yazabiliyorsam
Darüşşafaka’nın sayesindedir. Çünkü o
kadar üst düzey bir eğitim vardı ki, orada
edindiğimiz kırıntılar normal hayatta bizi
büyük adamlar yaptı. Ben, senaristlik üzerine eğitim almadım. Ama Darüşşafaka’da
Ayhan Kurtoğlu adlı bir edebiyat öğretmenimiz vardı, hep hikâye yarışmaları düzenler ve bizleri hikâye yazmaya yönlendirirdi. Ben de o yarışmalarda hep ödüller kazanırdım, ödül de Sait Faik’in kitaplarıydı. Darüşşafaka’ya başladığımda sıradan biriydim. Darüşşafaka beni yoğurup beyin haline getirdi. Yazdığım her
şey o beynin ürünü olduğundan, hepsinde Darüşşafaka’nın etkisi vardır. Çünkü
Konya’dan İstanbul’a göç etmiş, çok fakir
bir işçi ailenin çocuğuydum. Benim okumam bile mucizedir. Babam dokumacıydı, Darüşşafaka ile tanışmasaydım, büyük
ihtimalle ben de onun yaptığı işi yapacaktım. İşte Darüşşafaka hayatımı bu kadar
değiştirdi.

Senaryo yazmaya nasıl başladınız?
Yazmaya işsiz kaldığım dönemde başladım. İşsizim, “Ne yapsam?” diye düşünüyorum. Baktım senaryo yazmak diye bir iş
var. Ben de yazabilirim, dedim. İlk yazdığım senaryo çekildi, Kadir İnanır oynadı.
“Yedi Uyuyanlar” adlı bir filmdi. Böylece
senaristliğe başladım ve üzerinden yirmi
beş yıl geçti. Ayrıca, Türk özel televizyonculuğunun ilk Türk dizisi, Teleon adlı kanalda yayımlanan ve Hümeyra’nın oynadığı “Kanunun da Ötesi”dir. Onun yazarı benim, yani Türk özel televizyonlarında
ilk dizi senaristiyim.

Yazdığınız senaryolarda nelere
dikkat edersiniz?
Ben bireysel tavırlara önem veririm.
Örneğin, bugüne kadar benim yazdığım
dizilerde silah olmamıştır, kimse kimseyi öldürmemiştir. “Tatlı Kaçıklar” dizisinde mafya vardı ama o kadar komikti ki,
mafyaya özendirmezdi. Şimdi “Kurtlar
Vadisi”nde herkes Polat Alemdar olmaya hevesli. Oysa “Tatlı Kaçıklar” oynarken
kimse “Ben,Tarumar’ım” demezdi. Tecavüz hiç olmaz benim dizilerimde… Acıklı,
insanları ağlatan durumlara yer vermem.
İnsanlar zaten bütün gün işinde, sokakta, sinirden ölmüş, geçim derdinden anası ağlamış, bari akşam televizyonu açtığında biraz gülsün istiyorum. Yani, para kazanacağım diye “Kurtlar Vadisi” yazmam
ben… Çünkü bir nesli mahvettiklerini
düşünüyorum. Herkes kahve köşelerin-
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de, varoşlarda Polat Alemdar olmaya kalkıştı. Ki “Kurtlar Vadisi” ilk başladığında,
“Bu dizi yayına girsin, tutar, çok para kazanır ama bir yıl sonra kapkaçtan geçemeyiz İstanbul’da” demiştim. Nitekim bir yıl
bile beklemeden kapkaç cenneti oldu İstanbul. Halkımızın eğitim düzeyi biraz düşük olduğundan televizyondan çok etkileniyor. O nedenle yazarların, yapımcıların
çok daha prensipli olması gerekiyor.

Yirmi yılı aşkın “Olacak O Kadar”ın
senaristliğini yaptınız. Levent
Kırca ile yolunuz nasıl kesişti?
Yine iş aradığım bir dönemdi.
Daçka’dan sınıf arkadaşım yönetmen
Turgut Yasalar, “Levent Kırca yazar arıyormuş” dedi ve gazete ilanını gösterdi. Aradım, Sevgi Birsel çıktı -Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeni- bana randevu verdi. Gittim. Fakat hiç bilmiyorum, bu yazarlık işi nasıl oluyor? Kapıya yaklaşınca “Sen kimsin senaryo yazacaksın?” deyip geçip gittim. En az yirmi
kere falan geçtim kapının önünden. En
sonunda içeri girdim, bir de baktım ki
altmış kişi var içeride. Bu arada ben takım elbise giymişim. İçeridekiler üstü
başı dağınık kişiler. Takım elbiseyle girseydim, kahkaha kopacaktı, hemen kravatı, ceketi çıkardım. Öyle girdim. Görüşme başladı, herkes sırayla kendini tanıtıyor, yazdığı senaryoları söylüyor. En
son sıra bana geldi. Ayağı kalktım, “Ben
hiçbir şey yazmadım. Belki burada yazarım, diye geldim” dedim. Levent Kırca
en çok beni beğenmiş. Böyle başladık.

Neden hep mizah yazıyorsunuz?
Çocukluğumdan beri insanları gül-

dürmeyi seviyorum. Darüşşafaka’dayken
de boş derslerde tahtaya çıkar, fıkra anlatır, taklit yapardım. Sinemaya gider, film
izlerdim, onlar da izlemiş olurdu ama yine
de ben anlatınca gülerlerdi. Öyle ki herkes boş ders olmasını dört gözle beklerdi.
Zaten lakabım da “Gevrek”ti. Bir de çevreye bakınca sanki bana farklı şeyler görünüyor. Herkesin normal gördüğü bir olayda,
ben hemen komik bir nokta yakalarım.
Mesela, Müge Anlı’nın sunduğu türden
programları izlerim. Çünkü Türkiye’de
kimlerin yaşadığını görüyoruz. Bana “Bu
kadar skeci nasıl bulabiliyorsun?” diye soruyorlar. Sokağa çıkınca buluyorum.

Sahi nasıl buluyorsunuz bu kadar
skeci?
Bir ara aynı anda hem “Olacak O
Kadar”a hem “Zeki Metince”ye hem

de TGRT’de oynayan “Durum Bundan İbaret”e skeç yazıyordum. Bunların yanı sıra “Nisan Yağmur”u ve “Tatlı
Kaçıklar”ı yazıyorum. Yani haftada en az
yüz skeç bulup yazmam lazım. O zamanlar Küçükyalı’da oturuyordum. Sabah
erkenden kalkardım, bir sandal kiralar,
oltamı ve defterimi alır, denize açılırdım. Oltayı denize atar, aklıma ne gelirse not alırdım ya da kalkar Kasımpaşa’ya
giderdim. Hiç tanımam, bilmem. Dolaşırdım, bir kahvehaneye ya da meyhaneye girer, insanları inceler, konuşmalarını dinlerdim, belki bir skeç bulurum
diye…
Bir de eğer mizah yazarıysanız normal
insanın başına gelmeyen durumlar sizin
başınıza geliyor. Sanki yukarıdan, bu mizah yazarı, malzeme çıksın diye bütün komiklikleri sana gönderiyor.

“Benim Annem Bir Melek”te Darüşşafaka’nın Rezidanslarını
işleyen bir bölüme yer verdiniz. Darüşşafaka’nın
bilinirliğinin artırılmasında önemli bir hizmet.
Peki, bu fikir nasıl gelişti?
Cemiyet’in çalışmalarına ne yazık ki çok aktif olarak katılamıyorum ama Cemiyet
yönetimindekilerin hepsi ya ağabeyim ya dönem arkadaşımdır. Bu nedenle sürekli
irtibatımız var. Elime huzurevi diye bir hikâye
geldi. Neriman ile Cahit izledikleri bir filmden ötürü çocuklarının kendilerini huzurevine göndermelerinden korku duyuyorlar ve
“Onlar bizi göndermeden biz doğru dürüst
bir yere gidelim” diyorlar. Bunun üzerine
araştırma yapıyorlar ve Darüşşafaka’nın da
Rezidansları olduğunu öğreniyorlar. O bölümün çekiminde Cemiyet çok yardımcı oldu,
her türlü dokümanı anında bize iletti.

BAĞIŞÇILARIMIZ

“Binlerce çınara hizmet verdim”
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na merhum eşi, kayınvalidesi ve kayınpederinin anısına fizik
ve kimya laboratuvarları yaptıran Prof. Dr. Fatma Ergun, “Darüşşafakalı öğrencilerin
hiç kimsenin bulamadığı imkanlarda eğitim görmeleri, beni çok mutlu etti” dedi.

azi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Darüşşafaka Cemiyeti’nin bağışçılarından Prof. Dr. Fatma Ergun tarafından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
yaptırılan Prof. Dr. Faik Ender Ergun Kimya Laboratuvarı ile Macide-Nedim Ergun
Fizik Laboratuvarı, 22 Aralık 2009’da törenle açıldı. Prof. Dr. Ergun’un, merhum
eşi, kayınvalidesi ve kayınpederinin anısını
yaşatmak için yaptırdığı laboratuvarlar, üstün teknolojisiyle son derece modern bir
derslik ortamı yaratmasının yanında Navis
laboratuvar sistemleri sayesinde öğrencilere diledikleri kadar araştırma yapma fırsatı sunuyor.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Yıldırım tarafından şükran plaketi takdim edilen Prof. Dr. Fatma
Ergun neden laboratuvar yaptırmayı tercih ettiğini ise şu sözlerle açıkladı: “Ben,
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde
öğretim üyesiyim. Eşim de Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Patoloji Bölümü’nde öğretim üyesi idi. Kayınvalidem İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fizik
Bölümü’nden, kayınpederim ise İÜ Hukuk Fakültesi’nden mezundu. İsimlerini
yaşatabilecek, onlara yakışır bir şey yapmak ve yapacağım şeyin de çocukların yaşamlarını kolaylaştırmasını istedim. Bir
başka ifadeyle çocuklara imkân tanımayı,

G

önlerinde yeni ufuklar açmayı, daha modern teknolojiyle tanışmalarını sağlamayı
amaçladım. Çünkü Ankara Kız Lisesi’nde
öğrenciyken, kayınvalidem Macide Ergun
benim fizik hocamdı. Ben, ilk fizik ve kimya laboratuvarını Ankara Kız Lisesi’ndeki
eğitimim sırasında gördüm ve ne kadar
faydalı olduğunu tüm akademik hayatım
boyunca yaşadım. Bu nedenle çocuklara
uygulamalı bir bilim dalında, modern bir
şekilde nasıl hizmet verebileceğim düşüncesinden yola çıkarak böyle bir bağışta bulundum.”

Ergun soyadı Darüşşafaka ile
yaşayacak
Darüşşafaka Cemiyeti’nin misyonuyla
1960’lı yıllarda henüz lise öğrencisiyken
tanıştığını ifade eden Prof. Dr. Fatma
Ergun, “Derneklerle ilgili bir derste Darüşşafaka adlı bir cemiyetin olduğunu
ve babası hayatta olmayan çocuklara eğitim verdiğini öğrenmiştim. Eşim ve ailesi İstanbullu idi. Eşimi kaybedince, ‘Ailesinden kalan tüm mal varlığıyla çocuklar için ne yapabilirim?’ diye düşündüm.
Darüşşafaka’nın babasını yitirmiş çocuklara kaliteli bir eğitim sunduğunu bildiğim
için en uygun bağış yerinin orası olacağına karar verdim” dedi.
Hayatı boyunca gerek çocukların gerekse gençlerin iyi bir eğitim alması için

çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Ergun, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na ilişkin şu
değerlendirmeyi yaptı: “Açılış töreninde
Darüşşafakalı çocukların gözlerindeki ışığı ve öğrenme isteklerini görmek beni çok
duygulandırdı. Törenden sonra uzun süre
kendime gelemedim. Onların hiç kimsenin bulamadığı imkânlarda eğitim görmeleri, beni de mutlu etti. Eşimle her zaman
çocuklara yardım ettik, üniversite öğrencilerine destek olmaya çalıştık. Çocuğumuz
olmadığından bütün çocuklar bizim çocuğumuz felsefesiyle yaşantımızı sürdürdük.
Eşim her zaman hayatta dikili ağacımız olsun diye ağaç dikerdi, ben de bu bağışımla binlerce çınara hizmet verdiğimi düşünüyorum.”
Darüşşafaka’nın yaklaşık bir buçuk
asırdır varlığını sürdüren bir kurum olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ergun sözlerini şöyle noktaladı: “Benden sonra Ergun
soyadı son buluyor ama bu laboratuvarlarla Ergun soyadının daha uzun yıllar yaşayacağına, bu laboratuvara adını verenlerin ruhlarının şad olduğuna ve son derece
mutlu olduklarına inanıyorum.”
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Her şey
kızların
okuması için
ürkiye’nin sessiz sedasız hayır
işleyen isimlerinden biri Vasfiye
Eriş… Çocukluğundan beri en
büyük hayali annelerin kültürlü, bilgili olmasıymış, çünkü kendi annesi
küçük yaşta evlendirildiği için okula gidememiş. Bütün eğitim hayatı boyunca annesinin derslerine yardımcı olamamasının üzüntüsünü duyan Vasfiye Eriş, başka
çocukların da aynı üzüntüyü çekmemesi için harekete geçmiş ve geleceğin anneleri olan kız öğrencilerin eğitimine nasıl katkı yapabileceğinin arayışına girmiş.
Bu noktada karşısına sınır kentleri Kars
ve Ardahan çıkmış. Kız öğrencilerin barınma sorununun yoğun olduğu Kars’ta,
ilk önce lisede okuyan kızlar için 140 kişi
kapasiteli bir yurt inşa ettirmiş, ardından
üniversite öğrencileri için 200 kişi kapasiteli ve son olarak da Çıldır’da ilköğretim
öğrencileri için 70 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptırmış.
Dört yüzden fazla kız öğrencinin barınma sorununu çözen Eriş’i, Darüşşafaka Yakacık Rezidans’ta ziyaret ettik. Yaptığı bağışların gündeme gelmesini istemediğini ifade eden Eriş, “Bir hayır işleyecekseniz bunu gösterişe dönüştürmemeniz gerekir, zaten dinimiz de böyle emreder” diyor. Yine de bizi kırmıyor ve sorularımızı tüm içtenliğiyle yanıtlıyor.

T

Darüşşafaka Yakacık
Rezidans’ta yaşayan
Vasfiye Eriş, kız öğrencilerin
barınma sorununun yoğun
olduğu Kars ve Ardahan’da
ilköğretim, lise ve
üniversite öğrencileri için
üç ayrı yurt yaptırdı.
Tüm malvarlığını eğitime
bağışlayan Eriş, yaptırdığı
yurtlarla 400’ü aşkın kız
öğrencinin barınma
sorununu çözdü.

Kos’tan İstanbul’a
Yakacık Rezidans’ta yaşayan Vasfiye
Eriş Oniki ada Türkleri’nden; çok uluslu, çok kültürlü bir ortamda büyümüş:
“Ben üç lisan birden öğrenerek büyüdüm. İtalyanca, Yunanca ve Almancayı
ana dilim gibi konuşuyorum. Bütün arkadaşlarım Yunan, İtalyan idi” diye anlatıyor özlemle o günleri Eriş. Adada Türk
okulu olmadığından İtalyan Koleji’ni bitirmiş. Üniversite eğitimi için Atina’ya gitmek gerektiğinden eğitimine devam edememiş. Kos’ta evlenmiş: “Kayınpederim
adanın ünlü tatlıcılarındandı. Tahin, helva, baklava yapardı. Bugünkü Hacı Bekir Tatlıcısı gibi kayınpederim de adada Hasan Çavuş olarak ünlüydü. Eşim,
İstanbul’da üniversite okumuştu ama
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adaya dönerek, babasının yanında çalışmayı seçmişti. Adada hayat çok güzeldi.
Herkes birbirini tanırdı, asla kapılarımızı kilitlemezdik, hırsızlık nedir bilmezdik.” Ancak Oniki Ada’nın Yunanistan’a
verilmesinden sonra her şey değişmeye
başlamış: “Hayat Türkler için zorlaşmaya
başladı. Eşimin ailesinin mağazaları vardı, onlara saldırılar oldu. Adada yaşayan
Rumlar değil ama sonradan gelen fanatik Rumlar yüzünden huzurumuz kalmadı. Bunun üzerine 1954’te İstanköy’den
göç ettik. Önce Bodrum’a, ardından da
İstanbul’a geldik.”

Tek isteği, geleceğin annelerinin
kültürlü olması
Kars ve Çıldır’da; Kazım Eriş Kız Öğrenci Pansiyonu Selim Lisesi, Kars, Ardahan, Iğdır (KAI) Vakfı Vasfiye- Kazım
Eriş Kız Öğrenci Yurdu ve KAI Vakfı Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu olmak üzere
üç yurt yaptıran Vasfiye Eriş, neden özellikle kız öğrenci yurdu yaptırdığını şöyle açıklıyor: “Annem, on dört yaşında
Bodrum’dan İstanköy’e gelin gelmiş. Tabii on dördünde evlenince ancak Kuran
okumasını, imza atmasını öğrenmiş. Sekiz kardeştik. Biz büyüyüp okula gitmeye
başladığımızda annemiz bize yardım edemezdi, karne aldığımızda hiç sormazdı,
geçtiniz mi kaldınız mı, diye. Çünkü bilmiyordu. İşte ben o zamandan beri hep
okumak istedim. Keşke kültürlü bir annem olsaydı da bana derslerimde yardım
edebilseydi, derdim. Benim bugün yaptığım bağışların temelleri o zamandan atılmıştır aslında…”
Kültürlü annelerin yetişmesi için harekete geçen Eriş, ilk olarak Kars’ın Selim ilçesinde merhum eşi Kazım Eriş’in
adına bir kız öğrenci pansiyonu yaptırıyor: “Araştırma yapınca en fakir yörenin
Kars olduğunu gördüm. Sonra Kars, Ardahan, Iğdır (KAI) Vakfı’nın kurucusu
da olan Prof. Dr. Esfender Korkmaz ile
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Yıldız Laçinel ile tanıştım. Birlikte
Kars’a gittik. Oradaki kızların okuma isteklerini gözlerimle gördüm. 6 dönümlük bir yer tahsis edildi ve çok güzel bir
yurt yaptık orada. Şu an lisede okuyan
140 kız öğrenci kalıyor.”
Ardından Kars’ta Kafkas Üniversitesi Kampüsü’ne 200 öğrenci kapasiteli bir kız yurdu yaptıran Eriş, “Kafkas
Üniversitesi’nin rektörünü de eşini de tanırım. Onlardan üniversiteyi kazanarak
Kars’a gelen birçok kızımızın kalacak yer
bulamadığından geri döndüğünü öğrendim. Bunun üzerine üniversite öğrencileri için de bir yurt yapmaya karar verdim.

Hemen inşaatına başladık ve son derece
lüks bir yurt yaptık. Şu an orada 200 üniversite öğrencisi kızımız kalıyor.”

“En büyük hayalimi
gerçekleştirdim”
Son olarak Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 70 öğrenci kapasiteli bir ilköğretim
kız öğrenci yurdu yaptıran Eriş, “Esfender hoca Sarıkamışlı. Bir gün bizi Ermenistan sınırına götürdü. Oranın belediye
reisi de bize eşlik ediyordu. Belediye reisi, taşımalı eğitimin kış koşullarında uygulanamadığını, bu nedenle pek çok kız
çocuğunun okula gidemediğini söyledi.
Oradaki köyler dağınık. Taşımalı eğitimde yapılamayınca çocuklar okuyamıyor,
babaları da küçük yaşta evlendiriyor. Bunun üzerine orada da 70 kişilik prefabrike kız öğrenci yurdu yaptırdım. Böyle bir
yurt açılınca anne babalar kendileri kızlarını getiriyor, yurda bırakıyor” diyor ve
ekliyor: “Çocukluğumdan beri en büyük
hayalim annelerin kültürlü, bilgili olma-

sı ve çocuklarının güzel bir eğitim almalarına destek olmalarıydı. Ben açtığım bu
yurtlarla en büyük hayalimi gerçekleştirdim.”
Yaptığı bağışlar nedeniyle sayısız plaket alan ve Kars’ta adı bir sokağa verilen
Eriş, “Bunlar benim için pek bir şey ifade etmiyor. Benim için önemli olan yurtlarda kalan kızların bana yazdığı mektuplar. Her okuyuşumda ağlarım” diye konuşuyor.

“Darüşşafaka Rezidans’a üye
olduktan sonra geleceğe dair
hiçbir kaygım kalmadı”
1999’da eşini yitirince yalnız yaşamak istemeyen Vasfiye Eriş, bu süreçte
Darüşşafaka’nın Rezidanslarından haberdar olmuş: “Komşum, Darüşşafaka’nın
Rezidanslarını duymuş, bana Rezidansları tanıtan çok güzel bir katalog getirdi.
İnceledim, araştırdım, gidip gezdim ve
çok beğendim. Netice itibarıyla Yakacık
Rezidans’a üye oldum. Rezidans’a üye olduktan sonra geleceğe dair hiçbir kaygım
kalmadı. Zaten o nedenle tüm mal varlığımı hayır işlerine bağışlayabildim.”
Yakacık Rezidans’ın bağışçısı olarak
da çocukların eğitimine destek olmanın
kendisine ayrı bir huzur verdiğini ifade
eden Eriş, “Darüşşafakalı öğrencilerle de
zaman zaman bir araya geliyoruz, onlarla
sohbet ediyorum, hepsi de inanılmaz güzel, zeki çocuklar” diyor.
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Emekleriyle Darüşşafaka’yı
yarınlara taşıyanlar unutulmadı
Geçtiğimiz kasım ayında Darüşşafaka Cemiyeti’nin tarihinde bir ilk yaşandı.
Kurum, akademik ve idari bölümlerde on ve on beş yıl üstünü dolduran
çalışanlarını birer plaketle ödüllendirdi.
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retmenliğin yanı sıra takımı lige çıkardıktan sonra kulüpte görev aldım, altyapı takımını çalıştırdım.”

Candan Tekin:
“Kalbini saklayan,
fedakârlık etmeyen biri
Darüşşafaka’da çalışamaz”

“Mutlu, yüzü gülen, güvenli bir
çocuk başarılı olabilir”

Yılmaz Çırak:
“Darüşşafaka’daki birlik
beraberlik, kardeşlik
duygusu başka yerde yok”

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda hem
beden eğitimi öğretmeni hem de Darüşşafaka Basketbol Kulübü’nün altyapı sorumlusu olan Candan Tekin, Kurumla
nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor:
“Beden eğitimi öğretmenliğinin yanı
sıra yabancı diller yüksekokulunu bitirdiğim için İngilizce öğretmenliğim de var.
Fakat Darüşşafaka ile tanışmam eğitimci kimliğimden ziyade sporcu kimliğimle oldu. Çünkü ben eski milli basketbolcuyum, uzun yıllar Tofaş, Oyak Renault,
Fenerbahçe gibi kulüplerde profesyonel
olarak basketbol oynadım. Darüşşafaka
Basketbol Takımı’nın kritik durumda olduğu bir dönemde Nur Gencer benden
takımı çalıştırmamı rica etti, kabul ettim
ve birkaç ay takıma gönüllü kaptanlık
yaptım. 1990’da jübilemi yaptıktan sonra
yine Darüşşafaka Basketbol Takımı’nı çalıştırmam için teklif geldi, kabul ettim ve
jübilemden bir gün sonra antrenmanlara başladık. İki sene Darüşşafaka Basketbol Takımı’nı lige çıkarmak için çok yoğun çalıştık, okul lojmanında kalmaya
başladım. Çocuklar beni çok sevdi, güzel bir iletişim yakaladık. Bunun üzerine
Darüşşafaka’da çalışmam için teklif geldi, böylece öğretmenliğe başladım. Öğ-

2004’ten geçen seneye kadar idarecilik de yaptığını kaydeden Tekin,
“Darüşşafaka’da ihtiyaç duyulan her noktada hiçbir karşılık beklemeden görev alırım. Çünkü burada hep yüz yüze, omuz
omuza, kalp kalbe bir yaşantı var. Aslında böyle bir kurumda çalıştığım için kendimi biraz seçilmiş hissediyorum” diyor.
“Gönlünü açmayan, kalbini saklayan,
fedakârlık etmeyen biri Darüşşafaka’da
çalışamaz” diyen Tekin sözlerini şöyle sürdürüyor: “Burası emsalsiz bir okul.
Buradaki çocukların sevgiyle, güvenle insana bakmasından daha önemli ve daha
güzel ne olabilir ki... Bir çocuk gelip, başını omzunuza yaslayıp öyle kalabiliyor,
her an gözleriniz dolabiliyor burada. Tabii bunu yaşamak için de emek vermek
gerekiyor. Ben hep mutlu, yüzü gülen,
güvenli bir çocuğun başarılı olabileceğine inandım ve çocuklara öyle davrandım.
Bütün öğrencilerimde telefon numaram
vardır ve hep onlara ‘gece gündüz hiç
fark etmez, başınıza bir dert geldiğinde
beni aramazsanız, zaten ben size hiçbir
şey verememişim’ derim.”
Darüşşafaka’nın sportif faaliyetlere
çok fazla önem veren bir eğitim kurumu
olduğuna dikkat çeken Tekin, “Özellikle bir dönem spora çok büyük yatırımlar
yaptık ve önemli başarılar yakaladık. Fakat
sporda başarılı olan öğrencilerimiz derslerini aksatmaya başladı. Böyle bir sorun
yaşadık. Sporun burada öğrencilerimizin
sosyalleşmesi, deşarj olmaları, takım ruhunu gelişmeleri gibi birtakım yan faktörlere
destek olması gerektiğini düşünüyorum”
diye konuşuyor. Darüşşafakalıların birbirine sımsıkı bağlı bir camia olduğunu vurgulayan Tekin, bu noktada bir anısını bizimle paylaşıyor: “Ölümcül bir hastalık
içindeydim. Bir ay kadar hastanede yattım,
bütün öğretmenler ziyaretime geldi, beni
hiç yalnız bırakmadılar. Hastaneden çıktığım gün de öğretmen arkadaşlarım beni
evimin önünde balonlarla karşıladı.”
Darüşşafaka’nın öğretmen lojmanlarındaki alanı ağaçlandıran isim olan Tekin, bu girişime ön ayak olmasının gerekçesini de şöyle anlatıyor:
“Öğretmen lojmanlarının olduğu
alan çıplak araziydi. Cemiyet başkanımıza orayı ağaçlandırmak istediğimi söyledim, kabul edildi. Şu an o alandaki gördüğünüz tüm çam ağaçlarını, bütün bahçe bitkilerini, gülleri, zakkumları ektim.
Onlar, Darüşşafaka’ya bıraktığım yeşil bir
anı olsun.”

Yılmaz Çırak, Darüşşafaka’da çalışmaya
1989’da sınav biriminde başlamış. İlk görevi; sınav soru kâğıtlarının güvenliğini
sağlamakmış, ardından arşiv sorumlusu
olmuş, sonra da satın alma birimine geçmiş. 2005’ten bu yana idari amir olarak
görev yapan Çırak, Darüşşafaka’daki ilk
günlerini şöyle hatırlıyor:
“O zamanlar sınav sorularını öğretmenlerimiz daktiloda mumlu kâğıda yazar, ben de teksir makinesiyle çoğaltırdım ve soru kâğıtlarının güvenliğinden
sorumluydum. Öğrencilerden sınav soru
kâğıtlarını saklamak çok zordu. Çünkü
eski binada benim görev yaptığım odanın doğru dürüst kapısı bile yoktu. Hiç
unutmam, bir keresinde İngilizce öğretmenimiz Şerife Benön ile sınav soru
kâğıtlarını hazırladık. Teksir makinesi ispirtoyla çalıştığı için tabii kâğıtlar ispirto
kokuyor. Şerife Hanım, sınav sorularını
yanına aldı, evine giderken dolmuşa biniyor fakat şoför, ‘alkol kokuyorsun’ diyerek, dolmuştan indiriyor. Ertesi gün Şerife Hanım bana geldi, ‘Bir daha çantama
sınav kâğıdı koymayacağım’ dedi.”
Darüşşafaka’nın geniş bir aile olduğunun altını çizen Çırak, “Burada bağlar hiç
kopmaz. Örneğin, hâlâ 1989 mezunlarıy-
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la görüşürüm. Çünkü memur-öğretmenöğrenci ilişkisinden ziyade ağabey-kardeş
ilişkisi var burada. Öğrencilerimizin hangi şartlarda buraya geldiğini biliyoruz.
Yardıma ihtiyaçları olduğunda neden, niçin diye sorgulamadan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle aramızda hiçbir zaman bir
resmiyet olmadı, onlar da bunu art niyetli kullanmadı. Hep saygı çerçevesinde ve güven duygusuna dayalı bir ilişkimiz oldu. Darüşşafaka’daki bu birlik beraberlik, kardeşlik duygusunun başka bir
yerde olabileceğini düşünmüyorum. Burada çok farklı bir atmosfer var” diyor ve
bu noktada başka bir anısını anlatıyor:
“Darüşşafaka’da çalışmaya başladığım
yıl çok ağır bir mide kanaması geçirdim.
İki hafta şuurum kapalı yoğun bakımda
kaldım. O zamanki idareciler, öğretmenler, tüm personel benim için seferber
oldu. O süre boyunca beni ve ailemi hiç
yalnız bırakmadılar. Tedavi gördüğüm
hastane benimle çok fazla ilgilenmeyince
araya Darüşşafakalılar girdi, ondan sonra
hastane bana özel ihtimam gösterdi.”
Darüşşafaka’da çalışmanın hayatına
ne kattığı sorusuna ise Çırak şu yanıtı veriyor: “Askerden geldikten sonra çok kısa
bir dönem bir tekstil firmasında çalıştım.
Benim geldiğim yer küçük bir yer olduğu
için çok sosyal bir çevre değildi. Bir hanımla yan yana yürümek bile tepkiye neden olabiliyordu. Bu nedenle tekstil fir-

masında çalışırken kadınların çalıştığı
bölüme utancımızdan giremezdik. Fakat
Darüşşafaka’ya başladıktan sonra hem
sosyal çevrem gelişti hem de hayatımdaki eksiklikleri gördüm.”

Kemal Özkan:
“Yusuf Ziya’nın ruhu ışık
tutuyor”

Kastamonu doğumlu Kemal Özkan,
1973’ten bu yana Darüşşafaka’da çalışan bir isim. Hiç okul yüzü görmediğini
ve okuma-yazmayı da kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan Özkan, “Darüşşafaka
bana her şeyi öğretti. Konuşmayı, yürümeyi, toplum içinde nasıl davranılacağını
ve daha pek çok şeyi… Şimdiki lise müdürüm on birinci müdürdür. Hepsinden
bir fikir öğrendim, hepsinden teşekkür
yazım var. Öğrencilerin hepsi bana Kemal amca der. Bazen iş yoğun olur, ‘Bana
yardım edecek yok mu?’ derim hepsi toplanır” diyor.
Otuz yedi yıldır Darüşşafaka’ya hizmet eden Özkan için en büyük mutluluk, eski yeni bütün mezunların kendisini sevgiyle karşılaması. Darüşşafaka’da
çalışmaktan hiç pişmanlık duymadığını
belirten Özkan, unutamadığı bir anısını da bizimle paylaşıyor: “Fatih’teki binada lojmanda yatıyorum. Dört belletmenle bir müdür muavini kapımı çaldı. Ka-

24 Kasım Öğretmenler Günü, Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda özel bir kokteyle
kutlandı. Kokteyle Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım,
Başkanvekilleri Davut Ökütçü ve Beşir
Özmen, Yönetim Kurulu Üyesi Adnan
Dovan, DEK Genel Müdürü Nilgün
Akalın ile Darüşşafaka çalışanları katıldı.
Gecede konuşan Yıldırım, çocuklar ve
yaşlılar için “şefkat yuvası” olan
Darüşşafaka’da bu bilinçle görev yapan
öğretmen ve çalışanlara teşekkür ederken,
DEK Genel Müdürü Akalın da geleceğin
liderlerini yetiştiren öğretmenleri kutlayarak başarılar diledi. Darüşşafaka tarihinde bir ilkin de yaşandığı gecede emekleriyle Darüşşafaka’yı yarınlara taşıyan akademik ve idari personelden on ve on beş yıl
üstünü dolduranlara kıdem nişanesi olarak
ödülleri takdim edildi. Gece ödül alanlar
arasında yer alan beden eğitimi öğretmeni ve Darüşşafaka Basketbol Takımı Altyapı
Sorumlusu Candan Tekin, DEK İdari
İşler Amiri Yılmaz Çırak ve 1973’ten bu
yana Darüşşafaka’ya hizmet eden Kemal
Özkan, duygu ve düşüncelerini bizimle
paylaştı.

pıyı açtım, ne olduğunu sordum. ‘Yusuf
Ziya’nın ruhu ışık tutuyor’ dediler. Bekâr
Yayla tarafına nokta şeklinde bir ışık düşmüş, onlar da ışığın nereden geldiğini
çözememiş, korkudan da bahçeden içeri girememişler. Öğrenciler duysa, büyük
olay çıkacak. Tabii ben anladım, gündüz
temizlik yapılmıştı, usta çatının ışığını kapatmayı unutmuş. Gittim, ışığı kapattım.”
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Eğitime gönül verenler
Darüşşafaka’da birleşti
Türkiye’nin en eski ve köklü sivil toplum örgütlerinden Darüşşafaka Cemiyeti,
geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bir önceki yıla göre; kurban bağışı oranını yüzde 144 artırdı.
Bayram öncesi yoğun bir kampanya yürüten Darüşşafaka, toplam elli ilden bağış aldı.
urban Bayramı öncesinde yoğun bir kampanya yürüten
Darüşşafaka, eğitim konusunda hassasiyet gösterenler başta olmak üzere toplumun her kesiminden destek aldı. Kuruluşundan bu yana
binlerce çocuğun hayatını eğitimle değiştiren Darüşşafaka’ya, İstanbul başta
olmak üzere elli ilden kurban bağışı yağdı. 2009’da Darüşşafaka’ya kurban bağışında bulunanların oranının bir önceki
yıla göre yüzde 144 arttığını vurgulayan
Darüşşafaka’nın kurban bağış kampanyası koordinatörü Gamze Artun, “Kurban Bayramı için yoğun bir kampanyası yürüttük. Pek çok kurum ve kuruluş da kampanyaya destek verdi. Örneğin, ağustos ayının ilk günlerinde Türkiye İş Bankası başta olmak üzere Garanti Bankası, Fortis, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Finansbank, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve HSBC gerek şubelerinde gerekse çalışanlarına yönelik kampanya duyurularımızı yaptı. Aynı şekilde
Doğuş ve TAV grupları, TeknoSA mağazaları ve Tiffany kampanyamıza farklı destekler sundu. TAV işbirliği neticesinde havaalanlarındaki LCD ekranlarda reklamlarımız döndü. Yoğun ve etkin bir biçimde hem Kurban Bayramı
öncesi hem de bayram döneminde televizyon reklamlarında yer aldık” dedi.
Kampanya süresince Darüşşafaka camiasının da yoğun desteğini aldıklarına vurgu yapan Artun şöyle konuştu: “Bağışçılarımız, mezunlarımız, velilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz yani tüm Darüşşafakalılar kampanyaya destek verdi. Daçkalılar bulundukları her mekâna afişlerimizi yapıştırdı, çalışanlarımız yaşadıkları apartmanlarda broşürlerimizi dağıttı,
velilerimiz kampanyamızın duyurulmasına destek verdi. Örneğin, bir Sakarya
velimiz, Sakarya’da özveriyle çalıştı. Kısacası, herkes kendi olanakları doğrultusunda kampanyamıza destek sağladı.”

arasında tek eğitim kurumunun Darüşşafaka olduğunu ve kampanyayı da
bu temel üzerine oturttuklarını kaydeden Gamze Artun, “Bu nedenle eğitime destek için Darüşşafaka’ya bağış yapanların yüzdesi çok yüksek. Biz, eğitime önem veren kesimin bağışlarını aldık, yani eğitim hassasiyeti ön plana çıkan hayırseverler, Kurban Bayramı’nda
Darüşşafaka’yı tercih etti. Örneğin, akademik kesimden yüksek oranda bağış aldık” diye konuştu.

K

Bağışların yüzde 70’i İstanbul’dan…
Darüşşafaka’nın geleneksel olarak
İstanbullulardan bağış alan bir kurum

Bağışların yüzde 47’si internet
üzerinden yapıldı

Gamze Artun kampanyaya
destek veren Grey İstanbul
ve tüm medyaya teşekkür
borçlu olduklarını vurguladı.
olduğunu ifade eden Artun, “Kurban
Bayramı’nda da bağışların yüzde 70’i
İstanbul’dan geldi. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli izledi. Bunda, Darüşşafaka’nın İstanbul merkezli
bir kuruluş olmasının da etkisi var. İlçe
bazında baktığımızda ise en fazla bağışı
Kadıköy’den aldık. Kadıköy’ü ise; Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Şişli takip etti”
bilgisini verdi. Toplamda elli ilden kurban bağışı aldıklarını belirten Artun,
yaygın bağış toplama açısından bunun
çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitim hassasiyeti ön plana
çıkanların tercihi Darüşşafaka
Kurban bağışı toplayan kurumlar

Kurban bağışlarının yüzde 47’sinin internet üzerinden yapıldığına dikkat çeken Artun, “Buradan da
Darüşşafaka’nın bağışçılarının teknolojiyi kullanan bir kesim olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Kurban Bayramı’nda kesmek kaydıyla adak kurban da kabul ettikleri bilgisini veren Artun, kurban bağışı için Darüşşafaka’yı tercih edenlerin
yüzde 69’unun kesimli, yüzde 25’nin kesimsiz, yüzde 6’sının da adak kurban bağışında bulunduğunu ifade etti.

Kesimler, dini vecibelere uygun
şekilde gerçekleştirildi
Darüşşafaka Cemiyeti’nin kurban bağışı faaliyetini kurulduğundan beri sürdürdüğüne, hayırsever bağışçıların adına kurban kesimlerini organize ettiğine dikkat çeken Artun, “2009 Kurban
Bayramı’nda da bayramın üçüncü günü,
Türkiye’nin en büyük gıda kurumlarından olan Göktaşlar Et ve Et Ürünleri
Yan Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi’nde, veteriner denetiminde, noter huzurunda,
din görevlileri nezaretinde dini esaslara uygun olarak kesim yapıldı. Darüşşafaka Personel ve İdari İşler Müdürü Tevfik Sözbir, kesim işlemlerinin dini vecibelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi
için kesimlerin başında bulundu. Kurban Bayramı’nın birinci günü de çalıştık
ve son anda bağış yapmak isteyenleri de
kabul ettik” dedi.
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Türkiye'nin
ayd›nl›k yar›nlar›na
yat›r›m›n yollar›…
Darüﬂﬂafaka, ülkemizin önde gelen kurumlar› ile Türk halk›n›n de¤erli katk›lar›yla sa¤lad›¤›
gelirin tümünü e¤itim amaçl› kullan›yor. Bu nedenle, her ba¤›ﬂ Türkiye'nin ayd›nl›k yar›nlar›na
yap›lan önemli bir yat›r›md›r. 24 saatini Darüﬂﬂafaka'da geçiren bir ö¤rencinin gereksinimleri
düﬂünüldü¤ünde Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'ne yap›lan her ba¤›ﬂ, kuruluﬂundan bugüne yedi bine yak›n
ö¤rencinin gelece¤i oldu ve olmaya devam edecek.

Ba¤›ﬂ ve Vasiyet Yöntemleri:
Tümü e¤itime destek sa¤lamak amac›yla yap›lan bu gelir aktar›mlar›n›n hukuki ve maddi olarak farkl› yöntemleri
bulunmaktad›r.
1. Ba¤›ﬂ :
Ba¤›ﬂ yapmak isteyen kiﬂi yaﬂarken, sahip oldu¤u taﬂ›nmaz mallar›n› (bina, daire, dükkân, arsa gibi
gayrimenkuller) veya taﬂ›n›r mallar›n› (nakit para, banka mevduat›, hisse senedi, yat›r›m fonu gibi menkul
k›ymetler ile tablo, antika eﬂya, ziynet, mücevher gibi k›ymetli mallar›n›) veya ekonomik de¤eri olan bir hakk› (kira,
telif hakk› gibi gelir getiren haklar) Cemiyete ﬂarts›z veya ﬂarta ba¤l› olarak ba¤›ﬂlayabilece¤i gibi,
ba¤›ﬂ›n uygulanmas› ba¤›ﬂç›n›n vefat›na ba¤l› olarak da gerçekleﬂtirilebilir.
Ba¤›ﬂlama sözleﬂmesi, hayatta olan kimseler aras›nda yap›lan ve bir kimsenin mal›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n›
karﬂ›l›ks›z olarak di¤er bir gerçek veya tüzel kiﬂiye temlik etti¤i bir tasarruf ﬂeklidir. Medeni haklar› kullanma
ehliyetine sahip ve sa¤ olan herkes ba¤›ﬂlama tasarrufunda bulunabilir. Ba¤›ﬂlayan, gayrimenkulün mülkiyet hakk›
Cemiyetimize intikal ederken, intifa (kullan›m) hakk›n› sakl› tutabilir veya bir baﬂkas›na ba¤›ﬂlayabilir. Ba¤›ﬂç›,
intifa hakk›n› sakl› tutmas› halinde vefat›na kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak
mülkiyet hakk› üzerinde tasarrufta bulunamaz. Ba¤›ﬂç›n›n vefat› halinde, intifa hakk› kendili¤inden ortadan kalkar.
2. Vasiyet Ba¤›ﬂ›
Vasiyet ba¤›ﬂ› ise kiﬂinin vefat› durumunda geçerlilik kazanacak olan bir ba¤›ﬂ türüdür. Vasiyetçi yaﬂad›¤› sürece
mallar›n› diledi¤i ﬂekilde de¤erlendirebilir, satabilir veya vasiyetinden vazgeçebilir. Vasiyet ba¤›ﬂ› yapabilmek için
kiﬂinin ay›rt etme gücüne sahip ve on beﬂ yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmas› gerekir. Vasiyetname noter huzurunda resmi
olarak veya miras b›rakan›n el yaz›s›yla ya da sözlü olarak yap›labilir. Ba¤›ﬂç›, vasiyetnamesine Cemiyet taraf›ndan
uygulanacak özel talepler de ekleyebilir. Örne¤in, cenazesinin Cemiyet taraf›ndan kald›r›lmas›n›, mezar›n›n
bak›m›n› veya her y›l dua okutulmas›n› vasiyetnamesine ﬂartlar olarak ekleyebilir. Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
taraf›ndan hukuki dan›ﬂmanl›k hizmeti de sunulmaktad›r.
Sorular›n›z için:
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Kaynak Geliﬂtirme ve ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü
Nuray Apayd›n
0212 276 50 20
napaydin@darussafaka.org
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Darüşşafaka-Teknosa işbirliği
yeni yıl mutluluğuna dönüştü
Teknosa ve Darüşşafaka işbirliği neticesinde ülkemizin tanınmış tasarımcısı Emre
Senan ile bir araya gelen Darüşşafakalı öğrenciler, yılbaşı için Teknosa mağazalarına
hediyelik ambalaj kâğıdı tasarladı. Bütün Teknosa’larda 3 liradan satışa sunulan
ambalaj kâğıtlarından elde edilen gelir, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışlandı.

arüşşafaka Eğitim Kurumları, Teknosa mağazalarının
sponsorluğunda
yılbaşında farklı bir çalışmaya imza
attı. Teknosa ve Darüşşafaka işbirliğinde bir araya gelen tanınmış tasarımcı
Emre Senan ile Darüşşafakalı öğrenciler, yılbaşı için Teknosa mağazalarına
hediyelik ambalaj kâğıdı tasarladı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5 Aralık 2009’da tasarımcı Emre Senan’ın
yönetiminde yapılan “workshop”a katılan öğrenciler, Senan’ın yönlendirmesiyle hayallerini kâğıda döktü ve
farklı malzemeler kullanarak birbirinden ilginç desenler yarattı. Öğrencilerin tasarımları Senan tarafından dijital
ortama aktarılarak, hediyelik ambalaj
kâğıdı haline getirildi ve Teknosa mağazalarında 3 liradan satışa sunuldu.

D

Senan: “Güzel işler ortaya çıkıyor”
Yılbaşı gibi özel bir gün için çocukların tasarım yapmasının önemi üzerinde duran Mimar Sinan Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Emre Senan, “Akademisyen olarak çocuklarla çalışmayı
zaten çok seviyorum. Bir de yılbaşı için

hediyelik ambalaj kâğıdının tasarlanması bu projeyi çok daha anlamlı kılıyor” dedi. “Workshop”tan birkaç gün
önce çocuklarla bir araya gelerek hediyelik ambalaj kâğıdını nasıl tasarlayacakları konusunda bilgi verdiğini anlatan Senan, “Çocukların çalıştığı birkaç format var. Formatlarımızı çocuklara verdik. Onun içine her türlü malzemeyi kullanarak çalışıyorlar. Karşılıklı konuşuyoruz, konuşurken eğleniyoruz. Öğrencilerin yaptığı tasarımları tek tek inceliyor ve yönlendirmeler yapıyorum. Burada kendi başına
bir sanat eseri çıkarmak gibi bir iddiamız yok. Niyetimiz çocukların mümkün olduğunca değişik işler yapmalarını sağlamak. Her öğrenciden birden
fazla tasarım yapmalarını istiyoruz. Bir
tür koşturuyoruz. Sabahtan beri her
biri dörder beşer tane tasarım yaptı.
Bir şey gibi değil de kendileri gibi yapmayı becerdikleri anda çok güzel işler ortaya çıkıyor” diye konuştu. Çizgi Filmciler Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu örgütlerinde kurucu yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık da
yapan Senan, öğrencilerin yaptıkla-

rı tüm tasarımları dijital ortama aktardı. Senan bu aşamadan sonraki süreci
ise şöyle anlattı: “Dijital ortama aktardıktan sonra bir ambalaj kâğıdı profesyonel olarak nasıl yapılması gerekiyorsa, ona ben müdahale ediyorum. Çocuklar ambalaj kâğıdını değil, ambalaj kâğıdında kullanılacak deseni yapıyor. Ama bu desenlerin nasıl kullanılacağını biliyorlar. Benim burada yaptığım teknik bir müdahale… Deyim yerindeyse onlar için operatörlük yapıyorum.”

Sevgililer Günü için alternatif
armağan Darüşşafakalılardan…
Sosyal sorumluluk çerçevesinde
projenin sponsorluğunu üstlenen Teknosa, 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle projeye farklı bir yön verdi. Sevgililer
Günü’nde hediye seçiminde kararsız
kalanlara alternatif olarak Darüşşafakalı öğrencilerin yaptığı desenlerle tasarlanan 50, 100, 250 TL tutarındaki Teknosa Hediye Kartları hazırlayan Teknosa, satın alınan hediye kartlarının yüzde 1’lik bölümünü kaynak olarak Darüşşafakalı çocukların eğitimine ayırdı.

HABERLER

Daçkalılar, Darüşşafaka’ya sahip çıkıyor
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyası kapsamında, bir öğrencinin yıllık eğitim gideri olan
10 bin lira tutarında bağışta bulunan otuz Daçkalıya “Veli Belgeleri” törenle takdim edildi.

arüşşafaka Cemiyeti’nin 2007’de
başlattığı “Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyası kapsamında, bir öğrencinin yıllık eğitim gideri olan 10 bin lira tutarında bağışta bulunan Darüşşafakalılara, 11 Kasım 2009’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda düzenlenen törenle “Veli Belgeleri” takdim edildi. Darüşşafaka Korosu’nun şarkılarıyla başlayan
törenin açılış konuşmasını yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanvekili Beşir Özmen, “Darüşşafakalıları,
Darüşşafaka’ya desteklerini ödüllendirmek ve güzel bir başarıyı kutlamak için
buradayız. Bu tören çalışınca bir yere gelebileceğimizi gösteriyor. Darüşşafa-

D

kalıların bir zamanlar eğitim gördükleri
bu kuruma bağışları hem yuvamıza destek sağlamak hem de çevrelerini harekete geçirmeleri açısından önemli. Bu daha
başlangıç. Biz büyük bir ailenin parçasıyız” diye konuştu.

Yıldırım: “Darüşşafakalıların
desteğine ihtiyacımız var”
Gecede konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Darüşşafakalıların desteğinin önemi üzerinde durarak, “Mart 2007’de bu
bayrağı devraldığımızda zor bir tabloyla karşılaştık. Fakat Darüşşafakalıların,
Darüşşafaka’ya sahip çıkacağına güvenerek, bunu aşacağımız biliyorduk” dedi.

Konuşmaların ardından “Darüşşafaka
Velilerini Arıyor” kampanyasına destek veren Adnan Dovan, A. Haydar Bayar, A. Hikmet Karaca, Ali Tezel, Aydın Yardım, Betül
Oran Akan, Bülent Topbaş, Celalettin Çağlar, Cemal Ongun, Davut Ökütçü, Gökhan
Özcan, H. Saffettin Karpat, Hasan Basri Semerci, Hikmet Enkür, Hilmi Köksal Alişanoğlu, İ. Yavuz Şeremetoğlu, İsmail Hayri Cem, M. Talha Çamaş, M. Tayfun Öktem, M. Turan Sak, Muhittin Uzal, Nazmi
Şerafettin Çağlayan, Necdet-Marianne Baysan, Orhan Dıramca, Ş. Engin Tayfun, Şerif
Pora, Taner Soyak, Yahya Yakar, Zekeriya
Yıldırım ile 1980 Mezunları, 1979 Mezunları, 1982 Mezunları, 1969 Mezunları’na
“Veli Belgesi” takdim edildi.

Türkiye Çocuk Zirvesi Çocuk Hakları
İlk Adım Ödülü Darüşşafaka’nın…
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ülkemizde yürürlüğe girmesinin 14’üncü, herkesin çocuk haklarını öğrenmesini sağlamak
amacıyla ilk kez 1993’te düzenlenen
Türkiye Çocuk Zirvesi’nin 16’ncı yılı
ve 20 Kasım Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Günü, İstanbul Yeni
Bosna’daki Ar-El Eğitim Kurumları’nda
düzenlenen törenle kutlandı.
TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Bahçelievler Kaymakamı Şevket
Cinbir’in yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ze-

keriya Yıldırım da Darüşşafaka’nın
Mardin’in Bilge Köyü’nde yaşanan acı
olayın ardından koşullarına uyan beş
çocuğa kapılarını sınavsız açması nedeniyle Türkiye Çocuk Zirvesi Çocuk
Hakları İlk Adım Ödülü’ne layık görüldü. Yıldırım’a ödülünü İstanbul Valisi Muammer Güler’in eşi Neval Güler takdim etti. Türkiye Çocuk Zirvesi
İlk Adım Ödülü’ne layık görülen diğer
isimler ise Mardin Valisi Hasan Duruer, Bakırköy Yerel Gündem 21 Başkanı
Meltem Ünal Erzen ve Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği (HEGEM) Başkanı Adem Solak oldu.
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Darüşşafakalılar 918 İhsan’ı uğurladı

İ

stanbul’da vefat eden ve İstanbul
Şehir Tiyatroları’nın en yaşlı sanatçısı olarak tanınan İhsan Devrim
(96), son yolculuğuna Darüşşafakalı öğrencilerin “izci selamı” ile uğurlandı.
1926-1936 yılları arasında Darüşşafaka’da
eğitim gören ve hayatı boyunca Darüşşafaka ile bağlarını koparmayan Türk tiyatrosunun ve sinemasının emektar sanatçısı
İhsan Devrim için ilk tören, Darüşşafaka
Cemiyeti tarafından İstanbul Maslak’taki
TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.

Yıldırım: “Hepimizin Daçkalı
ağabeyi olarak kalacak”
Törende konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Yıldırım, “Bugün Kazaska İhsan ağabeyi ebedi yolculuğuna uğurlamak için bir
aradayız. İhsan Devrim, Darüşşafaka’da
eğitimle değişen yaşamların en tanınan
isimlerinden biri oldu. Hepimizi ‘Süper Baba’ dizisinde canlandırdığı Sürmeneli Yakup dede karakteriyle büyüledi. Türkiye onunla 1990’lı yıllarda tanıştı. Oysa onun tiyatro aşkı 1926’da girdiği Darüşşafaka’da başlamıştı” dedi. İhsan Devrim’in Darüşşafaka ruhunun en
üst temsilcilerinden biri olduğuna vurgu yapan Yıldırım konuşmasını şöyle tamamladı:
“Türk tiyatro ve sinema tarihinin bu dev ismi sanatla iç içe yaşarken
Darüşşafaka’da yetişen bizlere her zaman
feyiz verdi, bize ağabeylik etti. Çarşambaları Darüşşafaka Ortaköy Lokali’nde buluşan kardeşleri artık onun ‘Darüşşafakalılar, afiyet olsun!’ diyen gür sesini duyamayacak ama hepimizin Daçkalı ağabeyi olarak kalacak. İhsan ağabey sen harika bir Darüşşafakalı ve harika bir sanatçıydın. Ruhun şad olsun, sahne ışıkları

Sait Faik
Müzesi
restore
ediliyor

Darüşşafakalı İhsan
Devrim son röportajını
dergimize vermişti.

hep üstünde olsun
ve sahnen hep aydınlık kalsın.”
Törende
konuşan Darüşşafakalılar
Derneği Başkanı Yalçın Gültekin ise şu görüşleri dile getirdi: ”İh-zsan Devrim’in aramızdan ayrılışı üzerine nee
üsöyleyebileceğimi düşündüğüm zaman aklılıma ilk gelen asla onun
un
gibi mikrofonsuz biçimmde hitap edemeyeceğim
im
oldu. Bu sadece ses meselesi değil, çünkü onun ‘Darüşşafakalılar’ hitabında sadece sesin gür oluşu yoktu, gönlünün yüceliği vardı. O yücelikten gelen sesle bize
mikrofonsuz hitap ederdi. Darüşşafakalıların ne olduğunu gösterme adına bize
örnek olan, çıtayı yükselterek bize kendi-

mizi
miz yetersiz hissettiren,
Darüşşafaka
için daha
Dar
iyi şeyler yapma hissi veren önemli isimlerden
biriydi İhsan
ler
Devrim.
O çıtayı o kaDe
dar
da yükseltti ki insan
daha
şimdiden onun
d
Darüşşafaka
sevgisiD
ne,
Darüşşafaka’yı
n
temsil
ediş düzeyit
ne
n ulaşmanın kolay
olmayacağını hissediyor.”
Darüşşafaka Cemiyeti’nin
Ce
düzenlediği törenin ardından İhsan Devrim
için Şehir Tiyatroları Fatih Reşat Nuri
Sahnesi’nde de ikinci bir tören yapıldı.
Devrim’in cenazesi, burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa
verildi.

Darüşşafaka Cemiyeti, modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Sait Faik Abasıyanık’ın
Burgazada’da yaşadığı ve pek çok hikâyesini
kaleme aldığı evinin müze olarak yeniden ziyaretçilere açılması amacıyla başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Yazarın eserlerinin telif haklarını ve evini
müze olarak kullanılmak üzere bağışladığı Cemiyet’in, 1964’te müze olarak hizmete soktuğu fakat restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı tutulan tarihi mekan, kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Sait Faik’in evinin restore edilerek çağdaş müzecilik ilke ve kuralları çerçevesinde işletilmesi için harekete geçen Darüşşafaka, Adalar’da Hüseyin Rah-

mi Gürpınar Müzesi’ni işleten ve İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında
Adalar Müzesi’ni kurma görevini üstlenen
Adalar Vakfı ile birlikte çalışma yürütüyor.
Vakıf tarafından Adalar Müzesi için görevlendirilen Prof. Dr. İhsan Bilgin, Prof. Dr.
Murat Güvenç, Prof. Dr. Gündüz Vassaf,
Prof. Dr. Baha Tanman, Sadık Karamustafa, Suay Aksoy ve Gökhan Akçura’nın, Sait
Faik Müzesi için de kürasyon görevini yürütmesi ve restorasyon çalışmalarında danışmanlık yapması planlanıyor. Bu çalışmalar
çerçevesinde Müze’deki eşyaların envanteri yeniden çıkarılacak, bina tamir ettirilerek
güçlendirilecek ve yazarın vasiyeti doğrultusunda ücretsiz olarak ziyaret edilecektir.

HABERLER

Sennur Öztap’ın resimleri
Darüşşafakalı öğrencilere…

essam Sennur Öztap, otuz resimden oluşan “Köprüler, Maskeler ve Kelebekler” temalı
dördüncü kişisel resim sergisinden elde ettiği gelirin tamamını Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışladı.
Kadıköy Büyük Kulüp Resim Galerisi’nde
16-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen serginin açılış kokteyline Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri Ahmet Buldam, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın, Darüşşafaka İlköğretim Okulu Müdürü Gülay Hacıoğlu, Darüşşafakalı öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Prof. Devrim Erbil ile başladığı resim
çalışmalarını Mahir Güven Atölyesi’nde
sürdüren Sennur Öztap, üç yıllık çalışması neticesinde açtığı “Köprüler, Maskeler
ve Kelebekler” adlı sergisi hakkında şu bilgiyi verdi: “Köprüler, Anadolu’nun eski
medeniyetlerinin eserlerini, daha doğrusu günlük yaşamda her zaman önünden
geçtiğimiz ama farkına varmadığımız yapıtları temsil ediyor. Maskeler; çevremizdeki maskeli insanları anlatıyor. Ben, etrafımda çoğu insanı maskeli görüyorum.
Gerçek kimliklerini gizleyip karşısındakine görünmek istediği gibi görünüyor insanlar. Kelebeğin ise bildiğiniz üzere bir
günlük ama bir insan kadar bir ömrü var.
Bununla kelebeğin o zarafetini portrelerle birleştirdim.”
Sergisinden elde ettiği gelirin tamamını
Darüşşafaka’ya bağışlayan Öztap, “Darüşşafaka çok eski, güçlü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda her gün daha da güçlenen bir eğitim kurumu. Bu açıdan kendime
çok yakın hissettiğim bir kurum. Bu nedenle

R

Sergisinden elde ettiği gelirin
tamamını Darüşşafaka’ya bağışlayan Öztap, “Darüşşafaka
çok eski, güçlü ve Atatürk ilke
ve inkılapları doğrultusunda her
gün daha da güçlenen bir
eğitim kurumu” dedi.
Darüşşafaka’yı tercih ettim” dedi.
Darüşşafaka’yı ve misyonunu çocukluğundan beri bildiğini, faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten ve bu misyona destek olmak için Şenesenevler
Rezidans’ın bağışçısı olduğunu kaydeden Öztap, “Darüşşafaka’nın Rezidanslarından çevremden övgüyle söz ediliyordu, basından da okuyordum. Hepsini
gezdim, çok beğendim. Darüşşafaka’nın
eğitim alanında üstlendiği o büyük misyonunu da düşününce Rezidans bağışçısı
olmaya karar verdim” diye konuştu.
Sennur Öztap’a Darüşşafakalı öğrenciler adına şükranlarını sunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Rezidans bağışçısı ressama bir de teşekkür plaketi takdim etti.

Darüşşafaka’nın
Rezidanslarından
2010’a “merhaba”…

Darüşşafaka’nın İstanbul’daki Şenesenevler, Maltepe ve Yakacık
Rezidanslarında yaşayan bağışçıları yeni yılı eğlenerek karşıladı. Darüşşafaka Cemiyeti’nin 28 Aralık
2009 tarihinde tüm Rezidanslarda eş zamanlı olarak organize ettiği yeni yıl partilerinde birbirinden
renkli anlar yaşandı. Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Genel Sekreter Ahmet Buldam ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dovan’ın da katıldığı partilere bağışçılar büyük
ilgi gösterdi. Canlı müzik eşliğinden dans edip şarkılara eşlik eden
Darüşşafaka bağışçıları, 2010 yılına bol eğlenceyle “merhaba” dedi.
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Ferhat Göçer, Darüşşafaka
Darüşşafakalı
öğrencilerinyararına
ilkiniSezenAksu’nun
gerçekleştirdiği
yardımkonserlerinin
ikincisindebayrağı
FerhatGöçer
devraldı.
İstanbulMaslak’taki
TİMGösteri
Merkezi’nde
16Aralık2009
tarihindedüzenlenen
konserde
FerhatGöçer’e
yüzDarüşşafakalı
öğrencidenoluşan
devbirkoroda
eşliketti.

arüşşafaka’ya sanat dünyasının desteği devam ediyor. Darüşşafakalı öğrencilerin yararına ilkini Sezen
Aksu’nun gerçekleştirdiği yardım konserlerinin ikincisinde bayrağı Ferhat Göçer devraldı. İstanbul Maslak’taki TİM Gösteri
Merkezi’nde 16 Aralık 2009 tarihinde Kerki
Prodüksiyon’un gönüllü organizasyonuyla
düzenlenen ve Ferhat Göçer’in hiçbir ücret
almadığı konserin tüm geliri, Darüşşafaka
Cemiyeti’ne bağışlandı. TİM Show Center’da salonun tamamen dolduğu konserde
gecenin sürprizi ise Göçer’in provada çekilen görüntüleri izleyicilerle paylaşmasıydı.

D

Yıldırım: “Ferhat ağabeyleri
öğrencilerimize bir rol model oldu”
Gecede bir teşekkür konuşması yapan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, “2008’de değerli sanatçımız Sezen Aksu’nun başlattığı bu
dayanışmada Ferhat Göçer bayrağı devralarak bizleri onurlandırdı. 2009’da Ferhat Göçer’le gerçekleşen konserimiz için başta
sanatçımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Konser provalarının Darüşşafakalı öğrencilerin üzerinde
yarattığı etkiye de değinen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Konser öncesinde Ferhat Gö-
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için söyledi
mekle kalmıyor, onların hayatta olmayan
babalarının, yanlarında olmayan annelerinin hayallerini de gerçekleştiriyoruz.”

İlk konseri veren Sezen Aksu’ya selam

çer, okulumuzda yüz öğrencimizden oluşan koromuzla bir araya geldi. Onlarla
hem prova yaptı hem de zaman geçirdi. O
günden beri okulumuzun koridorlarında,
çocukların yatakhanelerinde; öğrencilerimiz bir yandan şarkılar mırıldanıyor bir
yandan da Ferhat ağabeylerinin provalarda anlattıklarını paylaşıyor birbirleriyle…
Anne babası öğretmen bir çocuğun, önce
tıp okuyup doktor olması, daha sonra hayallerinin peşinden gidip müzik eğitimini

tamamlaması ve bugün, onlarla beraber aynı sahneyi paylaşması tüm çocuklarlarımızı inanılmaz etkiledi. Ferhat ağabeyleri
onlara bir rol model oldu.” Zekeriya Yıldırım sözlerini şöyle sonlandırdı: “Okulumuzdaki 842 öğrenci, Türkiye’nin yetmiş
ilinden Darüşşafaka sınavını kazanarak geldi ve burada tam burslu, yatılı eğitim görüyor. Sizler gibi sosyal sorumluluğunun
bilincinde kişiler tarafından sağlanan kaynaklarla çocuklarımıza yalnızca eğitim ver-

Darüşşafakalı çocuklara yardım amaçlı
konserlerin ilkini gerçekleştiren Sezen Aksu’yu anmak için “Bir Çocuk Sevdim Uzaklarda” adlı Sezen Aksu şarkısını yüz kişilik
Darüşşafaka öğrenci korosuyla birlikte seslendiren Göçer, konukları büyüledi. Salondan gelen yoğun istek üzerine sahnede
kalan çocuklar, Ferhat Göçer ile birlikte
“Cennet” adlı şarkıyı da seslendirerek büyük alkış topladı. Göçer’in hiçbir ücret almadan kabul ettiği ve geliri Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 842 öğrencinin eğitim masrafları için kullanılacak
konserin sonunda Darüşşafakalı öğrenciler,
Ferhat Göçer’e kendi yaptıkları nota figürlerinden oluşan tablo armağan etti.
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FerhatGöçer

“Çağlayana
bir küçük
damla kattım”
lkini Sezen Aksu’nun gerçekleştirdiği
ve gelenekselleşmesi hedeflenen Darüşşafakalı çocuklar yararına yardım
konserlerinin ikincisinde sahne alan Ferhat Göçer ile kuliste bir araya geldik ve organizasyona dair izlenimlerini konuştuk.

İ

Bu organizasyon için teklif
size nasıl geldi?
İlk olarak Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin 3. Cerrahi Kliniği eski şefi ve hocam Prof. Dr. Hüsnü Önder beni aradı.
Kendisi aynı zamanda Darüşşafaka’nın en
sevilen bağışçılarından biridir. Hem organizasyonun özel bir durumunun olması
hem de teklifin hocamdan gelmesi nedeniyle hemen kabul ettim ve zevkle çalışmalara başladık. İşin içine girdiğimde
Darüşşafaka’nın kuruluş amacı ve tarihçesi
hakkında bilgi aldığımda daha da büyük mutluluk duydum, çünkü ne kadar özel
bir projenin içinde bulunduğumu fark ettim.
Ahmet Rasimlerin Aziz
Nesinlerin ve daha pek çok
insanın yetişmesini sağlayan
çok büyük bir eğitim kurumu… Ben, Darüşşafaka’ya katkımın olması amacıyla gelmişken, buradan onlara teşekkür ederek
ayrılıyorum, böyle özel bir anı, bu işin içinde olma heyecanını benimle paylaştıkları
için. Benim annem de babam da öğretmen. Dolayısıyla hep eğitimin öneminin
damarlarıma enjekte edilmesiyle büyüdüm.
Eğitime gerçekten ihtiyacı olan ve fiziki şartların eşitlenmesi için mücadele eden eğitim savaşçılarına destek olmak gerekiyor.
Bu açıdan da Darüşşafaka çok önemli bir
kurum.

Geçtiğimiz sene Sezen Aksu, bu sene
de siz. Gelenekselleşecek bir etkinliğin ikinci önemli ismisiniz.
Ümit ediyorum daha birçok konser yapılır. Çünkü bu konserler Kurum’a maddi
destek sağlamanın yanı sıra Darüşşafaka’nın

AKTÜEL

adının daha fazla duyulması açısından da
büyük önem taşıyor. Gerek müzikseverlerin
gerekse kamuoyunun Darüşşafaka hakkında daha fazla bilgilendirilmesi, misyonun
anlatılması ve devamlılığın sürdürülmesi
açısından çok gerekli. Bence konser veren
sanatçılar, toplanan bağıştan öte tanıtımda
daha büyük rol alıyor. Tabii ki konserden
elde edilen gelirin tamamı Darüşşafakalı çocukların eğitimi için harcanacak, ancak bunu gürül gürül akan çağlayana bir küçük
damla katmak gibi düşünmek lazım. Buradaki asıl görevim, biraz bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak ve dinleyicilere özel bir
anı bırakmak bence...

Darüşşafaka’yı ne kadar süredir
tanıyorsunuz?
Aslında hep duyduğum bir Kurum ama
bu konser vesilesiyle çok daha yakından tanıma fırsatı buldum. Kurulduğu günden
bugüne kimleri yetiştirdiğini ve misyonunu
daha iyi öğrendikten sonra Darüşşafaka’ya
olan gönül bağım daha da arttı.

Darüşafakalı yüz öğrenciyle birlikte
konser verdiniz. Çocuklarla çalışmak
nasıl bir deneyim?
Hepsi zehir gibi... Özenle seçilmiş ve iyi
yetiştirilmiş oldukları yüzlerinden belli.
Onlarla birlikte yaptığım çalışmalar esnasında algı, olayı kavrama ve hemen yanıt
verme güçlerinin çok fazla olduğunu gördüm. Bu tabii ki onların zekâsıyla ve iyi yetiştirilmiş olmalarıyla alakalı. Aslan
yatağından belli olur derler ya, iki saatlik
bir provada onların kalitesini hemen anlayabiliyorsunuz.

Darüşşafaka’nın başka
organizasyonlarında da sizi
görecek miyiz?
Tabii ki göreceksiniz. Ancak kamuoyunun dikkatini çekebilmek adına birçok sa-

natçı arkadaşımızın da burada yer alması
gerek. Geçen sene Sezen Aksu, bu sene
ben derken, önümüzdeki sene bayrağı başka bir sanatçı arkadaşımızın alması gerekiyor. Umarım önümüzdeki sene bu konseri
izlemek üzere buraya gelirim. Darüşşafaka
zaten hayırseverlerin desteğiyle çok güzel
bir yere gelebilmiş. Var olan bu bağışçıların sayısını artırabilirsek ne mutlu bize.

11

Darüşşafakalıöğrencilere
yardımkonserlerinin
gelenekselleşmesinin
önemiüzerindeduran
FerhatGöçer,“Çünkübu
konserlerKurum’amaddi
desteksağlamanınyanısıra
Darüşşafaka’nınadının
dahafazladuyulması
açısındandabüyükönem
taşıyor.Tabiikikonserden
eldeedilengelirintamamı
Darüşşafakalıçocukların
eğitimiiçinharcanacak,
ancakbunugürülgürül
akançağlayanabirküçük
damlakatmakgibi
düşünmeklazım”dedi.

Nasıl bir organizasyon oldu sizce?
Çok güzel. Çocukların öğretmenleri ve
bu organizasyonda görev alan profesyonel
ekip çok heyecanla işi üstlenmiş. Burada
görev yapan herkes gülümseyen yüzle işini
yapıyor. Hiçbir zorunlu ifade yok yüzlerinde. İşi yapalım da bir an önce bitsin diye
bekleyen kimse yok. Herkeste bir heyecan
var. Bu da beni çok mutlu etti. Çok keyif
alıyorum ve büyük heyecan duyuyorum.
İleride geriye dönüp baktığımda benim
için en özel projelerden biri olacak.

Daha önce yüz kişiyle birlikte konser
vermiş miydiniz?
Hayır, bunu ilk kez yapıyorum. Verdiğim en güzel, en büyük konserlerden biri
bu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yüz
çocuğumuzu da çok sevdim, bayıldım

hepsine. Bu kadar güzel, bu kadar güler
yüzlü, çakmak çakmak gözler, zeki çocuklar… Umarım ileride yalnızca iki şarkıyı
değil de tüm konseri birlikte seslendirebiliriz. Tiyatro eğitmenleri zaten benim
daha önce birlikte tiyatroda sahne aldığım arkadaşım. Belki ileride böyle bir proje de yapabiliriz. Onlarla birlikte sahne
almak beni gerçekten çok mutlu ediyor.
İçlerinden kim bilir ne müzisyenler çıkacak. Belki de onların ilk sahne performansı olacak bu. Geçtiğimiz günlerde bir
röportajda muhabir “Hadi bakalım kim
şarkıcı olmak istiyor?” diye sordu. Hiçbiri
el kaldırmadı. “Kim doktor olmak istiyor?” dediğinde de hepsi elini kaldırdı. İnşallah ileride hepsi hem doktor hem de
şarkıcı olur.
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Kesişen iki hayat: Önder ve Göçer
FerhatGöçer’eDarüşşafakalıöğrencileryararınadüzenlenenkonserdeyeralması
içinilkteklif,gençbircerraholarakHaydarpaşaNumuneHastanesi’ndegöreve
başladığındabirlikteçalıştığıhocasıProf.Dr.HüsnüÖnder’dengeldi.
erhat Göçer’e Darüşşafakalı öğrenciler yararına düzenlenen konserde
yer alması için ilk teklif, genç bir
cerrah olarak Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde göreve başladığında birlikte
çalıştığı Prof. Dr. Hüsnü Önder tarafından götürüldü. Göçer’in “Hocam” diye
hitap ettiği Prof. Dr. Önder aynı zamanda
Türkiye’nin ilk plastik cerrahı. Konser organizasyonunun gerçekleşmesi için yaptığı katkıdan ötürü kendisine teşekkür
plaketi de takdim edilen Maltepe Rezidans’ın bağışçısı Prof. Dr. Hüsnü Önder
sorularımızı yanıtladı.

F

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Fransız Saint Michel Lisesi’ni bitirdim. Ardından tıbbiye mi, teknik üniversite mi diye bir tartışma başladı. Ben
tıbbiyeyi istiyordum, ailem ise teknik üniversiteyi… O zamanlar inşaat fakültesi
çok revaçtaydı. İkisine de başvurdum, teknik üniversiteyi dördüncülükle kazandım. Orası eğitime daha erken
başlıyordu, yüz yirmi gün kadar devam ettim. Fakat o sırada tıbbiyeyi de kazandığımı öğrendim. Ailemin ve kendi isteğim
arasında bocaladım. Neticede gemileri
yakmak için fakülte sekreterliğinden evrakımı geri istedim. Çok şaşırdılar, çünkü oraya girmeyi arzu eden o kadar çok
genç vardı ki… Nedenini sorduklarında
gururla “Tıbbiyeye gidiyorum” dedim.
Böylece İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladım, altı senede bitirdim, genel cerrahi ihtisası yaptım, başasistan
oldum. Hemen akabinde plastik cerrahi
eğitimi için Kanada’daki Toronto Üniversitesi’ne gittim. Bir sene genel cerrahi
araştırması, ardından da iki sene plastik
cerrahi üzerine çalışmalar yaptım. Niyetim orada kalmaktı ama aile ağır bastı, geri döndüm. Çapa’ya dönmek için
başvurdum. Fakat birtakım kıskançlıklarla karşı karşıya kaldım. Çünkü Türkiye’de
ilk plastik cerrahi diploması sahibi insandım. Bunun üzerine ben de Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne geçtim, şef
oldum, klinik idare ettim.

Ferhat Göçer ile Haydarpaşa’da mı
tanıştınız?
Evet, Ferhat Göçer 1. Cerrahi’de başladı ve rotasyonla bana da geldi. Ferhat’ı

miyorum” dedi. “İyi yapıyorsun” dedim.
Çünkü cerrahi son derece disiplinli bir
hayat ister. Ben bütün cerrahi hayatım
boyunca akşam saat onda yataktaydım ve
sabah erkenden de ayakta... Ameliyatımın olduğu günlerde asla bir gece eğlencesine gitmezdim. Cerrahi disiplinli
bir hayat gerektirir. Çünkü insan hayatıyla oynuyorsunuz, oyuncakla değil.

Kanada’dan döndüğünüz için pişman oldunuz mu?

elimden geldiğince korurdum, çünkü
genç çocuklar hep bir rekabet içindeler… Ferhat’ın müzik çalışmaları vardı,
çok güzel operalar söylerdi. Çocuklar yakınıyordu, “Biz, nöbet tutuyoruz, o gidiyor” diye…” Onlara hep “Yapmayın
çocuklar, Ferhat sizin meslektaşınız ve
müzikte bir geleceği var. Ben bunu görüyorum, onun için engellemeyin” dedim.
Asistanlarım beni çok severdi, bunun üzerine karşı çıkmadılar. Ferhat Göçer’in
müzikte bir geleceği olacağını en başından anladım. Çünkü nefis bir sesi vardı.
Özellikle opera türü şarkıları o kadar güzel söylüyordu ki. Son görüşmemizde cerrahlığa devam edip etmediğini sordum.
“Kadrom duruyor ama ameliyatlara gir-

Pişmanlıklarım oldu ama yine de Atatürk bize çok şey verdi. Bizden de beklediği şeyler vardı. Hiç değilse onları
yapabilmek için elimden gelen gayreti
gösterdim. Bundan dolayı mutluyum.
Şimdi de Darüşşafaka’daki çocuklar içimi
titretiyor. Çünkü gelecek onlar... Ne yazık
ki, Türkiye’de birçok çocuk ve genç ziyan
oluyor, yani Türkiye ziyan ediliyor. Benim
çocuğum yok, fakat “Bana ne, geldim gidiyorum” diyemiyorum. İstiyorum ki Türkiye iyi olsun.

Darüşşafaka ile nasıl tanıştınız?
Benim baldızım da doktordur, Darüşşafaka’nın Rezidanslarını ondan öğrendim ve birlikte üye olmaya karar verdik.
Eşimin rahatsızlığı artınca Maltepe’deki
Özel Bakım Ünitesi’ne götürdük. Bir sene
eşim orada kaldı, ben de hep başucundaydım. Bu noktada gerek Maltepe Rezidans’ın gerekse hastane bölümünün
mükemmel hizmet verdiğini belirtmeden
geçemeyeceğim. Tüm personel özveriyle
görev yapıyor.

