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ALEV basyazı 
• Kapalı bulunan kütüphane hem genişletilmiş, hem de baştan aşağı yenilenmek suretiyle, perde sandalye, 

masa, dolap, bilgisayar gibi donanımlar tamamlanmış, yeni kitaplarla takviye edilerek y ine tarafımızdan 

tutulan bir görevliyle öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 

• Harap vaziyette olan ve sadece jimnastik derslerinde kullanılabilen spor salonunu tümüyle yeni lemiş, 

ısınma, aydınlanma, parke döşemesi, tirübünler, soyunma odaları tamir boya ve badana yaptırılmış, 

antrenörler tutularak jimnastik dışında basketbol, hentbol gibi sporların da çocuklarım ız tarafı ndan 
profesyonelce yapılabilmesi sağlanmıştır. Devlet okulları arasında alınan çok iyi dereceler de bunların birer 
sonucudur. 

• Günümüzde genellikle özel okullarda bulunan, öğrencilerimize, ezberden uzak bir eğitim verebilmek 

amacıyla Bilgisayarlı Sunum Odası yaptırılmış, buna ilaveten yeni bilgisayarlar alınara k bilgisayar laboratuvarı 

kurulmuş, İnternet erişimleri sağlanmış ve Vakfımızca görevlendirilen bi lgisayar öğretmenleri gözetiminde 
öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştu r. 

• Kapalı ve kullanılmayan fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları tüm donanımları çağdaş teknolojiye uygun 

olarak değiştirilmiş ve yine Vakfımızca temin edilen bir elemanla eğitim verme im kanı sağlanmıştır. 

• Bodrum katının bir bölümü gerekli tamirat boya ve badana yapılmak suretiyle masa tenisi salonu haline 

getirilmiş ve Vakfımızca tutulan antrenör nezaretinde yapılan çalışmalarla çocuklarım ıza Türkiye 
şampiyonluklarını elde etmelerini sağlayan bir mekan haline sokulmuştur. 

• Bugüne kadar 2000' e yakın öğrencimize karşılıksız burs verilm iş, ihtiyacı olan ve başarılı öğrenci l erimizin 

hertürlü ulaşım, yemek, giy im, kitap gibi ihtiyaçları karşılanmıştır. Bunların yanısıra okulumuzdaki sportif, 
kültürel ve sosyal faaliyetlerde (tiyatro, bilgi yarışmaları, satranç vb) desteklenmiş, çocuklarımızın ve 
eğitmenlerinin tüm turnuva masrafları, yarışma ücretleri, gibi giderleri karşılanarak başarı ları da yine 
Vakfımızca ödüllendirilmiştir. 

Genel bütçeden sadece yüzde iki pay alabilen Milli Eğitim'in, arzulanan çağdaş eğitime ulaşamayacağı çok 
açık bir gerçektir. Bu nedenle, ülkemizin her yerinde milli eğitime katkıda bulunacak vakıf ve derneklere 
ihtiyaç olacağına inanmaktayız. Bunun için gerekli maddi ve manevi gücümüz vardır. Eksik olan organizasyon 
gücümüzdür. Yurdumuzun her yerinden, organizasyon becerilerini ortaya çıkaracak yeni girişimcileri bekliyor 
ve destekliyoruz. 

Geçmiş sayılarımızda bahsettiğimiz büyük projemizden de vazgeçmiş değiliz. Bu proje; 200-300 bin m2 
üzerine kurulu, ana okulundan üniversiteye kadar okulları kapsayan bir eğitim tesisid ir. Yeni yüzyı l için böyle 
bir proje hayal ürünü değildir ... 

Yeterki düşüncede, gönülde ve dilde bir olalım. Yarattığımız sinerjiyle, Taş Mektepten bugünkü liseye gelen 
okulumuzu, daha iyi daha büyük, daha güzel bir eğitim tesisine dönüştürelim. 

Bu projenin gerçekleştirilmesini beklerken, Vakıf, çağdaş eğitimli insan ve iyi yurttaşların daha iyi eğitim 
ortamlarında yetişmesi için ça lışmalarına devam edecektir. 

15 yı l önce, binlerce vefalı Ankara Atatürk Lisesi mezunları ve arkadaşlarımızdan 92' si ile yola çıktık . Yıl lar 

boyunca sayısız Atatürk Liseli arkadaşlarımız da bize katıldı. Atatürk Lisesini Bitirenler Derneği ile de elele 
verdik. 

Birlikte olacağız, mutlu ve başarı lı gençlerimiz daha mutlu bir Türkiye için bu zinciri devam ettirecekler. 

Sevgi ve Saygılarım la 

Erol üçer 
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ALEV5 .. I . oy esı 
değişen öğretmenlere ve yarım 
kalan programlara bağlayabilirim. 

- Sizin döneminizdeki Atatürk 
Lisesi'ni bize anlatırmısınız? 

-o zamanlar Atatürk Lisesi sadece 
erkek öğrenciler içindi. Eğitim tam 
gündü. üç bin öğrenci , yüzden 
fazla öğretmen vardı ve Türki
ye'nin en saygın okullarından bi
riydi. 

-Herkesin hayalinde belirlediği 

bir meslek vardır. Siz hayaliniz
deki mesleğe ulaştınız mı? 

-Şimdiki sistemde öğrencilerin is
tedikleri mesleği seçm~ şansları 
fazla yok, yani çok zor. insanların 
başarılı olmaları için mesleklerini 
sevmeleri şart. Hayalimdeki mes
leğe u laşmamda bu sevgi etken 
olmuştur. 

-Şu anda Atatürk Lisesi'nde 
öğrenci o/saydınız, bugünün ko
şulları altında hangi mesleği 
seçmek isterdiniz? 

-Yargıçlık yüce bir meslek. Etki ve 
baskı yok. Mesleğimi çok seviyo
rum. Yine hukuk isterdim. Arada 
sı rada Anayasa Mahkemesi Baş

kan ı olmak yerine tıp okuyarak 
tanınmış bir doktor olsaydım diye 
de düşünürüm. Anayasa Mahke
mesi Başkan lığı Türkiye' nin üçün
cü yetkili makamıdır. Fakat maddi 
bakımdan bir denge old uğunu 
söyleyemem. 

-Adalet sözcüğü size neler dü
şündürür? 

- Devleti oluştu ran üç temel kuv
vet vard ır. Yasama, yürütme ve 
yargı. Adalet de bu üç temeli kav
rar ve devletin temelidir. 

- "Gecikmiş adalet, adalet değil
dir" sözcüklerini kullanmamak 
için adalet mekanizmasının işle
yişini nasıl hızlandırabiliriz? 

-öncelikle hukuka gereken öne-

min verilip devletin hukuka saygı
lı olması gerekir. Her türlü işlemde 
hukukun ışığında hareket edilme
lidir. Yargının genel bütçeden aldı
ğı pay %1 bile değil. Avrupa'da bu 
oran çok fazla. o yüzden işler da
ha yolunda ve hızlı. Bence gereken 
önem verilirse iş l er hız kazanır. 

"Devleti oluşturan 
üç temel kuvvet 
vardır. Yasama, 
yürütme ve yargı. 
Adalet de bu üç 
temeli kavrar ve 
devletin temelidir." 

- Atatürk bu ülkeyi biz gençlere 
emanet etti. Bu gerçekle, hare
ket ederek, ülkemizdeki gençle
re yeteri kadar söz hakkı verili
yor mu? 

-Bence veriliyor. Fakat gençler bu 
hakkı kullanamıyorlarsa bu onla
rın kusurudur. Sınırsız hürriyet ol
maz. Hürriyet başkasının özgürlü
ğünü sı nırlad ığımız noktada biter. 
Tabii ki gençler kendilerini geliş
tirmeli, fakat ülke yönetimi hak
kında bir şeyler söylemeleri her
kes gibi belli çerçeveler içinde ol
malıdır. 

-Türk gençliğinden neler bekli
yorsunuz? 

- şu anki nesilden çok umutlu
yum. Atatürk ilkelerinin ış ığı a ltın

da çalışmaları ve başarılı olmaları

nı dilerken, kendilerine, ailelerine, 
vatan larına, milletlerine olan so
rumlulukları yerine getirmelerin i 
bekliyorum. Beni tek düşündüren 
şey ise gençlerin uyuşturucu gibi 
bağımlılık yapan maddelere ken
dilerini kaptırmaları. Gençler far-

il 

kında bile olmadan, istekleri dı
şında madde bağımlısı yapılıyor 

ve ortada çok büyük paralar dö
nüyor. 

-Eğitim sistemini yeterli buluyor 
musunuz? Neleri değiştirmek is
tersiniz? 

-Yeterli buluyorum. Sekiz yıllık e
ğitimin amacı eğitim, öğretim se
viyesini yükseltmekti. Fakat ama
cına ulaşamadı. sı nı f mevcutları 
azaltılmalı ve öğretmenlere yeter
li maddi imkanlar sağlanmalı. Eğer 
öğretmen akşam ne yiyeceğini, 
borçlarını nasıl ödeyeceğini düşü

nüyorsa o kişiden fazla verim 
beklemek olmaz. 

Sınırsız hürriyet 
olmaz. 
Hürriyet başkasının 
özgürlüğünü 
sınırladığımız 

noktada biter. 

-Bu günün Atatürk Liseli gençle
rin.e hangi mesajı vermek ister
siniz? 

-Gençler öncelikle kendilerine 
i nanmalı ve güvenmelidirler. Aile
si ve etrafındaki insanlar onlara 
sadece destek olabilirler. Fakat iş
leri başararak kendi ayakları üze
rinde durması gerekenler onlar. 
Kimse size fayda sağlamaz. Baş
ka larının vasıtasıyla bir yere gele
mezsiniz ve geldiği niz yerde de 
fazla kalamazsınız. Daima araştır
macı olun. insanları ben bisiklete 
benzeti rim. Eğer olduğunuz yerde 
ka lırsanız devrilir düşersiniz fakat 
pedal çevirir, yani çalışır, araştırır 

ve öğrenirsen iz daima ilerlersiniz. 
Başarılı olursunuz. Başarılı olmak 
için herkesten fazla ça lışmalı , de-
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vamlı kendinizi yenilemelisiniz. 
Her insanın zekası hemen hemen 
birdir. Onu geliştirmek ve bilgiyle 
doldurmak insanın kendi elinde
dir. Akıllı insanlar şartları kendi le
hine çevirebilen insanlardır. 

"Okuyan ve 
araştıran toplum 
gelişebilir." 

-Hangi tür eserleri okursunuz? 

-Okuyan ve araştıran toplum geli- 1
' 

şebilir. Tek eksiğimiz okumak, işi- 17 KASIM 2000 Tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Mustafa Bumin ile Maka-
mında röporcaj yapılmıştır. Röportaj yapan öğrenciler 10 Fen D sınıfından Merve Oemir

m in gereği hukuk kitapları oku- baş, Ali onur Aygün ve Edebiyac öğretmeni Filiz çullu 
maktan diğer tür kitapları oku-
mayı istediğim doğrultuda yer 
ayıramıyorum. 

-Çok sevdiğiniz şair ve yazarlar 
kimlerdir? 

-Beğendiğim birçok şair var. Oku
maktan çok dinlemeyi severim. 
Öğretmen olan eşim bana bu ko
nuda yardımcı olur. cumhuriyet 
dönemi şiirlerini dinlemeyi tercih 
ederim. 

-Bu önemli ve saygın görevi
nizin, yoğun çalışmaları içinde 
nasıl dinleniyorsunuz? Hobileri
niz nelerdir? 

-Doğayı çok severim. Ağaç dike
rim, çiçek dikerim. Onlarla konu
şurum. Beni dinlediklerine inanı

rım. Benim bir süre kalıp geçtiğim 
yer belli olur. Bu güzel uğraşa An
kara'da da yazlıkta da muhakkak 
zaman ayırırım çünkü; doğanın 

bana cevap verdiğine gönülden 
inanırım. 

-Size göre hayat nedir? Nasıl ta
nımlarsınız? 

-Hayat dünyanın varoluşundan 

bugüne kadar geçen zamanla kı

yaslanırsa çok kısa bir çizgi gibi
dir. Hatta bir hiçtir. önemli olan 
bu kısacık çizgiyi en iyi şekilde 

Hayatta, küs ve 
k1rgın olduğum tek 
bir kişi yoktur. çünkü 
insanlan olduğu gibi 
kabullenmeyi 
öğrendim. 
değerlendirmek, hoşgörü ve tole
ransı elden bırakmayarak, toplu
ma ve millete yararlı olmaktır. Ha
yatta, küs ve kırgın olduğum tek 
bir kişi yoktur. çünkü insanları ol
duğu gibi kabullenmeyi öğren

dim. 

-Mutluluğu nasıl tanımlarsınız? 

-işinizde başarılıysanız, doğayı 
seviyorsanız, okumaya ilgi duyu
yorsanız, kendinizle barışıksanız 

mutluluk kendiliğinden gelir. 

-sevgi sözcüğü size ne düşündü
rür? 
-sevgi iştir, başarıdır. sevgi vatan
dır, sevgi doğadır. 

-ünlü öykü yazarımız Sait Faik 
Abasıyanık "Her şey bir insanı 
sevmekle başlar" diyor. Katılır mı
sınız? 

-Kesinlikle katılıyorum. insanlarla 
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mümkün olduğunca iyi geçinme
ye çalışırım. Benimle ayn ı düşün

ceye sahip olmaları konusunda 
zorlayamam. Onları olduğu gibi 
kabul ederim. 

"Sevgi iştir, başandır. 
Sevgi vatandır, sevgi' 
doğadır". 

-Aramızda uzun yıllar olsa da si
zinle aynı okulda okumuş olmak 
bizi çok sevindirdi. Bu sevinci sizi 
okulda aramızda görerek, bütün 
arkadaşlarımızla paylaşmak iste
riz. Ne dersiniz, okula sevinçli bir 
haber götürebilir miyiz? 

-Okula davetiniz beni çok sevin
dirdi. Pazartesi günü geliyorum 
ve şimdiden öğretmenlerinize 
sevgilerimi iletiyorum. 

Büyük bir sevinç içinde Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Sayın Musta
fa Bumin' in yanından ayrılırken 
kendimizi bu görüşmeyi gerçek
leştiren ·şanslı öğrenciler olarak 
değerlendiriyor ve bizi yönlendi
ren edebiyat öğretmenimiz Sayın 
Filiz çullu' ya gönül dolusu teşek

kür ediyoruz. 
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