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SUNU

2002 yılında henüz üniversitedeyken bir basketbol sitesinin fo-
rum bölümünde bir yazıyla karşılaştım. Yazıyı yazan kişi televizyon-
da, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerinden Svetislav Pešic‘in 
belgeselini izlediğini, Pešić’in de basketbola çocukluğunda nasıl ilgi 
duymaya başladığını anlatıyordu. Pešić aynen şöyle diyordu: 

Babam beni Belgrad’da bir basketbol maçına götürdü. 
Bu maçın sonunda bir adam faul çizgisinden gözleri bir bantla 
kapatılmış olarak faul atışları yaptı ve on atışın onunu da sa-
yıya çevirdi. Bu gösteri çok hoşuma gitti ve basketbola ilgi duy-
maya başladım. Daha sonradan öğrendim ki oynayan takım-
lardan biri Avrupa turnesine gelen Galatasaray ve gözü kapalı 
şekilde faul atan kişi de Yalçın Granit’miş.

Pešić’e çok ulaşmaya çalıştım fakat maalesef ulaşıp da bu 
anıyı doğrulatamadım. Yine de okuduğum bu yazı, babamla ilgili 
ne kadar az şey bildiğimi düşündürdü bana. O günlerde bir kitap 
hazırlamaya karar verdim. 

2013 yılından itibaren de çeşitli kaynaklardan kupürler top-
lamaya başladım. İstanbul Ekspres gazetesinden Tercüman gaze
tesine, eski Galatasaray dergilerinden hepimizin bildiği Milliyet, 
Hürriyet gibi gazetelere kadar toplam 13 süreli yayının spor sayfala-
rına gün gün baktım. İki defa Paris’e giderek Le Figaro ve L’Équipe 
gibi Fransız gazetelerinin arşivlerinde çalıştım. Sonuç olarak elim-
de dört bine yakın kupür ve belge birikti. 

Ayrıca 2015 Ocak ayından başlayarak da basketbol ve spor ca-
miasından 152 kişiyle yüz yüze görüştüm. Bu kitap, bulunan kupür-
lerin ve konuştuğum kişilerin anlattıkları üzerinden kaleme alındı. 

Kitap tamamlandığı için artık şunu söylemek mümkün: Bu 
kitap tabii ki hem benim babama bir hediyemdir hem de basket-
bol tarihimize ışık tutması açısından önemlidir. Fakat asıl önemli-
si, her ne işle uğraşılırsa uğraşılsın, tüm gençler için bir işe ne ka-
dar adanılabileceğinin basketbol üzerinden anlatımıdır. 

Ali Granit, Kasım 2015
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İLK
TRANSFER

Beyoğlu Hasnun Galip Sokak’ta küçük bir oda. Galatasaray 
Kulübü’nün ileri görüşlü yöneticilerinden, Türk basketboluna ha-
kemliğiyle de yöneticiliğiyle de damga vurmuş Turgut Atakol, Ga-
latasaray Genç Takımı’nda parlayan 17 yaşında bir basketbolcuyla, 
Yalçın Granit’le birlikte içeri girer. Genç Yalçın’ın kulübe gelip gitti-
ği onca zaman boyunca hiç rastlamadığı bir yüz, karşısındaki ma-
sada oturmaktadır.

Turgut Atakol lafı fazla uzatmaz. “Bu arkadaşımız Mülkiye’den 
burs teklifi aldı,” der  masada oturmakta olan beyefendiye Yalçın’ı işa-
ret ederek. Kısa bir aradan sonra da ekler: “Biz Yalçın’ın çok iyi bir bas-
ketbolcu olacağına inanıyoruz, Galatasaray’da kalmasını istiyoruz.”

 İlk kez görüyor olmasına rağmen beyefendinin çekim gücü-
ne kapılmaktan kendini alamayan genç Yalçın, yanındaki ağabe-
yini onaylarcasına başını sallar. 14 yaşındayken onu keşfedip bas-
ketbolla tanıştıran Samim Göreç’ten Galatasaray’ın efsanevi beşi 
“Yenilmez Armada” hakkında çok hikâye dinlemiş, hatta bu dev 
takımın oyuncularıyla bizzat tanışma onuruna da erişmiştir. Gel-
gelelim karşısında duran kişi, ağzını açmaya gerek duymadan, sa-
dece duruşu, kalıbı ve beyefendi tavrıyla, ona Galatasaray’ın Ye-
nilmez Armada’dan fazlası olduğunu söyler gibidir. Genç Yalçın, o 
an kaderini tayin edecek kişiye baktığının henüz farkında değildir. 

Beyefendi kısa bir aradan sonra, “Biz Yalçın’ı gayet iyi tanı-
yoruz,” diyerek sessizliği bozar ve bakışlarını genç basketbolcuya 
çevirir: “Mülkiye’den ne kadar burs alacaksın?”

“90 lira.”
“Oğlum, biz sana 100 lira verirsek kalır mısın?”
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Bu teklif, bir rüyanın gerçekleşmesi gibidir. Gerçi genç Yal-
çın Mülkiye’de de bir basketbol geleneği olduğundan haberdardır, 
ancak Ankara’ya yerleşmeye hazır olduğundan henüz emin değil-
dir. O bir yana, Galatasaray Genç Takımı’nda kendini ispat etmeye 
çalışan Yalçın, hayranlıkla seyrettiği ağabeylerinin bir takım arka-
daşı, Yenilmez Armada’nın bir parçası olmak üzeredir. 

Yine de odadaki havaya uygun davranmalıdır. Heyecanına 
rağmen kendini toparlayıp vakur bir edayla kısaca, “Peki,” diyerek 
karşılık verir ve odadaki büyüklerinden izin isteyerek kulüp bina-
sının tanıdık koridorlarına geri döner. Sporcu olarak ilk pazarlığı-
nı bu şekilde sonlandırdıktan kısa bir süre sonra, masa başında-
ki beyefendinin Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu, efsanevi 
başkan Ali Sami Yen olduğunu öğrenecektir.   

İlk transferi gerçekleşmiş, yetim çocuklarının okulu Darüş-
şafaka Lisesi son sınıf öğrencisi olarak girdiği kapıdan Galatasa-
ray basketbol takımının, hem de ilk profesyonel oyuncusu olarak 
çıkmıştır. 

Ne var ki, daha 18 yaşında Türkiye’nin “rüya takımı”nın bir 
parçası olan Yalçın Granit’in hayata başlangıcı ve ilk adımları hiç 
de kolay olmamıştır…
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İLK 
ADIMLAR

17 Eylül 1932’de dünyaya geldiğinde, Yalçın Granit gözlerini 
bir renk cümbüşüne açmış olmalıydı: Yaz akşamları havanın pus-
lanmasıyla Boğaz tepeleri birbiriyle kaynaşır, küçük tekneler leylak 
rengindeki suya batarak ilerler, akşam vaktinin sönük ışığı çizgile-
ri silerek hülyalı görüntüler yaratırdı. Uzun bacalı Boğaz vapurla-
rı, suya yansıyan yeşil lambalarıyla Arnavutköy İskelesi’ne yanaşır, 
yolcu indirip yolcu alırdı. “Tahta evlerin, çatıların, yokuşların ma-
hallesiydi,” Tezer Özlü’ye göre Arnavutköy. “İstanbul içinde yolları, 
Rum balıkçıları, deniz kıyısındaki meyhaneleri ile kentin en az bo-
zulmuş semtlerinden biriydi.”*

Küçük Yalçın üç yaşındayken babası gazeteci Sadettin Gra
nit’i kaybetti. Daha birkaç yıl geçmedi ki bu kez annesi, yeni bir 
hayata başlama kararı alarak onu arkasında bıraktı; ikinci bir ev-
lilik yapıp Tokat’a yerleşti. Bunu atlatmak hiç şüphesiz güç bir işti. 
Yalçın’ın sorumluluğunu büyük teyzeleri ve anneannesi üstlendi. 

Kalabalık bir evde yalnız bir çocukluk geçiriyordu. Ona asıl ya-
renlik edenler, Arnavutköy’de suretini bulduğu tertemiz Boğaz, üs-
tünde süzülen martılar, ahşap evler, küçük vapurlar, rengârenk in-
sanlara mesken olan rengârenk yalılardı. Boğaziçi Köprüsü’nün ve 
kazıklı yolun henüz zuhur etmediği bir balıkçı kasabası görünümün-
deki, mevsimine göre sıcak, mevsimine göre hüzünlü Arnavutköy…

Çocukluğunu bu Arnavutköy’de geçiren ve Yalçın Granit’le 
lise çağlarındayken tanışan yönetmen Ertem Göreç anlatıyor: 

* Tezer Özlü, Kalanlar, Ada Yayınları, 1985.
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Ben Arnavutköy’e 1940 senesin de, 
ikinci sınıfta okurken geldim. Ağabeyim 
Samim de o sırada Robert Kolej’de oku-
yor, spor yapıyordu. O yıllarda İs tan  bul’un 
o bölgesindeki sosyal yapı gerçekten çok il-
ginçti: Ortaköy, Kuruçeş me, Arnavutköy ve 
Bebek... Yan yana ko numlanmış bu dört 
semtin birbirleriyle alakaları yoktu. Be-
bek, tıpkı şimdi olduğu gibi, Türkiye’nin 
en mutena yerlerinden biriydi; hem gö-
rüntüsü hem de yaşayanların modernli-
ği bakımından. Kuruçeşme ise hiç itibar 

görmeyen, hatta aşağılanan bir yerdi. Galatasaray Adası o yıl-
larda kömür deposu olarak kullanılırdı ve esen rüzgârın etki-
siyle karşısındaki Kuruçeşme daima simsiyah bir tozla kap-
lı olurdu. Ben şuna inanıyorum: İnsanlar yükselebilmek için 
tramplenlere ihtiyaç duyarlar. Ya yukarı çıkarsınız ya da suya 
düşersiniz. Ama mutlaka bu tramplenleri kullanıp zıplamak 
lazım. Bir ayağı Bebek’te bir ayağı Kuruçeşme’de olan Arnavut-
köy de o günlerde çok iyi bir tramplendi. Yalçın’ın yaşadığı ev, 
bu tramplenin tam göbeğindeydi.

Okul hayatına Arnavutköy İlkokulu’nda başlayan Yalçın, or-
taokulda Darüşşafaka Lisesi’ne geçiş yaptığında çocukluğunun ge-
niş renk paletine koyu tonlarda bir yeşil daha eklenecekti. Çar-
şamba’daki yeşil parmaklıklı büyük kapının ardında onu bekleyen 
yeni ve oldukça zorlu bir hayat vardı. 

Bundan böyle hafta içinde yurtta kalacak, Türkiye’de sava şın 
etkilerinin derinden hissedildiği yokluk yıllarında, kendisi gi bi yal-
nız, yetim çocuklarla bir koğuşu paylaşarak büyüyecekti. Cumarte-
si günleri “eve” dönme vaktiydi. Çocukluğunun mavisine, yeşiline, 
aynı yalılara, aynı yokuşlara, uzak ülkelerin özlemini getiren aynı 
beyaz yolcu gemilerine, martılara ve su muhallebilerine...

Sadettin Granit
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DARÜŞŞAFAKA 
GÜNLERİ

Darüşşafaka ya da o günkü ismiyle Cemiyeti Tedrisiyei İsla-
miye, 1863 Mart’ında, padişah fermanıyla kurulmuştu. Amaç yok-
sul ve yetim çocuklara eğitim şansı vermekti. Dönemin pek çok ay-
dınının destek verdiği dernek, Türkiye tarihinin eğitim alanında ilk 
sivil örgütlenme örneğiydi. Sultan Abdülaziz’in bağışladığı Çarşam-
ba’daki arazide konumlanan, dönemine göre son derece modern 
fonksiyonlara sahip binanın mimarı, Ohannes Kalfa idi. 1873’te 54 

Darüşşafaka binası
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öğrencisiyle ilk derslerine başlayan “Darüşşafakat’ül İslamiye” ilk 
mezunlarını verdiği 1881’de, 125 öğrenciye ulaşmıştı. 

Vatan şairi Namık Kemal’den Ahmet Mithat Efendi’ye, beste
kâr, şair, hatta matematikçi, zamanın birçok eğitimli kişisi bura-
da görev almıştı. Ancak 1900’lerde öğrenci direnişine sahne olun-
ca okula Osmanlı hükümeti tarafından el kondu. Ne ki, 1908’de 
II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine, Darüşşafaka’da yetişenler bir mezun
lar derneği kurarak okulu yaşatma kararı aldı ve bu dernek (Da
rüşşafaka Mezunin Cemiyeti), okulu geri almak için Maarif Neza
re ti’ne başvurdu. 

I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları döneminde, cemiyet çok zor 
günler geçirse de iki önemli gelişme yaşandı. İlki kadınların ilk kez 
cemiyet üyeliğine alınmasıydı. 

İkincisi ise, Yalçın Granit’in hayatının her dönemine damga 
vuracak Darüşşafaka Spor Kulübü’nün kurulması… 

1924’te Tevhidi Tedrisat Yasası’yla eğitimin tamamen laikleş-
mesinin ardından Darüşşafaka tam devreli lise statüsüne geçti. Böy-
lece lise mezunları İstanbul Üniversitesi’ne ve yüksekokullara sınav-
sız kabul edilmeye başlandı. 1931’de fen sınıfının yanına edebiyat 
sınıfı da açıldı. 1939’da, Erzincan Depremi’nin ardından, tam 83 ço-
cuk okula kabul edildi. Darüşşafaka’nın “Erzincan yetimleri”ne ku-
cak açması, o günlerde birçok insanın takdirini kazanmıştı. 

Yirmili ve otuzlu yıllarda uygulanan, Aziz Nesin ve Galip 
Hak tanır gibi mezunların anılarında da yer bulan kura uygulama-
sından kırklı yıllarla birlikte vazgeçilmişti. Bu uygulamada, yazılı 
sınavda belli bir barajı aşan öğrenciler toplanır, sırayla bir torba-
nın içindeki “mektep”, “namzet” ve “boş” yazılı kâğıtlar arasından 
kura çekerlerdi. Sınavda en yüksek puanı alan öğrencinin de “boş” 
çekip dışarıda kalma ihtimali vardı. Babasını kaybetmiş çocukla-
rın birçoğu için bu senaryo, eğitim hayatının başlamadan bitme-
si anlamına gelirdi.

Atilla Erten, Senih Çalıkkocaoğlu ve Namık Arkun dördün-
cü sınıfta Darüşşafaka’ya kabul edilmiş, sınavı kazandıkları anla
mı na gelen sarı zarfı ellerine aldıktan sonra, 120 yıl boyunca Da
rüşşafaka’ya hizmet eden tarihî binada bir araya gelmişlerdi. Gel-
gelelim altıncı sınıfın ilk gününde dersliğin kapısından içeri giren 
sıska bir çocuk, kısa sürede yapbozun eksik parçası oluğunu gös-
terecekti.

Yalçın Granit’in 1943 yılında kapısından girdiği Darüşşa fa
ka’nın ardında böyle bir tarih vardı. Altıncı sınıftan geçiş yaptığı 
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halde sınıftaki arkadaşlarına çabucak uyum sağlamış, kurduğu en 
sıkı dostluklar, belirli bir dersliğin belirli bir köşesinde ölümsüz-
leşmişti: “Matrak Köşe.” Altı yıl boyunca, öğretmen sınıfa girdi-
ğinde sol arka köşede Atilla’yı, yanında Yalçın’ı, önlerinde de Se-
nih ve Namık’ı görürdü. Hiç değişmeyen bu görüntü, 1949 mezun-
larının hafızasına “Matrak Köşe” ismiyle kazınmıştı.

***

Türkiye’de yoksulluğun belki de en koyu yıllarında Darüşşa-
faka Lisesi’ne girmeye hak kazanmış çocuklar, buldukları yeni yu-
vaya dair her şeyi sevinç ve gururla kucaklıyorlardı. İzinli ya da 
evci çıktıklarında giymek zorunda oldukları “haricî” kıyafetleri de, 
bu yeni kimliklerinin bir parçasıydı. Boyundan kapalı koyu gri ce-
ketlerinin yakasında “Darüşşafaka Lisesi” yazılı öğrenciler, diğer-
lerinden bir bakışta ayrılırlardı. Lacivert üzerine altın sarısı renk-
lerle öğrenci numaraları nakşedilmiş ispoletleri, iki yanında yeşil 
şeritler uzanan pantolonları ve üzerinde Darüşşafaka arması bu-
lunan bir kasketle dolaşırlardı İstanbul’un caddelerini, sinemala-
rını, tramvayları... Kışın, bu üniformaya bir de pelerin eklenirdi.
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Galip Haktanır, Darüşşafaka kıyafetlerini üzerine geçirdiği 
ilk günü şöyle hatırlıyor: 

Kıyafetlerimizi ve yepyeni ayakkabılarımızı giyip bayram 
çocukları gibi sevinçli, evlerimizin yolunu tuttuk. O zaman-
lar vasıta olmadığı için Çarşamba’dan Rami’ye kadar yürümek 
zorundaydım. Babaannem beni karşısında o güzel kıyafetle gö-
rünce gözyaşlarını tutamayarak boynuma sarılıp, “Allah’a çok 
şükür, bu günleri de gördüm,” dedi. Dedemle amcam akşam 
eve dönene kadar elbisemi çıkarmamıştım. Onlar da beni o kı-
yafetle görünce gözyaşları içinde kucakladılar.*

1863’teki kuruluşu eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi 
sayılan okulun 1951 mezunlarından Nusret Altınkaya da Vefa’nın 
efsanevi futbolcusuyla benzer hisleri taşıyor: 

Dördüncü sınıfta Darüşşafaka’ya geldim. İlk ceket ve pan-
tolonu, ayağıma uygun ilk ayakkabıyı, etüvden çıkmış da olsa 
ilk paltoyu orada giydim. Yakasında metal harflerle Darüşşafaka 
yazılı haricilerimiz verildiğinde ne kadar çok sevinmiştik! İzinli 
çıktığımızda, sırf ağabeylerimize asker usulü selam çakabilmek 
için Fatih-Malta-Çarşamba caddelerini arşınlardık.**

***

* Fethi Aytuna, Vefa’nın Galip’i: Galip Haktanır’ın Anıları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.

** İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar: Darüşşafakalıların Anıları, Kalkedon Yayınları, İstanbul 
2010.
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1943 Türkiye’si, bütün dünya gibi, devam eden İkinci Dünya 
Savaşı’nın olağanüstü etkilerini en şiddetli şekilde hissediyordu. 
Savaş ekonomisinin tüm zorluklarıyla ve beraberinde gelen top-
lumsal sorunlarla boğuşuluyordu. Bir sene önce ülke ekmek kar-
neleriyle tanışmıştı. Savaş için teyakkuz halinde bulunan devlet, 
erkek nüfusunun büyük bir bölümünü silah altına alınca buğday 
üretimi düştü ve un tüketimini kontrol altına almak için 1942’nin 
Ocak ayıyla birlikte karne uygulamasına geçildi. İlk olarak ekmek 
payı, yedi yaşın üstündekiler için 375 gram olarak belirlenmişti. 
Savaş şartları ağırlaştıkça ekmek payı küçülüyor, Darüşşafaka Li-
sesi de bu durumdan kötü etkileniyordu. Okulda çıkan yemek çe-
şitleri ve miktarları azalmıştı. Çorba ve bakla ezmesi, öğünlerin 
değişmezi haline gelmişti.

Yalçın Granit; İmkânsız Hayatlar kitabı için verdiği mülakat-
tan:

Kendi şahsım için söylemek istemiyorum ama o zaman-
lar Darüşşafakalı çocukların üstünde bir baskı oluyordu. Bir 
kere Darüşşafaka’ya babası olmayan çocuklar olarak adım atı-
yordunuz. Dolayısıyla hayata acıklı bir manzarayla başlamış 
oluyordunuz. Orada babasız bir çocuğa moral ya da özgüven 
verecek bir atmosfer yoktu. Bu eksiğin yerini disiplinle doldur-
mak istiyorlardı. Öyle belletmenler, öyle hocalar vardı ki, onla-
rı görünce korkudan titrerdim. Böyle büyüdük, böyle geliştik. 
Sonradan hayatta da bu korkuyu kolay kolay üzerinizden ata-
mıyorsunuz.*

Yalçın Granit’in hayatı, bu korkuyu çok geçmeden üzerin-
den attığını gösteriyordu aslında. Zira genç yaşından itibaren onu 
motive eden şey, güçlüklere rağmen zirveyi hedeflemek olacaktı. 
Bunu keşfetmeden önce kısa süreliğine, Türkiye’de yaşayan he-
men her delikanlı gibi başka bir topun peşinden koşacaktı…

* Age.
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