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Sevgili Ağabeylerim ve 
Kardeşlerim,

Darüşşafaka'nın bize verdiği eğitimi
ve ahlak kurallarını bu yuvada
bazıları üç, beş bazıları da sekiz, on
sene tam olarak yaşayıp ayrıldı ama
Daçkalı olmayı, kaldığı süre dikkate
alınmaksızın hayat boyu kazandı.
Bu yuva bizlere, -en azından 
çoğumuza- bir taraftan Daçka 
sonrası hayatta belirli bir gururla
taşıdığımız Daçkalı kimliğini
verirken, diğer taraftan da bir
referans ve en önemlisi başarı ve ekmek parası kazandırdı. 

Şu andaki Cemiyet yönetimimiz olağanüstü bir emek ve
çalışkanlıkla 1.000’e yakın genç kardeşimize iyi bir eğitim
sağlamak, onları iyi birer insan olarak yetiştirmek ve
mümkün olan en iyi koşulları sağlamak için gece gündüz
çalışıyor.

Hedeflerinin en zor olanı, bütçeyi her sene ucu ucuna 
tutturmak için, her kesimden, kurumlardan ve şahıslardan
bizim yetiştiğimiz sıralardaki şimdiki çocukların senelik
giderlerini karşılayacak geliri temin etmek amacıyla bağış
talebinde bulunuyorlar. Ancak üçüncü şahıslardan bu bağışı
isterken bir şeyleri çok ama çok eksik. 

Şu soru karşısında verebilecekleri cevap ise çok ama çok
sıkıntılı; 

“Acaba sizin içinizden çıkan Darüşşafaka'da okumuş gerçek
Daçkalılar kendi yuvalarına ne kadar yardımda bulunuyor?
Toplamı binlerce kişi olması gereken Daçkalılardan kaçı
sürekli ve kendini uzun süreli taahhüt altına alarak eski 
yuvasına yeni çocuklar için bağışta bulunuyor?”

Cevap üzüntü verici ; 2012’de
sadece ve sadece 329 eski
Daçkalının toplam maddi katkısı
798 bin lira. Kendi okuluna, kendi
okuduğu yere geri dönüş 
yapmayan bir Daçkalı  topluluğu
nasıl olur da üçüncü şahıslardan
kendi yapmadığını isteyebilir? 
Bu çok önemli bir referanstır
bağışçılar için...

Sorarlar adama. Cevap yok.

Bize okul çağlarında maalesef bu
"bağış" kavramını öğretmediler.

Ama artık zamanı geldi. Biz şimdi yetişen nesile bunu
öğretelim. Az veya çok, gerçekten önemli değil ama
sayılarımızı artırmamız gerekir ki Cemiyette çaba gösteren
arkadaşlarımızın ellerine gururla, Daçkalıların
Darüşşafaka'ya olan inançlarını gösterecek bir tablo 
verelim.

Sustainability, Commitment, Continuity... 

Sürdürülebilirlik, Bağlılık, Süreklilik...

O zaman inandırıcı olacağız. Daha sonra da sınıflar
arasında tatlı bir rekabete gireriz. Bu işe kendini adamış
yönetimdeki arkadaşlara ancak böyle destek verebiliriz.
Zekeriya Ağabey , Talha Ağabey, Beşir var diye değil, 
kuruma olan inancımızı onlar bayrağı devrettiklerinde, 
yerlerine gelecek iyi ekiplere destek olmaya devam ederek.
Ama az ama çok. Daçkalı olmayı işte o zaman hak edeceğiz.

Hepinize sevgiler ve saygılar, 

Nejdet Baysan (DŞ 66-71)
Eşi Marianne ve kızları Isabelle, Rosabelle, Anabelle Baysan ile bağışçımızdır.

En yüksek tutarda bağış yapan 1974 dönemi adına Darüşşafakalı Nejdet Baysan’ın mesajı:


