Bu Çocuklar Size Emanet...
De¤erli Okuyucular,
Biz, Darüﬂﬂafaka olarak 146 y›ld›r e¤itimle ayd›nl›k bir gelecek yaratma misyonuyla yolumuza devam ediyoruz. E¤itim meﬂalesini, her zaman Atatürk ilke ve ink›laplar›n›n verdi¤i görev bilinciyle taﬂ›yoruz.
Urla Rezidans›m›z›n ev sahipli¤inde, Atatürk döneminin Cumhuriyet Balolar›na
kat›lma ﬂans›n› bulan bir nesil ile onlardan nöbeti devralmaya haz›r gençlerimizi
bir araya getirdi¤imiz Cumhuriyet Balosu'nda yaﬂad›¤›m›z coﬂkulu kutlamada yar›nlar›m›za güven ile bakabilece¤imizi bir kez daha gördük.
Darüﬂﬂafaka köklerini Osmanl›'dan alan ve Cumhuriyet'in de¤erleriyle büyüyen
bir kurum. Geçmiﬂten bugüne yolculu¤umuzda ise annelerinden dokuz yaﬂ›nda
emanet ald›¤›m›z çocuklar›m›z› iyi e¤itim ve sosyal olanaklarla donat›p, onlar›n gelece¤e dönük hayallerinin gerçe¤e dönüﬂmesini sa¤l›yoruz. Böylece, yaln›zca çocuklar›m›z›n ve ailelerinin hayallerini gerçekleﬂtirmekle kalm›yor; ülkemizin sosyal ve ekonomik geliﬂiminde de toplumsal dönüﬂümün öncüleri olarak rol al›yoruz.
Darüﬂﬂafaka'da hayali gerçekleﬂenlerin binlerce öyküsü var. Bu say›da “‹z B›rakanlar” sayfalar›nda, Darüﬂﬂafaka'n›n “1” numaral› ö¤rencisi Ahmet Fahri
Bey'in haberleﬂmeye verdi¤i hizmetler, PTT Genel Müdürlü¤ü ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›
s›ras›nda o dönemin en h›zl› iletiﬂim arac›n›n idaresini üstlenen Darüﬂﬂafaka'dan
yetiﬂen telgrafç›lar yer al›yor… Elli y›ll›k hayat arkadaﬂ› Sanay Han›m'dan hayat hikayesini sizlere aktard›¤›m›z Adnan Sokullu ise “benim ailem” dedi¤i Darüﬂﬂafaka'da içine düﬂen fizik ateﬂiyle ultrosonografinin öncülerinden biri oluyor. ‹hsan
Devrim a¤abeyimiz, Darüﬂﬂafaka'dan evci ç›kt›¤› Musahipzade Celal amcas›n›n
izinden giderek, y›llarca Türk tiyatrosu ve sinemas›na emek veriyor.
Dün oldu¤u gibi bugün de Darüﬂﬂafaka, hayallerin gerçekleﬂtirildi¤i bir yuva.
Sakarya'dan Darüﬂﬂafaka'ya gelen Onur Ahmet kardeﬂimiz, Sabanc› Üniversitesinde “Onur Bursu” kazan›yor.
“81 ilden 81 ö¤renci” projesinin ç›k›ﬂ noktas› olan 1939 Erzincan depremi sonras›ndaki Darüﬂﬂafaka-‹ﬂ Bankas› dayan›ﬂmas›n› kendi yaﬂam›ndan örneklerle anlatan Bektaﬂ Erdem a¤abeyimizin sözleri içimizi titretiyor.
Bu hayaller ﬂimdi de P&G'in dünya çap›nda gerçekleﬂtirdi¤i “Yaﬂa, Ö¤ren ve
Baﬂar” projesi kapsam›nda, Darüﬂﬂafaka ile iﬂ birli¤i içinde “Hayalden Gerçe¤e”
projesinde hayat buluyor. Kamuoyuyla geçti¤imiz günlerde paylaﬂt›¤›m›z “Hayalden Gerçe¤e” projemizin ilk ad›m› bir gözlemevi. Astronominin ülkemize kurulmas›na öncülük eden Darüﬂﬂafaka, bugün de çocuklar›n hayallerini yaﬂ›tlar›yla buluﬂturuyor.
Biz bu y›l, 146 y›ld›r süren gelene¤imizle ve sizlerin de deste¤iyle, 842 ö¤rencinin geleceklerini ﬂekillendiriyor, hayallerinin gerçekleﬂmesini sa¤l›yoruz. Tüm çal›ﬂmalar› gönüllü olarak yap›lan “Bu Çocuklar Size Emanet” kampanyas›yla sizlere ça¤r›da bulunuyoruz. Yapaca¤›n›z her ba¤›ﬂ, ister kurban ba¤›ﬂ› olsun, ister y›lbaﬂ›nda gönderece¤iniz bir kart olsun, çocuklar›m›za yeni bir gelecek ba¤›ﬂlayacak; onlar› hayallerine yaklaﬂt›racak.
Bu Çocuklar Size Emanet.
Sevgi, sayg› ve teﬂekkürlerimle,
Zekeriya Y›ld›r›m
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
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918 ‹hsan… Burada!
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paylaﬂmad›¤› an› yok.
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NASIL BA⁄Iﬁ YAPAB‹L‹RS‹N‹Z?
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti’ne üye olsun olmas›n herkes ba¤›ﬂ yapabilir. Ba¤›ﬂ modeli kiﬂiye özgüdür. Ba¤›ﬂlar nakit olabilece¤i gibi
tereke ba¤›ﬂ›, gelir temliki, gayrimenkul ba¤›ﬂ›, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik burs ba¤›ﬂ› olabilir. Darüﬂﬂafaka
Cemiyeti’ne her türlü ba¤›ﬂ kabul edilmektedir.

1. ONLINE BA⁄Iﬁ
Kredi Kart› ile www.darussafaka.org web sitesinden online ba¤›ﬂ sistemi.

2. ‹NTERNET BANKACILI⁄I Bankalar›n internet ﬂubelerindeki “ba¤›ﬂ” menüleri arac›l›¤› ile:
- Akbank
- Garanti Bankas›
- Finansbank - Halk Bankas›
- Fortisbank - HSBC

- ING Bank
- ﬁekerbank
- TEB

- Tekstilbank
- Türkiye ‹ﬂ Bankas›
- Vak›fbank

- Yap› Kredi Bankas›

3. NAK‹T
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Merkezi’ne elden yap›lacak ba¤›ﬂlar.

4.BANKA HAVALES‹
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Banka Hesap Numaralar›:

BANKA ADI
Akbank
Finansbank
Fortis Bank
Türkiye Ekonomi Bankas›
Türkiye ‹ﬂ Bankas›
Yap› Kredi Bankas›
Ziraat Bankas›
Garanti Bankas›
HSBC Bank
Denizbank
ING Bank
ﬁekerbank
Tekstilbank
Türkiye Halk Bankas›
Vak›fbank

ﬁUBE
Üstbostanc› ﬁb.
Bostanc› E5 ﬁb.
ﬁenesenevler ﬁb.
Taksim ﬁb.
Kozyata¤› ﬁb.
Bayarcaddesi ﬁb.
Osmanbey ﬁb.
Sahray›cedit ﬁb.
Kozyata¤› ﬁb.
Bebek ﬁb.
Kazasker ﬁb.
Kozyata¤› ﬁb.
Kad›köy ﬁb.
Sahray›cedit ﬁb.
Kozyata¤›

TL
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
0001863
0001863 293 00
9370 1036083 351
198 C 4132310 MT 1
24251529
325715 0003
16000001
158007284865476

USD
0052818
5891507
1863
40990
0000123
71774993
1863
4096990
000186377301
9370 1036083 352
198 C 4132310 MY1
24251532

EURO
0052819
5593932
1863
40991
0000176
71774976
1863
4097052
000186377399
9370 1036083 353
198 C 4132310 MY2
24251531

53001863
158048000446948

4015809

GBP

CAD

10863936

0001591
0077922
71777533
6386238 5001
9098387
102141877305

5. 7 GÜN 24 SAAT ATM’LERDEN BA⁄Iﬁ
Garanti Bankas› ATM’lerinden “ba¤›ﬂ” menüsü arac›l›¤›yla “1863-Darüﬂﬂafaka’ya, Yap› Kredi Bankas› ATM’lerinden “ba¤›ﬂ”
menüsü arac›l›¤›yla “Darüﬂﬂafaka 1863”e 7 gün 24 saat ba¤›ﬂ yapabilirsiniz.

6. 7 GÜN 24 SAAT TELEFON BANKACILI⁄I
Akbank, Garanti Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, HSBC, Finansbank, ‹ﬂ Bankas› (Kozyata¤› ﬁubesi’nin ad›n› veya 1206 kodunu
belirterek) telefon bankac›l›¤› arac›l›¤› ile Darüﬂﬂafaka Cemiyeti 1863’e 7 gün 24 saat ba¤›ﬂ yapabilirsiniz.
*Darüﬂﬂafaka cemiyeti üye aidatlar› ve tüm ba¤›ﬂlardan masraf al›nmamaktad›r.
Tüm sorular›n›z için Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Kaynak Geliﬂtirme ve ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü Zeliha Yaﬂar’› 0212 276 50 35 nolu hattan arayabilirsiniz.
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Darüﬂﬂafaka gönüllü velilerini unutmad›
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'nin iki y›l önce baﬂlatt›¤› “Darüﬂﬂafaka Velilerini Ar›yor”
kampanyas›na bu y›l içinde destek veren ve Darüﬂﬂafaka'n›n Yakac›k, Maltepe ve
ﬁenesenevler ve Urla Rezidanslar›nda yaﬂayan ba¤›ﬂç›lar ile kampanyaya Bursa'dan
kat›lan Tike Hal› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Nuri Tike'ye törenle “Veli Belgesi” takdim edildi.

D

arüﬂﬂafaka Cemiyeti'nin iki y›l
önce baﬂlatt›¤› “Darüﬂﬂafaka
Velilerini Ar›yor” kampanyas›
h›z kesmeden devam ediyor.
2009 y›l› içinde bir ö¤rencinin y›ll›k e¤itim gideri olan 10 bin liral›k ba¤›ﬂta bulunarak kampanyaya kat›lan ve Darüﬂﬂafaka'n›n Yakac›k, Maltepe ve ﬁenesenevler
Rezidanslar›nda yaﬂayan 23 ba¤›ﬂç›ya törenle “Veli Belgesi” verildi. 5 Ekim'de Rezidanslarda gerçekleﬂtirilen törenlerde
Darüﬂﬂafaka'n›n “Bu Çocuklar Size Emanet” kampanyas› için haz›rlad›¤› reklam
filmlerinin gösterimi de yap›ld›. Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Zekeriya Y›ld›r›m, Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Genel Sekreteri Adnan Dovan ile 1 Ekim'den itibaren Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Genel Sekreterli¤i görevini üstlenen Ahmet Buldam'›n
kat›ld›¤› törenin ilk dura¤› Yakac›k Rezidans oldu. Buradaki törenle kampanyaya
ba¤›ﬂta bulunan Ayﬂe Semiha Büyükö¤üt,
Sabriye Akat, Fatma Sabiha Türkay, Nesrin Y›lmaz, Mine Seçkinöz, Süheyla-Sami
Hisar, Binnaz Alperen, Huriser Eliuz-Aytolon Bozbora, Vasfiye Eriﬂ, Emine Gülten Karsan, Ahmet ﬁükrü Baysal'a “Veli

Belgesi” ve bir ö¤rencinin on y›ll›k e¤itim
gideri olan 100 bin liray› ba¤›ﬂlayan
M.Agah Bursal›'ya “Mezuniyet Belgesi”
takdim edildi.

Maltepe ve ﬁenesenevler'in
velileri
Maltepe Rezidans'ta yaﬂayan ve “Darüﬂﬂafaka Velilerini Ar›yor” kampanyas›na
destek veren Fatma Meral Tuksavulo¤lu,
Yurdagül Saruhan, Bel¤›-Kaz›m Paksoy,
Sevim Aralongun, Remzi Hayati Baygan
ve Nezihe Pekin'e sertifikalar›, Zekeriya
Y›ld›r›m ve Adnan Dovan taraf›ndan törenle takdim edildi. Veli ba¤›ﬂç›s› F. Sabahat
Aytu¤ ile Didar Y›ld›r›m ise Maltepe Rezidans Özel Bak›m Ünitesi'nde düzenlenen
ayr› bir törenle belgelerini ald›.
ﬁenesenevler Rezidans'ta gerçekleﬂtirilen ve ba¤›ﬂç›lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i
törende ise, Bahattin Özyaz›c›, Fatma Bedia Akarsu ve Nevin Besen, “Veli Belgeleri”ni Zekeriya Y›ld›r›m'›n elinden ald›.
Darüﬂﬂafakal›lar›n
Bursa ve ‹zmir' deki velileri
“Darüﬂﬂafaka Velilerini Ar›yor” kam-

panyas›na destek veren, Bursa ve ‹zmir'de bulunan ba¤›ﬂç›lar “Veli Belgeleri”ni törenle ald›. Kampanyada bir ö¤rencinin y›ll›k e¤itim giderini karﬂ›layarak
“veli ba¤›ﬂç›s›” olan Tike Hal› Aﬁ'yi Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Y›ld›r›m, 7 Ekim 2009 tarihinde ziyaret
ederek, Yönetim Kurulu Baﬂkan› Nuri Tike'ye “Veli Belgesi”ni takdim etti. 8 Ekim
2009 tarihinde Darüﬂﬂafaka Urla Rezidans'ta düzenlenen törende, Zekeriya Y›ld›r›m, yapt›klar› ba¤›ﬂlarla “Darüﬂﬂafaka
Velilerini Ar›yor” program› çerçevesinde
“Veli” payesine hak kazanan Ali Tezel (Dﬁ
'59) ve Urla Rezidans ba¤›ﬂç›s› Seniha Ayd›n'a “Veli Belgesi”ni sundu.
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Darüﬂﬂafakal›lar, sezonun ilk Ortaköy
randevusunda buluﬂtu

‹

stanbul Ortaköy'deki "Darüﬂﬂafakal›
Cihat Örge ve Halit Ziya Y›lmayan'›n
Yeri"nin yeni sezon aç›l›ﬂ›, 24
Ekim'de Yeni Türkü'nün ezgileriyle
yap›ld›. 1930'lu y›llardan baﬂlay›p 1950'li
y›llara dek uzayan bir büyük a¤abeyler kuﬂa¤›n›n her çarﬂamba topland›¤› ve yaz döneminde ara verip ekim baﬂ›nda kap›lar›n›
açan mekân, bu y›l da Darüﬂﬂafakal›lar Derne¤i'nin organize etti¤i “Rembetiko Gecesi” ile yeni döneme “merhaba” dedi. Çok
say›da Darüﬂﬂafakal›y› buluﬂturan etkinlikte, en yaﬂl› DAÇKA'l› unvan›n› elinde bulunduran Halit Ziya Y›lmayan gecenin ilgi
oda¤›yd›. Darüﬂﬂafaka 1940 mezunu Y›lma-

yan, emekli olduktan sonra kendini Darüﬂﬂafaka'ya vakfetti¤ini belirterek, “32 senedir vefa borcumu ödemek için Darüﬂﬂafaka'ya hizmet ediyorum. Bu mekân› da Cemiyet'e hediye ettim. Her çarﬂamba Darüﬂﬂafakal›lar beni ziyaret eder, güleriz, e¤leniriz, sohbet ederiz.” dedi. Yeni dönemde
mekân› Darüﬂﬂafakal›lar Derne¤i Baﬂkan›
Yalç›n Gültekin'e teslim etti¤ini anlatan Y›lmayan, “Hâlâ yapt›klar›mla Darüﬂﬂafaka'ya
bir kaﬂ›k bile olsa borcumu ödeyebildi¤imi
düﬂünmüyorum” diye konuﬂtu. Darüﬂﬂafakal›lar Derne¤i Baﬂkan› Yalç›n Gültekin ise
geceye dair ﬂu de¤erlendirmeyi yapt›: “Darüﬂﬂafakal›lar› bir araya getirmek, birlikte

MEB Yar›ﬂmas›'n›n Türkiye birincileri Darüﬂﬂafakal›
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n
(MEB) düzenledi¤i “3.
Web Tabanl› E¤itim ‹çeri¤i
Geliﬂtirme” yar›ﬂmas›nda
Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar› Bilgisayar ö¤retmeni Sezin Eskinazi, ö¤retmen kategorisinde kat›ld›¤› “Toplamay› Ö¤reniyorum” projesiyle ve 6/A
s›n›f› ö¤rencisi Elif Karaatl› da Sezin Eskinazi'nin
dan›ﬂmanl›¤›nda haz›rlad›¤› “Aç›lar” adl› projeyle Türkiye birincisi oldular.
E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü'nde 26 Ekim 2009'da düzenlenen tö-

renle, Eskinazi ile Karaatl› birer dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi. Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar› bilgisayar ö¤retmeni Sezin
Eskinazi'nin projesiyle günümüzün geliﬂen teknolojisinin e¤itim alan›nda
yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve ö¤rencilerin konular› görsel,
iﬂitsel ve etkileﬂimli etkinlikle daha iyi kavramalar›n› sa¤lay› amaçlarken, Elif
Karaatl› da aç›lar konusunu interaktif
olarak haz›rlayarak, ö¤rencilerin konuyu
görsel, iﬂitsel ve etkileﬂimli etkinliklerle
daha iyi kavramalar›n› hedefledi.

hoﬂ vakit geçirmelerini sa¤lamak için çal›ﬂ›yoruz. Bu toplant›lar›n birinci özelli¤i Ortaköy'de olmas›. Buras› Darüﬂﬂafakal›lar Derne¤i'nin ilk mülküdür. Her çarﬂamba burada Darüﬂﬂafaka'n›n tarihi buluﬂuyor. Gecenin ikinci özelli¤i de müzi¤in kendisinde.
Bu müzik, do¤duklar› topraklardan hiçbir
fikirlerinin olmad›¤› baﬂka bir topra¤a göç
etmiﬂ insanlar›n müzi¤idir. Darüﬂﬂafaka da
çok ciddi bir k›r›lmad›r. Çocuklar kendi evlerinden hiç bilmedikleri bir dünyaya geliyor. Darüﬂﬂafaka'n›n bir özelli¤i de büyük
ölçüde gönülsüz gelen bu insanlar›, gönüllü
hale getirmesi yani Darüﬂﬂafaka aﬂk› aﬂ›lamas›d›r.”

Ulu Önder
Atatürk’ü
ölümünün
71. y›l›nda
minnet ve
sayg›yla
an›yoruz.

24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü kutlu olsun
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Çocuklar›n hayalindeki projeler,
art›k gerçek olacak

Geçti¤imiz sene dünyada 75 milyon çocu¤un hayat›nda fark yaratan “Yaﬂa, Ö¤ren ve
Baﬂar” Yard›m Platformu kapsam›nda P&G Türkiye, Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar› ile uzun
soluklu bir sosyal sorumluluk projesine imza att›. “Hayalden Gerçe¤e” ad› verilen proje,
gelece¤in liderlerinin hayallerinin gerçe¤e dönüﬂtürülmesini amaçl›yor.

G

ünümüzde 135 bin çal›ﬂan›yla
80'den fazla ülkede faaliyet gösteren P&G (Procter and Gamble) ile Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar› gelece¤in liderlerini yetiﬂtirecek yeni bir projeye imza at›yor. “Hayalden Gerçe¤e” ad› verilen ve gelece¤in liderlerinin hayallerinin gerçe¤e dönüﬂtürülmesini amaçlayan proje; sanattan spora, bilimden kültüre farkl› dallarda çocuklara içlerindeki potansiyeli ortaya ç›karma imkân› sunuyor.
Bu do¤rultuda, Darüﬂﬂafaka ö¤rencileri proje geliﬂtirme ve liderlik niteliklerini güçlendirici e¤itimlerden geçecek ve Türkiye'deki
ihtiyaç sahibi çocuklara ulaﬂacak projeler
üretecek. Hayalden Gerçe¤e projesinin ilk
ad›m›nda ‹stanbul Maslak'taki Darüﬂﬂafaka
E¤itim Kurumlar›'n›n kampüsüne bir gözlemevi yap›lmas› var. Tüm ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k olmas› planlanan gözlemevi, belirli dönemlerde düzenlenecek özel turlar
ve aktivitelerle Türkiye'nin dört bir yan›ndan ö¤rencileri de a¤›rlayacak. ‹çinde gökyüzüyle ilgili bilimsel filmlerin seyredilebilece¤i bir alan›n yer alaca¤› gözlemevindeki
teknik donan›m vas›tas›yla ö¤rencilere yönelik aktiviteler gerçekleﬂtirilebilecek. Türkiye'de modern astronominin kurucular›
aras›nda kabul edilen Darüﬂﬂafaka aç›s›ndan bu gözlemevinin ayr› bir önemi bulunuyor. ﬁöyle ki; Darüﬂﬂafaka'n›n kurucular›n-

dan Gazi Ahmet Muhtar Paﬂa ve Vidinli
Tevfik Paﬂa astronomi alan›nda eserler vermiﬂtir. Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu
Fatin Gökmen, Darüﬂﬂafaka'n›n ö¤retmeni
ve Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
üyesi idi. Darüﬂﬂafaka'dan mezun olan ve
ö¤retmenlik de yapan matematikçi Salih
Zeki de uzun y›llar Rasathane'nin müdürlü¤ünü yapt›. Galileo Galilei’nin teleskop kullanarak gözlem yapmaya baﬂlamas›n›n 400.
y›ldönümü ve Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan
“Dünya Astronomi Y›l›” ilan edilen 2009'da,
Türkiye'de modern astronominin kurulmas›na önemli rol oynayan Darüﬂﬂafaka, “Hayalden Gerçe¤e” projesiyle gözlemevine kavuﬂacak.
‹ki y›l sürmesi ve 1 milyon liray› bulmas› planlanan projenin tan›t›m› amac›yla 3
Kas›m'da Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'nda düzenlenen bas›n toplant›s›na P&G
Türkiye Yönetim Kurulu Baﬂkan› Saffet
Karpat, Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya Y›ld›r›m, Darüﬂﬂafaka 9. s›n›f ö¤rencisi Doruk Çelik ve 6. s›n›f
ö¤rencisi Letisya Do¤an kat›ld›.

Türkiye'nin gelece¤ine yat›r›m
Toplant›da konuﬂan ve kendisi de Darüﬂﬂafaka mezunu olan P&G Türkiye Yönetim Kurulu Baﬂkan› Saffet Karpat, bu projeyle Türkiye'nin gelece¤ine yat›r›m yapa-

rak, gelece¤in liderlerine destek verdiklerini belirtti. Karpat, konuﬂmas›nda ﬂunlar›
söyledi: “Türkiye'nin gelece¤ine yön verecek çocuklar›m›za, kendilerini geliﬂtirecekleri bir platform sunaca¤›z. P&G kendi içinde lider yetiﬂtiren ve bunu ilke olarak benimsemiﬂ bir ﬂirket. Bu konudaki deneyimimizi Hayalden Gerçe¤e projesine aktarmak
istiyoruz. Topluma birçok alanda önemli liderler kazand›ran Darüﬂﬂafaka ile yollar›m›z bu noktada da kesiﬂiyor. Gelece¤in liderlerine proje geliﬂtirme konusunda özel
e¤itimler vererek, oluﬂturduklar› projeleri
hayata geçirmek için gereken kayna¤› kendilerine sunaca¤›z. Hem Darüﬂﬂafaka ö¤rencilerinin hem de Türkiye'de ulaﬂt›¤›m›z
ihtiyaç sahibi ö¤rencilerin, potansiyellerini
Türkiye yarar›na kullanmalar›na ve gereksinim içindeki di¤er çocuklara ulaﬂmalar›na
yard›mc› olaca¤›z.”

HABERLER
P&G, her y›l dünyada 75 milyon
çocu¤un hayat›nda fark yarat›yor
P&G'nin her y›l dünyada 75 milyon çocu¤un hayat›nda fark yaratmaya yönelik
projeleri destekledi¤ini belirten Karpat,
Türkiye'deki çocuklara ulaﬂmak için Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'n›n önemli bir
iﬂ orta¤› oldu¤unu belirtti. Karpat sözlerini
sürdürdü: “Hayalden Gerçe¤e, P&G'nin
tüm dünyada yürüttü¤ü, 0-13 yaﬂ grubundaki ihtiyaç sahibi çocuklar›n yaﬂama daha
sa¤l›kl› tutunmalar›n›n, ö¤renmelerini destekleyecek araç ile programlara eriﬂebilmeleri ve baﬂarmalar› için yeteneklerini
geliﬂtirecek platformlara kavuﬂmalar›n›
destekleyen Yaﬂa, Ö¤ren ve Baﬂar sosyal
yard›m program›n›n Türkiye'deki ana projesi olacak.” Projenin ilk meyvesinin Darüﬂﬂafaka tesislerinde kurulacak gözlemevi oldu¤u müjdesini veren Karpat, “Çocuklar›m›z›n hayallerinden do¤an ve onlara
›ﬂ›k tutaca¤›n› düﬂündü¤ümüz gözlemevi
projesinin 2010'un ilk çeyre¤inde ö¤rencilerin hizmetine aç›lmas› için çal›ﬂmalar›
sürdürüyoruz” dedi.
Darüﬂﬂafaka çocuklar› e¤itimle
küresel yar›ﬂa haz›rl›yor
Toplant›da konuﬂan Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya
Y›ld›r›m, Darüﬂﬂafaka'n›n 146 y›ld›r e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i misyonuyla, çocuklar›
küresel yar›ﬂa haz›r gençler olarak yetiﬂtirdi¤ini belirterek, ﬂu görüﬂleri dile getirdi: “Böylece, yaln›zca çocuklar›m›z›n ve ailelerinin e¤itimden bekledikleri hayallerini gerçekleﬂtirmekle kalm›yor; ülkemizin
sosyal ve ekonomik geliﬂiminde de toplumsal dönüﬂümün öncüleri olarak rol al›yoruz. Bu hayalleri gerçekleﬂtirmek, Darüﬂﬂafaka olarak Atatürk'ün çizdi¤i yolda
küresel oyuncular yetiﬂtirmek için,
1955'ten beri Darüﬂﬂafaka'da ‹ngilizce e¤itim veriyor, alt›nc› s›n›f itibar›yla Frans›zca veya Almanca ö¤retiyoruz. ‹lkö¤retim
okulumuzda ve lisemizde 6,2 ö¤renciye
bir ö¤retmen, alt› ö¤renciye bir bilgisayar
düﬂüyor. Ö¤renciler en fazla 24 kiﬂilik teknolojik donan›ml› s›n›flarda e¤itim görüyor. Ancak, bugünün dünyas›nda liderler
yetiﬂtirmek yaln›zca akademik donan›ma
ba¤l› de¤il. Bu nedenle, 2007'den beri aram›za kat›lan ö¤rencilerimizin her biri bir
enstrüman çal›yor ve bir spor dal›yla ilgileniyor. Ö¤rencilerimizin seçebilece¤i 66
adet sosyal kulübümüz var.”

Hayal Gazetesi ç›kt›
P&G Türkiye ile Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'n›n gelece¤in liderlerini
yetiﬂtirecek amac›yla hayata geçirdi¤i “Hayalden Gerçe¤e” projesi kapsam›nda ç›kart›lan Hayal Gazetesi’nde Darüﬂﬂafakal› ö¤renciler hayallerini yazd›. Herkesi hayallerini gerçekleﬂtirmeye davet eden gazetede ﬂöyle dendi: “Herkes hayal kuruyor. Y›llar öncesinden bugün keyfini sürdü¤ümüz ço¤u ﬂey de icat edilene dek insanl›k için hayaldi. Bugün her biri teker teker hayat›m›za girdi. ﬁimdi bizler de hayallerimize s›n›r koymuyoruz. Biliyoruz ki hayallerimizi art›k Türkiye'de di¤er çocuklarla
birlikte, P&G'nin de deste¤iyle gerçekleﬂtirme ﬂans›na sahibiz.”

Hayaller gerçek olacak
“Hayalden Gerçe¤e” projesini heyecanla karﬂ›lad›klar›n› ifade eden Y›ld›r›m, “Yaﬂad›¤›m›z küreselleﬂme olgusu içerisinde
f›rsat eﬂitli¤ine dayal› insan kayna¤›n› geliﬂtirmenin önemi, bu projenin ç›k›ﬂ noktas›n›
oluﬂturuyor. Bizim ö¤rencilerimize de düﬂündükleri projeleri, topluma kazand›rma
ﬂans› tan›yor. Bu projelerin toplumda bizim
ö¤rencilerimizin çok ötesine geçmesini ve
Türkiye genelinde ö¤rencilere ulaﬂmas›n›

hedefliyoruz. Böylece, ülkemizin gelece¤i
çocuklar›n içlerindeki cevheri ortaya ç›kartmada Darüﬂﬂafaka olarak öncülük edece¤iz.
Gelece¤in liderleri olacak bu çocuklara yeni
projeler gerçekleﬂtirmeleri amac›yla ayr›lan
bu kaynakla, hayallerinin gerçe¤e dönüﬂtü¤ünü görmek, bizler için büyük mutluluk
olacak” diye konuﬂtu.

Gözlemevinin özel önemi var
Proje kapsam›nda ülkemizin astronomi
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Darüﬂﬂafaka ve modern astronomi

alan›ndaki Salih Zeki, Fatin Gökmen gibi
öncü isimleriyle derin ba¤lar› olan Darüﬂﬂafaka'da bir gözlemevi kurulmas›n›n özel
önemi oldu¤u vurgulayan Y›ld›r›m ﬂöyle konuﬂtu: “Gözlemevi yaparak hem Darüﬂﬂafaka ile astronomi aras›ndaki ba¤› vurgulayaca¤›m›za hem de yap›lan hizmeti anarak iyi
bir örnek oluﬂturaca¤›m›za inan›yorum. Bu
projeyi, farkl› kentlerde yap›lacak foto¤raf
çal›ﬂmalar›, spor ve müzik ﬂenlikleri takip
edecek. Hedefimiz çok basit asl›nda. Ülkemizin dört bir yan›ndan gelen yavrular›m›z›n nöbeti, günümüz liderlerinden devir almaya haz›r olmalar›n› ve onlar› geçerek
Türkiyemizi dünyan›n lider ülkeleri aras›na
sokmalar›n› istiyoruz. Bize düﬂen onlar›n
önünü açmak. Onlar›n da önlerine konulan
f›rsat› de¤erlendireceklerinden hiç kuﬂkumuz yok.”

Ö¤renciler ne düﬂünüyor?
Toplant›n›n konuﬂmac›lar› aras›nda yer
alan Darüﬂﬂafaka 9. s›n›f ö¤rencisi Doruk
Çelik, “Biz de hayallerimiz ile herkese dokunmak, Türkiye'deki tüm çocuklarla ortak
hayallerde buluﬂmak istiyoruz. Ülkemizin
gelece¤ine bir tu¤la koymak için el ele verece¤iz. Bizim hayallerimize, projelerimize
destek verecek P&G'ye ve yönetimimize
teﬂekkür ediyoruz. Gelece¤e güzel anlar,
anlaml› kareler b›rakaca¤›z. Bu projeyi halka halka büyütece¤iz” dedi. Darüﬂﬂafaka 6.
s›n›f ö¤rencisi Letisya Do¤an ise projeden
dolay› duydu¤u heyecan› ifade ederek ﬂöyle
konuﬂtu: “Çünkü hayallerimize ›ﬂ›k tutulacak. Biz, Darüﬂﬂafakal› ö¤renciler, Türkiye'deki çocuklarla bir araya gelip faydal›
projeler hayata geçirece¤iz. Bugün, bizlere
bu ﬂans› tan›yarak koltu¤unu veren günümüz liderlerine elimizden geleni yapaca¤›m›za söz veriyoruz.”

Darüﬂﬂafaka, 146 y›ll›k tarihi süresince gerek yetiﬂtirdi¤i ö¤renciler gerekse ö¤retmenleriyle Türkiye'de modern astronominin do¤uﬂunda önemli
rol üstlendi. Osmanl› döneminde yap›lan astronomi çal›ﬂmalar› konusunda
önemli bir kaynak teﬂkil eden “Osmanl› Astronomi Literatürü Tarihi” kitab› incelendi¤inde bu rol çok daha iyi
anlaﬂ›l›yor. Kitapta birçok Darüﬂﬂafakal›n›n ismi geçiyor. Örne¤in, Darüﬂﬂafaka'n›n kurucusu Vidinli Hüseyin
Tevfik Paﬂa (md. 525; s. 686-687), Darüﬂﬂafaka mezunu Ahmet Fahri Bey (md. 531;
s.692), Darüﬂﬂafaka'da okutulmak üzere kitap yazan Mustafa Safvet Paﬂa (md. 534;
s.693-694), Darüﬂﬂafaka'n›n kurucusu Gazi Ahmet Muhtar Paﬂa (md. 543; s.701706), Darüﬂﬂafaka'n›n mezunu ve ö¤retmeni, matematikçi Salih Zeki (md. 546;
s.707-709), mezun, ö¤retmen ve Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Fatin
Gökmen (md. 555; s.720-725 ). Ayr›ca, Gazi Ahmet Muhtar Paﬂa ve Vidinli Hüseyin
Tevfik Paﬂa'n›n da astronomi alan›nda eser verdiklerini belirtmekte yarar var.
Darüﬂﬂafakal› bilim adam› Salih Zeki'nin (1864-1921) o¤lu Ord. Prof. Malik Sayar'›n eﬂi yani Salih Zeki'nin gelini Prof. Dr. Cazibe Sayar'›n Cumhuriyet Bilim Teknik'te yay›nlanan makalesi, Darüﬂﬂafaka'n›n ülkemizde astronomi biliminin geliﬂmesinde oynad›¤› rolü gözler önüne seriyor. 1868'de ilk rasathanenin, ‹stanbul Beyo¤lu'nda Rasathane-i Âmire ad›yla Aristidi Coumbary (1826-1896) taraf›ndan kuruldu¤unu, burada 28 y›l müdürlük yapan Coumbary'nin ölümünün ard›ndan Salih
Zeki'nin 31 Ocak 1896'da Rasathane-i Âmire Müdürlü¤ü'ne tayin edildi¤ini yazan
Prof. Dr. Cazibe Sayar ﬂu görüﬂleri dile getiriyor: “ O s›rada hem Posta Telgraf Nezaret-i Âliyesi'nde fen müﬂaviri hem de Rasathane-i Âmire'de müdür yard›mc›s›
olan Emile Lacoine'n›n (1835-1899) hayatta oldu¤u Prof. Feza Günergun taraf›ndan
belirlenmiﬂtir (F. Günergun, 2005; Osmanl› Bilimi Araﬂt›rmalar›, Salih Zeki Özel Say›s›, s.97-120). 31 Ocak 1896 tarihinden 31 Mart Ayaklanmas›'na (13 Nisan 1909) kadar süren 13 y›l, Salih Zeki'nin Rasathane-i Âmire'de müdürlük yapt›¤› dönemdir.
31 Mart olaylar›nda Rasathane önemli bir tahribat geçirince, yeni bir Rasathane
kurmak üzere 1910 y›l›nda ‹stanbul Darülfünunu, Fen Fakültesi Astronomi ve Hesab-› ‹htimaliyat Müderrisi (Prof.) Fatin Efendi (Fatin Gökmen, 1877-1955) müdür
olarak tayin olmuﬂ ve Salih Zeki de Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) müdürlü¤üne getirilmiﬂtir. Büyük bilim adam› ve modern Rasathanenin kurucusu Fatin
Gökmen'i (Fatin Ef.) Salih Zeki, 1901 y›l›nda Sultan Selim Camii Muvakkithanesi'nde
çal›ﬂ›rken (medrese ö¤retimi) tan›m›ﬂ, astronomi ve matematik merak›n› görmüﬂ,
onun Fen Fakültesi'ne girmesini teﬂvik etmiﬂtir. Fakülteden birincilikle mezun olan
ve bir süre Darüﬂﬂafaka'da ö¤retmenlik yapt›ktan sonra Salih Zeki'nin deste¤iyle
Üniversite'de Müderris (Prof.) olan Fatin Gökmen, 1910'da Salih Zeki'nin Maarif
Müsteﬂarl›¤› döneminde Rasathane'nin bugün bulundu¤u Çengelköy-Kandilli s›rtlar›ndaki ‹cadiye Tepesi'nde yeni bir Rasathane-i Âmire kurmak üzere görevlendirilmesinde etkili olmuﬂtur. Salih Zeki, Fatin Gökmen'in yetene¤ini ö¤rencili¤inde
keﬂfetmiﬂ, mesle¤inin de¤iﬂik evrelerinde takdir etmiﬂ ve deste¤ini sürdürmüﬂtür.
Salih Zeki'nin ölümünden sonra ise onun derslerini Üniversite'de Fatin Gökmen
üstlenmiﬂtir. (Sevtap Kad›o¤lu, Osmanl› Bilimi Araﬂt›rmalar›, Salih Zeki Özel Say›s›, 2005, s.155-167).”
Prof. Dr. Cazibe Sayar'›n makalesinde ad› geçen Emile Lacoine'n›n (Darüﬂﬂafaka'da ö¤retmenlik yapt›¤›n› ise Ömer Faik Numanzade'nin an›lar›ndan ö¤reniyoruz), Fatin Gökmen ve Salih Zeki'nin Darüﬂﬂafaka ile olan ba¤lar› aﬂikârd›r.
Yine yazar Osman Bahad›r “Osmanl›larda Astroloji” baﬂl›kl› makalesinde “Ülkemizde modern astronomiyi baﬂlatan, kuran ve astronominin astroloji karﬂ›s›ndaki
üstünlü¤ünü sa¤layan bilim insan› Salih Zeki Bey'dir” diye yaz›yor.
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Darüﬂﬂafaka kap›lar›n›
araﬂt›rmac›lara aç›yor
Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'nda Arﬂiv ve Dokümantasyon Merkezi oluﬂturmak
amac›yla yaklaﬂ›k alt› ay önce baﬂlat›lan çal›ﬂmalarda son aﬂamaya gelindi.

‹

stanbul Maslak'taki Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'nda Arﬂiv ve Dokümantasyon Merkezi oluﬂturmak amac›yla
yaklaﬂ›k alt› ay önce baﬂlat›lan çal›ﬂmalar aral›ks›z sürüyor. Gerek Darüﬂﬂafaka'n›n huzurevi olarak hizmet veren Yakac›k, Maltepe, ﬁenesenevler ile Urla Rezidanslar›nda yaﬂamay› seçen ba¤›ﬂç›lar taraf›ndan ba¤›ﬂlanan gerekse Darüﬂﬂafaka'n›n
kütüphanesinden seçilmiﬂ kitaplar›n yer
alaca¤› merkezde, Kurumun 146 y›ll›k geçmiﬂi boyunca kullan›lan ve günümüze ulaﬂan çeﬂitli ders araç ve gereçleri de sergilenecek. Darüﬂﬂafaka'n›n köklü geçmiﬂini
gözler önüne sermeyi hedefleyen ve araﬂt›rmac›lara aç›k olmas› planlanan merkezde;
Türkçe eserlerin yan› s›ra farkl› tarihlerde
yaz›lm›ﬂ Osmanl›ca, Arapça, Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca gibi pek çok dilden 11 binden fazla kitap yer alacak. Kitaplar›n yazar›,
bask› tarihi, ismi ve içeri¤i hakk›nda k›sa bilgi içeren etiketleme iﬂleminde sona yaklaﬂ›lan merkezde, araﬂt›rmac›lar›n bu kitaplara
‹nternet üzerinden ulaﬂabilmeleri için de
çal›ﬂmalar yap›l›yor. Bunun için kitaplar›n
kapak ve etiketleri dijital ortama aktar›l›yor.
Arﬂiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne
yönelik çal›ﬂmalar› gönüllü olarak
yürüten Nami Gönenç, 1942-1943
döneminde Darüﬂﬂafaka'da e¤itimine baﬂlam›ﬂ ve 1952'de mezun
olmuﬂ ve bir dönem Darüﬂﬂafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeli¤i de yapm›ﬂ bir isim. Merkezdeki kitaplar›n yüzde 90'›n›n
Darüﬂﬂafaka Rezidanslar›nda
yaﬂayan ba¤›ﬂç›lar taraf›ndan
Kurum'a ba¤›ﬂland›¤›n› ve
geri kalan›n da Darüﬂﬂafaka'n›n kütüphanesinden seçilen Osmanl›ca eserler oldu¤unu ifade eden Gönenç, “Kitaplar›n hepsinin envanterini
ç›kard›k. Gördük ki 11 bini aﬂk›n kitap var”
dedi. Baﬂlang›çta Darüﬂﬂafaka'n›n geçmiﬂten bugüne ulaﬂm›ﬂ e¤itim-ö¤retim malze-

Arﬂiv Merkezi çal›ﬂmalar›n› yüreten
Darüﬂﬂafakal› Nami Gönenç...

melerinin sergilenece¤i bir müze kurma
fikriyle yola ç›k›ld›¤›n›
ama zamanla bu fikrin
yan› s›ra bir de Arﬂiv ve
Dokümantasyon Merkezi kurulmas›n›n da planland›¤›n› anlatan Gönenç,
“Kitaplar›n bir k›sm›n›n
kapaklar›n›, bir k›sm›n›n da
iç sayfalar›n› dijital ortama
aktararak bir arﬂiv oluﬂturmay› hedefliyoruz ve ﬂu an
bu merkezin altyap›s›n› oluﬂturmaya yönelik çal›ﬂmalar› yap›yoruz” diye
konuﬂtu.

Ayakkab›lar Sümerbank'tan
Darüﬂﬂafaka'n›n kuruluﬂundan bugüne
kadar bas›lm›ﬂ faaliyet raporlar›n›n da merkezde sergilenece¤ini belirten Gönenç sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “Faaliyet raporlar›m›z, yeni alfabeye geçilinceye kadar Osmanl›ca yaz›lm›ﬂ. Onlar›n hepsinin Türkçeleﬂtirmek istiyoruz. Bunun yan› s›ra birtak›m yaz›ﬂmalar var. Bunlardan Darüﬂﬂafaka'n›n geçmiﬂine iliﬂkin farkl› bilgiler elde
ediyoruz. Örne¤in bir zamanlar Fatih'teki o
koca okul binas›n›n sobayla ›s›nd›¤›n› ö¤reniyoruz. Yine Sümerbank'tan ayakkab› - ki
ben de Sümerbank ayakkab›s› giydim- al›yormuﬂuz. Darüﬂﬂafaka Yönetim Kurulu'ndaki milletvekillerinin ve bakanlar›n
ayakkab›lar› hem ucuza hem de çabuk vermeleri için fabrikaya yazd›klar› mektuplar›
da bu çal›ﬂmalar neticesinde bulduk.”
400 küsur taﬂ bask› kitap
Çal›ﬂmalar›, Osmanl›ca bilen iki uzmanla birlikte yürüttüklerinn alt›n› çizen
Gönenç, her kitab›n üstüne yazar›, konusu, bask› tarihi gibi bilgilerin yaz›ld›¤›na ve
bunlar›n dijital ortamda yay›mlanaca¤›na
dikkat çekti. Kay›tlar› ‹nternet ortam›nda
yay›mlamay› planlad›klar›n› aktaran Gönenç, merkezin araﬂt›rmac›lara aç›k olaca¤›n› da kaydetti. Merkezde, 400 küsur taﬂ
bask› kitapla Darüﬂﬂafaka'n›n 146 y›ll›k
geçmiﬂinden bugüne ulaﬂm›ﬂ de¤iﬂik materyallerin sergilenece¤i bilgisini veren
Gönenç, “Bir zamanlar Darüﬂﬂafaka'n›n
sa¤l›k biriminde bulunan diﬂ muayene koltu¤u bunlardan biri. Ayr›ca, Darüﬂﬂafaka'n›n telgrafç›l›k geçmiﬂine ait birtak›m
araç ve gereç depomuzda duruyordu. Örne¤in bir maniple telgraf var, bir de harflerle olan... Bunun yan› s›ra ben o döneme
yetiﬂmedim ama eskiden askerlik dersleri
silahla yap›l›yormuﬂ. O derslerde kullan›lan iki tane silah buldum, temizlettim, sergilenmek üzere burada sakl›yorum. Yine
çeﬂitli laboratuvar malzemelerini de sergileyece¤iz” dedi.
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Zeynep ve Hasan'›n hikâyesi

Türkiye ile buluﬂtu
Yaklaﬂ›k bir buçuk as›rd›r babas›n› yitirmiﬂ, maddi olanaklar› k›s›tl›,
baﬂar›l› çocuklara e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sunan Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'n›n,
bu misyonunu topluma hat›rlat›p hay›rseverleri bu misyona sahip ç›kmaya davet eden
“Size Emanet” kampanyas›, kamuoyunda geniﬂ yank› uyand›rd›.

D

arüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›,
geçti¤imiz günlerde kamuoyunda büyük ses getiren bir kampanyaya imza att›: “Size Emanet…” Darüﬂﬂafaka'n›n 146 y›ld›r babas›n› yitirmiﬂ, maddi olanaklar› k›s›tl›, baﬂar›l› çocuklara e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sunan misyonunu
etkileyici bir dille kamuoyuna ileten kampanya, Grey ‹stanbul taraf›ndan gönüllü olarak haz›rland›. Zeynep ile Hasan isminde iki Darüﬂﬂafaka ö¤rencisinin hikâyelerini, onlar›n hayatta olmayan babalar›n›n a¤z›ndan anlatan ve
18 Eylül'de start› verilen “Size Emanet” kampanyas›yla Zeynep ve Hasan'›n hikâyeleri tüm
Türkiye ile buluﬂtu. Türkiye'nin her yerindeki
reklam panolar› “Zeynep, Size Emanet” ve
“Hasan, Size Emanet” afiﬂleriyle donat›ld›, televizyon kanallar›nda, sinemalarda Zeynep ve
Hasan'›n filmleri kitlelere ulaﬂt›.

“O, size emanet!”
Senaryolar› Grey ‹stanbul yarat›c› ekibi taraf›ndan haz›rlanan reklam filmlerinde, ö¤rencilerin, okulda geçen yaﬂamlar›;
arkadaﬂlar›yla birlikte s›n›fta ders çal›ﬂ›rken, spor yaparken, sosyal kulüp faaliyetlerine kat›l›rken yapt›klar› çal›ﬂmalardan görüntüler ekrana geliyor. Bu s›rada baban›n
içli sesini, çocu¤uyla ilgili gururlu ama ayn› zamanda hasret dolu sözlerini duygusal
bir müzik eﬂli¤inde dinliyoruz. Bir taraftan
çocu¤unun baﬂar›lar›yla gurur duyan ama
di¤er yandan çocu¤u büyürken onun yan›nda olamaman›n hüznünü yaﬂayan baban›n
sözleri, küçük çocu¤un görüntüleriyle birleﬂiyor ve sonunda filmin mesaj›n› do¤rudan seyircinin kalbine gönderiyor: “O, size
emanet!”

Filmler, Darüﬂﬂafaka'da çekildi
Yönetmenli¤ini Depo Film'den Eralp
Vardar'›n üstlendi¤i filmlerde, Darüﬂﬂafakal› ö¤rencilerin duygusal olarak etkilenmelerini önlemek için okul ö¤rencisi olmayan
iki çocuk oyuncukullan›ld›. Ancak bu iki
kahramana filmde eﬂlik eden ö¤renci ve ö¤retmenlerin tamam› Darüﬂﬂafakal›lar aras›ndan seçildi. Ayr›ca tüm çekimler Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'nda yap›ld›. TV, sinema, gazete, radyo ve aç›k hava mecralar›nda da ilgili yay›n kuruluﬂlar›n›n deste¤iyle yer alan kampanyan›n haz›rlanmas›na
reklam ajans› Grey ‹stanbul, prodüksiyon
ﬂirketi Depo Film, yönetmen Eralp Vardar,
post prodüksiyon ekibi 1000 Volt, Rpresenter, Sihirli De¤nek, Kalan Müzik, Most
Production ve oyuncu Fikret Kuﬂkan gönüllü destek verdi.
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Alper Üner: Gelecek nesillere
sa¤l›kl› beyinler b›rak›yor olmak
çok önemli
“Bu Çocuklar Size Emanet”in yarat›c›
ekibi; Grey ‹stanbul Yönetim Kurulu Baﬂkan› Alper Üner, Kreatif Direktörü ‹lhami
Duman ve Müﬂteri Temsilcisi Tunç Alankaya ile kampanya sürecini ve sonras›n› konuﬂmak için bir araya geldik. Kampanyay›
gönüllü olarak haz›rlayan Grey ‹stanbul Yönetim Kurulu Baﬂkan› Alper Üner, neden
Darüﬂﬂafaka için bir çal›ﬂma yapt›klar›n›
ﬂöyle aç›klad›: “‹çinde bulundu¤umuz ortamda gelecek nesillere sa¤l›kl›, iyi beyinler b›rak›yor olmak çok önemli. Olanaklar›
k›s›tl› genç arkadaﬂlar›m›z›n emin oldu¤umuz, güvenilir bir yerde gelece¤e haz›rland›¤›n› bilmek, bu projeye gönüllü olmam›z›n temel nedenidir. Bize b›rak›lan bayra¤›
ileri taﬂ›mas›nda Darüﬂﬂafaka'n›n ciddi bir
rolü var. Gelecek nesillere dolayl› da bir
parça faydam›z olursa ne mutlu bize...”
E¤itim, sa¤l›k, çevre gibi sosyal konularda bireysel çabalardan ziyade kitlesel hareketlerin önemine dikkat çeken Üner,
“Bu manada biz de e¤er fikirleri harekete
geçirebiliyorsak ve onun karﬂ›l›¤›nda Darüﬂﬂafaka'ya ya da onun gibi hayat›m›z›n kalitesini yükselten ve gelecek nesilleri daha
iyi bir yaﬂamlara sürükleyecek birtak›m hareketlere sebep olabiliyorsak, biz o iﬂin
içinde her zaman var oluruz” diye konuﬂtu.
Grey ‹stanbul'un felsefesinde sadece
ürünleri ve hizmetleri satmak olmad›¤›n›n alt›n› çizen Üner, “Özellikle reklam ajanslar›,
medya ﬂirketleri, çevre, sa¤l›k, e¤itim gibi
birtak›m alanlarda 'sosyal sorumluluk' diye
kodlayabilece¤imiz projelerde gönüllü olarak
bu iﬂe soyunabiliyor. Bu da bizim ürün ve hizmet satman›n haricinde hem kendimizi iyi
hissetti¤imizi hem de topluma faydam›z›n
dokundu¤unu görmemizi sa¤l›yor. Bizim geçen sene bu manada iki kampanyam›z vard›.
Biri TESEV ile özürlü sporcularla ilgiliydi, di¤eri de Greenpeace idi” dedi.
Greenpeace için haz›rlad›klar› kampanyan›n geçen sene hem Türkiye'de hem yurt
d›ﬂ›nda ödüller ald›¤›n› ve “Size Emanet”in
de ayn› ekip taraf›ndan haz›rland›¤› kaydeden Üner ﬂöyle konuﬂtu: “Bizim gündemimizde her zaman sosyal sorumluluk kampanyalar› var. Ayn› ﬂekilde beraber çal›ﬂt›¤›m›z prodüksiyon ﬂirketleri veya seslendirme kurumlar› da bu iﬂlere ayn› gözle bakabiliyor. ” Kampanya iliﬂkin tepkilerin nas›l oldu¤u sorusuna ise yaﬂad›¤› bir olay›

Grey ‹stanbul Kreatif Direktörü ‹lhami Duman, Müﬂteri Temsilcisi Tunç Alankaya ve
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Alper Üner.

anlatarak yan›t verdi Alper Üner: “Geçenlerde sinemada bir filmin devre aras›na tek
reklam olarak koymuﬂlard›. O zaman reklam›n etkisini daha net ölçebiliyorsunuz.
Çünkü tam devre aras› oluyor ve ›ﬂ›klar yan›yor. Reklam ve arkas›ndan baﬂka bir ﬂey
yok. Yani ﬂok... ‹nsanlar oraya bak›p gülüyor mu a¤l›yor mu, yan›ndakine ne söylüyor, hepsini görebiliyorsunuz. Benim için
de sürpriz oldu çünkü medya plan›n› bilmiyordum. Ama tam insanlar harekete geçmeden önce filmi gördü, yan›mdaki insanlar›n hafiften gözlerinin yaﬂard›¤›n› ve nemi
elleriyle ald›klar›n› gördüm. Bu noktada
mecralara teﬂekkür etmek laz›m. Özellikle
sinema taraf›nda Fida Film bize çok destek
oldu. Tabii ki bunlar›n sonuca dönüyor olmas› laz›m. Ba¤›ﬂ oran›n› yükseltiyor olabilmesi aç›s›ndan kanallar›n bir parça daha ço¤alt›l›yor olmas›nda fayda var. Benim öyle
bir izlenimim oldu. Darüﬂﬂafaka taraf›ndan
da ald›¤›m›z duyum ve izlenimler oldukça
iyi. Çünkü güçlü bir mesaj› var. Güçlü bir
fikrin güçlü bir uygulamas› insanlarda istedi¤imiz o duyguyu yarat›yor.”

“Yaﬂam kalitesi, sa¤l›¤› aç›s›ndan
Darüﬂﬂafaka gibi kurumlar önemli”
Darüﬂﬂafaka'n›n 146 y›ll›k misyonunun
önemine dikkat çeken Üner sözlerini ﬂöyle
noktalad›: “Darüﬂﬂafaka'n›n mezunlar› orada yaﬂad›klar›, okuduklar› için kardeﬂleri
olan yeni jenerasyona direkt olarak her tür-

lü deste¤i zaten veriyor. Yani o bayra¤› onlar taﬂ›yor ama onun taﬂ›nmas›nda bizim gibi kitleleri harekete geçirebilecek kurumlar›n da rol almas› gerekiyor. Çünkü bu ülkede yaﬂ›yorsak ve buradaki yaﬂam ﬂeklimizin
sa¤l›¤›, kalitesi aç›s›ndan Darüﬂﬂafaka gibi
kurumlar›n önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu aç›ndan sadece bizim ve sektörümüzün de¤il, herkesin bu iﬂin içinde olmas› gerekti¤ine inan›yorum.”

‹lhami Duman: Darüﬂﬂafaka
herhangi bir kurum de¤il...
Grey ‹stanbul Kreatif Direktörü ‹lhami
Duman, “Size Emanet”in yarat›c› ekibinin
baﬂ›ndaki isim… Hem Darüﬂﬂafaka hem de
Greenpeace kampanyas›nda çal›ﬂman›n
kendisi için özel bir de¤eri oldu¤unu ifade
eden Duman, “Biz neticede iletiﬂimciyiz.
Ürün ya da hizmet satmak bizim as›l iﬂimiz.
Ama iletiﬂimci olarak bir ikna gücünüz var
ve bu gücü sadece markalar›n ürünlerini
satman›n ötesinde sosyal sorumluluk alan›nda da kullanmak istiyorsunuz. Buna bir
nevi diyet ödeme olarak da bakabilirsiniz
ama madem böyle bir kabiliyetimiz var, bunu insanlar› daha hay›rl› bir ﬂeye ikna etmek için de kullanmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum” dedi. Kampanya haz›rlanmas› karar›n›n ard›ndan Darüﬂﬂafaka ile ilgili alg›lar
konusunda bir de kamuoyu araﬂt›rmas› yapt›klar›n› anlatan Duman, ç›kan sonucu ﬂöyle
de¤erlendirdi: “Bu araﬂt›rman›n neticesin-
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me havuzuna kadar inan›lmaz imkânlar›
var. Ama iﬂin bir de baﬂka boyutu var. Bu
çocuklar ne de olsa evlerinden uzakta. Bu
insan›n içini biraz burkuyor ama sonra kendinizi toparl›yorsunuz. Kendi çocuklu¤unuza gitti¤inizde birçok arkadaﬂ›n›z›n annesi
babas› olmas›na ra¤men onlardan çok daha
kötü durumda oldu¤unu görebiliyorsunuz.
Darüﬂﬂafaka'ya gitti¤imde ﬂunu düﬂündüm:
Keﬂke her ilde yüzer tane Darüﬂﬂafaka olsa... Bu toplumun en büyük derdinin e¤itim
oldu¤unu düﬂünen bir insan olarak böyle bir
okulda yetiﬂen çocuklar›n bu vatana ve millete 'hay›rl› bir evlat' olmamalar›n›n imkâns›zl›¤›n› düﬂündüm.”

de Darüﬂﬂafaka'n›n bir e¤itim kurumu oldu¤u fikrinin alt›n› çizmeye kanaat getirdik.
Darüﬂﬂafaka'n›n yetim çocuklara, kolej seviyesinde e¤itim veren bir kurum oldu¤u ve
bunu da hay›rseverlerin yani sizin sayenizde
yapt›¤› fikrini anlatmam›z gerekti¤ine karar
verdik. Ayr›ca bu çocuklar›n yetim oldu¤unun alt›n›n çizilmesi gerekiyordu, çünkü Darüﬂﬂafaka, herhangi bir kurum de¤ildi. Darüﬂﬂafaka, Türkiye'nin her yerinde çok ciddi
araﬂt›rmalar yaparak, yetim çocuklar›, özellikle yard›ma muhtaç yetim çocuklar› bularak, onlara kolej seviyesinde e¤itim veren
bir kurum…”

Bu çocuklar hepimize emanet
Duman, kampanyan›n slogan›n›n ortaya
ç›k›ﬂ sürecini ise ﬂöyle anlatt›: “Kampanyan›n ana fikri asl›nda bize çok uzak olmayan,
hatta bu topraklardan ç›kan bir durum. Bugün hâlâ bir apartmanda bak›ma muhtaç birisi varsa, o apartman›n komﬂular› s›rayla
ona yard›m eder, imece usulüyle onu ayakta tutmaya çal›ﬂ›r. Kampanyadaki fikir de
özünde bu... O yard›ma muhtaç insan, bize
emanet olmuﬂ oluyor. Çünkü tek baﬂ›na kalm›ﬂ, bize ihtiyac› var. Dolay›s›yla cümle de
buradan ç›kt›. Bu çocuklar da gerçekten size, bana emanetler… Burada yetim olmas›n›n ayr› bir önemi var. Çünkü bizim gibi ataerkil toplumlarda baba çok önemli bir figür.
Baban›n evin dire¤i, aile reisi gibi s›fatlar›
var ve do¤al beklenti baban›n aileye bakmas›. Böyle bir dinami¤e sahip bir toplumda
evin reisini, evin dire¤ini kaybeden bir ailenin asl›nda birçok ﬂeyini kaybetti¤ini anlayabiliyoruz. ‹ﬂte 'Size Emanet' fikrinin alt›nda
böyle bir anlam var.”
Reklam filmlerinde Darüﬂﬂafakal› ö¤ren-

ciler yerine oyuncu iki çocu¤u kullanmay›
tercih ettiklerini vurgulayan Duman, bunu
nedenini ise ﬂöyle aç›klad›: “Filmlerin daha
gerçekçi, daha do¤al olmas› için elimizde
çok geniﬂ bir imkân vard›. Yani 840 çocuk
haz›rd›, içlerinden herhangi ikisini seçerek
bu filmi yapabilirdik. Bu da o çocuklar›n gerçek hikâyesi olabilirdi. Fakat bir sosyal sorumluluk projesi yap›yorken, iﬂin psikolojik
taraf›n› da düﬂünmek gerekiyor. Evet, insanlar› etkileme çabas› çok önemli ama bunu
yaparken kimseyi incitmemek, kimsenin ruhunda, onar›lamaz yaralar açmamak gerekiyor. Filmlerde Darüﬂﬂafakal› bir ö¤renciyi
kulland›¤›m›zda, bu çocuk bir travma yaﬂayabilirdi. O yüzden bundan özellikle kaç›nd›k.”
Filmin Darüﬂﬂafaka'da çekilmesinin önemi
üzerinde duran Duman, “Film özünde bir
baban›n o¤lu ya da k›z› için gözünün arkada
kalmad›¤›n› anlat›yor. Bunun nedeni de Darüﬂﬂafaka'n›n verdi¤i e¤itim. Darüﬂﬂafaka'y›
görmeden de bunu anlayamazs›n›z. Filmi izledi¤inizde görüyorsunuz ki Darüﬂﬂafaka’da
çocuklar gerçekten çok iyi ﬂartlarda e¤itim
görüyor. O yüzden onlara ac›mak yerine,
Darüﬂﬂafaka'da onlar için çok iyi ﬂeyler yap›ld›¤›n› anlay›p daha çok destek vermeniz
gerekiyor” dedi.

“Keﬂke her ilde yüzer tane
Darüﬂﬂafaka olsa”
Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'n› yak›ndan tan›ma ve oradaki atmosferi soluma olana¤›n› bulmuﬂ biri olarak Duman'›n son sözleri ise ﬂöyle: “Asl›nda onlar›n çok ﬂansl› çocuklar oldu¤unu görüyorsunuz. Çünkü Türkiye'de baﬂka hiçbir okulda bulunmayan bir
ortamda yetiﬂiyorlar. Çocuklar›n spor salonundan aç›k spor alan›na, hal› sahadan yüz-

Tunç Alankaya: Darüﬂﬂafaka'n›n
kimli¤i oturdu
“Size Emanet” kampanyas› ile toplumdaki Darüﬂﬂafaka alg›s›n›n netleﬂti¤ini ifade eden Grey ‹stanbul Müﬂteri Temsilcisi
Tunç Alankaya da ﬂu görüﬂleri dile getirdi:
“Darüﬂﬂafaka'n›n bizden beklediklerini birebir karﬂ›layan bir kampanya oldu. Çünkü
bu kampanyayla beraber Darüﬂﬂafaka kimli¤ini oturttu¤umuza inan›yorum. Art›k Darüﬂﬂafaka ismini duyan herkesin, Darüﬂﬂafaka'n›n ne iﬂ yapt›¤›n› gayet iyi hat›rlayaca¤›n› ve kampanyan›n hedefine ulaﬂt›¤›n›
düﬂünüyorum.”

Size Emanet’in
künyesi
Reklam Ajans›: Grey ‹stanbul
Kreatif Direktör: Engin Kafadar,

Tu¤bay Bilbay
Grup Kreatif Direktör: ‹lhami Duman
Reklam Yazar›: Cem Çetin,

Selçuk Akyüz
Sanat Yönetmeni:

‹smail Koç, Bülent ﬁengül
Müﬂteri Grubu: Taflan Dinçer,
Gamze Gürkan, Tunç Alankaya
Strateji: Alara Orhon,
Ege Demirtaﬂ
Ajans Prodüksiyon: Selim ‹pek,
Mert Bilen
Yönetmen: Eralp Vardar
Yap›m: Depo Film
Görüntü Yönetmeni: Burak Turan
Post Prodüksiyon: 1000 Volt
Foto¤raf: Rpresenter
Müzik: Kalan, Most Prodüksiyon
Film D›ﬂ Ses: Fikret Kuﬂkan
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Ba¤›ﬂç›lar Nesin Vakf›'n›n
yaralar›n› sar›yor
‹ki y›l Darüﬂﬂafaka'da e¤itim gören ünlü yazar Aziz Nesin'in kurdu¤u ve 42 çocu¤un
yaﬂad›¤› Nesin Vakf›, sel felaketinin açt›¤› yaralar› ba¤›ﬂç›lar›n deste¤iyle sar›yor.
Selde 1 milyon liray› aﬂk›n maddi kayba u¤rad›klar›n› ifade eden Nesin Vakf›
Yöneticisi Ali Nesin, “Bu vesileyle Nesin Vakf›'n›n topluma mal oldu¤unu,
toplumun Vakfa sahip ç›kt›¤›n› gördük” dedi.

A

ziz Nesin taraf›ndan 1973'te kurulan ve e¤itim olanaklar›ndan
yoksun çocuklar›n “toplumsal
sorumlulu¤a sahip, özgüvenli ve
özverili, topluma yararl› bireyler olarak yetiﬂmelerini sa¤lamay›” amaçlayan Nesin
Vakf›, geçti¤imiz eylül ay›nda Marmara'y›
vuran sel felaketinde a¤›r yara ald›. Sel, Çatalca'n›n Gökçeali Köyü'ndeki Nesin Vakf›'n›n kütüphanesini, mutfa¤›n› ve tiyatro
salonunu kullan›lamaz hale getirdi, Aziz
Nesin'e ait kitap ve gazete koleksiyonlar›
sular alt›nda kald›. 42 çocu¤u bar›nd›ran ve
bugüne de¤in yüzlerce çocu¤un mutlu bir
çocukluk yaﬂamas›, yetiﬂmesi ve hayata
at›lmas›na katk› sa¤layan Vakf›n u¤rad›¤›
zarar›n giderilmesi amac›yla aç›lan yard›m
kampanyas› ise sürüyor. “Ben Darüﬂﬂafaka'ya babas›z olarak girdim, ama iki y›l sonra babam ç›k›p geldi. Babama kavuﬂman›n
sevinci, babas›z arkadaﬂlar›m›n ekme¤ini
yemenin ac›s›na kar›ﬂt›. On bir yaﬂ›n omuzlar›na çöken bu a¤›rl›¤a dayanamad›m. Hiç
kimseciklere bugüne de¤in bir ﬂey söylemeden Darüﬂﬂafaka'dan kaçt›m” diye yazan
Aziz Nesin'in iki y›ll›k Darüﬂﬂafaka deneyiminin, Nesin Vakf›'n› kurmas›nda önemli
bir etken oldu¤u biliniyor.

Maddi hasar 1 milyon lira
‹lkokul ça¤›na girmemiﬂ ya da yeni girmiﬂ çocuklar›n kabul edildi¤i Nesin Vakf›
Yöneticisi Ali Nesin, Vakf›n selden 1 milyon
liray› aﬂk›n maddi zarar gördü¤ünü belirterek, “Mutfak, çamaﬂ›rhane, tiyatro salonu,
elbise ve kitap depolar›, kazan dairesi, marangozhane, elektrik sistemi, ekili alanlar,
seralar ve bahçe tamamen harap oldu. Hemen hemen tüm makineler -üstelik sanayi
tipi makineler- onar›lmaz biçimde bozuldu.
Çamur her yere girdi. Kütüphane k›smen
ama büyük zarar gördü” dedi.

Bugüne kadar elbette bize yard›m edenler
oldu, ama daha çok düﬂmanl›k gördük. Me¤er ne çok dostumuz varm›ﬂ. Büyük ba¤›ﬂlar pek gelmedi. 10, 20, 50, 100 liral›k ba¤›ﬂlar geldi genellikle. Öte yandan ne yaz›k
ki verilen birçok söz yerine getirilmedi. Ba¤›ﬂ bilgilerimiz internet adresimizde mevcut. Dileyen internetten kredi kart›yla ya da
Vakfa telefon ederek ba¤›ﬂta bulunabilir” diye konuﬂtu.

“Me¤er ne çok dostumuz varm›ﬂ”
Sel felaketinin açt›¤› yaralar›n› sarmak
için baﬂlat›lan yard›m kampanyalar›n›n büyük ilgi gördü¤ünün ifade eden Ali Nesin,
“Bu vesileyle Nesin Vakf›'n›n topluma mal
oldu¤unu, toplumun Vakfa sahip ç›kt›¤›n›
anlad›k. Çok sevindim. Hiç beklemiyordum.

“Darüﬂﬂafaka, Nesin Vakf›'n›n
a¤abeyidir”
Aziz Nesin'in her zaman kendini Darüﬂﬂafakal› hissetti¤ini vurgulayan Ali Nesin,
bu minnet duygusunun kendisine de miras
kald›¤›n› ﬂu sözlerle anlatt›:
“Babam Darüﬂﬂafaka'da sadece iki y›l
okudu. Ve asl›nda okuldan kaçt›¤› için Darüﬂﬂafaka'ya da pek gitti¤i söylenemez.
Ama her zaman kendisini Darüﬂﬂafakal› hissetmiﬂtir. Ayn› borç duygusu - anlaﬂ›lmaz
bir biçimde - bende de var! Darüﬂﬂafaka,
Nesin Vakf›'n›n a¤abeyidir.”

Nesin Vakf› banka hesap numaralar›
Banka
‹ﬂ Bankas›
‹ﬂ Bankas›
‹ﬂ Bankas›
‹ﬂ Bankas›
‹ﬂ Bankas›
Ziraat
Ziraat
Ziraat
Ziraat
Vak›f
Vak›f
Vak›f
Vak›f
Vak›f
Vak›f
Posta Çeki

ﬁube
Parmakkap›
Parmakkap›
Parmakkap›
Parmakkap›
Parmakkap›
Çatalca
Çatalca
Çatalca
Çatalca
Çatalca
Beyo¤lu
Beyo¤lu
Çatalca
Çatalca
Çatalca
164 00 09

Numara
1042-0714327
1042-0687054
1042-550334
1042-551065
1042-0191197
130- 952 22 32- 5001
130- 952 55 01- 5003
130- 952 55 01- 5001
130- 952 55 01- 5002
00237- 00158007272068355
026- 00158007289866649
026- 00158007295975175
0237- 00158002374348459
00237- 00158048011841924
00237- 00158048000616471
(havale ücreti al›nm›yor)

Nesin Vakf› iletiﬂim bilgileri: www.nesinvakfi.org / Tel: 0212 783 60 49

Tür
TL
TL
TL
TL
Euro
TL
Euro
USD
CHF
TL
TL
TL
TL
USD
Euro
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Sivil paﬂa rütbesine sahip
Ahmet Fahri Bey'e,
ayn› zamanda
Frans›z Hükümeti'nin
Légion d'Honneur
niﬂan› da
takdim edilmiﬂti.
T. Strizzi damgal›
foto¤raf,
Roma'da bulunan
zaman›n en ünlü
stüdyolar›ndan
birine ait.

“1” numaral› Darüﬂﬂafakal›n›n
gerçekleﬂen rüyas›
Darüﬂﬂafaka'n›n “1” numaral› ö¤rencisi Ahmet Fahri Bey, Posta ve Telgraf Naz›r› ‹zzet Efendi'nin
Nezaret kadrosuna al›p e¤itim için 1879'da Fransa'ya gönderdi¤i dört Darüﬂﬂafakal›'dan biriydi. École Supérieure de Télégraphie'yi birincilikle bitiren Ahmet Fahri Bey, 1889'da Viyana
Posta Kongresi'nde, 1892'de Chicago Meﬂheri'nde ve1897'de Washington'da aç›lan Posta
Kongresi'nde de Osmanl› Devleti'ni temsil etti.

D

arüﬂﬂafaka, 146 y›ll›k geçmiﬂi
boyunca binlerce çocu¤un hayat›n› e¤itimle de¤iﬂtirirken,
yetiﬂtirdi¤i gençler de üstlendikleri kilit görevlerle ülkenin geliﬂim ve
de¤iﬂiminde hep baﬂroldeydi. Darüﬂﬂafaka'n›n mezunlar› gerek Osmanl› gerekse
Cumhuriyet döneminde her zaman öncü
görevler üstlenerek, ald›klar› iyi e¤itimin
hakk›n› verdiler. Darüﬂﬂafaka'n›n “1” numaral› ö¤rencisi, okul birincisi ve “1” numaral› diploman›n sahibi Ahmet Fahri
Bey, iﬂte bu isimlerden biri… Darüﬂﬂafaka,

1880'de lise son s›n›fta koydu¤u elektrik
ve telgraf dersleriyle telgrafç›l›k e¤itiminde önemli rol oynarken, yetiﬂtirdi¤i Ahmet
Fahri Bey de posta teﬂkilat›n›n kurulmas›nda etkin görevler üstlendi. Hatta Ahmet
Fahri Bey, güçlü altyap›s›yla hem bölgesinin hem de dünyan›n say›l› sabit telefon
operatörlerinden bugünkü Türk Telekom'un da temellerini atan isimler aras›nda yer al›yor. 24 May›s 1862'de Nevﬂehir'de dünyaya gelen Ahmet Fahri Bey, burada baﬂlad›¤› ilkokula ‹stanbul'da devam
etti ve Mercana¤a ‹lk Mektebi'ni bitirdi. 15

A¤ustos 1872'de 1 numara ile kaydoldu¤u
Darüﬂﬂafaka'dan 4 A¤ustos 1879'da birincilikle mezun olan Ahmet Fahri Bey, k›sa bir
süre Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi'nin ilk bölümünde hocal›k yapt›. Dönemin Posta ve Telgraf Naz›r› ‹zzet Efendi taraf›ndan Osmanl› Posta ve Telgraf ‹daresi'ne yeni bir ivme katmalar› için seçilen üç
Darüﬂﬂafaka mezunuyla birlikte Paris'e e¤itime gönderildi. Ahmet Fahri Bey ile Paris'e gönderilen di¤er Darüﬂﬂafakal›lar, büyük matematikçi Salih Zeki, Mustafa Fuat
ve ﬁevki Bey'di. Salih Zeki d›ﬂ›nda Darüﬂﬂa-

Fahri Bey, k›zlar› Mukbile (ayakta), Mukdime ve eﬂi
Zeynep han›mlarla beraber. Geçen yüzy›l›n
baﬂ›nda bir yaz günü...

faka'n›n ilk mezunlar› olan bu isimlerin seçilmesinin temel nedeni ise o günkü ö¤retim program›na göre matematik ö¤retiminde en ileri seviyedeki okulun Darüﬂﬂafaka
olmas›yd›. Dört Darüﬂﬂafakal›, Frans›z Posta Nezareti'nce, yüksek nitelikte mühendis
yetiﬂtirilmek üzere kurulan École Supérieure de Télégraphie'de e¤itim gördü. Ahmet Fahri Bey, okulu Salih Zeki ile birlikte
birincilikle bitirdi. 1883'te ‹stanbul'a dönen
ve Posta ‹daresi'nde çal›ﬂmaya baﬂlayan
Ahmet Fahri Bey, 1886'da Tercümeyi Mühimme Kalem Müdürü oldu, 1889'da Viyana Posta Kongresi'nde Osmanl› Devleti'ni
temsil etti, 1892'de Birleﬂik Amerika'n›n
400'üncü kuruluﬂ y›l›n› kutlamak üzere aç›lan Chicago Meﬂheri'nde (sergi) komiser
olarak görevlendirildi. 1897'de de Osmanl›
Devleti ad›na Washington'da aç›lan Posta
Kongresi'ne kat›ld›. ‹ki y›l sonra da, Posta,
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü¤ü'ne
(PTT Genel Müdürlü¤ü'ne) atand›.

Darüﬂﬂafaka'n›n yönetiminde yer ald›
Ahmet Fahri Bey'in Darüﬂﬂafaka tarihi
aç›s›ndan da özel bir yeri var. 2. Abdülhamit'in 30 küsur y›l süren istibdat yönetiminin 10 Temmuz 1908'de sona ermesinden
yaklaﬂ›k bir ay sonra, 8 A¤ustos 1908'de
Darüﬂﬂafaka mezunlar›ndan bir grup, tüm
mezunlar ad›na Okulda toplanarak, Darüﬂﬂafaka Mezunin Cemiyeti ad› alt›nda bir
dernek kurmay› oy çoklu¤uyla kabul eder.
Böylece Darüﬂﬂafaka Mezunlar Cemiyeti,
bugünkü ad›yla Darüﬂﬂafakal›lar Derne¤i
kurulur. Dönemin gazeteleri Tanin, Yeni

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürü oldu¤unda 37 yaﬂ›nda olan Ahmet Fahri Bey,
bugün 3G teknolojisini “ola¤an” kabul eden bizlerden biraz farkl›yd›. ‹stanbul'da çok az say›da
bulunan bir telefon kullan›yordu o.

Gazete, Servet-i Fünun, Metin ve Millet
gazetelerinde geniﬂ yer bulan bu toplant›n›n kat›l›mc›lar›ndan biri de Ahmet Fahri
Bey'dir. Toplant›da bir de konuﬂma yapan
Ahmet Fahri Bey, o s›ralarda çal›ﬂmalar›
Abdülhamit taraf›ndan tamamen durdurulmuﬂ olan Cemiyet-i Tedrisiye-i ‹slamiye'yi,
yani bugünkü ad›yla Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'ni yeniden hayata geçirmek maksad›yla
bu toplant›n›n yap›ld›¤›n› ifade eder. Toplant›dan ç›kan kararlar do¤rultusunda baﬂlat›lan çal›ﬂmalar sonucunda Cemiyet-i
Tedrisiye-i ‹slamiye, 13 Mart 1909'da yeniden hayat bulur ve “Nizamname” gere¤i
gizli oylamayla seçilen ‹dare Meclisi ile
E¤itim Meclisi göreve baﬂlar. ‹dare Meclisine üye seçilen Ahmet Fahri Bey, iki gün
sonra yani 15 Mart'ta resmen kurulan Mezunlar Cemiyeti'nin ilk Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤›'na da oy çoklu¤uyla seçilir.

Milli Mücadele'nin destekçisi
Posta Genel Müdürlü¤ü'nden emekliye
ayr›lan Ahmet Fahri Bey, ayn› zamanda Milli Mücadele'ye aktif destek veren bir isim…
Kurtuluﬂ Savaﬂ› baﬂlay›nca bütün ailesiyle
birlikte Konya'ya giden Ahmet Fahri Bey,
Milli Mücadele'ye önemli katk›larda bulunmuﬂ. 1928'de aram›zdan ayr›lan ve bu y›l
169. y›l›n› kutlayan PTT'nin geliﬂmesinde
önemli görevler üstlenen Ahmet Fahri
Bey'in hikâyesinin izini sürmek için, hayattaki en büyük torunu ﬁermin Bekdik Üryani'yi
ziyaret ettik. ‹stanbul K›z Lisesi'nden mezun
olduktan Merkez Bankas›'nda çal›ﬂmaya baﬂlayan ve evlenince çal›ﬂmay› b›rakan ﬁermin

Bekdik Üryani, 85 yaﬂ›nda… “Bekdik” soyad›n›n, tarihe biraz merakl› olanlar›n dikkatini
çekece¤ini tahmin ederek Ahmet Fahri
Bey'in, kökeni Orta Asya O¤uz Y›ld›z Türklerine dayanan Bekdik ailesinin bir üyesi oldu¤unu belirtmekte yarar var.

Kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lan
an›lar›n izinde Ahmet Fahri Bey
Anlatacaklar›n›n “kulaktan kula¤a naklolmuﬂ hadiseler” oldu¤unun alt›n› çizen
ﬁermin Bekdik Üryani, “Babam askerdi.
Tayini Rize'nin Pazar ‹lçesi'ne ç›k›nca ‹stanbul'dan ayr›ld›k. Karadeniz'e gitmeden
önce Ca¤alo¤lu'nda oturuyorduk. Büyükbabam›n o evde yaﬂad›¤› günleri hayal meyal hat›rl›yorum” diyor ve ekliyor: “Vefat
haberini de oradayken ald›k. Beﬂ alt› yaﬂlar›ndayd›m ve çok üzülmüﬂtüm.” ‹lkokula
Nevﬂehir'de baﬂlayan ve ‹stanbul'da devam eden Ahmet Fahri Bey'in ‹stanbul'a
dair ilk an›s›n› Üryani ﬂöyle anlat›yor: “Büyükbabam, lalas›yla birlikte Nevﬂehir'den
‹stanbul'a trenle geliyor. Çok beyaz tenli
oldu¤undan büyükbabama 'Ak a¤a' derlermiﬂ... Haydarpaﬂa'dan vapura biniyorlar.
Büyükbabam bak›yor, herkesin aya¤›nda
ayakkab› var, onda ise çar›k. Aya¤›ndan
çar›klar› ç›kar›p, denize at›yor. Karaköy'e
geliyorlar. Lalas› aya¤›nda ayakkab› olmad›¤›n› fark ediyor, 'Ne yapt›n ayakkab›n›?'
diye soruyor. Büyükbabam›n cevab› 'Kimse onlardan giymiyor' oluyor.”
Darüﬂﬂafaka formas›n› ilk o giydi
Darüﬂﬂafaka'daki numaras› 1 olan Ah-

16

‹Z BIRAKANLAR AHMET FAHR‹ BEY

Ahmet Fahri Bey, 1899'da Posta,
Telgraf ve Telefon Umum Müdürü
Fahri Bey makam›nda...
Yaz› masas›n›n sa¤›ndaki
kutuda “Giden evrak”
yaz›s› okunuyor.

met Fahri Bey'in, Darüﬂﬂafaka formas›n› ri Bey'in kiﬂili¤i hakk›nda ipuçlar› veriyor:
giyen ilk ö¤renci oldu¤unu da ﬁermin “Posta Telefon ‹daresi'ni ellerinde bulunduBekdik'ten ö¤reniyoruz: “Kay›t günü, bü- ran ‹ngilizler, büyükbabam› bir Avrupa kentün ö¤renciler doktor muayenesinden ge- tine alt›n almak üzere yolluyor. O s›rada
çirildikten sonra hamama götürülmüﬂ. Bü- harp baﬂl›yor. Tabii o y›llarda yollarda çok
yükbabam›z bir gün önce hamama gitti¤i zahmetler çekti¤i için büyükbabam gecikiiçin, biraz da s›k›lganl›¤›ndan dolay› bir yor. ‹ngilizler diyorlar ki: 'Katiyen geri gelköﬂeye çekilmiﬂ. Talebelerin baﬂ›ndaki mez.' Büyükbabam geri geliyor. Bunun üze'Arif a¤a' isimli hademe bu vaziyeti görün- rine bir ‹ngiliz yetkili, 'Fahri Bey sizden özür
ce, büyükbabama niçin hamama gitmedi- dileriz. Arkan›zdan böyle konuﬂtuk’ diyor.
¤ini sormuﬂ. Bir gün önce hamama gitti¤i- Büyükbabam ise 'Düﬂmanl›k baﬂka, benim
ni ö¤renince 'O halde ilk elbiseyi ben sana namusum baﬂkad›r' diyor ve alt›nlar› teslim
giydireyim' diyerek okulun yaz mevsimine ediyor.” Ahmet Fahri Bey'in çok genç yaﬂta
mahsus keten elbiselerinden bir tanesini mesleki hayat›nda ilerledi¤ini belirten Üryabüyükbabama giydirmiﬂ. Böylelikle ilk Da- ni, “Büyükbabam bütün bunlar› o kadar
rüﬂﬂafaka k›yafeti gigenç yaﬂta baﬂarm›ﬂ
yen ö¤renci büyükbaki, Washington'a gönbam olmuﬂ.” Posta ve
derildi¤inde kimi çevtelgraf hizmetlerinin
reler 'Bu kadar genç
yeniden yap›land›r›lbir insan bizi nas›l
mas› için Paris'e e¤itemsil eder?' demiﬂ.
time gönderilen AhBunun üzerine büyükmet Fahri Bey'in, ilk
babam olgun gösterkez yurt d›ﬂ›na ç›kt›¤›
mek için sakal b›rakiçin çok heyecanlanm›ﬂ” diyor. Üryani'nin
d›¤›n› ve annesine bievinin baﬂköﬂesini,
le veda etmeden yola Hollandal› ressam›n yapt›¤› Ahmet Fahri Bey’in Ahmet Fahri Bey'in,
portresi, ﬁermin Bekdik Üryani’nin evinin baﬂ
ç›kt›¤›n› kaydeden köﬂesinde yer al›yor. (Foto¤raf: Gökhan Tan) Washington'daki PosÜryani, bu olay› ﬂöyle
ta Kongresi'nde tan›ﬂanlat›yor: “Büyükbabac›¤›m demiﬂ ki: 'O t›¤› Hollandal› bir ressam taraf›ndan yap›lan
kadar hevesliyim, o kadar hevesliyim ki ya¤l› boya portresi süslüyor. Bu tablonun hianam› bile öpmeden bindim vapura…' Ak- kâyesi de çok ilginç:“Ressam, büyükbabama
ﬂam vakti, ya¤murlu, çirkin bir havada Pa- diyor ki: 'Sizi atölyeme götürsem, bana ve taris'e inmiﬂ. Kalaca¤› yere gitti¤inde saba- lebelerime poz verseniz.' Büyükbabam ise
ha kadar a¤lam›ﬂ, 'Anam› bile öpmeden bu 'Ben atölyenize gelip poz veremem. Yapm›ﬂ
çirkin kente niye geldim?' diye...”
oldu¤um iﬂin icab› da böyle bir ﬂey yapamam. Ama resmi siz yaparsan›z ve bana he“Düﬂmanl›k baﬂka,
diye ederseniz size poz veririm' diyor. Onun
benim namusum baﬂka”
üzerine bu tablo yap›l›yor.”
‹stanbul'un ‹ngiliz iﬂgali alt›nda oldu¤u
y›llarda baﬂ›ndan geçen bir olay, Ahmet Fah- * Foto¤raflar Asl› Bekdik’in arﬂivinden al›nd›.

Posta Nezareti’nden
Türk Telekom’a bir
telekomünikasyon devi...
Osmanl› Devleti'nin ilk posta teﬂkilat›,
Tanzimat Ferman› ile yaﬂanan geliﬂmelerin sonucu halk›n ve yabanc›lar›n
posta ihtiyaçlar›na yan›t vermek amac›yla Posta Nezareti ad›yla 23 Ekim
1840'ta kuruldu. ‹lk postane ise ‹stanbul'da Yeni Cami avlusunda Postane-i
Amire ad›yla aç›ld›. ABD'de ilk telgraf
hatt›n›n çekilmesinden on bir y›l sonra
ülkemizde de telgraf hizmetinin baﬂlamas›yla, bu hizmeti disipline etmek
üzere 1855'te ayr› bir Telgraf Müdürlü¤ü kuruldu. 1871'de Posta Naz›rl›¤›
ile Telgraf Müdürlü¤ü birleﬂtirilerek
Posta ve Telgraf Nezareti'ne dönüﬂtürüldü. 1876'da milletleraras› posta
nakli ﬂebekesi kuruldu ve1901'de koli
ve havale iﬂleminin kabulüne baﬂland›.
23 May›s 1909'da ilk manuel telefon
santralinin ‹stanbul'da hizmete girmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti; Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti
oldu ve ard›ndan Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü¤ü ad›n› ald›.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na ba¤l› görev yapan PTT Genel
Müdürlü¤ü 1933'te katma bütçeli bir
idare olarak Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›'na,
1939'da ise Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›'na
ba¤land›. 1954'te Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsü (K‹T) olan PTT Genel Müdürlü¤ü, 1984'te K‹T'lerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak ç›kar›lan 233
say›l› Kanun Hükmünde Kararname
ile Kamu ‹ktisadi Kuruluﬂu (K‹K) statüsüne geçirildi.
18 Haziran 1994 tarih ve 4000 say›l› Kanun ile PTT ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü'nün, T.C. Posta ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü ve Türk Telekomünikasyon A.ﬁ. ﬂeklinde yeniden yap›lanmas› öngörüldü. Türk Telekom, tarihindeki en önemli geliﬂmelerden birini
2005 y›l›nda gerçekleﬂtirilen özelleﬂtirmeyle yüzde 55 oran›ndaki hissesinin Oger Telekom taraf›ndan sat›n al›nmas›yla yaﬂad›. Sabit hat ve GSM'den
geniﬂ bant internete kadar bütünleﬂmiﬂ telekomünikasyon hizmetleri sunan Türk Telekom grup ﬂirketlerinin
31 Mart 2009 itibar›yla 17,3 milyon sabit hat, 6 milyon ADSL hatt› ve 12,6 milyon GSM abonesi bulunuyor.

DARÜﬁﬁAFAKALI

Sabanc›'n›n “onur bursu”
Darüﬂﬂafakal› Onur'a
Onur Ahmet, bu y›l ÖSS'de yüzde 95 oran›nda baﬂar› yakalayan
Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'n›n yüzünü güldüren bir baﬂar›ya imza att›.
Dördüncü s›n›ftan itibaren Darüﬂﬂafaka'da e¤itim gören Onur, Sabanc› Üniversitesi
Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi'nde “onur bursu” ile okuyor.

O

nur Ahmet, on dokuz yaﬂ›nda…
Babas›n› küçük yaﬂta yitirmiﬂ.
Ö¤retmen bir annenin çocu¤u
olan Onur Ahmet, Darüﬂﬂafaka
E¤itim Kurumlar›'nda dördüncü s›n›ftan
itibaren baﬂlad›¤› e¤itimi bu y›l noktalad›
ve ÖSS'de gösterdi¤i büyük baﬂar›yla Sabanc› Üniversitesi Mühendislik ve Do¤a
Bilimleri Fakültesi'ne “onur bursunu” kazanarak girdi.
Sakarya do¤umlu olan Onur Ahmet, bu
kentte ö¤retmen annesi ve üniversite ö¤rencisi ablas›yla birlikte yaﬂ›yor. “Üçüncü
s›n›f›n sonunda Darüﬂﬂafaka'n›n s›nav›na
girdim. Dördüncü s›n›ftan itibaren de sosyal, kültürel ufkum ve faaliyet alan›m›n inan›lmaz de¤iﬂti ve geliﬂti” diye söze baﬂlayan Onur Ahmet anlatmaya

devam ediyor: “Okuldaki satranç e¤itimimle birçok madalya kazand›m. Ayr›ca fizik
dal›ndaki araﬂt›rma projem TÜB‹TAK'tan
teﬂvik ödülü ald›. Bu sene üniversiteye giriﬂ s›nav›na girdim ve Sabanc› Üniversitesi Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi'ne onur bursunu kazanarak yerleﬂtim.
Bunu baﬂard›¤›m için çok mutluyum.”
Darüﬂﬂafaka'dan ayr›ld›¤› için çok üzüldü¤ünü anlatan Onur Ahmet, “Neredeyse
e¤itimimin tamam›n› sürdürdü¤üm Darüﬂﬂafaka'dan mezun olup ayr›lmak benim
için çok üzücü oldu. Ama okulumun bana
verdi¤i e¤itimin karﬂ›l›¤›n› Türkiye'nin en
iyi üniversitelerinden birine girerek ald›¤›m› dü-

ﬂünüyorum. Bu baﬂar›y› aileme, Darüﬂﬂafaka camias›na ve ö¤retmenlerime borçluyum” diyor.
E¤itim görece¤i alanda dünyan›n en
iyisi olmay› hedefleyen Onur Ahmet,
“Bundan sonraki hedefim kendi alan›mda
uzmanlaﬂmak ve dünyadaki en iyilerden
biri olmak. Eminim ki yuvam dedi¤im
Darüﬂﬂafaka'da ald›¤›m e¤itim bunun için
bana çok yard›mc› olacak. Bana hem maddi hem manevi deste¤i bulunan herkese
çok teﬂekkür ediyorum” diye konuﬂuyor.
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KURBAN BA⁄Iﬁ YÖNTEM‹

Kurban ba¤›ﬂlar›n›z
e¤itim için!
Türkiye'nin her köﬂesinden s›navla seçilmiﬂ, baﬂar›l›,
babas›n› yitirmiﬂ, maddi koﬂullar› yetersiz 842 ö¤renciye
hay›rseverlerin deste¤iyle tam burslu ve yat›l› e¤itim olana¤›
sunan Darüﬂﬂafaka, kurban ba¤›ﬂlar›n›z› bekliyor.
Kurban ba¤›ﬂlar›n›z, toplumumuzun inanç ve gelenekleri
do¤rultusunda, ö¤rencilerin e¤itimi için kullan›lacakt›r.

T

ürkiye'nin en eski ve köklü sivil toplum örgütlerinden Darüﬂﬂafaka Cemiyeti, yetim ve
maddi olanaklar› yetersiz çocuklara kaliteli bir e¤itim f›rsat› sunarak, onlar›n yaﬂamlar›n› de¤iﬂtiriyor. Kuruldu¤u
günden bugüne pek çok kiﬂi ve kuruluﬂun
verdi¤i desteklerle varl›¤›n› sürdüren Darüﬂﬂafaka Cemiyeti, elde etti¤i gelirle her y›l
800'ü aﬂk›n ö¤rencinin tam burslu ve yat›l›
e¤itimini sa¤l›yor. Anlam› “ﬂefkat yuvas›”
olan Darüﬂﬂafaka'ya destek vermek isteyen
pek çok vatandaﬂ›m›z, son y›llarda Adak,
Kurban, Fitre, Zekât gibi ba¤›ﬂlar›n› bu yuvaya yönlendiriyor. Kurban Bayram› vesilesiyle Darüﬂﬂafaka misyonuna destek olarak hay›r iﬂlemek isteyenler, bir kurban için 290
TL veya 200 ABD Dolar› ya da 140 Euro olarak ba¤›ﬂ yapabilir. Kurban ba¤›ﬂlar›n›z› “vekâleten kurban ba¤›ﬂ›” ﬂeklinde, “kesimli”
veya Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'na maddi destek olmak amac›yla, “kesimsiz” yapabilirsiniz. Ba¤›ﬂç›lar›n kredi kart›yla kurban
ba¤›ﬂ›nda bulunabilmesi için Darüﬂﬂafaka'n›n internet sitesinde “Online Kurban Ba¤›ﬂ›” menüsü de (https://www.darussafaka.org/s/online_bagis_kurban.aspx) bulunuyor. Kullan›m› çok kolay olan bu menü, yüzde yüz güvenlidir ve gerek “kesimli”, gerekse “kesimsiz” ba¤›ﬂlar için kullan›labilir. Ba¤›ﬂ sahiplerinin adlar›, ba¤›ﬂla ilgili bilgilerin
bankalardan gönderilerek elimize geçmesinden itibaren, günlük olarak web sitesinde
duyuruluyor.

Vekâleten kurban ba¤›ﬂlar›
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti, kurban›n› kendi

kesip etini da¤›tmak yerine, bu ibadeti vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaﬂlar için de kurban kesimi yapt›r›yor. Cemiyet, kurban ba¤›ﬂ› faaliyetini kuruldu¤undan
beri sürdürüyor ve hay›rsever ba¤›ﬂç›lar›n
ad›na kurban kesimlerini ve kurban etlerinin da¤›t›m›n› organize ediyor. Kurbanlar›n›z, Bayram›n üçüncü günü, Türkiye'nin
en büyük g›da kurumlar›ndan olan
Gaziantap Göktaﬂlar Et’in (www.goktaslaret.com) modern tesislerinde, tamam›yla sa¤l›kl› koﬂullarda, Cemiyet gözetmenlerinin huzurunda, veteriner denetiminde, noter gözetiminde, din görevlileri
nezaretinde ve dini esaslara uygun olarak
kesilecektir.

Kurbanlar›n›z Darüﬂﬂafaka'n›n
ö¤rencileri için kullan›lacak
Vekâleten kurban ba¤›ﬂlar›n›z için yap›lacak kesimler, Kurban Bayram›'n›n üçüncü günü gerçekleﬂtirilecektir. “Online Kurban Ba¤›ﬂ›” menüsünü kullanarak, Kurban
Bayram›'n›n birinci günü (27 Kas›m 2009
Cuma) sonuna kadar (TL cinsinden) ba¤›ﬂ
yapabilirsiniz. Di¤er kanallardan veya yabanc› paralarla yap›lacak ba¤›ﬂlar›n ise en
geç 26 Kas›m 2009 Perﬂembe (Arife) günü, bankalar›n mesai bitimine kadar yap›lmas› gerekiyor.
“Online Ba¤›ﬂ Menüsü” d›ﬂ›ndaki yöntemleri kullanarak yap›lan ba¤›ﬂlarda, ba¤›ﬂ›n kesimli mi , kesimsiz mi oldu¤u belirtilmelidir. Bu ﬂekilde bir belirtme olmad›¤› durumlarda, örne¤in sadece “kurban” ifadesi
kullan›ld›¤›nda, bu ba¤›ﬂ›n bir “kesimsiz”
kurban ba¤›ﬂ› oldu¤u kabul edilecektir.

Kurban Bayram›n›z kutlu olsun...

KURBAN BA⁄Iﬁ YÖNTEM‹

Akl›n›z kurban
ba¤›ﬂlar›n›zda
kalmayacak

Darüﬂﬂafaka'ya
baﬂka nas›l ba¤›ﬂ
yap›labilir?

> Kurban vasf›na sahip, sa¤l›kl›, ilgili Tar›m ‹l veya ‹lçe Müdürlüklerince tak›lm›ﬂ kulak küpe barkotlar›na
sahip kurbanl›klar seçilecektir.

> Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'nin çeﬂitli
bankalardaki TL, ABD Dolar› ve euro
hesaplar›na havale, EFT veya transfer yaparak,

> Kesimler modern tesislerde, ehil
ve yetkili kiﬂiler taraf›ndan, hijyenik
koﬂullarda,

> Kredi kart› ile (‹nternet üzerinden
form doldurarak),

> ‹slami usullere uygun olarak ve
din görevlisi nezaretinde,
> Noter gözetiminde,
> Veteriner denetiminde ve Cemiyet görevlileri huzurunda gerçekleﬂtirilecektir.
> Kurban kesim organizasyonunun
nerede gerçekleﬂtirilece¤i bilahare
duyurulacak olup kesim faaliyeti Cemiyetimize vekâleten kurban ba¤›ﬂ›
yapm›ﬂ olan vatandaﬂlar›m›z›n izlemesine aç›k olacakt›r.
> Kesim yap›ld›ktan sonra, ba¤›ﬂç›lar›m›z›n isimlerini ve kesilen hayvanlar›n kulak küpe numaralar›n›
içeren noter tutana¤›, web sitemizde
yay›mlanarak ba¤›ﬂç›lar›m›za ve kamuoyuna duyurulacakt›r.
> Ba¤›ﬂ› takiben, ba¤›ﬂç›lar›m›z›n
adreslerine Cemiyetimiz taraf›ndan
düzenlenen ba¤›ﬂ makbuzu gönderilmektedir. Bu amaçla, ba¤›ﬂç›lar›m›z›n ad ve soyadlar› ile telefon,
posta - ve varsa e-posta- adresleri
gibi bilgileri ba¤›ﬂ yaparken bildirmeleri önem taﬂ›maktad›r.
> Adres bilgilerinin taraf›m›za ulaﬂmamas› veya eksik ulaﬂmas› nedenleriyle teﬂekkür mektubu ve ba¤›ﬂ
makbuzu gönderilemeyen ba¤›ﬂç›lar›m›z için, web sitemizde isimlerini
içeren duyurular yay›mlanacakt›r.
Bu duyurular›n ba¤›ﬂç›lar›m›z taraf›ndan takip edilerek, Cemiyetimize
telefonla veya e-posta ile bilgi verilmesini müteakip, ilgili belgeler kendilerine süratle gönderilecektir.

> Telefon bankac›l›¤› ve ATM'lerden
“ba¤›ﬂ” menüleri arac›l›¤›yla,
> Bankalar›n ‹nternet bankac›l›¤›
olanaklar›n› kullanarak, ‹nternet ﬂubelerindeki "ba¤›ﬂ" menüleri arac›l›¤›yla 7 gün 24 saat gerçekleﬂtirebilirsiniz.
> Bu bankalar›n listesi ile Cemiyetimizin hesaplar›n›n bulundu¤u ﬂubeler ve hesap numaralar›na www.darussafaka.org/v/bagis linkinden ulaﬂabilirsiniz.

En kolay ba¤›ﬂ
yöntemi: 1863
Darüﬂﬂafaka, ba¤›ﬂ yöntemlerini çeﬂitlendirmek ve ba¤›ﬂ yap›lmas›n›
kolaylaﬂt›rmak için yeni olanaklar›
birbiri ard›na uygulamaya geçiriyor.
Böylece, ba¤›ﬂç›lar›n›n tercih ve arzusuna göre, mümkün olan her türlü yöntem ve kolayl›¤› kullan›ma
sunmay› amaçl›yor. Bunlardan biri
de Darüﬂﬂafaka'n›n kuruluﬂ tarihi
olan 1863 uygulamas›. Anlaﬂmal›
bankalar›n herhangi bir ﬂubesine giderek veya telefon bankac›l›¤› üzerinden, “1863'e ba¤›ﬂ yapmak istiyorum” diyerek, Darüﬂﬂafaka hesab›na
ba¤›ﬂ yapabilirsiniz. “1863”, ad› geçen bankalar›n sistemlerinde, Darüﬂﬂafaka'n›n “kod ad›” olarak kaydedilmiﬂ, banka personeline duyurulmuﬂtur.

“1863” kodu ile
Darüﬂﬂafaka'ya ba¤›ﬂ
yapabilece¤iniz
bankalar
- Akbank Üstbostanc› ﬁb./695
- Finansbank Bostanc› E-5 ﬁb./1037
- Fortis Bank ﬁenesenevler ﬁb./163
- Garanti Bankas› Sahray›cedit
ﬁb./277
- TEB Taksim ﬁb./104
- Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kozyata¤›
ﬁb./1386
- Yap› Kredi Bankas› Bayar Caddesi
ﬁb./682-5
- Ziraat Bankas› Osmanbey ﬁb./850
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Cumhuriyet kuﬂaklar›n›n
86’nc› y›l coﬂkusu
Cumhuriyetin kuruluﬂuna tan›kl›k eden nesiller ile
Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'nda e¤itim gören ö¤renciler,
Darüﬂﬂafaka Urla Rezidans'ta düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda buluﬂtu.

D

arüﬂﬂafaka Cemiyeti, Cumhuriyetin 86'nc› y›ldönümünü Darüﬂﬂafaka Urla Rezidans'ta 25
Ekim'de düzenledi¤i Cumhuriyet Balosu ile kutlad›.
Cumhuriyetin ilk y›llar›na tan›kl›k etmiﬂ
olanlar ile bugünün gençlerini bir araya getiren Cumhuriyet Balosu'na, Darüﬂﬂafaka
ba¤›ﬂç›lar› ile Darüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›'nda e¤itim gören ö¤rencilerin yan› s›ra
Urla Kaymakam› ﬁahin Bayhan, Belediye
Baﬂkan› Selçuk Karaosmano¤lu, ‹zmir eski
valilerinden Hüseyin Ö¤ütcen, eski bakanlardan Iﬂ›lay Sayg›n, Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya Y›ld›r›m,
‹zmirli iﬂ adam› ‹smet Yorganc›lar, Konak
Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s› Serpil Güngör, Urla ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Fazl› Karatürk, Atatürk'ün evlilik yapt›¤› Latife Han›m'›n ailesinden ö¤retim üyesi Suna Akatürk ile ‹zmirli hay›rsever ve Cumhuriyet'in
ilk kad›n ortodontisti Ayﬂe Mayda kat›ld›.

Y›ld›r›m: Cumhuriyet ateﬂi sizlerle
güçlü olsun
Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Zekeriya Y›ld›r›m, balonun aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada, Cumhuriyet Bayram›'n›n coﬂkusunu Cumhuriyetin farkl› nesillerinin temsilcileriyle kutlamaktan büyük bir

coﬂku ve onur duyduklar›n› söyledi. Darüﬂﬂafaka'n›n, 146 y›ld›r e¤itimle, ayd›nl›k bir
gelecek yaratma misyonuyla yoluna devam
etti¤ini ifade eden Y›ld›r›m, ﬂunlar› kaydetti:
“Osmanl› döneminde kökleri kurulan
Darüﬂﬂafaka, Cumhuriyet döneminde toplumsal dönüﬂümün öncülerinden oldu. Bunu yaparken de üstlendi¤i e¤itim meﬂalesini her zaman Atatürk ilke ve ink›laplar›na
ba¤l› ve bu ilke ve ink›laplar›n verdi¤i görevin bilinciyle sürdürüyor. Darüﬂﬂafaka, Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda telgrafç›lar› yetiﬂtiriyor. A¤abeylerimiz Mustafa Kemal Paﬂa'n›n
yan›nda ülkemizin özgürlü¤ü için savaﬂ›yor.
Harf devriminde oluﬂan ö¤retmen ihtiyac›n›
kapat›yor. Darüﬂﬂafaka genç Cumhuriyete
üst düzey matematikçi, mimar, mühendis,
bilim ve sanat adamlar›, diplomatlar yetiﬂtiriyor. Mezunlar›yla ülkenin yeniden Atatürk ilke, ink›laplar› ve Cumhuriyet de¤erleriyle kurulmas›nda görev al›yor. Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilerlemesine ›ﬂ›k tutuyor.
Bundan 50 y›l önce Milli E¤itim müfredat›n› haz›rlayan hocalar›m›n aﬂ›lad›¤› Cumhuriyet bilincini, bugün Türkiye'nin her köﬂesinden gelen 842 ö¤rencimize ve her y›l
aralar›na kat›lan 120 kardeﬂe iletiyoruz. Annelerinden dokuz yaﬂ›nda emanet ald›¤›m›z
bu yavrular›m›z› Türkiye Cumhuriyeti'nin
genç ayd›nlar› olarak mezun ediyoruz.”

Y›ld›r›m, baloda farkl› nesillerin hep birlikte Cumhuriyeti kutlayaca¤›n› vurgulad›
ve “Ne mutlu bize bunu bir arada yap›yoruz.
Atatürk döneminin Cumhuriyet balolar›na
kat›lma ﬂans› olan nesil, torunlar› ve çocuklar›yla bir araya geldi. Hepinizin Cumhuriyet Bayram› kutlu, ülkemizin cumhuriyet
ateﬂi sizlerle güçlü olsun” dedi.

Atatürk'ü yaﬂayanlardan bugünün
çocuklar›na an›lar
“Cumhuriyet” konulu bir video gösterisinin de yap›ld›¤› baloda, 1915 do¤umlu
emekli ö¤retmen ve matematik ders kitaplar› yazar› Halim Erker, 1916 do¤umlu Türkiye'nin ilk kad›n ortodontisti Ayﬂe Mayda,
‹zmir'in eski valilerinden 1922 do¤umlu Hüseyin Ö¤ütcen ve daha onlarca birinci kuﬂak
Cumhuriyet çocu¤u, ça¤daﬂ Cumhuriyetin
genç kuﬂaklar›yla birlikte 86'nc› y›l› coﬂkuyla kutlad›. Gecede, Atatürk dönemindeki
Cumhuriyet balolar›n›n danslar›n› sahneleyen Darüﬂﬂafakal› ö¤renciler, daha sonra
büyüklerini dansa kald›rd›. Atatürk'ün sevdi¤i ﬂark›larla renklenen kutlamada, 1934
y›l›nda, ‹zmir Muallim Mektebi'ni ziyareti
s›ras›nda Atatürk'ü yak›ndan görme ﬂans›
yakalayan Darüﬂﬂafaka Urla Rezidans'›n ba¤›ﬂç›s› Halim Erker, o güne dair an›s›n› konuklarla paylaﬂt›.

Söz Cumhuriyet
Balosu'nun
konuklar›nda...
Urla Kaymakam› ﬁahin Bayhan:

“Cumhuriyetin
ç›narlar›yla olmak
büyük mutluluk”
“Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'nin Urla Rezidans'›nda, Cumhuriyetin kuruluﬂ y›ldönümünde, Cumhuriyetin ç›narlar›yla birlikte
olmaktan son derece mutluyum. Bu gece
bir ö¤retmenimizle tan›ﬂt›k, 94 yaﬂ›nda,
1915 do¤umlu. Cumhuriyetin kuruluﬂundan bir y›l sonra mübadeleyle Florina'dan
gelmiﬂ. Halim Erker hocam›zla tan›ﬂt›k.
Onu Cumhuriyetin bir ç›nar› olarak gördüm. Keza Ö¤ütcen valimiz de öyle… Cumhuriyetimizle yaﬂ›t insanlarla burada, Cumhuriyetin 86'nc› y›l›n› kutlamaktan son derece onur duydum. Cumhuriyet, bize pek
çok de¤er kazand›rd›. Bunlar› tek tek sayamasam da bir de¤eri ifade etmeden geçmek istemiyorum. Büyük Önder Atatürk
Cumhuriyetle öyle bir ortam yaratm›ﬂ ki,
ünlü yazar Andrew Mango, Türk milletinin
tarihte her üç beﬂ y›lda bir savaﬂa girip insanlar›n› k›rd›rd›¤›n›, oysa Cumhuriyet kurulduktan sonra savaﬂa girmeyen, 'Yurtta
sulh, cihanda sulh' ilkesiyle hareket eden
bir ülke haline geldi¤ini, Cumhuriyetin en
önemli kazan›m›n›n da bu oldu¤unu ve
Türk milletinin bunun çok fark›nda olmad›¤›n› ifade ediyor.”

Devlet Eski Bakan› Iﬂ›lay Sayg›n

“Ayd›n gençlerin
yetiﬂmesi büyük
erdem”
“Öncelikle ö¤rencilerin hepsinin yüzünden bir asalet ak›yor, hepsi çok kibar, çok
zarif ve çok baﬂar›l›… Onlar› yakinen görmekten ötürü çok mutlu oldum ve etkilendim. Biraz önce gösterilerin 'Cumhuriyet'
filminde de gördük ki, Cumhuriyetin ilk y›llar›yla 85'inci, 86'nc› veya 87'nci y›l›n› mukayese etti¤imizde tabii, biraz hicap duyuyoruz, çünkü yeni ﬂartlarda daha ilerlememiz gerekirken, maalesef geriye gidiyoruz.
Ayd›n gençlerimizin yetiﬂmesinin daha bü-
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yük bir erdem oldu¤unu görüyoruz. Benim
de annem ad›na yapt›rd›¤›m bir lise var.
Oradaki çocuklar›m›n hepsini de ayn› ﬂekilde özenle, üzerlerine titreyerek yetiﬂtiriyoruz. Onlar›n, Cumhuriyet çocuklar› olmalar›
için elimizden gelen çabay› sarf ediyoruz.
Bu noktada Osmanl›'dan beri hizmet veren
oturmuﬂ bir kurum olan Darüﬂﬂafaka'n›n çal›ﬂmalar›n› yak›ndan takip ediyor ve takdirle
izliyorum.”

‹zmir eski Valisi Hüseyin Ö¤ütcen:

“Bu akﬂam bana,
Cumhuriyetin
10. y›l›n› hat›rlatt›”
“Bu geceyi, Cumhuriyet Bayram›'n›n
baﬂlang›c› olarak gördüm. Bugün sizler,
Cumhuriyetin en parlak döneminde görev
yap›yor ya da okuyorsunuz. Biz, çok müﬂkül
ﬂartlar içinde okuduk. Ben, 87 yaﬂ›nday›m,
yani Cumhuriyetle yaﬂ›t say›l›r›m. Bu akﬂam bana, Cumhuriyetin 10'uncu y›l›n› hat›rlatt›. Cumhuriyetin 10'uncu y›l›ndaki gibi
bir kutlama bir daha hiç olmayacak. Çünkü
düﬂmanlar›m›z› yenmiﬂiz, topraklar›m›zdan
atm›ﬂ›z, kendimize güvenimiz tam ve baﬂ›m›zda Atatürk gibi dünyan›n yetiﬂtirdi¤i en
büyük liderlerden biri var. 10'uncu y›l kutlamas›nda ben, Edirne'nin ‹psala ‹lçesi'ne
ba¤l› Sar›ca Ali Köyü'nde ilkokul üçüncü s›n›f ö¤rencisiydim. Düﬂünün köylerde, kasabalarda hatta ﬂehirlerde bile elektrik yoktu
ama büyük bir heyecan vard›. Ayd›nlatma

için her evin kap›s›na gemici fenerleri as›lm›ﬂt›, minarelerde meﬂaleler yan›yordu.
Köyümüz Meriç'in k›y›s›nda, Yunanistan bize iki kilometre mesafedeydi. Yunanistan'a
göstermek için tepelerde meﬂaleler yak›ld›
o zaman… Bir daha öyle bir Cumhuriyet
kutlamas› belki de hiç olmayacak. ‹ﬂte bu
gece 10'uncu y›l› düﬂündüm. O zaman nüfusumuzun yüzde 82'si köylerde yaﬂ›yordu,
çiftçiydi. ﬁimdi yüzde 65'i kentlerde, yüzde
35'i köylerde yaﬂ›yor. ﬁartlar çok de¤iﬂti,
yeni nesiller yetiﬂti. Ama hiçbir zaman Atatürk ve silah arkadaﬂlar› unutulmad›. Onun
yapt›¤› devrimler bize rehber oldu, yolumuzu ayd›nlatt›. 'Bir ‹darecinin Zamanla Yar›ﬂ›'
adl› bir kitap yazd›m ama ço¤u zamanlarda
Cumhuriyete sataﬂmalar oldu¤undan kitab›n baﬂ taraf›na 'Cumhuriyetin Ayd›nl›¤›nda'
cümlesini ekledim. Özellikle genç k›zlar›m›z, han›mlar›m›z Cumhuriyetin de¤erini
çok iyi bilmeli. Düﬂünün: 1937'de han›m
milletvekilleri Meclis'e girdi, 1934'te belediye meclis üyesi oldular. Bu çok büyük bir
at›l›m. Hür yaﬂamak, inanc›na göre yaﬂamak çok büyük mutluluk. Sizler çok mutlu
ve ﬂansl› kiﬂilersiniz. Bu akﬂam burada hep
bunlar› düﬂündüm ve Atatürk ve silah arkadaﬂlar›na hep dua ettim içimden…

“Gelen kuﬂaklar›n hepsi Atatürk
ilke ve devrimlerini Kutup Y›ld›z›
gibi kabul etti”
Dini, felsefi inançlar herkesin ﬂahs›na aittir. Ayn› ﬂekilde bu
inançlar›n devam etti-

rilmesi ve hiç kimsenin kimseye kar›ﬂmamas› laz›m. ‹ﬂte bu, Cumhuriyetin bize sa¤lad›¤› çok büyük bir olanak. Çünkü gelen
kuﬂaklar›n hepsi Atatürk ilke ve devrimleri-
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ni Kutup Y›ld›z› gibi kabul etti. Benim bütün
ömrümce de Atatürk ilke ve devrimleri, Kutup Y›ld›z› gibi daima yol göstermiﬂtir. Kutup Y›ld›z› bir parça uzaktan ›ﬂ›k verir ama
hep kuzeyi gösterir. Bu akﬂam hep bunlar›
düﬂündüm. Di¤er taraftan bugüne kadar
böyle bir müesseseyi ziyaret etmedi¤im
için hay›fland›m. Valilik yapt›¤›m dönemde
yoktu, emekli olduktan sonra hep gelmek
istedim ama bir türlü gelemedim. ‹zmir'de
yedi y›ld›zl› otel seviyesinde hizmet veren
bir huzurevinin bulunmas› övünülecek bir
olay. Hizmeti geçenleri ne kadar kutlasak
azd›r. Zaten Darüﬂﬂafaka bizim e¤itim tarihimizin parlayan en büyük y›ld›zlar›ndan biri… Benim de ye¤enlerimden birisi Darüﬂﬂafaka'y›, ard›ndan da Teknik Üniversite'yi
bitirdi. Darüﬂﬂafaka gibi bir müessese oldu¤u için övünüyoruz. Ayr›ca hep idealist kiﬂiler taraf›ndan yönetilmesi de ayr› bir mutluluk kayna¤›. ﬁimdi ben bir köyden yetiﬂtim.
Önce siyasal bilgiler, sonra hukuk fakültesini bitirdim. Bu, elbet önemli bir olay fakat
as›l önemli olan nedir biliyor musunuz? Benim kardeﬂimin alt› k›z› var. Cumhuriyetin
ilk y›llar›n› ve bin-bin iki yüz nüfuslu bir köyü düﬂünün. O y›llarda bir köyden ve aileden alt› k›z ç›kacak, alt›s› da üniversiteyi bitirecek. Bu Cumhuriyetin zaferidir. Cumhuriyet olmasayd›, Atatürk ilkeleri olmasayd›
benim kardeﬂimin çocuklar› o köyde bir tar›m ailesinin bireyleri olarak kalacakt›. O
yüzden hiçbir zaman Atatürk ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar›n› unutmamam›z ve Türkiye'ye getirdikleri yenilikleri daha da geliﬂtirmek için u¤raﬂmam›z laz›m. Çünkü o, hedefi gösteriyor; 'Muas›r medeniyet seviyesinin üstüne ç›kaca¤›z' diyor ve gelecek nesillere bu görevi veriyor. Bizim de bu görevi
mutlaka yerine getirmemiz laz›m. Baz› haks›z davran›ﬂlar var, bunlar›n hepsi gelip geçicidir. Çünkü Atatürk ilke ve devrimleri
yüzy›llar sonras›na hitap ediyor.”

Konak Belediyesi Baﬂkan
Yard›mc›s› Serpil Güngör

“Bu gece inan›lmaz
e¤itimli çocuklarla
karﬂ›laﬂt›m”
“Darüﬂﬂafaka'n›n bu tesislerini daha önce ziyaret etmiﬂ ve çok be¤enmiﬂtim. Urla
Rezidans, gerçekten muhteﬂem bir tesis ve
ileri yaﬂlar›mda burada kalmay› düﬂünüyorum. Ama bugün Darüﬂﬂafaka'n›n ö¤rencileriyle de tan›ﬂt›m. O da beni çok mutlu etti.
Çünkü inan›lmaz güzellikle ve inan›lmaz
e¤itimli çocuklarla karﬂ›laﬂt›m.”

Urla ‹lçe Milli E¤itim Müdürü
Fazl› Karatürk

“Bu kadar ilerici
insanlarla birlikte
olman›n mutlulu¤unu
yaﬂ›yorum”
“ﬁahs›m ad›na bu kadar ilerici insanlarla birlikte olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yorum. Özellikle ö¤rencilerimiz çok güzel
haz›rlanm›ﬂlar, p›r›l p›r›l çocuklar... Baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum. Çok sevdim,
çok hoﬂuma gitti. Gözlerim doldu. Bundan
sonraki günlerimizin de bugünkü gibi olmas›n› diliyorum.”

ﬂatt›. O günleri hat›rlad›m ve a¤lad›m. Hakikaten her ﬂey mükemmel. Zaten Darüﬂﬂafaka'y› çok takdir ediyorum. Bugün burada Darüﬂﬂafaka'dan yetiﬂmiﬂ pek çok kiﬂi tan›d›m ve gördüm ki hakikaten Atatürk'ü anlayarak yetiﬂmiﬂler. Onun için de
ayr›ca mutlu oldum.”

Latife Han›m'›n ailesinden ö¤retim
üyesi Suna Akatürk

“Ö¤rencilerin dans
gösterisi muhteﬂemdi”
“Bu gece çok mutlu oldum; bu ö¤rencilerin en üst düzeyde e¤itim alarak yetiﬂmeleri, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk ilkelerine ba¤l› fevkalade insanlar olmalar›
beni çok mutlu etti. Ö¤rencilerin dans gösterisi muhteﬂemdi. Hele zeybek oynayan
ö¤renci, sevgili Ayﬂe Mayda'n›n gözlerini
yaﬂartt›. Atatürk, zeybe¤i o kadar güzel oynarm›ﬂ ki onu seyredenler âdeta büyülenirmiﬂ. O çocukta da ayn› havay› gördük.
Bu akﬂam çiçeklere var›ncaya kadar her
yer bayra¤›m›z›n renginde. Ö¤rencilerin
valsleri, her ﬂey çok güzel. Atatürk de çok
güzel vals yaparm›ﬂ. Dünyan›n en güzel giyinen, yak›ﬂ›kl› ve karizmatik liderlerinden
biridir Atatürk. Annem her zaman 'Gözleri
öyle muhteﬂem, öyle ›ﬂ›l ›ﬂ›ld› ki bakamazd›k gözlerine' derdi.”

‹zmirli iﬂ adam› ‹smet Yorganc›lar
Cumhuriyetin ilk kad›n
ortodontisti Ayﬂe Mayda

“Cumhuriyet
balolar›n› yeniden
yaﬂad›m”
“Darüﬂﬂafaka, bu geceki balosuyla bana eski Cumhuriyet balolar›n› yeniden ya-

“Gayet nezih bir gece”
“Hayat›m›n en güzel gecelerinden birini yaﬂad›m. Bu gecede özellikle ‹stanbul'dan gelen ö¤rencilerin ku¤u gibi elbiseleriyle yapt›klar› dans gösterisi büyüleyiciydi. ‹zmir'de bundan güzel bir Cumhuriyet Bayram› kutlamas› zor yaﬂan›r. Gayet nezih bir geceydi.”
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Ba¤›ﬂç›lar›n Cumhuriyet Balosu'na iliﬂkin görüﬂleri
Urla Rezidans'ta düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda Darüﬂﬂafaka'n›n ‹stanbul'daki Yakac›k, Maltepe ve ﬁenesenevler Rezidanslar›nda yaﬂayan ve ö¤rencilerle birlikte dans ederek, Cumhuriyet coﬂkusuna ortak olan ba¤›ﬂç›lara da baloya dair görüﬂlerini sorduk.
Mine Seçkinöz

“Ö¤rencilerimiz zarafetiyle büyüledi”
“Yakac›k Rezidans'ta yaﬂ›yorum. Böyle güzel bir geceyi birkaç
kere daha görmüﬂtük. Burada yap›lan gece fevkalade düzenli haz›rlanm›ﬂ. Hem ev sahipleri hem misafirler olarak çok güzel saatler
geçirdik. Ö¤rencilerimizin zarafeti bize güzellikler yaﬂatt›.

Nesrin Y›lmaz

“Cumhuriyet coﬂkusunu yaﬂad›k”
“Darüﬂﬂafaka Yakac›k Rezidans'ta yaﬂ›yorum. Cumhuriyet coﬂkusuna ortak olmak için Urla'ya geldim ve iyi ki gelmiﬂim. Mükemmel bir tertip. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki o coﬂkun ruh bugün buradayd›. Hele çocuklar, hepsi bir harikayd›. Bu baloyla coﬂkuyu
tam yaﬂad›k.”

Cumhuriyet Balosu'nun y›ld›zlar›: Darüﬂﬂafakal› ö¤renciler
Cumhuriyet Balosu'nda zeybekten valse kadar pek çok dans› sergilediler, ard›ndan ba¤›ﬂç›lar› tek tek dansa kald›rd›lar, Atatürk'ün de en sevdi¤i türkülerden “Efem”i söylediler, keman, piyano ve çellodan oluﬂan orkestralar›yla
konser verdiler, herkesi kendilerine bir kez daha hayran b›rakt›lar. Cumhuriyet Balosu'nun y›ld›zlar›, Darüﬂﬂafakal› ö¤rencilerdi. ‹ﬂte genç Darüﬂﬂafak›lar›n baloya dair görüﬂleri…

Sarp Nalç›n
(Lise haz›rl›k s›n›f ö¤rencisi)
“Hayat›mda geçirdi¤im en güzel gece
oldu¤unu söyleyebilirim. Hayat›m boyunca
hiç bu kadar çok dans etmemiﬂtim, o kadar
çok dans etmeme ra¤men ayaklar›mdaki a¤r›lar› unutup yine dans etme iste¤i içimden
geldi. Çünkü bugün hem Cumhuriyetin
86'nc› y›ldönümü için hem de yapt›klar› ba¤›ﬂlarla sayelerinde okudu¤umuz insanlar
için dans ettik. Onlarla birlikte oldu¤umuz

için çok mutluyum. Ne zaman birine dans
teklifi etsem, çok yorgun bile olsa kabul ediyor. Bu geceyi hiç unutmayaca¤›m.”

Batuhan Aﬂan (10. s›n›f ö¤rencisi)
“Ben, çok çabuk duygulanan bir insan
de¤ilim ama bu gece ba¤›ﬂç›lar›m›zla dans
etti¤imde çok duyguland›m. Çünkü buran›n
amac› biziz, onlar bizim iyi bir e¤itim almam›z için buradalar. Urla Rezidans'a geldi¤imizden beri ba¤›ﬂç›larla vakit geçiriyoruz ve

gördük ki bizleri çocuklar› gibi seviyorlar...”

Deniz K›l›nç
(Lise haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi)
“Çok duyguland›m. Burada yaﬂayan ba¤›ﬂç›lar›n hepsi bizim için burada ve bir geceli¤ine de olsa onlarla dans etmek ve onlar›
mutlu etmek çok güzeldi. Birkaç gündür Urla Rezidans'ta onlarla birlikte yaﬂ›yoruz. Tüm
ba¤›ﬂç›lar bize karﬂ› o kadar kibar ve sevgi
dolu ki, anlatacak sözcük bulam›yorum.”
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Ultrasonografi
araﬂt›rmac›lar›n›n
Darüﬂﬂafakal›
öncüsü
Darüﬂﬂafaka’da içine düﬂen
fizik tutkusu hiç sönmedi.
Devlet bursuyla gönderildi¤i
Almanya’dan teknik fizik
mühendisi diplomas›yla
dönen, on yedi y›l ABD’de
ders veren Prof. Dr. Adnan
Sokullu, modern t›p için
vazgeçilmez olan
ultrasonografinin öncüleri
aras›nda ilk s›ralarda
an›l›yor.

T
Göze ilk ultrases
uygulamas›n›
yapan
Prof. Dr. Sokullu,
Case Western
Üniversitesi’nde
geliﬂtirdi¤i
cihazla
görünüyor
(1967).

ürk bilim dünyas›n›n en parlak
üyelerinden biri olarak on yedi
y›l ABD’nin en önemli üniversitelerinden Case Western Reserve’de ders verdi, ultrasonografi yani art›k t›bb›n hemen hemen her alan› için olmazsa olmaz ultrason araﬂt›rmalar›n›n baﬂ›nda yer ald› Prof. Dr. Adnan Sokullu…
Bu alanda yapt›¤› çal›ﬂmalar nedeniyle National Institute of Health taraf›ndan “Ultrasonografi Araﬂt›rmac›lar›n›n Öncüsü” plaketiyle ödüllendirildi. Türkiye’nin ad›n›
uluslararas› arenada baﬂar›yla duyuran
Prof. Dr. Sokullu, ülkemizde ise fizi¤i endüstriye uygulayan en iyi fizikçi olarak biliniyor. ﬁeceresi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en parlak döneminin sadrazam› Sokullu Mehmet Paﬂa’ya kadar uzanan Prof.
Dr. Sokullu, 27 Aral›k 2005’te, doksan beﬂ
yaﬂ›nda aram›zdan ayr›ld›, ard›nda bilimsel
çal›ﬂmalar›n›, yetiﬂtirdi¤i binlerce ö¤renciyi b›rakarak… Adnan Sokullu’nun hikâyesi-

nin izini sürmek için elli iki y›ll›k hayat arkadaﬂ› Sanay Sokullu’nun kap›s›n› çal›yoruz. Bizi eﬂinin uzun y›llar kulland›¤› çal›ﬂma odas›nda a¤›rlayan Sanay Sokullu,
Prof. Dr. Sokullu ile geçirdi¤i yar›m asr›
“elli iki muhteﬂem y›l” diye tan›ml›yor. Adnan Bey’le nas›l tan›ﬂt›klar›n› sordu¤umuz
Sanay Han›m’dan akraba olduklar›n› da ö¤reniyoruz: “Üçüncü nesil kuzendik. Ayr›ca
‹Ü T›p Fakültesi’nde ö¤renciyken hocamd›. Hatta beni ikmale b›rakm›ﬂt›. Bu, müthiﬂ gururuma dokundu. Çünkü hep çok baﬂar›l› bir ö¤renciydim. Bunun üzerine ben
de t›bb› b›rakt›m.”

“Memleketine çok ba¤l›yd›”
Sokullu çifti, Case Western Reserve
Üniversitesi’nden gelen davet üzerine
1960’ta ABD’ye gitmiﬂ. Çok cazip imkânlar sunulmas›na, altm›ﬂ civar›ndaki bilimsel makalesini, kitab›n› orada yazmas›na
ve üniversitenin t›p fakültesinde kurdu¤u
ultrases araﬂt›rma laboratuvar›ndaki çal›ﬂmalar mükemmel gitmesine ra¤men Sokullu, 1977’de kesin dönüﬂ yapm›ﬂ. E¤itimini tamamlamak için ABD’de kalan Sanay Sokullu, eﬂinin bu karar›n› ülkesine
duydu¤u sevgiyle aç›kl›yor: “Adnan memleketine çok ba¤l› bir insand›. Âdeta nostalji içine düﬂtü. ABD’de kalmak ona çok
a¤›r geldi. Orada kalmay› daha çok, ben istiyordum. Çünkü oradaki tüm vaktimi üniversiteye gitmekle geçirmiﬂtim. Son olarak antropoloji e¤itimi ald›m, doktoraya
baﬂlad›m ve onu bitirmek istiyordum. Fakat Adnan o kadar rahats›z olmaya baﬂlad›
ki… Opera ve konserler için mevsimlik biletlerimiz vard›. Adnan bu tür etkinliklere
çok merakl›yd› ama onlara bile gidemez oldu. Bir gün dedim ki; ‘Adnanc›¤›m, bu kadar s›k›l›yorsan dönelim, bizi buraya ba¤layacak bir ﬂey yok.’ Sanki hemen ertesi gün
için ‘gidelim’ demiﬂim gibi beni orada b›rakt› ve kendisi döndü. Türkiye’ye ayak basar basmaz TÜB‹TAK’a girdi. Ben doktoram› tamamlay›ncaya kadar ABD’de kald›m. Türkiye’de çok mutlu oldu. Anlad›m
ki hele bu kuﬂak ülkesine inan›lmaz bir
ba¤l›l›k duyuyor. Bazen iﬂgal günlerini anlat›r, ‘‹stanbul’da ‹ngiliz askerlerinin yürüyüﬂünü gördü¤üm zaman bir kald›r›ma
oturup a¤lad›m’ derdi. Düﬂünün ufac›k bir

çocuktu o zamanlar. Hem ülkesine
hem ‹stanbul’a hem ‹stanbul Üniversitesi’ne hem de geçmiﬂine çok ba¤l› bir
insand›. Darüﬂﬂafaka’ya da öyle… O kadar ba¤l›yd› ki Darüﬂﬂafaka’ya, bana hep
oradaki y›llar›na dair hikâyeler anlat›rd›.
Özellikle ﬂimdi ismini hat›rlamad›¤›m Darüﬂﬂafaka’n›n bir müdüründen sevgiyle
söz ederdi. Onun, be¤endi¤i talebeleri
evine davet etti¤ini ve yaﬂam›n sosyal taraf›n› da ö¤retmeye çal›ﬂt›¤›n› söylerdi.”

“Benim ailem Darüﬂﬂafaka”
Adnan Sokullu’nun on iki yaﬂ›ndayken
kendi baﬂ›na gidip Darüﬂﬂafaka’ya kay›t oldu¤unu ve her zaman bunu övünerek anlatt›¤›n› belirten Sanay Han›m’dan Adnan
Bey’in hikâyesini en baﬂtan dinliyoruz:
“Adnan, babas›n› üç yaﬂ›ndayken, annesini
de dokuz yaﬂ›ndayken kaybediyor. Ablas›n›n yan›na s›¤›n›yor. Tabii harp seneleri…
Ablas›n›n eﬂi de vefat ediyor, a¤abeyine s›¤›n›yor. Ancak a¤abeyini de harpte kaybediyor. Osmanl› ‹mparatorlu¤u parçaland›¤› gibi aileler de parçalan›yor. Bir ﬂekilde Darüﬂﬂafaka’n›n babas›n› yitirmiﬂ çocuklar› ald›¤›n› ö¤reniyor ve kendi kendine gidip yaz›l›yor. Geniﬂ bir ailemiz olmas›na ra¤men Darüﬂﬂafaka’dan hep ‘ailem’ diye söz ederdi.
Darüﬂﬂafaka’n›n yan›nda amcalar, yengeler, kuzenler ikinci planda kal›yordu. Darüﬂﬂafaka ile ba¤lar›n› hiçbir zaman koparmad›. Türkiye’ye döndü¤ünde yönetimine de girdi. Bir laf vard›r: Darüﬂﬂafaka, ya çok h›rsl› insan yetiﬂtirir
ya da çelebi ruhlu. Hakikaten öyle... Adnan, çelebiydi, her ﬂeye raz›yd›. Hiç ald›rmazd›, k›r›lmazd›, gayet neﬂeliydi, daima gülerdi.”
Fizik tutkusu
Darüﬂﬂafaka’da baﬂlad›
Darüﬂﬂafaka’n›n Prof. Dr. Sokullu’nun hayat›ndaki rolünü ö¤renmek
için yapt›¤›m›z araﬂt›rmada ise oldukça ilginç bilgilere ulaﬂt›k. ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Metin Bolcal’›n, bilim adam›n›n hayat›na dair kaleme ald›¤› makaleye göre,
Prof. Dr. Sokullu’ya fizik tutkusunu
aﬂ›layan, daha sonra Teknik Üniversite’nin rektörlü¤ünü de yapacak

Prof.
Prof. Dr.
Dr. Sokullu’nun
Sokullu’nun hayat›ndan
hayat›ndan kesitler...
kesitler...

Darüﬂﬂ
afaka
y›llar›..
.
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Genç Sokullu Almanya’da (1933)

1979-81
1979-81 aras›nda
aras›nda Elektronik
Elektronik Cihaz
Cihaz Bak›m
Bak›m
ve
ve Onar›m
Onar›m Program›’na
Program›’na müdürken
müdürken gelen
gelen Amerikal›
Amerikal› hocalarla...
hocalarla...

olan, Darüﬂﬂafaka’n›n çiçe¤i burnunda fizik ö¤retmeni Prof. Dr. ‹lhami Civao¤lu’ndan baﬂkas› de¤il. Makalede, Prof. Dr.
Sokullu ile yap›lm›ﬂ bir söyleﬂiden ﬂu al›nt›ya yer veriliyor: “‹mparatorluk çökerken
toplumu da beraberinde sürüklüyordu, konaklar, köﬂkler vard› ama hepsi harabe hâline gelmiﬂti. ‹ﬂte bu nedenle ben de bir
yetim mektebine, Darüﬂﬂafaka’ya s›¤›nm›ﬂt›m. Lise bire geçti¤imiz y›l, yeni bir fizik
ö¤retmeni gelmiﬂti. Fransa’da okumuﬂ, p›r›l p›r›l, ateﬂ gibi bir genç. Fizik ﬂevkini ilk
kez onda tatt›m, okudu¤umu onunla anlamaya çal›ﬂt›m. Benim için en önemli etkisi, o zaman okutulan fizik kitab›n› anlamakta zorluk çekmem üzerine, o kitab›n Frans›zcas›n› okumam› önermesi olmuﬂtu ve
gerçekten bu anlamam› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›.”

“Adnan ne yapt›n?
Askerî haberleﬂmeyi kestin!”
Bolcal’›n makalesinde ayr›ca, çal›ﬂkanl›¤› nedeniyle Darüﬂﬂafaka’n›n fizik laboratuvar›n›n anahtar› kendisine teslim edilen
Sokullu’nun a¤z›ndan, o laboratuvarda yapt›¤› bir telsizle askeri haberleﬂmeyi nas›l
kesti¤i de bütün ayr›nt›s›yla anlat›l›yor:
“Laboratuvar gerçekten mükemmeldi.
Koca bir Reuhmcorf bobini vard› ve bu cihaz aç›k çekirdekli bir yüksek gerilim transformatörüydü. Bir batarya ba¤lan›nca üzerindeki tertibatla trafoya kesintili çok yüksek gerilim verir ve 10-15 santimlik ﬂimﬂekler ç›kart›rd›. Bir gün akl›ma bu cihaz yard›m›yla bir telsiz vericisi yapmak geldi. O za-

man Okmeydan› tepesinde bir askeri telsiz
istasyonu vard›. Buras› da indüksiyon makinesiyle çal›ﬂ›yordu. Verici nokta-çizgi Mors
alfabesi verirken öyle dehﬂetli k›v›lc›m sesleri ç›kar›yordu ki, sesi Hasköy’den duyuluyordu. Ben de öyle bir cihaz yapay›m, dedim. Gittim, Okmeydan›’ndaki astsubaylarla anlaﬂt›m. Sabahleyin 05.30’da birkaç dakikal›k Mors iﬂareti verecektim. Astsubaylar da iﬂaretimi alm›ﬂlarsa, hava raporundan
sonra tam 06.05’te ‘KAH’ diye iﬂaret vereceklerdi. Tayin etti¤imiz günde erkenden
laboratuvara indim. Tam 05.30’da cihaz›m›
çal›ﬂt›rd›m. Kocaman k›v›lc›mlar ç›k›yor ve
sabah›n loﬂlu¤unda antenin de hafif hafif ›ﬂ›¤› görülüyordu. Bir müddet sonra durup
dinlemeye geçtim. Bir de bakt›m bana
KAH iﬂareti veriyorlar. Onlar›n iﬂareti
de DAS. ‹ﬂaretten sonra Mors’la
uzunca bir ﬂeyler söylediler fakat
tam anlayamad›m. Heyecan›mdan
ve sevincimden ne yapaca¤›m› ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir halde manipleye sar›larak, ‘Ne söyledi¤inizi tekrarlay›n’
dedim. Cevap verdiler ama çok
h›zl› ve sert yaz›yorlard›. Alg›layabildi¤im kelimeler küfür anlam›n› taﬂ›yordu: Çekil aradan ...”
Bu s›rada laboratuvar›n kap›s› güm güm çalmaya baﬂlar. Adnan Sokullu koﬂar ve kap›y›
açar. Kap›da okul müdürü, büyük bir telaﬂla içeri girer ve
“Adnan ne yap›yorsun sen?
Askerî haberleﬂmeyi kesmiﬂ-

sin, hemen sök cihaz›, inzibatlar gelecek
ﬂimdi” der. Bir iki saat sonra gerçekten inzibatlar gelir. Y›l 1927… Telsiz yapmak yasak… Böyle bir giriﬂimin casusluk say›labilece¤i bir dönem… Böyle bir ortamda yaﬂanan olay›n sonunu ise Sanay Han›m’dan
dinliyoruz: “Adnan titreyerek askerlerin
huzuruna ç›km›ﬂ. Darüﬂﬂafaka’n›n müdürü
Adnan’› savunmuﬂ ve ‘Bu çocuk merak›ndan yap›yor, ondan casus falan olmaz’ demiﬂ askerlere… Adnan’›n özür dilemesiyle
de mesele kapat›lm›ﬂ.”

“Harika bir hocayd›”
Adnan Sokullu’nun en çok hocal›¤› sevdi¤ini belirtiyor Sanay Han›m ve ekliyor:
“Harika bir hocayd›. Ben talebesiyken,
fizik konferans salonunda deneyler
yapard›. Bu da talebelere çok cazip
gelirdi. Dersine bin-bin beﬂ yüz ö¤renci kat›l›rd›. Talebeler, sabahtan gelip yer tutarlard›. Hatta
bir keresinde askerî t›bbiyeliler ile siviller aras›nda yer tutma nedeniyle kavga bile ç›km›ﬂt›. Çünkü askerî talebeler,
s›ralara palaskalar›n›, kaputlar›n› koyar, ön taraflardan yer
tutarlard›. Hukuktan, iktisattan
talebeler dersini izlerdi. Çok güzel deneyler yapard› ve çok mutlu
olurdu. Amerika’da da çok sevilirdi. Bir keresinde doktorlar haftas›
nedeniyle bir etkinlik düzenlenmiﬂti.
Adnan’›n talebeleri de art›k doktor ol-
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2005’te aram›zdan
ayr›lan
Prof. Dr.
Sokullu’nun
eﬂi Sanay
Sokullu

muﬂ, pratisyenli¤e baﬂlam›ﬂ. Bizi de davet
ettiler, gittik. Tüm doktorlar orada... Öyle
bir kuyruk ki… ‘Hocam siz beni tan›mazs›n›z ama sizin ö¤rencinizdim” diyor herkes… Belki yüz kiﬂi vard› s›rada.”

Ultrasesi göze ilk o uygulad›
Prof. Dr. Sokullu, bilim dünyas›nda “ultrasesi göze uygulayan kiﬂi” olarak tan›n›yor.
Ultrases araﬂt›rmalar›na girmek isteyen
Case Western Reserve Üniversitesi T›p Fakültesi’nin ultrases bilen tecrübeli bir fizikçi aray›ﬂ›, onlar› Prof. Dr. Sokullu’ya götürmüﬂ. Hikâyenin devam›n› ise Sokullu ﬂöyle
anlat›yor: “Günün birinde ABD’den bir
mektup ald›m, ‘Bize gelebilir misin’ diye.
Ben klasik ultrases yap›yorum, yani tecrübem filan var ama hiçbir uygulamam yok.
Bir gün, gözü ﬂiﬂmiﬂ bir hasta var hastanede, nedenini bulam›yorlar, ‘Acaba senin
yapt›¤›n cihazla gözün içini ve arkas›n› görebilir miyiz? ﬁunu bu hastaya uygular m›s›n?’
dediler. Telaﬂlar›n› fark etti¤im için kabul
ettim. Aletleri tekerlekli bir masa üzerine
monte ettikten sonra hastaya gittik. Hastan›n gözü ﬂiﬂ ve kapal›. Göz kapa¤› üzerinden gözüne ultrases tatbik ettim ve transduseri de¤iﬂik yönlere çevirirken, bir de bakt›m bir büyük eko geliyor gözden. Sa¤dan
gönderiyorum dalgay›, sonra soldan gönderiyorum, fakat eko hep muayyen bir yerden

geliyor. Yeri gayet belirgin, gözün sol taraf›na do¤ru içerde, göz arkas›nda bir yer. Tereddütle göz arkas›nda yabanc› bir madde
var diyorum. Metalik bir ﬂey… Metal olmas›, tabii tahminden ibaret… Çünkü hedefin
bu kadar büyük eko verebilmesi için metal
bir parça olmas› gerek. Tahminime güvendiler ve han›m› ameliyata ald›lar. Gözün arkas›nda bir ince telden klips buldular. Han›m bir y›l önce bir göz ameliyat› daha geçirmiﬂ ve klips de o zaman unutulmuﬂ, o ç›k›nca kad›n düzeldi ve benim de itibar›m muazzam yükseldi. O zaman için böyle bir teﬂhise varmak, ilk defa oluyordu ve müthiﬂ bir
ﬂeydi. Bu vakadan sonra Amerikan devleti
yard›m elini uzatt› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan
araﬂt›rma fonu almaya baﬂlad›m. Bu yard›m
on yedi sene sürdü."
Sokullu’nun hocal›ktaki ünü Türkiye
ile s›n›rl› de¤il. Sanay Han›m’›n ABD’de
yaﬂad›¤› ve y›llar sonra bizimle paylaﬂt›¤›
an›s› Prof. Dr. Sokullu’nun bu konudaki
ününe dair güzel bir anekdot: “Adnan, seksen iki yaﬂ›ndayken bir kalp rahats›zl›¤› yaﬂad›. Amerika’ya götürdük, orada kalbine
ilk defa ﬂok yapan aleti takt›lar. O s›rada
Adnan’›n gözleri de az görmeye baﬂlam›ﬂt›. Bunun için bir göz doktorundan randevu ald›m. Hastaneye gittik, bir doktor koﬂarak geldi, ‘Bayan Sokullu, Adnan hocan›n bana gelmesi ne büyük ﬂeref. Müsaade
ederseniz asistanlar›mla tan›ﬂt›rmak istiyorum’ dedi.” Prof. Dr. Sokullu’nun en büyük arzusunun yaﬂl›l›k dönemlerini Darüﬂﬂafaka’da geçirmek oldu¤unu ifade eden
Sanay Han›m, “Adnan her zaman, ‘Orada
hayata baﬂlad›m, orada bitsin’ derdi. Fakat
çok ani hastaland›” diyor. Prof. Sokullu’nun sözcüklerin kökenlerine merakl› oldu¤unu da anlat›yor: “Hangi dile kimin ne
katt›¤›n› araﬂt›r›rd›. Çünkü Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca ve Arapça biliyordu.”
Adnan Sokullu’nun Amerika’dan döndü¤ü için hiç piﬂmanl›k duyup duymad›¤›n›
sordu¤umuz Sanay Han›m, “Hiç duymad›”
diyor ve ekliyor: “Bana ne yaz›yordu biliyor musunuz? Sanay, sokaktan geçen yo¤urtçunun, ‘yo¤urt’ diye ba¤›rmas› bana
George Szell yönetimindeki Cleveland Orkestras›’ndan çok daha güzel geliyor. Pazara bal›kç›lar›n, salatal›k satanlar›n seslerini
duymaya gidiyorum.”

Prof. Dr. Adnan
Sokullu kimdir?
1 Haziran 1910’da ‹stanbul’da do¤an
Adnan Sokullu, tahsiline Üsküdar’daki Özel ‹ttihat
ve
Terakki
Sultanisi’nde
baﬂlad›,
ard›ndan Resmî Üsküdar Sultanisi’ne geçti. Kendi baﬂ›na gidip Darüﬂﬂafaka’ya kay›t olan Sokullu Darüﬂﬂafaka’dan mezun oldu¤u y›l, yani 1929’da MEB bursuyla yüksekö¤renim için Almanya’ya gönderildi.
1935’te Aachen Teknik Üniversitesi’nden teknik fizik mühendisi diplomas›yla dönen Sokullu, ayn› y›l ‹stanbul Üniversitesi (‹Ü) Fen Fakültesi Fizik Kürsüsü’ne asistan olarak
atand›. 1936’da ‹Ü Fen Fakültesi Tecrübi Fizik Enstitüsü’ne geçti, 1939’da
ayn› enstitüde doçent oldu. 1949’da
doktoras›n› verdi, 1953’te profesörlü¤e yükseltildi. Sokullu, 1953-1954
y›llar›nda Fen Fakültesi'ne ba¤l› bir
araﬂt›rma merkezi kurup yan›na
genç ö¤rencileri de alarak, Ankara
Polis Radyosu'nun verici ve stüdyosunu, ‹stanbul Fen Fakültesi radyo
istasyonunu kurdu. Ankara-‹skenderun telsiz-telefon ba¤lant›s›, gizli
vericilerin yerlerini bulmak için geliﬂtirilmiﬂ özel al›c›lar ve hastane cihazlar›, Sokullu’nun baﬂ›nda bulundu¤u bu ekibin ürünüydü. 1956-1958
y›llar› aras›nda ‹Ü Fen Fakültesi Dekanl›¤›, 1957-63 y›llar›nda ‹Ü Tatbiki
Fizik Araﬂt›rma Müdürlü¤ü, 1963-64
aras›nda ise ‹Ü Denel Fizik Kürsü
Baﬂkanl›¤› görevlerini üstlendi.
1964’te emekliye ayr›ld›. Case Western Reserve Üniversitesi'nin ›srar›yla 1965'te tekrar ABD’ye giden
Sokullu, 1977'de kesin dönüﬂ
yaparak TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezi’nde Araﬂt›rma Müdürlü¤ü görevini üstlendi. 1980'de ENKA’da bir araﬂt›rma merkezi
kurarak baﬂar›l› çal›ﬂmalara imza
atan Sokullu, Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu üyeli¤i de yapt›.

29

30

GEÇM‹ﬁTEN BUGÜNE DARÜﬁﬁAFAKA

Darüﬂﬂafaka ile ‹ﬂ Bankas›,
70 y›l önce de 83 çocu¤un
hayat›n› de¤iﬂtirmiﬂti
Türkiye ‹ﬂ Bankas› ve Darüﬂﬂafaka Cemiyeti aras›nda 1939'daki Erzincan depreminde
babalar›n› kaybeden 83 çocu¤un e¤itimi için baﬂlayan iﬂ birli¤i,
geçti¤imiz sene start› verilen “81 ‹lden 81 Ö¤renci” projesiyle perçinlendi.

T

ürkiye ‹ﬂ Bankas› ve Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'nin “81 ‹lden 81
Ö¤renci” projesi birinci y›l›n›
doldururken, baﬂar›yla süren
bu proje, iki köklü kurumun 70 y›l önceki
baﬂka bir dayan›ﬂmas›n› ak›llara getirdi:
Erzincan Yetimleri. Ülkemizin yaﬂad›¤› en
büyük felaketlerinden biri olarak tarihe
geçen 1939 Erzincan depreminden sonra
yaralar› sarmak için harekete geçen ‹ﬂ
Bankas› ve Darüﬂﬂafaka'n›n yolu ilk kez bu
vesileyle kesiﬂmiﬂti. Deprem felaketine
u¤rayan ailelerden 83 çocuk, ‹ﬂ Banka-

s›'n›n deste¤iyle okula kabul edilmiﬂti. Bu
iﬂ birli¤i neticesinde ‹ﬂ Bankas›, “Erzincan Yetimleri”nin tüm e¤itim-ö¤retim
masraflar›n› üstlenmiﬂ ve onlara yeni bir
gelece¤in kap›lar›n› açm›ﬂt›.

Bir Erzincan yetimi: Bektaﬂ Erdem
Darüﬂﬂafaka-‹ﬂ Bankas› iﬂ birli¤iyle hayat› de¤iﬂen “Erzincan Yetimleri”nden biri
de emekli bankac› Bektaﬂ Erdem… Erdem,
1924'te Erzincan'da do¤muﬂ. Babas›n›
1939'daki büyük depremde kaybeden Erdem, 1940'ta ad›m›n› att›¤› Darüﬂﬂafa-

ka'dan 1945'te mezun olmuﬂ. Üzerinden
geçen onca y›la inat yolunun Darüﬂﬂafaka
ile kesiﬂti¤i günleri daha dünmüﬂ gibi hat›rlayan Erdem, iki kuruma da minnettar:
“Biz Darüﬂﬂafaka'n›n kölesiyiz. ‹ﬂ Bankas›'na da minnettar›z. Onlar›n sayesinde
adam olduk!”
Erdem hikâyesini, Darüﬂﬂafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya Y›ld›r›m'a anlatt›:
“Aral›k ay›ndaki depremden sonra depremzedeler Adana'ya nakledildi. Ben de, ailemden geri kalanlarla birlikte gittim. Bir
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“

‹ﬂ Bankas›-Darüﬂﬂafaka iﬂ birli¤iyle hayat› de¤iﬂen
“Erzincan Yetimleri”nden biri de emekli bankac›
Bektaﬂ Erdem… Uzun y›llar çeﬂitli bankalarda görev yapan
Erdem duygular›n› ﬂöyle dile getiriyor:
Biz Darüﬂﬂafaka'n›n kölesiyiz. ‹ﬂ Bankas›'na da minnettar›z.
Onlar›n sayesinde adam olduk!

gün benim de aralar›nda oldu¤um bir grup
çocu¤u K›z›lay'a ça¤›rd›lar, 'Okumak istiyor
musunuz?' diye sordular. Oradan ‹ﬂ Bankas› ﬂubesine gönderdiler. ‹ﬂ Bankas›'ndan bize yol paras› verildi. Trene bindik, Haydarpaﬂa'ya geldik. Denizi hayat›m›zda ilk kez orada
gördük. Trenden indikten
sonra vapura bindik. Vapur kalkarken zelzele oluyor zannettik. Vapurdan
inince bizi arabalara yerleﬂtirip do¤ru Darüﬂﬂafaka'ya götürdüler. Hiç
unutmuyorum 1940 y›l›n›n Mart ay›yd›, ders y›l›n›n bitmesine iki üç ay
kalm›ﬂt›. Ben orta ikinci
s›n›fa al›nd›m. O sene hepimiz s›n›fta kalm›ﬂ say›ld›k, seneyi kaybettik.”

“Yata¤›m› bile Darüﬂﬂafaka
gönderdi”
Okulu bitirdikten sonra annesinin
Konya'ya taﬂ›nd›¤›n› anlatan Erdem, mezuniyetten sonra da Darüﬂﬂafaka'dan destek görmüﬂ:
“Okul bittikten sonra param yoktu.
Durumu Darüﬂﬂafaka Cemiyeti'ne anlatan
bir mektup yazd›m. Cemiyet, bana 15 lira
gönderdi. O zamanlar, maddi imkânlar› k›s›tl› lise mezunlar›, yurdu olan yüksekokullarda tahsillerini sürdürmeyi tercih
ederdi. Fakat ben, geç kalm›ﬂ ve bu okullar›n kayd›n› kaç›rm›ﬂt›m. Bunun üzerine
Yüksek Ticaret Okulu'na kay›t yapt›rd›m.
Darüﬂﬂafaka'dan da bana bir yatak gönderildi. Aileme para göndermek için çal›ﬂmak zorundayd›m, yüksekokula devam
edemiyordum. Bu arada ‹ﬂ Bankas›'n›n,
Darüﬂﬂafaka'dan mezun olduktan sonra
tahsilini sürdüren Erzincan yetimlerini
desteklemeyi sürdürdü¤ünü ö¤rendim.
Destek için müracaat ettim ve Banka'da
çal›ﬂmam ﬂart›yla baﬂvurum kabul edildi.”

“81 ‹lden 81
Ö¤renci” projesi
bir yaﬂ›nda

”

‹ﬂ Bankas› okuttu, bankac› oldu
‹ﬂ Bankas›'n›n Bahçekap› ﬁubesi'nde
çal›ﬂmaya baﬂlayan Erdem, bir süre sonra
okulu tamamen b›rakm›ﬂ ve memur olarak
girdi¤i ‹ﬂ Bankas›'nda sürekli yükselmiﬂ,
ﬂef yard›mc›s›, ﬂef ve
ikinci müdür olmuﬂ. Sonradan ‹ﬂ Bankas› Genel
Müdürü de olan Ahmet
Dall›'n›n genel muhasebe
müdürüyken kendisine
takdirname ve 300 liral›k
“taltif ikramiyesi” verdi¤ini söyleyen Erdem, ‹ﬂ
Bankas› y›llar›na dair bir
an›s›n› da ﬂöyle paylaﬂt›:
“Eskiﬂehir
ﬁubesi'nde ikinci müdür olarak çal›ﬂ›yordum, ﬂube
müdürü aya¤›n› burkmuﬂ, iﬂe gelemiyordu.
Beni evine ça¤›rd› ve
'Sen gelece¤in yöneticisisin, benim yoklu¤umda git, benim odamda çal›ﬂ' dedi. Ben
öyle yapmad›m ama masam› müdür odas›
kap›s›n›n yan›na taﬂ›d›m.”
Uzun y›llar ‹ﬂ Bankas›'nda çal›ﬂt›ktan
sonra Zeytino¤lu grubuna ait Esbank'a geçen Erdem, Eskiﬂehir merkezli bankada
da önemli görevler üstlenmiﬂ:
“Eskiﬂehir ve civar›nda on alt› Esbank
ﬂubesinin aç›lmas›nda görev ald›m. Zeytino¤lu/K›l›ço¤lu grubunun kömür iﬂi ile
banka iﬂi iç içeydi, bunlar› birbirinden
ay›rd›m. Bana 'genel müdür vekili unvan›'
verdiler.”
Erdem, 1957-1966 aras›ndaki çal›ﬂmalar›yla Esbank'›n Türk bankalar› aras›nda yükselmesinde, mevduat s›ralamas›nda dördüncü s›raya kadar ç›kmas›nda da büyük
katk›s› oldu¤unu ifade etti. Kariyerine Akbank'ta devam eden Erdem, Konya, Bursa,
Kayseri ﬂube müdürlü¤ü ve Kayseri bölge
müdürlü¤ü gibi görevlerde bulunduktan
sonra emekli olmuﬂ. Bugün Erdem yaﬂam›n› Bursa'da sürdürüyor.

“81 ‹lden 81 Ö¤renci” projesinin
birinci y›l› ‹ﬂ Bankas›'n›n Darüﬂﬂafaka'ya
bu y›l baﬂlayan ö¤renciler için düzenledi¤i
bol e¤lenceli bir yemekle kutland›.

Türkiye ‹ﬂ Bankas› ve Darüﬂﬂafaka
Cemiyeti'nin 2008-2009 e¤itim-ö¤retim döneminde “81 ‹lden 81 Ö¤renci” projesiyle baﬂlat›lan iﬂ birli¤inde birinci y›l geride kald›. Türkiye'nin en önemli e¤itim projelerinden biri olan “81 ‹lden 81 Ö¤renci”
projesinin birinci y›l›, 3 Eylül'de, ‹ﬂ
Bankas›'n›n Darüﬂﬂafaka'ya bu y›l
baﬂlayan dördüncü s›n›f ö¤rencileri
için Çaml›ca'daki sosyal tesislerinde organize etti¤i bol e¤lenceli bir
yemekle kutland›. Proje, Darüﬂﬂafaka s›nav›n› kazanan 81 ö¤rencinin, baﬂta e¤itim olmak
üzere, giyim, g›da, bar›nma gibi tüm
giderlerinin ‹ﬂ Bankas› taraf›ndan karﬂ›lanmas›n› ve
ö¤rencilerin üniversite e¤itimleri s›ras›nda da desteklenmelerini içeriyor. ‹ﬂ Bankas›, ilk ö¤rencilerin üniversiteden mezun olacaklar› on
dördüncü y›l›n sonunda projeye 100 milyon dolar› aﬂk›n
kaynak aktarm›ﬂ ve toplam
1.134 ö¤rencinin e¤itimini
sa¤lam›ﬂ olacak.
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918 ‹hsan… Burada!
Bir asra yaklaﬂan ömründe Musahipzade Celal’den Aziz Nesin’e,
R›dvan Cebiro¤lu’ndan Salah Birsel’e paylaﬂmad›¤› an› yok ama Darüﬂﬂafaka’da
geçirdi¤i on y›l›n yeri çok ayr›. Türk tiyatro ve sinemas›n›n emektarlar›ndan
‹hsan Devrim, “O, harika bir an›… Allah’tan Darüﬂﬂafakal›y›m ben” diyor.

D

arüﬂﬂafaka E¤itim Kurumlar›’n›n bir buçuk asra yak›n geçmiﬂi boyunca, hayat›n› de¤iﬂtirdi¤i binlerce çocuktan sadece
biri Türk tiyatrosunun ve sinemas›n›n

emektar sanatç›s› ‹hsan Devrim. Pek ço¤umuz için o, 90’l› y›llarda milyonlar› televizyon baﬂ›na kilitleyen “Süper Baba” adl› televizyon dizisinin Sürmeneli Yakup dedesi…
‹stanbul ﬁehir Tiyatrolar›’n›n yaﬂayan en eski sanatç›s› olma unvan›n› elinde bulunduran ‹hsan Devrim, ‹stanbul Etiler’deki evinin kap›s›n› çald›¤›m›zda 69 y›ll›k hayat arkadaﬂ› ‹lhan Han›m ile birlikte bizi karﬂ›lad›.
Onun için önemli olan tek ﬂey, bizim Darüﬂﬂafaka için evine gidiﬂimizdi. ‹lk sorusu “Darüﬂﬂafakal› m›s›n›z?” oldu. Salonunun duvar›nda bir Darüﬂﬂafaka flamas› as›l›yd›, televizyonun üzerinde de Darüﬂﬂafaka’n›n verdi¤i bir plaket duruyordu. Üzerinden geçen
73 y›la karﬂ›n hiç yitmemiﬂ bir Darüﬂﬂafakal› ruhuydu karﬂ›m›zda duran… Hikâyesini
dinlemeden önce bu ba¤l›l›¤›n nedenini sormadan alam›yoruz kendimizi. Tek bir cümle kuruyor Devrim: “Darüﬂﬂafaka sayesinde
hayat›m de¤iﬂti, sokak çocu¤u olmak yerine, okumuﬂ insan oldum.”
‹hsan Devrim ile sohbetimizde söz sözü
açt›, an›lar baﬂka an›lar› getirdi, her hikâyenin içinden yeni hikâyeler ç›kt›. Darüﬂﬂafaka’da 1926-1936 y›llar› aras›nda e¤itim
görmüﬂ ‹hsan Devrim. Okul numaras›
918. “Darüﬂﬂafaka’da Kazaska ‹hsan’›m” diyor ve aç›kl›yor: “O y›llarda okullarda kazaska oynama
merak› vard›. Ben de herkesi s›y›r›p, atm›ﬂt›m.”
1914’te Üsküdar’da do¤an
Devrim, hikâyesini ﬂöyle anlat›yor: “Babam, Osmanl› ordusunda binbaﬂ›l›¤a kadar
yükselmiﬂ. Babam›n subayl›k dönemini de¤il,
emeklili¤ini hat›rl›yorum. Üsküdar, ‹nadiye
Mahalle-

si’nde Bakkal Sokak’ta oturuyorduk. Bu soka¤›n ad›, daha sonra Musahipzade Celal
Sokak olarak de¤iﬂti.” Bu noktada Devrim,
Türk tiyatrosunun kilometre taﬂlar›ndan
Musahipzade Celal ile ayn› sokakta oturduklar›n› ve kendisinden çok büyük yak›nl›k
gördü¤ünü söylüyor: “Musahipzade Celal
amcadan çok yak›nl›k gördüm. Darüﬂﬂafaka’da bir devir perﬂembe-cuma, bir devir de
cumartesi-pazar hafta tatili vard›. Annem
bir zaman Ankara’da yaﬂad›¤› için ben daimi
-Darüﬂﬂafaka’da “bekâr” derlerdi- kal›yordum. Musahipzade Celal amca dedi ki: ‘Bekârl›ktan ç›kacaks›n, hafta tatillerinde bize
geleceksin.’ Böylece bir dönem hafta tatillerinde Musahipzade Celal amcan›n evine ç›kt›m.” ‹hsan Devrim, Musahipzade Celal’e
dair bir baﬂka an›s›n› ise ﬂöyle dile getiriyor:
“Musahipzade Celal amca, o kadar beyefendi bir insand› ki… Ben resme de merakl›yd›m. Darüﬂﬂafaka’da da resim kâ¤›d› veriyorlard›. Her hafta bir tane Celal amcaya götürürsem, bana 25 kuruﬂ veriyordu. Ben sevinçten uçuyordum tabii. Düﬂünün, o günlerde on beﬂ günde bir bekâr ayl›¤› 20 kuruﬂtu.”

Bakkal ç›rakl›¤›na giden yoldan dönüﬂ
Darüﬂﬂafaka ile tan›ﬂma hikâyesini anlatmas›n› istiyoruz usta sanatç› Devrim’den:
“‹ptidai mektebi yani ilkokulu Üsküdar Toptaﬂ›’ndaki Sokullu Mehmet Paﬂa’da okudum. Üsküdar, Paﬂa Kap›s›’nda sultani yani
orta ve lise ad›n› alan okul var. Ancak babam
yok, ölmüﬂ. Annem bekâr çamaﬂ›r› dikiyor.
Öyle geçiniyoruz. Sultani mektebine nas›l gidece¤iz? Oran›n kitaplar›na, defterlerine param›z yetecek gibi de¤il. O dönem çocuklar
için ayakkab› tamircili¤i ile bakkal ç›rakl›¤›
makbul iﬂler. Çünkü ikisinde de bahﬂiﬂ var.
Benim de bunlardan birinde çal›ﬂmam gerekiyordu. ‹nadiye’de iki kahve vard›. Biri Arnavut’un Kahvesi, di¤eri de Bekçinin Kahvesi… Bekçinin Kahvesi’nden babacan bir
komﬂu bana, ‘O¤lum sana yaz›k oluyor, sen
niye Darüﬂﬂafaka’n›n imtihan›na girmiyor-
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Devrim’in
Darüﬂﬂafaka’ya
baﬂlamad›¤›
döneme ait
bir foto¤raf›...

sun?’ diye sordu. ‘Darüﬂﬂafaka ne?’ dedim.
‘Bilmiyor musun?’ dedi ve Darüﬂﬂafaka’y›
bana anlatt›. Y›l 1926… ‘ﬁimdi Darüﬂﬂafaka’n›n imtihan› var. Girmek istersen, ben seni götürürüm’ dedi. 1926’da Darüﬂﬂafaka’n›n imtihan›na girdim ve kazand›m.”
Ancak s›nav› kazanmakla her ﬂey bitmemiﬂ. Çünkü 1926 senesinde Darüﬂﬂafaka
seksen çocuk alacakm›ﬂ ve bunlar›n k›rk› s›navs›z olarak Darüleytan’dan yani Yetimler
Mektebi’nden gelecekmiﬂ. Oysa o y›l s›nav›
yetmiﬂ çocuk kazanm›ﬂ. Hikâyenin devam›n›
yine ‹hsan Devrim’den dinleyelim: “O devirde ‘Darüleytan’ diye yetimlerin bir mektebi
vard›. Onlar anas›z babas›z, tamamen fakir
çocuklar. ‹mtihanla kazanan yetmiﬂ ö¤renci
için kura çekiliﬂi yap›laca¤› bize bildirildi.
Kurada üç seçenek var: Mektep, ihtiyat ve
boﬂ. Kura heyetinin baﬂ›nda ise Darüﬂﬂafaka’n›n yetiﬂtirdi¤i büyük müzisyen Kaz›m
Us var. Çektim, boﬂ… Ana o¤ul baﬂlad›k a¤lamaya… Fatih’teki Darüﬂﬂafaka’n›n binas›ndan demir kap›ya gelmek için bir yokuﬂ vard›. ‹ﬂte o yokuﬂu a¤laya a¤laya ç›kt›k. Yapacak bir ﬂey yok. Bakkal ç›rakl›¤› ya da benzer
bir iﬂ ﬂart art›k. Okumama imkân yok. Eve
gittik. Bakkal komﬂumuz var, annem beni
yan›na ç›rak olarak almas› için onunla konuﬂtu. Bakkal, ‘Al›r›m ama para veremem. Yaln›zca ö¤leleri benimle beraber yemek yer’
demiﬂ. Annem bunu da kabul etti.”

Türkiye’nin ilk çocuk psikiyatr›
914 R›dvan arkadaﬂ›yd›
Bakkal ç›ra¤› olmay› beklerken, Darüﬂ-

“

Tek bir cümle kuruyor Devrim:
“Darüﬂﬂafaka sayesinde hayat›m de¤iﬂti, sokak çocu¤u
olmak yerine, okumuﬂ insan oldum.
ﬂafaka’dan gelen bir mektupla hayat›n›n de¤iﬂti¤ini o günün heyecan›yla anlat›yor ‹hsan Devrim: “Kuran›n üzerinden yedi sekiz
gün geçti. Selim Paﬂa Tekkesi’nin yan›ndaki bir evde oturuyoruz. Henüz bakkal ç›rakl›¤›na baﬂlamam›ﬂ›m. Kap›m›z çal›nd›, ard›ndan da ‘Posta’ diyen bir ses… Bizim de postayla falan hiç alakam›z yok. Kahverengi sar› aras› bir zarf… Sa¤ taraf›nda Darüﬂﬂafaka
yaz›yor. Zarf› açt›m, anneme hitaben yaz›lm›ﬂ: ‘ﬁu tarihte, ﬂu saatte, çocu¤unuzla beraber Darüﬂﬂafaka Müdürü Ali Kamil Akyüz’ü görmeniz icap ediyor.’ Mahalledeki
amcalara gösterdik, ‘Hay›rl› bir iﬂ bu, gidin,
boﬂuna ça¤›rmazlar’ dediler. Annemle birlikte Darüﬂﬂafaka’ya gittik. Ali Kamil Bey’in
huzuruna ç›kt›k. Ali Kamil Akyüz, Darüﬂﬂafakal› ﬂair ‹smail Safa’n›n kardeﬂi. O da Darüﬂﬂafaka’da okumuﬂ ve Darüﬂﬂafaka’ya
müdür olmuﬂ. Senelerce de Darüﬂﬂafaka’n›n unutulmaz müdürlerinden birisi oldu. ‹stanbul mebusu seçilince müdürlü¤ü

”

b›rakt›. Çok de¤erli bir insand›. ‹smail Safa,
Vefa ve Ali Kamil kardeﬂler… Üçü de Darüﬂﬂafaka’da okumuﬂ. Ali Kamil Bey dedi ki:
‘‹hsan’›n kuras›nda bir yanl›ﬂl›k olmuﬂ. Çekti¤i kâ¤›d›n bir taraf›nda boﬂ, di¤er taraf›nda
ise dördüncü ihtiyat yaz›yormuﬂ. ‹mtihan›
kazananlar›n kimi sa¤l›k durumu müsait olmad›¤› kimi ise tahkik sonucu babas›n›n oldu¤u ortaya ç›kt›¤› için kay›t yapt›ramad› ve
böylece s›ra dördüncü ihtiyata geldi. Bu vaziyette ‹hsan’› al›yoruz.’ Çok mutlu olduk tabii… Ben ilkokulu bitirdi¤im hâlde, dördüncü s›n›ftan yani iki sene geriden baﬂlamaya
‘eyvallah’ dedim. E¤er biraz Frans›zca bilseydim, y›l kayb›m da olmayacakt›. O y›l Darüleytan’dan k›rk çocuk geldi, iki ﬂube olduk. ‹mtihanla kazanlar ve Darüleytan’dan
gelenler... Onlardan biri de ‹stanbul T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kürsüsü kurucusu ve Türkiye’nin ilk çocuk psikiyatrlar›ndan Prof. Dr. R›dvan Cebiro¤lu, yani 914
R›dvan idi.”
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917 Nusret: Aziz Nesin
‹hsan Devrim’in Darüﬂﬂafaka y›llar›na
dair an›lar›nda yer alan ilginç isimlerden biri de edebiyat›m›z›n tart›ﬂ›lmaz kalemi Aziz
Nesin kuﬂkusuz: “Ortaokul ikinci s›n›ftay›m. Benim numaram 918 ‹hsan, yan›mda
917 Nusret var yani Aziz Nesin… Nusret,
kendi hâlinde, p›s›r›k bir o¤lan… Yedinci s›n›fta Nusret okuldan ayr›ld›, çünkü öldü san›lan babas› geri gelmiﬂti.”
Yazar ‹hsan Devrim
Bir dönem edebiyata merak salan, "Evimiz", "Hat›ralar" ve "Yemen Türküsü" adl›
yay›mlanm›ﬂ üç kitab› bulunan Devrim’in
yaz›n dünyas›ndaki yolculu¤u da Darüﬂﬂafaka’daki y›llar›nda baﬂl›yor: “1930’lu y›llarda
edebiyata merak sald›m. O y›llarda Resimli
Ay diye bir mecmua ç›k›yordu. Bir de Küçük Hikâyeler Koleksiyonu adl› yine bir ilave mecmua yay›mlan›yordu. Bunlar, bir hikâye müsabakas› açt›. Yedinci s›n›ftay›m.
Benim Darüﬂﬂafaka’daki numaram 918, bir
de yan›mda arkadaﬂ›m var: 919 Rüﬂtü… ‹ki
hikâye yazm›ﬂ›m, ikisini de müsabakaya
sokmak istiyorum. Bir hikâyemi Rüﬂtü’nün
ad›na soktum ve o hikâye müsabakay› kazand›. Resimli Ay Matbaas› Rüﬂtü’ye on, on
beﬂ cilt kitap ve mecmua hediye etti. Yar›ﬂmay› kazand›ktan sonra Varl›k dergisine
abone oldum, hikâyelerim Varl›k’ta ç›kmaya
baﬂlad›. 1934 senesinde imzam iyice meﬂhur olmuﬂtu, Sait Faik, ‹hsan Devrim ve
Ümran Nazif…”
Lise birinci s›n›ftayken Gündüz adl› dergiyi ç›karmaya baﬂlayan Devrim, hayat›n›n
bu dönemine dair ise ﬂu bilgileri veriyor:
“Robert Koleji’nden arkadaﬂlarla tan›ﬂt›k.
Onlar bir mecmua ç›karmak istiyordu. Beni
de aralar›na ald›lar. Yücel mecmuas›… Bu
mecmua senelerce ç›kt›. Sonra ‘Neden kendim bir mecmua ç›karm›yorum?’ dedim ve
lise birinci s›n›ftayken Gündüz’ü ç›kard›m.
Beﬂ sene de sürdü. 1938’de hukuk fakültesindeyim. Eﬂim de hukukta okuyor. Yeni tan›ﬂm›ﬂ›z. O ikinci, ben birinci s›n›ftay›m.
Gündüz’ü devam ettirmek için ç›rp›n›yorum. ‘Çok yoruluyorsun, b›rak art›k’ dedi.
Onun sözünü dinledim, bir sene daha devam
ettikten sonra mecmuac›l›¤› b›rakt›m. Ard›ndan da üç arkadaﬂ, ABC Kitapevi’ni açt›k: Hikâyeci ve gazeteci Burhan Arpad, ﬂair Salah
Birsel ve ben… Ankara Caddesi’nden Ca¤alo¤lu Yokuﬂu’na girince sol kolda Maarif Kitapevi vard›. Onun üstünde bir dükkân kiralad›k. ‹ﬂ taksimi de yapt›k. Her gün birimiz

Ankara’da
Hakimiyet-i Milliye
gazetesinde çal›ﬂt›¤›
dönemde...

dükkân› açacak, temizli¤ini yapaca¤›z… Allah rahmet eylesin Salah Birsel su koyuvermeye baﬂlad›. ‘Ben ﬂairim, dükkân süpüremem’ falan diye. Böyle bir huzursuzluk ç›k›nca Burhan da, ben de ayr›ld›k. ABC Kitapevi’nin karﬂ›s›nda bir kasap vard›. O dükkân› kiralad›m ve Devrim Kitapevi’ni açt›m.
Devrim Kitapevi uzun y›llar devam ederdi
fakat R›fat Ilgaz’›n ‘S›n›f’ kitab›n› ben bast›m. Allah rahmet eylesin R›fat Ilgaz, sol e¤ilimli bir arkadaﬂt›, resmî olmayan bir sol partiye de azaym›ﬂ. ‘S›n›f’› bas›nca Tophane’deki Örfi ‹dare Mahkemesi’ne yani S›k›yönetim Mahkemesi’ne gittik. Bunun üzerine
Devrim Kitapevi’ni satmaya mecbur kald›m.
Çünkü avukat tutacak param yoktu. O devirde böyle solcu davalara avukatlar büyük paralar al›rd›. Nitekim dükkân› 3 bin liraya satt›m, tamam›n› da avukata verdim.”

‹hsan Devrim sahnelerde…
Tiyatroyla tan›ﬂmas› da Darüﬂﬂafaka y›llar›na rastl›yor Devrim’in: “Daha okuldayken, Üsküdar Gençler Mahfeli diye amatör
bir tiyatro toplulu¤u kurduk. Böylelikle Darüﬂﬂafakal› ve Üsküdarl› arkadaﬂlar›mla beraber piyesler haz›rlamaya baﬂlad›k. Üsküdar park›n›n karﬂ›s›nda Cumhuriyet Halk
Partisi’nin (CHP) binas› vard› ve CHP salonunu bize verdi. Cumartesi-pazar günleri o
salonda temsiller vermeye baﬂlad›k. Üsküdar halk› bizi kucaklad›. Musahipzade Celal
amca zaten elimden tutuyor, bize yard›m
ediyordu, Üsküdarl› ressam Cevat Bey, dekorlar›m›z› boyuyordu. Böyle psikolojik bir
anlaﬂma var, sanat anlaﬂmas›… Ama amatör
tiyatro toplulu¤umuzun dört beﬂ üyesi Darüﬂﬂafakal›… Darüﬂﬂafakal›lar oyundan son-

ra bizim evde yat›yor. Zavall› annem, evin
büyük bir sofas› vard›, oraya ﬂilteler sermeye baﬂlad›. Yatakhane gibi yapm›ﬂt›k. Böyle
bir hayat›m›z oldu.”

Perde aç›l›yor
Devrim birinci y›l›n sonunda hukuk e¤itimini b›raksa da, okulda tan›ﬂt›¤› bir üst s›n›ftan ‹lhan Han›m ile iliﬂkisini sürdürmüﬂ
ve 1940 senesinde hayat›n› birleﬂtirmiﬂ:
“Evlendim, Bak›rköy’e yerleﬂtim. Bak›rköy
Halkevi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Tam amatör bir tiyatroculuk hayat›m›z vard›. ‹yi bir
oyuncu olan Turhan Göker de halkevinde
bizimle çal›ﬂ›yordu. Ayn› zamanda ﬁehir Tiyatrosu’nda da vazifeliydi. Israrla benim ﬁehir Tiyatrolar›’na müracaat etmemi istiyordu: ‘Suflör olarak baﬂla, sonra oyunculu¤a
geçersin, senin kabiliyetin var.’ ﬁehir Tiyatrolar›’nda Darüﬂﬂafaka’dan bir arkadaﬂ›m
da vard›. Bir s›n›f üstümdeydi, sonradan Darüﬂﬂafaka’y› b›rakt› ve tiyatroya girdi: Sami
Ayano¤lu… 1950 veya 1951 y›llar›nda ﬁehir
Tiyatrolar›’ndan bir mektup ald›m. Tepebaﬂ›’ndaki ﬁehir Tiyatrolar›’nda Yönetmen
Mahmut Moral›’y› görmem isteniyordu.
Me¤er Turhan Göker benim ad›ma ﬁehir
Tiyatrolar›’na müracaatta bulunmuﬂ.”
Davete icabet eden Devrim, o günü
ﬂöyle anlat›yor: “Demokrat Parti (DP), iktidar› Halk Partisi’nden alm›ﬂt›. ﬁehir Tiyatrolar›’nda bir heyet, CHP dönemindeki talimatnameyi yenilemek için toplanm›ﬂ. Heyetin içinde de arkadaﬂlar›m var. Çünkü
ben de bir ara politikaya bulaﬂm›ﬂt›m. Bak›rköy’de DP’nin ilçe baﬂkanl›¤›n› üstlenmiﬂtim. Gitti¤im gün talimatnameyi yapacak heyet toplant›dayd›. Heyetin içinde
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Aynaroz Kad›s› adl› oyunda (1968).
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Devrim,1988’de çekilen
Bir Beyin O¤lu adl› filmde
oyuncu arkadaﬂlar›yla birlikte...

1967-68 y›llar› aras›nda sahnelenen Koca
Da¤lar A¤as›’nda da rol ald›.

sonradan Trabzon milletvekili olan bir arkadaﬂ›m, Selahattin Karayavuz da var. Selahattin beni görüce, ‘Ne ar›yorsun burada?’
diye sordu. Mahmut Moral› da ‘‹hsan’› suflör olarak al›yoruz ama rol de verece¤iz’
dedi. Selahattin ‘Öyleyse hemen kayd›n› yapal›m’ dedi ve benim kayd›m› hemen yapt›lar. Böylece ﬁehir Tiyatrolar›’nda suflör
olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Derken küçük

rollerde oynad›m. Sonra Vasfi R›za (Zobu)
Bey beni komedi k›sm›na ald›. O y›llarda
komedi ve dram ayr› binalardayd›. ﬁimdi
ikisi de yok. ﬁehir Tiyatrolar›’na böyle girdim, yükseldim ve 1973’te k›demli sanatç›
olarak emekli oldum.”

Bir mart› gibi…
Bir ﬂiirinin tango olarak bestelendi¤ini

Bir diziyle gelen ﬂöhret
1993-1997 y›llar› aras›nda bir özel kanalda yay›mlanan “Süper Baba” adl› dizi
emektar oyuncunun geniﬂ kitlelerce tan›nmas›na vesile olmuﬂ. Belki de bu nedenle o dizide oynad›¤› Sürmeneli Yakup dede rolünün kendisini en fazla heyecanland›ran rol oldu¤unu söylüyor: “Dizi beﬂ sene devam etti, onun arkas›ndan ‘Baba Evi’
geldi. Seyirci beni be¤endi. Ben de o be¤eniye lay›k olmaya çal›ﬂt›m. ‘Süper Baba’da
seslendirmeyi Müﬂfik Kenter yapt›. Fevkalade konuﬂtu, rolün büyümesinde Müﬂfik’in de çok katk›s› oldu. Daha sonra do¤ru dürüst senaryo gelmedi. Birtak›m ﬂirketler, senaryolar› yollad› ama baz›s› gayri ahlaki baz›lar› da yobaz propagandas›
yap›yordu. Ben bunlar›n ikisini de oynamam. Daha fazla para vereceklerini söylediler ama her ﬂey para de¤il. O yüzden o kötü teklifleri kabul etmedim.”

ö¤reniyoruz ‹hsan Devrim’den: “ﬁiir yazd›¤›m iddias›nda de¤ilim ama Varl›k, Yücel
gibi mecmualarda manzumelerim bas›ld›.
Hatta “Bir mart› gibi” adl› manzumem tango olarak bestelendi. 1940 senesiydi, eﬂimle henüz flört ediyoruz, niyetimiz ciddi, aileler de biliyor. ‹lhan Han›m, kardeﬂi Fahri
ve ben pikni¤e gitmiﬂiz. Bir müzik sesi geliyor. ﬁark›n›n sözlerine dikkat ediyorum,
‘Çocuklar, bu sözler benim’ diyorum. Fahri
müzi¤in geldi¤i yere gitti, yeniden çald›rd›.
O y›llar ‘Sahibinin Sesi’ adl› bir plak ﬂirketi
vard›. Plak oradan ç›km›ﬂ. Day›m›n avukatlar›yla görüﬂtüm. Telif hakk› alabilece¤imi
söylediler ve onlar meﬂgul oldular. O plak
muazzam satm›ﬂ, ben de muazzam para ald›m. Evlenirken evimizin eﬂyas›n› o telif
hakk›yla ald›k.”
Bir asra yaklaﬂan ömründe unutamad›¤›
bir an›s›n› sordu¤umuzda da en büyük an›n›n Darüﬂﬂafakal› olmak oldu¤unu söylüyor
Devrim ve ekliyor: “O harika bir an›… Allah’tan Darüﬂﬂafakal›y›m ben…”

Tango olarak bestelenen ﬂiiri…
Bir mart› gibi
Uzaklar› özleyen bir mart› gibi kaçt›n,
Sevgimin sahilinden, gözlerimin ufkundan
Bir yaz bulutu gibi geldin ve uzaklaﬂt›n
Bir ya¤›ﬂ›n sesidir içimde senden kalan
Fakat bulutlar yine toplan›rlar bir akﬂam
Ve bir sabah mart›lar, döner sahillerine
Sen de bir mart› gibi dönsen sana kavuﬂsam
Bir yaz ya¤muru gibi içime ya¤san yeniden.

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

