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M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı 

Darüşşafaka Cemiyeti

“YARINLARA UMUTLA BAKAN 
NESILLER YETIŞTIRIYORUZ”
Yazıma Darüşşafaka’da okuyan iki öğrencimizin öyküsüyle 
başlamak istedim. İyi bir eğitim için Konya’dan okulumuza ge-
len Beyza Buse ve Büşra Yağmur Akdin kardeşlerin...
Beyza sekizinci, Büşra ise altıncı sınıf öğrencimiz... İkisinin de 
hedefi doktor olup, dört yıl önce kaybettikleri annelerinin ölü-
müne neden olan kansere çare bulmak. 
“Annem öldüğünde 10 yaşındaydım ve hayata küsmüştüm. 
Şimdi geleceğe umutla bakarken, onkoloji doktoru olmak ve 
çaresiz hastalara yardım etmek istiyorum” diyor Beyza Buse... 
Onlar, Darüşşafaka’nın geleceğe umutla bakan 953 öğrenci-
sinden sadece ikisi...  
İşte Darüşşafaka, 1863’ten beri  bunu yapıyor. Küçük yaşta 
hayata küsen çocuklarımızı yarınlara umutla bakan nesillere 
dönüştürüyor. Bir yandan onlara çağdaş, bilimsel, laik, fikir-
lerini özgürce ifade edebildikleri demokratik bir eğitim ortamı 
sunuyor, diğer yandan da onlar için şefkatli bir yuva oluyor. 
Onları yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, 
özgüvenli, ülkesine ve topluma sorumluluklarının bilincinde li-
der bireyler olarak yetiştiriyor.
Darüşşafaka tüm bunları ise, 1863’ten beri babası veya annesi 
hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocukların iyi bir eği-
tim alabilmesi için desteğini esirgemeyen yüce gönüllü bağış-
çıları sayesinde gerçekleştiriyor.
Dergimizin bu sayısında Beyza Buse ve Büşra Yağmur’un 
eğitimle değişen yaşamlarını, rezidans bağışçılarımızdan Tür-
kan-Şahabettin Akalın, Ayşe-Hakkı Dağdeviren, Aynur-Şükrü 
Yılmaz, Sevinç Diriker, Prof. Dr. Gülten Uyer, Mehmet İnan, 
Avukat Jale Alpay ile Nimet-Tayfur Sanlıman çiftinin öykülerini 
okuyabilirsiniz. 
Vefatından sonra Darüşşafaka’ya vasiyet bağışı ortaya çıkan 
dilbilimci ve edebiyatçı Dr. Sermet Sami Uysal’ın hayatını ise 
Yusuf Çotuksöken’in kaleminden sizlerle buluşturuyoruz. 
Darüşşafaka’ya ilişkin pek çok haberin yer aldığı Rezidans der-
gimizin yeni sayısını keyifle okumanız dileğiyle...
İyi okumalar.
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[rezidans’tan haberler]

REZIDANSLARDA 
SICACIK BIR 
ANNELER GÜNÜ
Darüşşafakalı öğrenciler, Anneler Günü’nde rezidans 
bağışçılarını yalnız bırakmadı. 8 Mayıs’ta rezidansları 
ziyaret eden öğrenciler, bağışçıların Anneler Günü’nü 
kutladı ve onlarla birlikte güzel bir gün geçirdi. 
Öğrenciler bu özel gün için elleriyle hazırladıkları 
armağanları da bağışçılara takdim etti. 

DARÜŞŞAFAKA 
BAĞIŞÇILARI VE 
ÖĞRENCILERINDEN 
NAZARLIKLAR
Darüşşafaka Keçe Kulübü öğrencileri, 17 
Nisan’da Maltepe Rezidans bağışçılarını 
ziyaret ederek birlikte keçeden at nalı 
nazarlıklar üretti. Birlikte rengarenk 
nazarlıklar yapan Darüşşafaka’nın 
bağışçıları ve öğrencileri keyifli bir pazar 
günü geçirdi. Yapılan nazarlıklar etkinliğe 
katılan öğrencilere armağan edildi.
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DARÜŞŞAFAKA, 
URLA ENGINAR 
FESTIVALI’NDEYDI
Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin ikincisi  
29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Urla 
Belediyesi’nin organizasyonunda yapılan festival, 
Türkiye’nin dört bir köşesinden enginar severleri 
Urla’da buluşturdu.
Darüşşafaka Cemiyeti de Yönetim Kurulu Üyesi 
Fırat Tekin, Genel Sekreteri Pelin Kabalak, Genel 
Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya’nın yanı sıra 
mezunları, bağışçıları, gönüllüleri ve çalışanlarıyla 
festivalin açılış kortejinde yerini aldı. Urla Rezidans 
bağışçıları yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi. Darüşşafaka 
bayraklarıyla festival alanına kadar yürüyen 
Darüşşafaka korteji, “Koşmak veya yürümek için koşu 
bandı olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz” 
mesajını tüm katılımcılara iletti. Ayrıca festivalde açılan 
Darüşşafaka standında üç gün boyunca ziyaretçilere 
Darüşşafaka hakkında bilgi verildi.

Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşayan 
bağışçıların bir yıl boyunca hobi öğretmeni 
Gazel Başar rehberliğinde ürettiği el emeği 
göz nuru eserler, 3 Mayıs’ta Yakacık 
Rezidans’ta düzenlenen “Geleneksel 
Kermes” ile satışa sunuldu. Tüm geliri 
Darüşşafaka’ya bağışlanan kermese yine 
rezidans bağışçıları büyük ilgi gösterdi. 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi Fırat Tekin de onları yalnız bırakmadı.

YAKACIK REZIDANS’TAN 
GELENEKSEL KERMES



[söyleşi][rezidans’tan haberler]
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URLA REZIDANS’TA SANAT MÜZIĞI NAĞMELERI 
Urla Rezidans bağışçılarından oluşan 
Türk Sanat Müziği Korosu, 29 Nisan’da verdiği 
konserle büyük beğeni topladı. Urla Rezidans’ta 
düzenlenen konseri, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesi Fırat Tekin, Genel Sekreteri Pelin Kabalak, 
Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya, Urla 
Rezidans Kurum Müdürü Serap Kırcı, 1943 
Darüşşafaka mezunu Cemal Dalkılıç ile çok sayıda 
bağışçı dinledi. Urla Halk Eğitim Merkezi öğretmeni 
Tula Utlu Bür’le birlikte uzun süredir konser için 
hazırlanan koroda Ayser Balcı, Günay Lefkeli, Sacide 
Gazilerli, Rıdvan Hoşgör, Nihal Nermin Türkmen, 
Nursen Altan, Mübeccel Menteş, Melahat Kantoğlu, 
Aysel Tolunay, Sevgi Akın, Mücella Bahçivan, Aykut 
Bağana, Necla Gönül, Türkan Bengi ve Yusuf Gürbüz 
Altan görev aldı. Solo olarak sahne alan Sevgi Akın, 
Mücella Bahçivan, Aykut Bağana, Necla Gönül, 
Yusuf Gürbüz Altan ve Türkan Bengi yorumlarıyla 
dinleyicilerden büyük alkış aldı.

URLA REZIDANS BAĞIŞÇILARINDAN EĞITIM IÇIN SERGI
Yaşamlarını Darüşşafaka Urla Rezidans’ta sürdüren bağışçıların yaptığı resimler, 30 Mayıs - 1 Haziran 
tarihleri arasında Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan “Eğitim İçin Boyayan Fırçalar” isimli 
sergide sanatseverlerle buluştu.
Urla Rezidans bağışçıları Ayhan Ünsal, Begüm Erdem, Sezen Serter, Yaman Karakurt, Leyla Karakurt, 
Sezen Aldemir, Birsen Çini, Gökşin Sanal, Kahoru Neiibe Sancar, Atalay Sancar, Rıdvan Hoşgör, 
Nursen Altan ve İzzet Gönül’ün resimlerinin yer aldığı ve büyük ilgi gören sergiden elde edilen gelir, 
Darüşşafaka’ya bağışlandı.
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URLA YAŞAM SAKİNLERİNDEN SERGİ: 

“ZAMANDAN ÖTE BEN”
İkinci baharlarını Urla Yaşam’da geçiren 55 
yaş üstü sakinlerin çalışmalarından oluşan 
“Zamandan Öte Ben” isimli karma resim 
sergisi, 21-24 Nisan’da İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindeki İzmir Sanat’ta 
gerçekleştirildi.
Urla Yaşam sakinleri Binnaz Mineliler, Suna 
Akçil, F. Nezahat Karadenizli, Viki Mandil, 
Nedret Tabak, Yüksel Güller, Hatice Akşiray, 
Neziha Özen, Şeref Çevikel, H. Zuhal Öcal, 
Beyhan Yaşar Özışık, Serpin Bolu, Hakkı Algan, 
Özten Gündoğdu’nun karakalem, suluboya, 
akrilik ve ebru çalışmalarının yer aldığı sergiden 
elde edilen gelir Darüşşafaka’ya bağışlandı. 
Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü 
Nesim Tanğlay’ın da katıldığı açılış töreninde 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi 
Fırat Tekin şunları söyledi: “Yaklaşık dört 
yıldır yüksek kaliteli hizmet anlayışından ödün 
vermeden faaliyet gösteren Urla Yaşam’da özel 
bakım hizmeti alan demans ve Alzheirmer tanılı 
üyelerimizin yaşamla bağlarının kopmasını 
önlemek amacıyla bir hobi salonu oluşturuldu. 
İki yılı aşkın süredir üyelerimizin resim, ebru, 
takı tasarım, ahşap/kumaş boyama gibi 
alanlarda çalışmalar yapmaları sağlandı. 
Zaman ve emek harcandığında Alzheimer tanılı 
bireylerin neleri başarabildikleri şaşırtıcı ve 
umut vericidir.”

BİR BAŞKADIR DARÜŞŞAFAKA 
REZİDANSLARI’NDA BAYRAM...

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve yöneticileri, gerek Ramazan gerekse Kurban 
Bayramı’nda Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşayan 
bağışçıları yalnız bırakmadı.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha 
Çamaş, Ramazan Bayramı vesilesiyle 6 Temmuz’da 
Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşayan bağışçılarla bir 
araya geldi. Çamaş, Şenesenevler, Yakacık ve Maltepe 
Rezidans’ta yaşayan hayırseverlerle bayramlaştı. 
Tüm rezidans bağışçılarını buluşturan ziyaretler, 
rezidanslarda bayram sevinci yaşattı. Urla Rezidans 
bağışçıları ise Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Fırat 
Tekin tarafından ziyaret edildi.
Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 6 Eylül’de ise; 
Talha Çamaş ile Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Göksel 
Bakaç, Şenesenevler Rezidans’ta yaşamını sürdüren 
hayırseverlerle buluştu. Çay saatinde bağışçılarla bir 
araya gelen Çamaş, tüm bağışçıların bayramını tek tek 
kutladı.
Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ökütçü, Sayman Üye 
Bülent Topbaş ile Cemiyet Üyesi Ceylan Adanalı 
Kabadayıoğlu ise Maltepe Rezidans’ta yaşayan 
bağışçılarla bir araya gelirken, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Hakan Tahiroğlu ile Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Erman Süsler de Yakacık Rezidans bağışçılarını ziyaret 
etti. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin ise hem Urla 
Rezidans bağışçılarıyla hem de Urla Yaşam sakinleriyle 
bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.



[söyleşi]

Reklam dünyasının “Oscar”ı olarak kabul edilen ve senenin en 
etkili reklamlarının ödüllendirildiği Effie Türkiye 2016 Reklam 
Etkinliği Yarışması’nda Darüşşafaka Cemiyeti, 4129Grey’in 
gönüllü desteğiyle hazırlanan “Olmasa da Olur” adlı 
kampanyasıyla “Sivil Toplum Kuruluşları” kategorisinde Altın Effie 
Ödülü’nün sahibi oldu. Darüşşafaka daha önce de iki kez Altın 
Effie’yi kucaklamış, o dönemki ismiyle Grey İstanbul Ajansı’nın 
gönüllü desteğiyle hazırladığı “Size Emanet” adlı kampanyası 
2011’de, “Var Ettiniz, Var Olun” isimli 150. yıl kampanyası ise 
2014’te Altın Effie Ödülü’ne layık görülmüştü.

Darüşşafaka gönüllüleri, 13 Kasım’da düzenlenecek 
38. Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl 
Darüşşafaka’ya başlayan 122 öğrencinin 48’inin 1 
yıllık eğitim masraflarını destekleyecek 480.000 TL 
bağış toplamak amacıyla koşacak ya da yürüyecek. 
Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan 
Adım Adım oluşumuna bu yıl katılan Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne destek vermek isteyenler, “İyilik Peşinde 
Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik 
koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya 
da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi 
sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini 
kolaylıkla takip edebiliyor.  
Bilgi için: adimadim@darussafaka.org 

DARÜŞŞAFAKA’NIN 3. ALTIN EFFIE ÖDÜLÜ, 
“OLMASA DA OLUR” KAMPANYASINA

DARÜŞŞAFAKA’YA 
BAĞIŞLARINIZI PTT’DEN DE 
ULAŞTIRABILIRSINIZ

SÖZ KONUSU EĞITIMSE, YARDIMA KOŞARIZ

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan PTT şubeleri ve acenteleri 
aracılığıyla Darüşşafaka’ya kolayca bağış yapabilirsiniz. 
Darüşşafaka Cemiyeti ve PTT arasında yapılan iş birliği 
neticesinde PTT şubelerinden Cemiyet’in kuruluş yılı olan 
“1863” numaralı bağış hesabıyla eğitimde fırsat eşitliğine 
destek verilebiliyor.

[cemiyet’ten haberler]
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BODRUM’DA TANITIM KOKTEYLI DÜZENLENDI

Darüşşafaka Cemiyeti, 7 Eylül’de Bodrum 
Pier’de tanıtım kokteyli düzenledi. Geceye, 
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat 
Tekin, Genel Sekreteri Pelin Kabalak ve 
çok sayıda konuk katıldı. Etkinlikte konuşan 
Çamaş, Darüşşafaka’nın öncelikli hedeflerinin; 
öğrenci sayısını artırmak, kampüsü büyütmek 
ve kaynaklarını sürdürülebilir kılmak olduğunu 
ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için de 
herkesin desteğini beklediklerini ifade etti.
Bağış modellerinin arasında rezidansların 
önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken 
Çamaş, şunları söyledi: “Bu özgün model, 
ülkemizde ve hatta dünyada tek... Bugün 
ileri yaş bakımında örnek teşkil eden 
Darüşşafaka Rezidansları, bir yandan değerli 
bağışçılarımızın ileri yaşlarını huzurlu, mutlu, 
sağlıklı, rahat bir ortamda geçirmesini 
sağlıyor, diğer yandan da öğrencilerimiz 
için kaynak yaratıyor. İstanbul’da Yakacık, 
Maltepe ve Şenesenevler; İzmir’de ise Urla 
Rezidansımızda binlerce çocuğumuzu 
okutmamıza destek veren saygıdeğer 
bağışçılarımıza yaraşır bir hizmet vermek için 
çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 500 bağışçımız 
hayatlarının ikinci baharını rezidanslarımızda 
geçiriyor ve öğrencilerimizin eğitimine katkıda 

bulunmanın huzurunu yaşıyor. 65 yaş ve üstü 
kişiler, Cemiyetimize yapacakları bir kereye 
mahsus bağışla, yaşamlarını beş yıldızlı 
bir otel konforu sunan rezidanslarımızda 
sürdürebiliyor.”
Darüşşafaka’nın faaliyetlerinden övgüyle 
bahseden Kocadon ise şöyle konuştu: “Bu 
akşam burada olmamın en büyük nedeni 
sizlerin eğitim ve öğretime vermiş olduğunuz 
destektir. Eğer eğitim ve öğretim bir arada 
gitmezse maalesef başarılı olmuyor. Her 
şeyin başı önce eğitim. Öğrenmenin bir yaşı 
yok ama eğitimin bir yaşı var.” Kocadon 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Biraz 
önce başkanımıza da söyledim; Bodrum’da 
Türkiye’nin yedi bölgesinden ve dünyanın 
birçok yerinden gelen insanlarımızla birlik ve 
beraberlik içinde yaşıyoruz. Güzel okullarımız 
da açılıyor ama gönlümüzde Darüşşafaka 
da var. Ben hem Bodrum Belediye Başkanı 
olarak hem Kocadon Ailesi olarak buradan söz 
veriyorum; sonuna kadar arkanızdayım. Ne 
gerekiyorsa destek vermeye hazırım. Çünkü 
güzel Bodrumumuza böyle bir okul yakışır. 
Sayın başkanım biraz önce söylediğiniz gibi 
Bodrum’a yakışanın imzalarını atmak için sizi 
makamıma bekliyorum.’’



[söyleşi][cemiyet’ten haberler]
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DARÜŞŞAFAKA, BAĞIŞÇILARININ AZIZ RUHLARI 
IÇIN KADIR GÜNÜ MEVLIT OKUTTU
Darüşşafaka Cemiyeti, 153 yıldır bağışlarıyla çocuklarımıza bir gelecek 
armağan eden ve artık aramızda olmayan bağışçılarının, Darüşşafaka’ya 
hizmeti geçenlerin ve bütün şehitlerimizin aziz ruhları için, 1 Temmuz 2016 
Cuma günü (Kadir Günü) öğle namazından sonra Erenköy Galippaşa 
Camii’nde, İlahiyatçı Dr. Hüseyin Saraç, Hafız Mehmet Yüksel, Muhammet 
Sait Arıcan, Mehmet Sönmez ve Yusuf Kıroğlu tarafından Kur’an-ı Kerim ve 
Mevlid-i Şerif okuttu ve indirilen Hatm-i Şerif’in duası yapıldı.

VASIYETIYLE 
DARÜŞŞAFAKA’NIN VE 
ÖĞRENCILERIN GELECEĞINI 
AYDINLATANLAR
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında 
bulunan hayırseverlerin sayısı son 
dönemde önemli bir ivme kazanmış 
durumda. Varisi olarak Darüşşafaka’yı 
seçenler arasına son olarak Mari 
Serkan ve Yıldız - Ertuğ Karakullukçu 
kardeşler de katıldı. 

Mari Serkan 
2008 yılından beri Şenesenevler 
Rezidans’ta yaşayan Mari Serkan, tüm 
mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne 
bağışladı. Cemiyet Yönetim Kurulu 
Üyesi Fırat Tekin, 8 Mayıs’ta Mari 
Serkan’ı ziyaret ederek, kendisine  
teşekkürlerini iletti ve sertifikasını 
takdim etti.

Yıldız ve Ertuğ Karakullukçu
Mal varlığını vasiyet yoluyla 
Darüşşafaka’ya bağışlayan  
Karakullukçu kardeşlere sertifikaları 
19 Nisan’da Darüşşafaka Cemiyeti’nde 
düzenlenen törenle Cemiyet Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Fırat Tekin tarafından 
takdim edildi. Darüşşafaka’ya bağış 
yaptıklarından beri çok huzurlu olduk-
larını söyleyen Yıldız ve Ertuğ Karakul-
lukçu, Darüşşafaka’ya gönülden bağlı 
olduklarını ifade etti.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin vasiyet bağışçısı ressam Mahmure 
Özçelik, 50 eserden oluşan 25. kişisel resim sergisini 3 - 15 Ekim 
tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat 
Evi’nde Darüşşafakalı öğrenciler yararına açtı. Özçelik, “Benim her 
şeyim Darüşşafaka’nın... Darüşşafaka’nın çocuklar üzerinde o kadar 
emeği var ki ondan başka bir şey düşünemiyorum. Çocukların 
özel bir yeri var bende. Hele annesi ya da babası hayatta olmayan 
çocuklar, büyük hizmet ve ilgi bekliyor. Bu resimler benim satmaya 
kıyamadığım eserlerim. Şimdi buradan elde edilecek geliri yine onlara 
bağışlayacağım. Umarım onlara faydalı olurum” dedi.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Baş 
Hukuk Müşaviri Av. Dr. İnci Ercan, Genel Sekreter Yardımcısı Burçak 
Karakaya ve Darüşşafaka çalışanlarının katıldığı açılış kokteyline Şişli 
Belediye Başkanı Hayri İnönü de katılım gösterdi. 
Talha Çamaş, “Darüşşafaka’nın varlığı, Türkiye’nin geleceği için de 
çok önemli. Mahmure Hanım bu sergisinin gelirinin, Darüşşafaka’da 
eğitim gören çocuklara bağışlanmasını istedi. Çok ulvi bir hareket 
ve bu bizi çok gururlandırıyor. Ona, Darüşşafaka’da eğitim gören 
çocuklarımızın selamını getirdik” dedi.

MAHMURE ÖZÇELIK’TEN 
DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCILER 
YARARINA SERGI
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Türkiye İş Bankası ve Darüşşafaka Cemiyeti 
iş birliğiyle 3 Eylül 2008 tarihinden beri hayata 
geçirilen “81 İlden 81 Öğrenci” projesi, 9. 
yılına girdi. Proje, ülkemizde eğitim alanında 
gerçekleştirilen en uzun soluklu ve kapsamlı 
sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşıyor.
Darüşşafaka ile Türkiye İş Bankası arasındaki 
iş birliğinin tarihi kökleri, 1939 yılında yaşanan 
Erzincan depremine uzanıyor. Erzincan’da 
deprem felaketine uğrayan ailelerden 
Darüşşafaka’nın öğrenci kabul koşullarına uyan 
83 çocuk Darüşşafaka’ya kabul edilmiş ve bu 
çocukların bütün eğitim giderlerini İş Bankası 
üstlenmişti. 
1939 yılında 83 çocuğa yeni bir gelecek armağan 
eden ülkemizin bu iki köklü kurumu, bugün de 
“81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle hem annesi 
veya babası hayatta olmayan, maddi durumu 
yetersiz, yetenekli öğrencilerin hem de ülkemizin 
geleceğini aydınlatıyor. Proje kapsamında; her 
yıl Darüşşafaka Sınavı’nı kazanan öğrencilerin 
81’inin başta eğitim olmak üzere giyim, gıda, 
barınma, kırtasiye gibi tüm giderleri Türkiye İş 
Bankası tarafından karşılanıyor. 
Darüşşafakalı öğrencileri, üniversite eğitimleri 
boyunca da destekleyecek proje kapsamında 
İş Bankası’nın desteklediği öğrenci sayısı 
565’e ulaştı.
European Excellence Awards’da (Avrupa 
Mükemmellik Ödülü) Türkiye kategorisinde 
finale kalan, Türkiye’de de “Altın Pusula Halkla 
İlişkiler Ödülleri” kapsamında Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk-Eğitim kategorisinde ödüle layık 
görülen “81 İlden 81 Öğrenci” projesi, Türkiye’nin 
en önemli ve katma değeri yüksek eğitim 
projelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

81 ILDEN 81 ÖĞRENCI PROJESI 
9. YILINDA!
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Dokuzuncu yılına giren “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin en büyük kurumsal destekçisi 
olan Türkiye İş Bankası, bu eğitim-öğretim yılında 
da Darüşşafaka’ya yeni başlayan 81 öğrencinin 
yeni yuvasındaki eğitim yolculuğu boyunca tüm 
giderlerini karşılayacak.Her yıl okula yeni başlayan 5. 
sınıf öğrencilerini oryantasyon programı kapsamında 
ağırlayan Türkiye İş Bankası, bu sene de yeni Daçkalılar 
için 22 Eylül’de İş Kuleleri’nde “Hoş Geldiniz Etkinliği” 
düzenledi. Öğrencilerin İş Bankası çalışanlarıyla bir 
araya geldiği, İş Kuleleri’nin etkileyici atmosferini 
yaşadığı ve eğlendiği etkinlikte neler yoktu ki… Yeni 
Daçkalılar, kurabiye ve limonatalarının keyfini çıkardıktan 
sonra Robotiş İş Bankası 3D filmini izledi. Daha sonra ise 
animasyon gösterisiyle eğlendi. Dans etti, koştu, oyunlar 
oynadı, kaynaştı. Pamuk şeker ve patlamış mısırın tadını 
çıkardı. İş Bankası’nın hediye ettiği kitaplarıyla hep 
birlikte objektife poz verdi. Daha sonra da neşe içinde 
okullarına döndü.

YENI ÖĞRENCILERIMIZ, 
IŞ BANKASI’NIN MISAFIRIYDI

YENI DARÜŞŞAFAKALILAR HOŞ GELDINIZ!
Bu yıl Darüşşafaka Ailesi’ne katılan 122 öğrencinin 
oryantasyonu 16-19 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 
Yakacık Rezidans bağışçısı Güler Haşimoğlu 
ile Şenesenevler Rezidans bağışçısı Halidun 
Tınaztepe’nin desteğiyle bu sene 120 öğrenci 
yerine 122 öğrenci kabul eden Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nın yeni öğrencileri ve velileri 
16 Eylül’de “Öğrenci Evleri”ne yerleşti. Üç gün 
boyunca Darüşşafaka kampüsünde velileriyle birlikte 
yaşayan minik Daçkalılar, öğretmenleriyle ve okul 
yöneticileriyle tanıştı.
Veliler ise, evlatlarının yeni yuvalarına alışma 
sürecinin ilk günlerinde onlara eşlik ederken, 
rehberlik biriminin organize ettiği çalışmalara katıldı. 
18 Eylül Pazar günü birlikte yapılan kahvaltının 
ardından veliler, çocuklarıyla vedalaşarak 

Darüşşafaka’dan ayrıldı. Yeni Daçkalılar ise 
öğretmenleriyle birlikte pikniğe gitti. 
19 Eylül’de ise okul bahçesinde gerçekleştirilen 
Geleneksel Yuvaya Dönüş Günü’yle minik Daçkalılar, 
yaz tatilini ailelerinin yanında geçirerek okula dönen 
tüm öğrencilerle buluştu.



DARÜŞŞAFAKA LISESI’NIN 2016 
ÜNIVERSITE GIRIŞ SINAVLARINDA 
YERLEŞME BAŞARISI %99
Darüşşafaka Lisesi 2016 yılı mezunu 93 öğrenci, 4 yıllık 
lisans programlarına yerleşerek üniversiteli oldu. 
Yüksek puan almalarına karşın, istedikleri üniversiteler 
için tekrar hazırlanmak isteyen iki mezun ise tercih 
yapmadı. Tercih yapan öğrencilerimizin üniversite giriş 
sınavlarında yerleşme başarı oranı, yerleşemeyen bir 
öğrenci dışında, %99 olarak gerçekleşti.

Darüşşafaka Lisesi’nden bu sene mezun olan Berna Öz ve 
Muradiye Kaya, üniversite eğitimlerine Kanada’da devam 
ediyor. Berna Öz, Kanada’nın ilk üniversitesi olan ve The 
Times Higher Education World University Rankings 2015-
2016 listesinde 19. sırada yer alan University of Toronto’nun 
İşletme Bölümü’nde okumaya hak kazandı.
Muradiye Kaya ise Kanada’nın prestijli üniversitelerinden ve 
listede 34. sırada bulunan University of British Columbia’da 
Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne 
kabul edildi. Her iki öğrenci de ağustos ayında Kanada’ya 
giderek eğitimlerine başladı.

MURADIYE VE BERNA ÜNIVERSITE EĞITIMLERI 
IÇIN KANADA’YA GITTI

Yaşamlarını Yakacık Rezidans’ta sürdüren Darüşşafaka 
bağışçıları, havaların soğumaya başladığı şu günlerde 
okulun 122 yeni öğrencisine sıcak bir sürpriz yaptı. 
Rezidans’ın hobi öğretmeni Gazel Başar’ın rehberliğinde 
bir yıl süreyle çalışan bağışçılar, öğrenciler için birbirinden 
sevimli battaniyeler üretti. Yakacık Rezidans bağışçıları 
Solmaz Baysal, Sanay Sokullu ve Nezihe Atak, tüm 
rezidans bağışçılarını temsilen 11 Ekim’de Darüşşafaka’yı 
ziyaret ederek battaniyeleri öğrencilere armağan etti. 
Sevinçle paketleri açan minik Daçkalılar, battaniyelerine 
kavuşunca çok mutlu oldu.

YAKACIK REZIDANS BAĞIŞÇILARINDAN ÖĞRENCILERE SICACIK BIR ARMAĞAN
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1863’ten bu yana ders zillerinin çaldığı, koridorlarında 
öğrencilerin koştuğu, Türkiye’nin eğitim çınarı 
Darüşşafaka’da bir eğitim ve öğretim yılı daha başladı. 
2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Açılış Töreni, 
20 Eylül’de TİM Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Törene, 
Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin 
Coşkun, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
& CEO’su ve Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu 
Üyesi Hüseyin Gelis, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilleri Orhan Cem, Hakan Tahiroğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Fırat Tekin, Davut Ökütçü, Sevhan Gök 
Kahya, Darüşşafaka Lisesi Müdürü Nimet Atabek, 
Darüşşafaka Ortaokulu Müdürü Ayşe Görey, Yönetim 
Kurulu Eski Üyesi Beşir Özmen, Darüşşafakalılar 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müjde Süme, 
Darüşşafaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümit Başkırt, Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticileri, 
öğretmenleri, öğrencileri, velileri, Darüşşafaka 
bağışçıları ve dostları katıldı.

IYI DERSLER DARÜŞŞAFAKA!
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yeni ders 
yılı, 20 Eylül’de TİM Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenen törenle açıldı.
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Ayşe Görey: “Hayalinize koşun”
Törenin ilk konuşmasını yapan Darüşşafaka 
Ortaokulu Müdürü Ayşe Görey şunları söyledi: 
“Sınavımıza giren 2.433 öğrenci arasından 
okulumuzu kazanan öğrencileri kutluyorum. 
Daha ilk günden onları kucaklayan, her konuda 
destek olan, Darüşşafakalılığı öğreten, burada yalnız 
olmadıklarını hissettiren ağabey ve ablalara teşekkür 
ediyorum. Bu aidiyet ve kucaklaşma tablosu beni hep 
duygulandırıyor ama aynı zamanda gururlandırıyor. 
İşte Darüşşafakalılar diyorum. Dik, kendine güvenen, 
saygılı, sevgi dolu, değerleri olan, çalışkan, hedefleri 
olan ve hedeflerinin peşinden koşan kişiler.
Hedef deyince, ben hepimizin bize başarması için 
verilen hayalleri olduğuna inanıyorum ve aklınızdaki o 
hayale ulaşmanız mümkün. Yeter ki ona ulaşmak için 
çalışın, çabalayın, kısacası hayalinize koşun.”

Nimet Atabek: “Başarı yolculuğumuzun ilk adımıyla 
başlama ve koşma zamanı”
Ardından söz alan Darüşşafaka Lisesi Müdürü 
Nimet Atabek ise “Bu yıl mezunlarımızın %80’i ilk 
6 tercihine yerleşerek hedeflerini kucakladı. Eğitim 
yönetimi uygulamalarımızda; 21. yüzyıl becerilerini 
ve DAÇKA’ya özgün becerileri her alanda ölçülebilir 
kılacağız. Yetkin ve başarılı eğitim kadromuzla 
‘planla, uygula, kontrol et ve önlem al’ ilkesiyle 
süreçlerimizi, sistemimizi ve stratejik planımızı 
yapılandırmaya devam edeceğiz. Şimdi başarı 
yolculuğumuzun ilk adımıyla başlama ve koşma 
zamanı” diye konuştu.

Talha Çamaş: “Daçkalı gençlerimizle dünya daha güzel, 
yaşanılabilir olacak”
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha 
Çamaş ise şöyle seslendi: “Geride bıraktığımız eğitim-
öğretim yılında mezun olan 96 öğrencimizin 93’ü istediği 
üniversite ve bölümlere yerleşti. Artık onlar Boğaziçi, 
ODTÜ, İTÜ gibi ülkemizin önde gelen üniversitelerinin 
öğrencileri… Onlar, en büyük mutluluk ve gurur 
kaynağımız. Ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı 
yeşerten aydınlık Daçkalı gençlerimizle dünya daha güzel, 
yaşanılabilir bir dünya olacak” dedi. 
Törende, 2016 üniversite sınavlarında gösterdikleri 
başarıyla “Yusuf Ziya Paşa Ödülü”nü almaya hak 
kazanan öğrencilere, Talha Çamaş ve Hakan Tahiroğlu 
tarafından ödülleri takdim edildi. Bu sene en iyi başarı 
sırasıyla üniversiteye yerleşen öğrenci özel ödülünü de, 
TM puanıyla Türkiye 302.’si olarak Boğaziçi Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’ne giren Darüşşafaka Lisesi 142. Dönem 
Birincisi Tuğçe Açıkalın kazandı. Törende, bu sene 
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda birinci olan Eylül Aslantaş ile 
bu yıl Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan ve Boğaziçi 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne giren 
Yiğitcan Yılmaz da birer konuşma yaptı. 

Hüseyin Gelis: “Ülkemizin geleceği, sizlerle daha da 
aydınlık olacak”
Darüşşafakalı öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılının 
ilk dersini, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Hüseyin Gelis verdi. Gelis, öğrencilere 
sürekli yeniliğin peşinde koşmalarını öğütleyerek şöyle 
seslendi: “Darüşşafaka her zaman bilime, yeniliğe, 
teknolojiye önem veren bir kurum oldu. Araştırma ve 
geliştirme yapabileceğiniz ortamı sağlayarak, geleceğin 
inovasyonlarına imza atacak bireyler yetiştiriyor. Hayal 
kurun. Hayalin gerçekleşmesi için çaba gösterin. Çünkü 
başarı, hayallerinin peşinden koşanlara gelir. Çok çalışın. 
Üretin. Sorgulamaktan korkmayın. Araştırın. Daha iyisini 
yapmak için uğraşın. Bütün bu süreçte odak noktanız 
insan olsun. Çünkü insanlığın faydasına olmayan hiçbir 
şey, gerçek anlamda değerli değildir. İnanıyorum ki; 
her biriniz devlet yönetiminde, sanatta, sporda, bilimde 
ya da Siemens gibi dünya devi şirketlerde önemli 
görevler üstlenecek, Türkiye’nin ve insanlığın iyiliği için 
çalışacaksınız. Ülkemizin geleceği, sizlerle daha da 
aydınlık olacak. Bugün, o başarılara giden yolun ‘yeni 
adımı’ olsun. Bu yıl ve gelecekteki tüm yıllarda yolunuz 
açık olsun.” 
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153 yıllık şefkat yuvası 
Darüşşafaka’nın mezunları 
arasına 96 pırıl pırıl genç daha 
katıldı. Darüşşafaka Lisesi 142. 
Dönem Öğrencileri, 27 Haziran’da 
Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
Darüşşafaka’nın 1966 mezunlarına 
da mezuniyetlerinin 50. yılı vesilesiyle 
anı diplomalarının takdim edildiği 
törende, genç mezunlara son 
derslerini Mediacat ve Digital Age 
Dergileri Genel Yayın Yönetmeni 

Pelin Özkan verdi. Törenin açılış 
konuşmasını yapan Fırat Tekin, 
“Sizler, 10 yıl önce sınavımızı kazanıp 
Türkiye’nin dört bir köşesinden 
Darüşşafaka’ya geldiniz. Size kucak 
açtık. En iyi eğitim olanaklarıyla sizi 
en iyi şekilde yetiştirmek için var 
gücümüzle çalıştık. Darüşşafaka’daki 
eğitim yolculuğunuza katkısı olan 
tüm eğitim kadromuza sonsuz 
teşekkür ediyorum. Siz de bu 
ilginin ve imkanların değerini 
bildiniz, çalıştınız, çabaladınız 

DARÜŞŞAFAKA,142. DÖNEM 
ÖĞRENCILERINI YUVADAN UĞURLADI

ve Darüşşafaka Lisesi’nden 
mezun oldunuz! Toplumun her 
kesiminin güvenini ve saygısını 
kazanmış, her dönem çağının 
en ileri eğitimini öğrencilerine 
sunan, eğitim alanında bir başarı 
sembolü olan Darüşşafaka 
Lisesi’nin mezunu olarak hayata 
atılıyorsunuz. Ne mutlu size, 
bizlere ve bunu mümkün kılan 
değerli bağışçılarımıza! İyi ki 
Darüşşafaka’ya gelmişsiniz, iyi 
ki Darüşşafaka sizi kazanmış ve 
yetiştirmiş” dedi. 
Törende, 142. Dönem birincisi 
Tuğçe Açıkalın, dönem ikincisi 
Fatma Bingöl ve dönem üçüncüsü 
Ecem Sekban’a ödülleri takdim 
edildi. Yaş kütüğüne 142. 
dönem plakasını çakan Tuğçe 
Açıkalın, duygularını şu sözlerle 
ifade etti: “Ben bu yeşil kapıdan 
ilk girdiğimde ailemi dışarıda 
bırakmıştım, şimdi çıkarken ise 
ailemi içeride bırakıyorum. Bugün 
son kumanyamızı alacağız ve son 
kez uyuyacağız yatağımızda. Ama 
kep atarak mezun olamaz insan 
ailesinden hiçbir zaman. Kartalların 
yuvadan uçması gerekir çünkü 
gidecek daha çok yolları vardır. 
Bir tek yuvanın kartallarıyız biz de 
ve yuvaysa artık ruhumuzda bir 
yerlerde.” Geçen yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da Darüşşafaka Yakacık 
Rezidans Bağışçısı Fahriye Moral, 
dönem birincisi Tuğçe Açıkalın’ı 
kutlayarak kendisine bir ödül 
armağan etti.
Diploma sevinci yaşayan mezunlar, 
hep bir ağızdan Darüşşafaka 
Marşı’nı söyledi ve keplerini 
havaya attı.
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OYUNCU DAÇKALILAR’DAN “ANNIE” MÜZIKALI
Her yıl dev bir oyunu sahneye koyan Darüşşafaka 
Lisesi Tiyatro Kulübü “Oyuncu Daçkalılar”, bu 
kez ünlü Broadway müzikali Annie’yi sahneledi. 6 
Haziran’da TİM Gösteri Merkezi’nde prömiyeri yapılan 
müzikalde, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar farklı yaşlardan 
60 Darüşşafakalı öğrenci görev aldı. “Oyuncu 
Daçkalılar”, oyunculukları, müzikalin “Tomorrow”, “It’s 
A Hard-Knock Life” gibi ünlü şarkılarını seslendirişleri, 
büyüleyici dansları ve muhteşem sahne ve ışık 
şovuyla izleyenlerden tam not aldı. Prodüksiyona, 
öğrencilerin yanı sıra Darüşşafaka mezunları da 
gönüllü olarak destek verdi. Annie müzikali, her 
zaman yarının bugünden daha iyi olacağına inanan 
bir kız çocuğunun öyküsünü anlatıyor. Müzikalin 
yönetmeni, Drama Öğretmeni Elif Ongan Tekçe, 
insanın içindeki umudun hep yaşaması gerektiğini 
vurguluyor: “Sanat insanlara daha iyi ve güzelin 
olmasını sağlayacak bir umut yaratır. Bu umut bence 
güzel günlerin geleceğinin de habercisidir.” 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları MUN (Model United Nations) 
Kulübü tarafından 13-16 Ekim tarihlerinde Darüşşafaka 
Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenlendi. Bu yıl 
dördüncüsü yapılan konferansa, 21 okuldan 350 öğrenci 
katıldı. Konferansta, terörizmin ülke politikalarına ve 
insancıllığa etkileri tartışıldı. Sorunlara çözüm önerileri 
getirilerek tasarılar hazırlandı. 
Darüşşafaka Maslak Kampüsü’nde yapılan konferansın 
açılışında; İran, Sovyetler Birliği, Rusya Federasyonu, 
Federal Almanya ve İspanya Krallığı gibi ülkelerde 
T.C. Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. 
Büyükelçiliği-Daimi Temsilciliği yapmış olan emekli diplomat 
Volkan Vural, konferans temasıyla ilgili görüşlerini bildirdi. 

DARÜŞŞAFAKA MODEL BIRLEŞMIŞ MILLETLER 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTIRILDI



A
nnelerini dört yıl önce 
kanserden kaybeden Beyza 
Buse ve Büşra Yağmur Ak-
din kardeşler, dedeleri Os-
man Uzdere’nin  teşvikiyle 

girdikleri Darüşşafaka’da eğitimlerine 
başarıyla devam ediyor. Annelerinin 
ölümüyle hayata küstüklerini belirten 
iki kardeş, yeni okullarıyla birlikte artık 
geleceğe daha umutlu baktıklarını 
söylüyor. İki kardeşin hedefi doktor 
olup, annelerinin ölümüne neden olan 
hastalık konusunda uzmanlaşmak.
Beyza Buse ve Büşra Yağmur Akdin, 
aynı anda Darüşşafaka Eğitim Kurum-
ları’nda okuyan 28 kardeş öğrenciden 
ikisi...  Sekizinci sınıf öğrencisi 14 
yaşındaki Buse, “Annem öldüğünde 
10 yaşındaydım ve hayata küsmüş-
tüm. Ama beni yüreklendiren dedem 
ve sınıf öğretmenimin yönlendirme-
siyle Darüşşafaka’ya geldim. Şimdi 
geleceğe umutla bakarken, onkoloji 

[söyleşi]
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doktoru olmak ve çaresiz hastalara 
yardım etmek istiyorum” diyor.
Altıncı sınıfı öğrencisi Yağmur ise, 
“Konya’da kalsaydım üniversiteye gi-
demeyeceğimi düşünüyordum. Abla-
mın yanına gelmek için çok çalıştım ve 
bir soruyu boş bırakarak sınavı kazan-
dım. Hem ablamla beraberim hem de 

Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nda okuyan 
Beyza Buse ve Büşra 
Yağmur Akdin kardeşler, 
doktor olup, dört yıl önce 
kaybettikleri annelerinin 
ölümüne neden olan  
kanser konusunda 
uzmanlaşmak istiyor.

kendime güvenim tam. Bende okuya-
rak ülkeme faydalı olacağım” diye ko-
nuşuyor.
Torunlarını okutmak için elinden gele-
ni yapan ve Darüşşafaka’nın sınavına 
girmeleri için teşvik eden dede Os-
man Uzdere, şöyle konuşuyor: “Beş 
yıl önce anneleri  Dilek’i mide kan-
serinden kaybettik. Kızım öldükten 
sonra hayatını torunlarımı okutmaya 
adadım. Buse’nin ardından küçük to-
runum Yağmur’un da bu köklü eğitim 
yuvasına girmesi beni çok mutlu etti. 
Artık gözüm arkada değil.” 
Aynı zamanda Darüşşafaka bağış-
çısı olan Uzdere, “Sağlık sorunlarım 
nedeniyle oruç tutamıyorum, son üç 
yıldır da tutamadığım oruç için Da-
rüşşafaka’ya bağış yapıyorum. Keşke 
imkanım olsa daha fazla verebilsem, 
çünkü burası pek çok çocuğumuzun 
tutunabileceği tek dal” diye duygula-
rını dile getiriyor.

yazı ve fotoğraf Gökhan Karakaş

BUSE’NIN VE YAĞMUR’UN 
HEDEFI DOKTORLUK





[bağışçılarımız]
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K
üçüklüğünden beri bebeklere çok düşkün olduğunu söy-
leyen Nimet Sanlıman, Türkiye’nin önde gelen kitre bebek 
sanatçılarından biri… Malatya’da doğan Nimet Hanım, 
1947’de Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun ol-
duktan sonra Türkiye’nin ilk kadın sanatçılarından, kitre 

bebeklerin yaratıcısı Zehra Müfit Saner’den hobi olarak ders almaya 
başlıyor. Daha sonra yıllar içinde kendisi de bu sanatın ustalarından 
biri haline geliyor. Öyle ki, Zehra Müfit Hanım vefatından önce “Nimet, 
elimi sana veriyorum, bu işi benden sonra sen götüreceksin” demiş. 
İş yaşamını Nimet Hanım’dan dinleyelim: “Meslek hayatım sanata yö-
nelik oldu. Hobi olarak başladığım bu uğraşı meslek hayatımın içine 
sokmuş oldum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Elif Bebek’ isimli bir 
atölyem vardı. Burayı 1960’ta açtım ve 20 yıl çalıştım. Değişik yerlere 
yaptığımız bebekleri yolladık, turizme dönük bir çalışma oldu.” Kitre 
ve pamuk ya da mısır kabuğu kullanarak yaptığı, tamamen el yapımı 
olan bebeklerinin arasında balıkçı, asker, kör dilenci ve torunu, ayak-
kabı tamircisi, bileyici, fotoğrafçı, boyacı, yufka açan gelin, sokak çal-
gıcıları gibi çeşitli kesim ve meslek gruplarından karakterler yer alıyor.  

yazı Bahar Paykoç röportaj Sibel Öğretir 
fotoğraf Foto Nezih Urla

Ülkemizin önde gelen kitre bebek sanatçılarından Nimet 
Sanlıman ve eşi usta ressam Tayfur Sanlıman, haziran 
ayından bu yana Urla Rezidans’ta mutlu bir yaşam 
sürüyor. Tayfur Bey, “Darüşşafaka eşittir, tebessüm. Bu 
gerçeğe dayalı bir şey… Şuraya adımımı attığım andan 
itibaren tebessümden başka bir şey görmedim ben” 
diyor. Bu değerli sanatçıları yakından tanımaya 
ne dersiniz?

DARÜŞŞAFAKA BİR
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Nimet Hanım, ince ince uğraşarak yaptığı, gerçeklerinin 
birebir minyatür kopyaları olan bebeklerini yapabilmek için 
terzilik, kuyumculuk, ayakkabıcılık gibi farklı zanaatleri de 
bilmek gerektiğini söylüyor. 
İlk kişisel sergisini 1955’te Beyoğlu’nda açmış. Bu İstan-
bul’da açılan ilk kitre bebek sergisiymiş. Yaşamı boyunca 
Türkiye’nin farklı yerlerinde sergiler açarak eserlerini ve 
birikimini paylaşan Nimet Hanım’ın “Ayakkabı Tamircisi” 
adlı eseri, Bozcaada Yerel Tarih Müzesi’nde sergileniyor. 
Dönen Dervişler ile Sema kompozisyonu 
da Konya Mevlana Müzesi’nde yaklaşık 10 
yıl sergilenmiş. Bu kompozisyonun biraz 
küçüğü ise halen Almanya’daki Marburg 
Dinler Müzesi’nde... 
Sürekli eğitim almaya ve kendini geliştir-
meye devam eden Nimet Hanım, “Topka-
pı Sarayı’nda Ordinaryüs Prof. Dr. Süheyl 
Ünver’den tezhip ve minyatür dersi aldım. 
Uzun süre orada çalıştım. Süheyl Bey’in öğ-
retileri çok etkiliydi” diyor. 
Bir yandan da sosyal amaçlı faaliyetler-
de bulunduğunu belirten Nimet Hanım, 
“Amacı kadının statüsünü yükseltmek olan 
Türkiye Soroptimist İş ve Meslek Kadınları 
Derneği’nde 60 sene süren bir çalışmam 
oldu. Türkiye Federasyon Başkanlığı gö-
revini üstlendim, Milli Delegelik yaptım. Bir 
yandan da çocuklarımla ilgilendim” diye 
hayatını özetliyor. 

“RESİM ÖĞRENMENİN UCU 
BUCAĞI VE SONU YOKTUR”
1930 yılında Adana’da doğan ressam Tayfur 
Sanlıman, resim sanatına gönül verme öyküsü-
nü şöyle anlatıyor: “Resim sevgisiyle ilkokulda tanıştım. 
Ortaokulda Akademili hocam Latif Ariş tarafından yön-
lendirildim. 1951 yılında yüksekokulu okumak için İs-
tanbul’a gelişimden itibaren bir ufuk açılması oldu. 
Çeşitli dünyaları tanımış oldum. Bunun sonunda 
bir eğitim araştırması diyebileceğimiz durağan 
bir döneme girdik. O durağan dönemden 
kurtulduğumuz zaman sene 1955’ti. O yıl 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdim. Ha-
lil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerin-
de beş yıl çalıştım ve pekiyi derecey-
le diploma aldım. 1955’te artık resmin 
bizim için bırakılmayacak bir şey olduğu, 
daha da önemsenmesi gerektiği fikri doğunca 
bu defa hayat akımımızı resimden yana çevirdik 
ve resim öğrenmeye başladık. Resim öğrenmenin 

ucu bucağı ve sonu yoktur. Biz de hala o tahsil içindeyiz 
ve resim öğrenmeye gayret ediyoruz” diyor. 1992’de As-
malımescit’te kendi atölyesini kuran Tayfur Bey, 2001’de 
Bozcaada’ya taşınana kadar burada aralıksız çalışmış. Bu-
güne kadar 30 kişisel sergi gerçekleştirmiş. Atatürk Kül-
tür Merkezi Sergi Salonu’nda “İsimsiz Resimlerle 50 Yıl” 
başlığı altında retrospektif sergisi açılmış. Kendi deyişiyle 
“insan-doğa ilişkisini doğadan yana çıkarak irdeliyor ve 
dünyalıların bu gidişle varacağı sonu resim diliyle anlatma-

ya çalışıyor.” Tayfur Sanlıman, 2013 yılında 
Arkeoege Yayınları’ndan çıkan “Yol Boyun-
ca” isimli kitabında hayatını anlatmış.
Güzel Sanatlar Akademisi’nde tanışan 
çiftin tanışma öyküsünü Tayfur Bey şöyle 
anlatıyor: “Onu da hayatımızdaki her şeyi 
yaptığı gibi resim yaptı. Bunu hayatımı 
yazdığım kitapta kader ismi altında anlat-
tım. Üzerinde durulması gereken güzel bir 
hikaye... Şimdi içinden ufak bir anekdot 
aktarayım: Nimet Hanım, yapıtlarının ortaya 
çıkması için gerekli olduğundan ötürü 
heykel, bilhassa büst çalışmak istemiş. Bu 
vesileyle Akademili arkadaşları ona konuk 
öğrenci olarak Akademi’ye gelmesini ve 
derslere girmesini tavsiye etmişler. Biz ha-
yat yolunda öyle enteresan bir dönemeçte 
karşılaştık ki… Ben mektepte yaşça        

            emsallerimden büyüktüm. Bir sürü ha         
            yat macerası geçirmişiz mektebe gelmişiz. 

Rahmetli hocam Zeki Faik İzer, 
bilgi donanımımızın çok zengin 
olmasını isteyen kıymetli bir ho-
caydı, ruhu şad olsun, bir gün 

birinden bahsediyor. Bahsettiği 
kişi bir ressam tabii… Ardını bir soruyla 

bağladı, ‘Bilin bakalım kimdir bu’ deyince 
ben önümdeki küçük kızın kulağına, 

‘Tchaikovsky’dir’ dedim. O da tabii 
benden lafı kapınca hemen parmak 

kaldırdı, ‘Hocam, Tchaikovsky’ 
dedi. Hoca durdu, ‘Biz resim 

dersi yapıyorduk, Tchaikovsky 
ile ne alakamız var’ diye. Baktı 
ki kızcağızın arkasında da ben 
varım, bu muziplik mutlaka 

Tayfur Bey’den çıkmıştır, ‘O za-
man lütfen gitsin kütüphaneye, bize 

oradan 2 cilt Tchaikovsky getirsin, biz de 
Tchaikovsky’nin kim olduğunu burada 

öğrenelim taze taze’ dedi.  

Dönen Dervişler ile Sema 
kompozisyonu da Konya 

Mevlana Müzesi’nde 
yaklaşık 10 yıl sergilenmiş. 

Bu kompozisyonun 
biraz küçüğü ise halen 
Almanya’daki Marburg 

Dinler Müzesi’nde. 

[bağışçılarımız]
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Ben Tchaikovsky almaya aşağıya 
indim ve işte orada Nimet’e rastla-
dım. Tchaikovsky nere, Akademi 
nere, Tayfur nere, Nimet nere… 
Yani böyle bir kaderin güzelliği 
vardı. Böylece tanıştık. Arkadaşlığı-
mız devam etti. Bir daha hayatım-
dan çıkmadı. Nimet, çok sevilen 
bir kızdı. Herkes onu hem sever 
hem saygı duyardı. Bambaşka bir 
insan o…” 
Nimet Hanım da, “1960 senesinde 
bana hayat boyu en olumlu deste-
ği veren eşim ressam Tayfur Sanlı-
man ile evlendim” diyor.

 Ben Darüşşafakalı 
çocukta ne görüyorum? 
Yüzündeki onurda, 
Darüşşafaka’nın emeğini 
görüyorum. Yıllarını 
harcamış Darüşşafaka, 
onu ana baba öksüzlüğü 
hüznüyle büyütmemiş, 
yüzü gülüyor. 
İşte eseri bu... 
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“RUHEN IKNA OLDUM KI, BIZ 
BU MÜESSESEYE KENDIMIZI 
EMANET EDEBILIRIZ”
2001 yılından itibaren Bozcaada’da 
yaşayan, oradaki atölye evlerinde ça-
lışan, sergiler açan ve meraklı olanla-
ra bildiklerini öğreten Sanlıman çifti, 
2016’nın haziran ayında Darüşşafaka 
Urla Rezidans’a yerleşmeye karar ve-
riyor. Rezidansta son derece memnun 
olduklarını ifade eden Tayfur Sanlıman, 
karar verme süreçlerini şöyle anlatıyor: 
“Biz yaşlanınca ne olacağız? Ne yapa-
cağız? Bu beni enikonu düşündürmüş-
tü. Bu fikrin etrafında kendi kendime 
zannediyorum ki, oldukça liberal ve 
natürel kararlar aldım. Ve kendi kendi-
me, evlatlarımdan hiçbirine muhtaç ol-
mamaya karar verdim. Burada muhtaç 
sözcüğünü tabii ki en asil anlamında 
kullanıyorum. Bunu eşime açtım. Bu 
konuyu zihnime koyup düşünce ala-
nıma almamdan itibaren başladım Da-
rüşşafaka Rezidansları hakkında bro-
şürler, yayınlar, haberler toplamaya ve 
bir dosya hazırlamaya. Üç senelik bir 
dosyadır bu. En sonunda internetten 

Darüşşafakalı çocukta ne görüyorum? 
Yüzündeki onurda, Darüşşafaka’nın 
emeğini görüyorum. Yıllarını harcamış 
Darüşşafaka. Onu ana baba öksüzlüğü 
hüznüyle büyütmemiş, yüzü gülüyor. 
İşte eseri bu... Acaba birer bireyi oldu-
ğumuz şu müesseseye daha nasıl fay-
dalı olabiliriz? Bir faaliyetimiz, güzelliği-
miz olsun. Öyle değil mi? İnsan istifade 
ettiği yere karşılık vermeli” diyor.
Tayfur Bey, Darüşşafaka’yı tek bir söz-
cükle nasıl ifade edebileceğini düşün-
müş ve karar vermiş: “Tebessüm”… 
Sebebini ise şöyle anlatıyor: “Darüş-
şafaka eşittir, tebessüm. Bu gerçeğe 
dayalı bir şey… Şuraya adımımı attığım 
andan itibaren tebessümden başka 
bir şey görmedim ben… Tebessüm, 
iyi niyet, ‘olur efendim’, ‘hemen şimdi 
değiştiririm’, ‘hiç merak etmeyin yeni-
si gelir’… Darüşşafaka bir tebessüm, 
o kadar, daha başka bir şey yok. Te-
bessümü çizgiyle de kelimeyle de ifade 
edebilirsin. Kafam hep bunlarla uğraşır. 
Bunlara kafa yorarım.” O tebessümün 
resmini yapabileceğini de müjdeleye-
rek söyleşimizi noktalıyor. 

de baktırdım ve ruhen ikna oldum ki, 
biz bu müesseseye kendimizi ema-
net edebiliriz. Ama neresine? Ona da 
eşim karar versin dedim. Böylece eşim 
oğlumla birlikte geldi, ön araştırmaları 
yaptı. Urla Rezidans Tanıtım Yetkilisi 
Sibel Öğretir onları gezdirdi. Sibel Ha-
nım’a tekrar teşekkür etmek isterim. 
Klasik ailelerde baba kollar, ama şim-
di biz artık öyle ellerdeyiz ki, bizi artık 
onlar kolluyor. Her şeyimizden onlar 
mesul. Eksik olmasınlar.”
Nimet Hanım da, “Daha evvel de ba-
kanlarımız vardı ama artık sağlık yö-
nünden güvendiğimiz bir yerde ol-
mamız gerektiğine inandık ve buraya 
geldik. Darüşşafaka’ya destek verecek 
olmamız da kararımızda etkiliydi” diye 
görüş bildiriyor. 
Rezidanstaki yaşamı sevdiğini ifade 
eden Nimet Hanım, “Buradaki görev-
lileri çok seviyorum, hepsi görevlerini 
çok iyi yapıyorlar. Sabahları dışarıda 
yürüyüş yapıyorum, sonra kahvaltımız 
var güzel restoranımızda. Daha sonra 
jimnastik öğretmeniyle egzersiz yapı-
yorum. 30 seneden beri yoga yapa-
rım” diye anlatıyor.

“DARÜŞŞAFAKALI ÇOCUĞUN  
YÜZÜNDEKI ONURDA,  
DARÜŞŞAFAKA’NIN  
EMEĞINI GÖRÜYORUM”
Darüşşafaka için “ana baba yoksun-
luğunun hüznünü onura dönüştüren 
bir müessese” diyen Tayfur Bey, “Ben 

Bağışlarınızla büyüyorlar!

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BANKA HESAP NUMARALARI

Darüşşafaka Cemiyeti'ne yapılan bağışlardan banka havale ücreti alınmamaktadır. 

TÜRK LİRASI (TL) ŞUBE ŞUBE KODU          HESAP NUMARASI                  IBAN 

Abank Kartal 9100 5609481-351 TR11 0012 4000 0056 0948 1000 01   

Akbank Üst Bostancı          0695 0001863 TR70 0004 6006 9588 8000 0018 63 

Anadolubank       Anadolu Kurumsal 9250 9250-38015-10 TR30 0013 5000 0000 0380 1500 10 

Burgan Bank Pendik E5 9450 9450-20066115-351 TR17 0012 5094 5200 6611 5003 51 

Denizbank           Kavacık         2410 2410-1863-351 TR79 0013 4000 0000 0186 3000 01    

Finansbank             Çarşı Tuzla 1092                1863 TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63

Garanti Bankası       Sahrayıcedit        277 0001863 TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63

HSBC Bank       Esentepe Kurumsal Mer. 222 0001863 293 00 TR20 0012 3007 5700 0186 3293 00

ICBC Turkey Dalyan 00038 00325715-0007 TR80 0010 9000 0800 3257 1500 07

ING Bank       Kazasker  198 198-C-4132310-MT-1TL   TR87 0009 9004 1323 1000 1000 01

Kuveyt Türk Kat. Bankası Maslak 249 93904599-1 TR59 0020 5000 0939 0459 9000 01 

Odeabank Kozyatağı - Ticari Ban. 01020                  1020-357349-351 TR84 0014 6000 0003 5734 9000 01

PTT (Tüm Şubelerden) 1863

Şekerbank       Kozyatağı        242                24251529 TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29  

Turklandbank Altunizade 34 1179990001 TR11 0010 8000 0000 1179 9900 01

Türk Ekonomi Bankası Boğaziçi Kurumsal         432 0001863 TR20 0003 2000 4320 0000 0018 63   

Türkiye Finans Kat. Ban. Tuzla 00148 2809711 TR91 0020 6001 4802 8097 1100 01

Türkiye Halk Bankası           Sahrayıcedit   874 0016 0000 01 TR84 0001 2009 8740 0016 0000 01

Türkiye İş Bankası           Kozyatağı Ticari          1386 0001863 TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63

T.C. Ziraat Bankası Osmanbey        850 850-1863-5001 TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01 

Yapı Kredi Bankası İnönü Caddesi        682                0001863 TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63 

Vakıfbank Kozyatağı 388 00158007284865476         TR51 0001 5001 5800 7284 865476

[bağışçılarımız]
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Denizbank           Kavacık         2410 2410-1863-351 TR79 0013 4000 0000 0186 3000 01    

Finansbank             Çarşı Tuzla 1092                1863 TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63

Garanti Bankası       Sahrayıcedit        277 0001863 TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63

HSBC Bank       Esentepe Kurumsal Mer. 222 0001863 293 00 TR20 0012 3007 5700 0186 3293 00

ICBC Turkey Dalyan 00038 00325715-0007 TR80 0010 9000 0800 3257 1500 07

ING Bank       Kazasker  198 198-C-4132310-MT-1TL   TR87 0009 9004 1323 1000 1000 01

Kuveyt Türk Kat. Bankası Maslak 249 93904599-1 TR59 0020 5000 0939 0459 9000 01 

Odeabank Kozyatağı - Ticari Ban. 01020                  1020-357349-351 TR84 0014 6000 0003 5734 9000 01

PTT (Tüm Şubelerden) 1863

Şekerbank       Kozyatağı        242                24251529 TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29  

Turklandbank Altunizade 34 1179990001 TR11 0010 8000 0000 1179 9900 01

Türk Ekonomi Bankası Boğaziçi Kurumsal         432 0001863 TR20 0003 2000 4320 0000 0018 63   

Türkiye Finans Kat. Ban. Tuzla 00148 2809711 TR91 0020 6001 4802 8097 1100 01

Türkiye Halk Bankası           Sahrayıcedit   874 0016 0000 01 TR84 0001 2009 8740 0016 0000 01

Türkiye İş Bankası           Kozyatağı Ticari          1386 0001863 TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63

T.C. Ziraat Bankası Osmanbey        850 850-1863-5001 TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01 

Yapı Kredi Bankası İnönü Caddesi        682                0001863 TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63 

Vakıfbank Kozyatağı 388 00158007284865476         TR51 0001 5001 5800 7284 865476



[söyleşi]

Yakacık Rezidans’ta ikinci yılını 
geride bırakan Türkan Akalın, 
“Buraya yerleşmemizin ikinci 
gününde ‘Bir daha buradan gitmem’ 
dedim. Çünkü bunca yıllık ömrümde 
ilk kez böyle rahat ettim” diyor.

REHBERİ ATATÜRK OLMUŞ 
BİR SANAYİCİ

yazı Demet Eyi fotoğraflar Hüseyin Alsancak

[söyleşi]

Y
akacık Rezidans bağışçısı Sultan Türkan ve Şahabettin Akalın 
çifti, dile kolay tam 52 yıldır acısıyla, tatlısıyla, varlığıyla, yoklu-
ğuyla hayatı paylaşıyor. Türkiye’nin ilk sanayicilerinden Şaha-
bettin Akalın, çok çalışmış, çok iş başarmış, Türk sanayisi için ilk 
sayılacak pek çok adımı atmış bir isim... En büyük destekçisi ise 

1964 yılında İskenderun’da tanışıp, evlendiği Türkan Hanım olmuş hep...
Akalın çifti, şimdilerde Yakacık Rezidans’ta yılların yorgunluğunu üzerlerin-
den atıp, ikinci baharlarının tadını çıkarıyor. 
Bir gümrük memurunun kızı olarak 1926 yılında dünyaya gelen Türkan 
Hanım, “Babam, görevi nedeniyle o kadar çok yer değiştirmiş ki nerede 
doğduğumu bile bilmiyorum. Her sene bir yerde okudum, hatta bazen bir 
yıl içinde birkaç kez okul değiştirdiğim oldu” diye söze başlıyor.
Şahabettin Bey ise 1927’de Erzincan Kemaliye’de doğuyor, ortaöğretimini 
orada tamamlıyor. Lise eğitimi için 1945’te İstanbul’a geliyor ve Haydar-
paşa Lisesi’ne kayıt oluyor. Burada okurken, bir yandan da İngilizcesini 
geliştirmek için Robert Kolej’de özel ders alıyor.  

[bağışçılarımız]
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1952 yılında iş için İskenderun’a 
giden Şahabettin Bey, hayat arkadaşı 
Türkan Hanım’la da burada tanışıyor. 
1964 yılında İskenderun’da evlenen 
çift, kısa bir süre sonra da İstanbul’a 
göçüyor.

REHBERİ ATATÜRK
Çalışma hayatına İskenderun’da 
inşaat malzemeleri satarak başlayan 
Akalın, sanayiciliğe giden öyküsü-
nü şöyle anlatıyor: “Haydarpaşa 
Lisesi’nde okurken kendi kendime 
‘Atatürk bu memleketi nasıl kurtardı, 
nasıl başardı bunu?’ diye düşünür-
düm. İskenderun’da inşaat malzeme-
leri satışı yapan bir dükkan açmıştım. 
Yolumun üzerinde bir hurdacı vardı. 
Topladığı demir hurdaları İtalya’ya, 
Almanya’ya, İngiltere’ye satardı. 
Bazen beni de çay içmeye çağırırdı. 
Sürekli onunla konuşurdum, neden 
hurdaların yurt dışına satıldığını, 
orada bunlara ne yapıldığını so-
rardım. Avrupa ülkelerinin sadece 
Türkiye’den değil Suriye, Mısır gibi ül-
kelerden de hurda topladığını ve bun-
ları çeliğe dönüştürdüğünü böylelikle 
öğrendim. ‘Neden bunu ülkemizde 
yapmıyoruz?’ diye düşünmeye başla-
dım. Atatürk ne büyük işler başarmış-
tı, biz çeliği mi üretemeyecektik?”

TÜRKİYE’NİN İLK HURDAYI ÇELİĞE 
DÖNÜŞTÜREN FABRİKASI
Bu düşünceler ışığında hemen hare-
kete geçen Şahabettin Bey, ilk olarak 
yurt dışındaki çelik izabe tesisleri 
hakkında bilgi edinmeye çalışıyor: 
“İngilizcem vardı. Farklı ülkelerin 
konsolosluklarına mektup yazdım 
ve çelik eritme tesisleri hakkında 
bilgi istedim. Bu tesisler, daha çok 
İngiltere’de yapılıp satılıyormuş. 
Birkaç firma belirleyip, İngiltere’ye 
gittim.  
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[bağışçılarımız]

Karabük Demir Çelik’te Divrik’ten çıkan cevheri  
parçalayan bir makine vardı. Onun dişleri kırılmıştı.  
Yıl 1971... İngiltere’ye sipariş ediliyor ama 70 sentimiz  
olmadığı için o parçayı vermiyorlar. Fabrika müdürü  
bana geldi, ‘Bunu yapabilir miyiz?’ diye sordu, ‘Yaparız’  
dedim. Yaptık. Türkiye’yi İngiltere’ye muhtaç  
bırakmadık.

Onlarla görüştüm ve biriyle anlaştım.  
Hurda demiri eritecek fırınları, maki-
neleri satın alıp, Türkiye’ye getirdim. 
Tesisi İskenderun’da kuracaktım. 
Ancak tesis yoldayken anladım ki 
İskenderun’da elektrik kifayetsiz. 
Elektriksiz olmazdı, bu nedenle tesi-
si İstanbul’a indirdik. Yıl 1958 idi. O 
yıllar Kâğıthane fabrikaların, işyerleri-
nin ve hayvan yetiştiriciliğinin olduğu 
bir bölgeydi. Ben de orada bir yer 
buldum. Böylelikle Türkiye’nin ilk 
hurda demiri, çeliğe dönüştüren 
fabrikasını kurdum” diyor ve ekliyor: 
“Aslında benim getirdiğim sistem, 
Hindistan’da, Çin’de yüz senedir 
vardı. Ama Türkiye’ye 1950’lerin 
sonunda gelebildi. Çünkü yasal 
mevzuat buna izin vermiyordu. Çok 
ağır vergisi vardı. Bunları aşmak için 
çok çabaladım, çok sıkıntı çek-
tim. Yurt dışından eritme fırınlarını 
getirmemize müsaade etmiyorlardı. 
Adnan Menderes’ten izin alarak, 
1958 yılında fabrikayı kurabildim. 
Bizden sonra hurdayı çeliğe dönüş-
türen binlerce tesis açıldı, herkes 
çelik parça üretmeye başladı.”

“BENİM ÜRETTİĞİM PULLUKLAR, 
TÜRKİYE’DEKİ TARIMI EN ÜST 
KATA ÇIKARDI”
Çelik İzabe San. ve Tic. AŞ’nin 
faaliyete geçmesiyle hurda demiri 
toplayıp, eritmeye başladığını belir-
ten Akalın, “Bu, Türkiye için büyük 
bir hamle oldu. Çünkü bundan önce 
herhangi bir yedek parça yapamaz-

Yine Türkiye’nin ilk paslanmaz çelik 
çatal bıçaklarını ürettik.  
Mühim işler yaptık, daha da yapa-
caktık ama her işte olduğu gibi bizim 
yaptığımız işleri taklit eden çok firma 
çıktı” diyor. Çelik İzabe San. ve Tic. 
AŞ’nin İstanbul Ticaret Odası’ndaki 
1967 tarihli sicil kaydında Şahabettin 
Bey, yönetim kurulu başkanı, Türkan 
Hanım ise başkan yardımcısı olarak 
görülüyor. Ki Şahabettin Bey de 
çıktığı bu yolculukta en büyük des-
tekçisinin eşi olduğunu belirterek, 
“Türkan, hep yanımdaydı, muha-
sebe ondan sorulurdu, vergiler, 
ödemeler hep onun kontrolündeydi” 
diye konuşuyor.

“TÜRKİYE’Yİ İNGİLTERE’YE  
MUHTAÇ BIRAKMADIK”  
Şahabettin Bey’in yaptığı işin büyük-
lüğünü belki de anlattığı şu anısı en 
güzel ortaya koyuyor: “Karabük De-
mir Çelik’te Divrik’ten çıkan cevheri 
parçalayan bir makine vardı. Onun 
dişlerinin kırılmıştı. 
Yıl 1971... Türkiye’nin 70 sente 

dık. Mesela o yıllar Türkiye’de deniz 
motorları çelikti. Deniz motorlarının 
parçaları dökülemiyordu. Hepsi 
hurda diye atılıyordu ama biz onun 
çeliğini eritince, dökebildik. Ziraat 
aleti yapmaya başladık. Türkiye’de 
300 tarım kredi kooperatifi vardı, 
onlara pulluk ürettik. Öyle ki in-
sanlar günlerce fabrikanın önünde 
beklerdi, pulluk alabilmek için... O 
pulluklar Türkiye’deki tarımı en üst 
kata çıkardı. Otomobil motorlarının 
gövdesini ve diğer otomobil parça-
larını yapmaya başladık. Böylelikle 
otomobil sanayiinin kapılarını açtık. 
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“Burada sağlık 
hizmeti mükemmel. 
Rahatsızlandığımızda 
hemen doktor odamıza 
geliyor, gerekli görürse 
hastaneye götürüyorlar. 
İlaçlarımızı temin 
ediyorlar, düzenli bir 
şekilde kullanmamızı 
sağlıyorlar. Fevkalade bir 
bakım var. Ayrıca burada 
yeni ahbaplarımız oldu. 
Onlarla vakit daha güzel 
geçiyor. İyi ki buraya 
gelmişiz”

muhtaç olduğu yıllar... O makinenin 
dişlerinin değişmesi lazım. İngiltere’ye 
sipariş ediliyor ama 70 sentimiz olmadığı 
için o parçayı vermiyorlar. Fabrika müdürü 
bana geldi, ‘Bunu yapabilir miyiz?’ diye 
sordu, ‘Yaparız’ dedim. Yaptık. Türkiye’yi 
İngiltere’ye muhtaç bırakmadık.” Fabrika-
sını 1985’te kapatan Şahabettin Bey, “150 
çalışanım vardı. Çalışanlarım çocuğum 
gibiydi. Hâlâ arayıp sorarlar. Çok çalıştım, 
şimdi burada dinleniyorum” diyor.

TÜRKAN AKALIN: “BUNCA YILLIK  
ÖMRÜMDE İLK KEZ BU KADAR  
RAHAT ETTİM”
Akalın çifti, 2014 yılında Yakacık Rezidans’a 
yerleşiyor. Bu süreci Türkan Hanım şöyle 
anlatıyor: “Görümcemin kızı tavsiye etti. 
ODTÜ mezunu akıllı bir kızdır. Onun uzak 
bir akrabası rezidanslarda kalmış. Çok iyi 
bakıldığını söyledi. ‘Sizin için en iyisi Darüş-
şafaka Rezidansları’ dedi. Ben de o sıralar 
çok hastaydım, artık evde yapamıyordum. 
Eşim de uygun görünce gelip gezdik. 
Önce Maltepe Rezidans’ı gezdik, ardından 
Yakacık Rezidans’a geldik. Ben, buradaki 
daireyi görünce ‘tamam’ dedim. Buraya 
yerleşmemizin ikinci gününde ‘Bir daha bu-
radan gitmem’ dedim. Çünkü bunca yıllık 
ömrümde ilk kez böyle rahat ettim.” 
Rezidansa gelmeden önce pek çok sağlık 
sorunu olduğunu belirten Türkan Hanım, 
“Nefes darlığım vardı, sürekli hava verirler-
di. Şimdi buna gerek kalmadı. Çünkü bura-
da sağlık hizmeti mükemmel. Rahatsızlan-
dığımızda hemen doktor odamıza geliyor, 
gerekli görürse hastaneye götürüyorlar. 
İlaçlarımızı temin ediyorlar, düzenli bir şekil-
de kullanmamızı sağlıyorlar. Fevkalade bir 
bakım var. Ayrıca burada yeni ahbaplarımız 
oldu. Onlarla vakit daha güzel geçiyor. İyi ki 
buraya gelmişiz” diye anlatıyor.

VASİYET BAĞIŞI
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında da bulun-
duklarını belirten Türkan Hanım,  bu kararı 
alma nedenlerini şöyle açıklıyor: “Ben, 
Darüşşafaka’yı lise yıllarımdan biliyordum. 
Çünkü lise müdürümüz bir Darüşşafakalıy-
dı. Daha sonra da bir ahbabımızın kızının 

da Darüşşafaka’dan mezun olduğu-
nu öğrendim. Küçük yaşta babasını 
kaybetmiş, durumları da iyi değilmiş, 
Darüşşafaka’yı ardından da Boğaziçi 
Üniversitesi’ni bitirmiş. Bunlardan ötürü 
Darüşşafaka’ya sempati duyardım. Lakin 
devletin desteğiyle çocukları okuttuğunu 
düşünürdüm. Böyle bağışlarla ayakta 
durduğunu bilmezdim. Bunu öğrenince 
bizim de katkımız olsun istedik ve vasiyet 
bağışında bulunduk.”
Darüşşafakalı öğrencilerin düzenlediği 
Daçkafest’in bu yılki sponsoru da olan 
Akalın çifti, “Talebeleri sevindirmek bizi 
de mutlu ediyor. Hep talebelerin yanında 
olmaya çalıştık. Uzun yıllar Çağdaş Yaşa-
mı Destekleme Derneği vasıtasıyla burs 
verdik, hâlâ da veriyoruz” diyor.
Yarım asırdır hayatı paylaşan Akalın çif-
tine, uzun evliliğin sırrını sorduğumuzda 
Türkan Hanım, “Elbette her şeyin başı 
sevgi ama sevgi de geçip gidiyor. Bence 
en önemlisi sabırlı olmak” derken, Şa-
habettin Bey, “Saygılı olmak, karşında-
kini kırmamaya çalışmak. Mesele orada. 
Kırılan şey bir daha düzelmiyor” yanıtını  
veriyor.
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[söyleşi]
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R
ezidans bağışçısı Prof. 
Dr. Gülten Uyer, hayatını 
öğrenme ve öğretmeye 
adamış bir kadın... Öyle 
ki hemşirelik eğitimi için 

İstanbul’a geldiği 1947’den Başkent 
Üniversitesi’nden ayrıldığı 1999’a 
kadar öğrenme ve öğretme tutkusunun 
peşinden gitmiş. Bu tutku onu İzmir’den 
İstanbul’a, Ankara’ya, İngiltere’ye, 
İskoçya’ya, ABD’ye kadar götürmüş. O 
da hiç duraksamadan gitmiş... 
Günümüzde bile cesaret isteyen pek 
çok şeyi tek başına 1950’li yıllarda 
gerçekleştiren Dr. Uyer’in otobiyografisi 
ise “Dünyaya Açılan Kapı: Hemşirelik” 
adıyla 2003’te yayınlanıyor.

HEMŞIRELIĞE ILK ADIM
2008’de bağışçısı olduğu Şenesenevler 
Rezidans’ta okumaya, öğrenmeye, 
yazmaya, bilimsel etkinliklere katılmaya 
devam eden Prof. Dr. Uyer, 1931’de 
İzmir’de doğuyor. İlk ve orta tahsilini 
İzmir’de tamamladıktan sonra 1947’de 
İstanbul’a gelerek Kızılay Hemşire 

Okulu’na başlıyor: “O zamanlar 
Kızılay, yabancı kolejler gibi eğitim 
veriyordu. Müdürümüz İskoçyalı, müdür 
yardımcımız ise İngiliz’di. İngilizceye de 
ağırlık veriliyordu. Okula gittiğimde beni 
en çok duygulandıran husus ise Adnan 
Adıvar Konağı’nda yaşama şansına 
sahip olmamdı.”
Buradan 1950’de mezun olan Dr. Uyer, 
mezuniyet gününü ise dünmüş gibi 
anımsıyor: “Okulun bahçesinde yapılan 
törenle diplomalarımızı aldık. O gün 
mezun olmanın yanı sıra ilk kez hemşire 
üniforması giymenin heyecanı da vardı. 
Törenimize İstanbul Belediye Reisi ve 
Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
da katılmış ve ben diplomamı onun 
elinden almıştım.”

MEZUN OLDUĞU OKULA 
ÖĞRETMEN OLDU
Mezun olduğu okulda eğitimci olarak 
göreve başlayan Dr. Uyer, “Hemşire 
tekniği derslerine asistan olarak 
giriyordum. İngiltere’ye gönderilmem 
planlandığı için bir yandan da özel 
İngilizce dersleri alıyordum. Kısa bir 
süre sonra İzmir’e tayinim çıktı. 1951’de 
o zamanki adıyla Emraz-ı Sariye, şimdiki 
adıyla Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 
devlet memuru statüsünde hemşire 
olarak çalışmaya başladım” diyor. 
Gülten Hanım, kısa bir süre sonra ise 
İzmir Hemşire Okulu’nun kurulmasıyla 
görevlendiriliyor: “Haydarpaşa ve Şişli 
Hemşire Okulu mezunu iki arkadaşımla 
okulu kurmak için kolları sıvadık. 

Sekiz yıldır yaşamını Şenesenevler Rezidans’ta sürdüren 
Prof. Dr. Gülten Uyer, günümüzde bile cesaret isteyen pek 
çok şeyi 1950’li yıllarda gerçekleştirmiş idealist bir kadın...

yazı Demet Eyi fotoğraf Melek Aldemir

EĞITIMIN PEŞINDE 



Hemşirelik tekniği dersini ben vermeye başladım. Ders 
için gerekli araç gereci bizzat temin ettim. Böylece 
uygulamalı dersler için gerekli koşullar sağlandı.” 
Aynı zamanda Türk Hemşireler Derneği İzmir 
Şubesi’nin Kurucu Üyesi olan Dr. Uyer’in bu yıllara 
dair unutamadığı bir anısı ise kep törenlerine ilişkin: 
“Okulun ilk altı ayı öğrenciler için deneme dönemiydi. 
Altı ayın sonunda hemşirelik mesleğine uygun 
olduğunu kanıtlayan öğrencilere törenle kep takılırdı.  
Törenin en etkileyici yönü mum ışığında yapılmasıydı. 
Işıklar söndükten sonra Ravel’in Bolero’su eşliğinde 
sahneye çıkan öğrencilere kepleri takılır, kepi takılan 
öğrencinin mumu yakılırdı.” 

OXFORD’DA EĞITIM
İzmir Hemşire Okulu’nun ilk kep töreni Gülten Hanım 
için bir dönüm noktası olur. Çünkü törene katılan Dr. 
Şahap Ergüder, Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Bürosu 
Müdür Yardımcı olan eşi Feride Ergüder’e, Gülten 
Hanım’dan bahseder. Bunun üzerine Dr. Uyer, dokuz 
ay süreli Hemşire Tekâmül Kursu’na katılmak üzere 
Ankara’ya çağrılır: “Yurdun çeşitli yerlerinden seçilmiş 
15 hemşireydik. Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve toplum 
sağlığı konularında dersler alıyorduk. Sonra da hoca 
ya da yönetici olarak okullara atanıyorduk. Kursun 
sonunda benim, Dünya Sağlık Örgütü’nün bursuyla 
İngiltere’ye gönderilmem kararlaştırıldı.”
Böylece, 1954 yılında Oxford’da bir yıl süreli “Health 
Visiting” kursuna katılmak üzere İngiltere’ye giden Dr. 
Uyer, “Bambaşka bir kurstu. O kadar değişik şeyler 
yaptık ki... Mesela dava izlemeye mahkemeye gittik. 
Beyaz peruklu hâkimler ve ortam çok etkileyiciydi. 
Bizler de zorunlu olarak şapka giydik. Kendimi adeta 
bir film sahnesindeymişim gibi duyumsamıştım. 
Sağlık koşullarını görmek için maden ocağına indik. 
Hijyen koşulları hakkında bilgilenmek için ise Cadbury 
Çikolata Fabrikası’nı ziyaret ettik” diye anlatıyor. 
Dersle ilgili uygulamalardan birinin de ev ziyaretleri 
olduğunu belirten Dr. Uyer, “Yaşlı bir ziyaretçi 
hemşireyle uzak mesafelerde bulunan evlere giderdik. 
Amacımız ailelere gereksinimleri doğrultusunda sağlık 
eğitimi vermekti” diyor ve şen bir kahkaha atarak 

1954 yılında Oxford’da bir yıl süreli “Health 
Visiting” kursuna katılmak üzere İngiltere’ye 
giden Dr. Uyer,“Bambaşka bir kurstu. 
O kadar değişik şeyler yaptık ki” diyor.
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ziyaretçi hemşireyle birlikte yaşadığı 
bir anısını paylaşıyor: “Yine ev 
ziyaretlerine gittiğimiz bir gün küçük 
bir dükkânda alışveriş yapmamız 
gerekti. Dükkâna bizden sonra 
genç bir adam daha geldi. Onun 
gelmesiyle, hemşire telaşla beni 
kenara çekti. Anlam veremediğim 
bu davranışın nedenini dükkândan 
çıktıktan sonra öğrendim. İngiltere’de 
yeni yıla rastlayan tarihlerde tavana 
ökse otu asılırmış ve bunun altında 
duran genç kızları, genç erkekler 
öpermiş.”

EDINBURG ÜNIVERSITESI 
İngiltere dönüşü tekrar İzmir Hemşire 
Okulu’nda çalışmaya devam eden 
Dr. Uyer, 1956’da Sağlık Bakanlığı 
tarafından Hemşire Tekâmül Kursu’na 
öğretmen olarak atanıyor. Bir yıl sonra 
ise yine Dünya Sağlık Örgütü’nün 
bursuyla İskoçya Edinburg 
Üniversitesi’nde “Nursing Education 
and Administration” adlı bir yıl süreli 
programa katılıyor. Kursun sonunda 
Ankara’ya geri dönen Dr. Uyer, 
Hemşire Tekâmül Kursu Müdürü 
olarak göreve başlıyor. Bu arada 

İngilizceden Türkçeye sağlık kitabı 
tercümeleri yapıyor, yabancı hocaların 
verdikleri dersleri simültane olarak 
Türkçeye çeviriyor ve öğrencilere 
halk sağlığı uygulamaları konusunda 
eğitim veriyor.

HACETTEPE ÜNIVERSITESI
Bu çalışmalarını sürdürürken Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı’dan davet alan 
Dr. Uyer, “Hoca ile tanışıklığımız 
Sağlık Bakanlığı Hemşirelik İstişare 
Konseyi toplantılarında başlamıştı. 
Kendisiyle her karşılaşmamda beni, 
Hacettepe Çocuk Hastanesi’nde 
çalışmaya çağırırdı. Benim bu nazik 
davetlere direncim, Bahçelievler’deki 
köşkünde bir araya gelip, uzun uzun 
konuşmalarımızdan sonra kırıldı. 
O gün bana Hemşirelik Hizmetleri 
Direktörlüğü görevi öneren Prof. 
Doğramacı, beni Hacettepe’ye 
geçmeye ikna etti. Ertesi gün Prof. Dr. 
Doğramacı’yla birlikte istifa dilekçemi 
vermek üzere Sağlık Bakanlığı’na 
gittik” diye anlatıyor.1962’de 
Hacettepe Tıp Merkezi’nin ilk 
Hemşirelik Direktörü olarak göreve 
başlayan Dr. Uyer, buradaki görevini 

sürdürürken Sağlık Bakanlığı’nın 
çalışmalarına da destek oluyor. Diğer 
yandan da hemşirelik lisans eğitimi 
için kolları sıvıyor: “Dr. Doğramacı ile 
yaptığımız konuşmalar çerçevesinde 
hemen üniversite giriş sınavına 
başvurdum. Ankara Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu’nu kazandım. 
O yıllar hemşirelik lisans eğitimi, bir 
yıl İngilizce hazırlık olmak üzere beş 
yıldı. Ben, İngilizce muafiyet sınavını 
vererek, doğrudan lisansa başladım. 
Bu yüzden hemşirelik direktörlüğü 
görevini başka bir arkadaşıma 
devrettim. Okula geçtikten sonra 
öğretim görevlisi statüsünde bazı 
dersleri veriyordum. Aynı zamanda 
lisans programını kısa sürede 
tamamlamak için okulumuzdaki 
her sınıfın öğrencileriyle derslere 
giriyordum.” 

BOSTON ÜNIVERSITESI
Lisansını tamamladıktan sonra 1967-69 
yılları arasında Boston Üniversitesi’nde 
yüksek lisans yapan Dr. Uyer, “Orada 
ana çocuk sağlığı alanında eğitim 
aldım ve Program Instruction in 
Teaching Maternal and Child Nursing 
adlı tezle eğitimimi tamamladım. 
1969’da Türkiye’ye döndüm ve 
Hacettepe’de göreve başladım. 
1971’de özel sebeplerden dolayı 
tekrar Amerika’ya gittim. Bu sırada 
doktora derslerimi tamamlamıştım, 
tez aşamasındaydım. 1972’de William 
Beaumont Hastanesi’nde Pediatri 
Yoğun Bakım, Bebek ve Bebek Yoğun 
Bakım üniteleri süpervizörü olarak 
göreve başladım. Kısa bir süre sonra 
da Hemşirelik Hizmetleri Direktör 
Yardımcılığına yükseltildim” diye 
anlatıyor. 
Gülten Hanım, William Beaumont 
Hastanesi’nde yaklaşık beş yıl 
çalışıyor. Pediatri servisinde görevli 
personelin renkli üniforma giymesi, 
babaların doğumu izlemesi, annesini 
ziyarete izin verilmeyen küçük 
çocukların annelerini ekranda 
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görmesi gibi pek çok yeniliğe imza 
atıyor. Yaptığı bu yeniliklerle birçok 
kez medyaya haber oluyor. Dr. 
Uyer’in mesleğini ne kadar büyük 
aşkla yaptığını anlamak için onun 
bir anısına kulak verelim: “Çocuk 
Cerrahisi Servisinde tuzruhu içmiş 
Michail kontrol adında küçük bir 
hastamız vardı. Durumunun ciddiyeti 
yüzünden uzun süredir serviste 
yatıyordu. Çok mutsuz, umutsuz ve 
dünyaya küskün olduğu her halinden 
belliydi. Çocuk tam anlamıyla bir deri 
bir kemikti. Dosyasını okuduğumda 
ikiz kardeşinin olduğunu, ailedeki 
tüm olumsuzlukların Michail’e 
yüklendiğini, ikizinin çok iyi geliştiğini 
öğrendim. Michail’i gözlemlerim 
sırasında onun parmağına doladığı 
saçları yolarak ağzına götürdüğünü 
fark ettim ve bunu hekimlerle yaptığım 
bir toplantıda paylaştım. Michail’in 
hemen mide ameliyatı yapılmasına 
karar verildi. Ameliyatta çocuğun 
midesinden çıkan bir avuç dolusu saç 
hepimizi hayrete düşürmüştü.”
Onun dikkati sayesinde küçük 
Michail, kısa sürede sağlığına 
kavuşarak, evine dönüyor. Dr. 
Uyer, eğitimini de elden bırakmıyor. 
Hastanede prematüre doğurmuş 
anneler üzerine yürüttüğü “Prematüre 
Bebek Sahibi Olan Annelerin 
Gereksinimlerinin Saptanması” 
konulu bir araştırma yapıyor. Bu 
çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bilim Dalı’nda başladığı doktora 
çalışmalarını tamamlayarak 1974’te 
“doktor” unvanını kazanıyor.
Doktor unvanı alması gerek görev 
yaptığı hastanede gerekse ABD’nin 
yerel basınında takdirle karşılanıyor. 
Çalışmakta olduğu hastanenin ilk ve 
tek doktoralı hemşiresi olması haberi 
basına “William Beaumont Nurse is 
a Doctor” manşetiyle yansıyor. Çıkan 
haberde Dr. Uyer’in o yıl ABD’de 
bulunan sadece 1000 doktoralı 
hemşireden biri olduğundan ve 

özgeçmişinden de söz ediliyor. Bu 
haberler üzerine pek çok hastaneden 
yöneticilik ve üniversiteden 
akademisyenlik teklifi alsa da o, 
1977’de yurduna dönmeyi seçiyor. 
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda Pediatri Hemşireliği 
Öğretim Görevliliği’ne tekrar atanıyor. 
1980’de “doçent” unvanını alarak, 
öğretim üyesi oluyor. 1988’de 
“profesör” unvanını kazanan Dr. Uyer, 
böylelikle Türkiye’nin hemşirelikte 
ilk dört profesöründen biri oluyor: 
“O yıl pek çok doçent profesör 
oldu. Bunu kutlamak amacıyla 
zamanın Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal tarafından Ankara Hilton’da bir 
davet verildi. Cumhurbaşkanının beni 
kutladığı sırada çekilen fotoğrafa 
basına yer verildi” diye anlatıyor.
 Okulda Müdür Yardımcılığı, Müdür, 
Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 
ÖSYM Temsilciliği, Yönetim Kurulu 
ve Yüksekokul Kurulu Üyeliği, 
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 
Anabilim Dalı Başkanlığı ve Hemşirelik 
Hizmetleri Yönetimi Yüksek 
Lisans Programı Koordinatörlüğü 
görevlerini üstlenen Dr. Uyer, GATA 
Hemşirelik Yüksekokulu’nda da 

üç yıl ders veriyor. GATA’daki ilk 
dersini ise gülümseyerek anlatıyor: 
“Derse başlamadan öğrencilerden 
biri koşar adımlarla kürsünün önüne 
gelerek, büyük bir hızla kelimeleri 
ardı ardına sıraladı. Neler söylediğini 
hiç anlamadım. Meğer tekmil veriyor, 
derste kaç öğrenci olduğunu, nöbette 
ve hasta olan öğrenciler hakkında beni 
bilgilendiriyormuş.” 
Yine Hacettepe’de görevliyken 
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda ders veren Uyer, 
bir dönemin unutulmaz çocuk 
programı Susam Sokağı Projesi’nde 
görev alıyor. 1994’te Hacettepe 
Üniversitesi’nden emekliye ayrılan 
ve aynı yıl Başkent Üniversitesi’ne 
geçen Dr. Uyer, hem üniversitenin 
hem de Hemşirelik Yüksekokulu’nun 
kuruluşunda görev üstleniyor. 
Üniversitenin ilk yönetmeliğini 
hazırlayarak rektör yardımcısı Prof. 
Dr. Nevzat Eren’in onayına sunuyor. 
Yüksekokulun ilk öğrencilerini kendisi 
karşılıyor, ilk derslerine o giriyor. Dr. 
Uyer, öğrencilere pantolon ve cepleri 
nakışlı tunikten oluşan üniforma 
giydirilmesi cesaretini göstererek 
ülkemizde öğrenci üniformasına bir 
yenilik getiriyor. 1999’da buradan 
emekli olan Dr. Uyer’in yurt içi ve 
dışında birçok bilimsel çalışma ve 
yayınları bulunuyor.
Mesleğini icra ederken hep idealist bir 
duruş sergileyen Dr. Uyer, yine de geri 
dönüp baktığında bazı keşkelerinin 
olduğunu belirtiyor: “Mesela 70’li 
yıllarda Türkiye’de cinsellik eğitiminin 
verilmesini önermiştim. Fakat herkes 
‘olmaz’ dedi. Keşke onları dinlemeyip, 
o yıllarda bu eğitime başlasaydım.” 
Darüşşafaka’nın eğitim alanındaki 
başarıları hakkında bilgi sahibi 
olduğunu belirten Uyer, “O sıralar 
ben de eğitime bağış yapma dileğiyle 
uygun kuruluş arayışı içindeydim. 
Darüşşafaka’nın bağışçılarına sağladığı 
olanaklar, benim bu kurumu seçmeme 
neden oldu” diyor.
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Seksen üç yaşına kadar çalışan ve koşa koşa bir hayat yaşadığını ifade eden 
inşaat mühendisi İsmail Hakkı Dağdeviren, “Ben dışarıda, eşim ise evin idaresi 
için çok çalıştı. Evin tüm sorumlulukları eşimin üstündeydi. İki çocuğumuzu o 

büyüttü. Ömrümüz boyunca koştuk, burada dinleniyoruz” diyor.

yazı Demet Eyi fotoğraf Hüseyin Alsancak

“ÖMRÜMÜZ BOYUNCA KOŞTUK, 
BURADA DINLENIYORUZ”
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İ
smail Hakkı - Ayşe Dağdeviren 
çifti, yarım asrı aşkın süredir 
aynı yastığa baş koyuyor. İkinci 
baharlarını geçirmek için Yakacık 
Rezidans’ı seçen Dağdeviren 

çifti, yılların yorgunluğunu burada 
atıyor. İki çocuk ve iki torun sahibi çift, 
kendi yaşamları kadar Darüşşafakalı 
öğrencilerin hayatında da fark 
yaratmanın huzurunu yaşıyor.
1932’de Nevşehir’de doğan Ayşe 
Hanım, biraz hüzünle anıyor doğduğu 
toprakları: “Annem de babam da 
Nevşehir’in ileri gelen ailelerindenmiş. 
Ne yazık ki oralarda kız çocuğu pek 
sevilmezmiş. Ben doğduğumda çok 
üzülmüşler ve beni anneannemin 
yanına vermişler. Annem yeniden 
hamile kalmış. Bu kez erkek kardeşim 
dünyaya gelmiş. O doğduktan sonra 
beni de anneannemden almışlar ve 
Ankara’ya göçmüşüz.”
Babasının Ankara’da ticaretle 
uğraştığını belirten Ayşe Hanım, 
ilkokulu bitirdikten sonra ailesinin 
okumasını istemediğini belirtiyor: 
“Bilhassa annem istemedi ama 
komiser bir ahbabımız vardı. Eşini 
kaybetmiş, iki çocuğunu da tek 
başına büyütüp okutmuştu. O 
okumamı çok istiyordu. Bir gün 
babama, ‘Ben çocuklarımı karakol 
köşelerinde yatırarak büyüttüm, yine 
de yüksek tahsil yaptırdım. Eğer bu 
kızı okutmazsan elinden alır, ben 
okuturum’ demiş. Bunun üzerine 
babam bana, ‘Ne halt yapacaksan 
yap’ dedi. Kendi başıma İsmet Paşa 
Kız Enstitüsü’ne gidip kayıt oldum. 
Velimi sordular, Ankara dışında 
olduğunu söyledim. Kaydımı yaptılar 
ama en kısa zamanda velimin 
gelmesini istediler, lakin velim üç sene 
okula hiç uğramadı. Beş yılın sonunda 
oradan mezun oldum, yükseğini de 
okumak istedim; ama ona imkan 
vermediler. Ondan sonra ev kızı 
olarak yetiştim, çalışmadım da. Bizde 
çalışmak da yoktu.”
İsmail Hakkı Bey ise 1931’de Bursa’da 

doğuyor. İlk ve ortaöğrenimini 
Bursa’da tamamlıyor. Ardından 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi’ne giriyor. Genç 
bir mühendis olarak 1954’te 
doğduğu kente geri dönüyor ve iş 
aramaya başlıyor: “Hemen Devlet 
Su İşleri’ne başvurdum ve kabul 
edildim. Yıl sonuna kadar orada 
çalıştım. Memurlara verilen maaşın 
iyisini alıyordum fakat yine de o 
maaşla geçinmek zor olacaktı. 
O yıllar Bursa’da farklı iş imkanı 
olmayınca Ankara’ya gittim. Orada 
İller Bankası’nın inşaat şirketinde 
çalışmaya başladım. Zaten 
üniversitede okurken de oradan 
burs almıştım. 1956’da Ankara 
Kara Kuvvetleri İnşaat Emlak Daire 
Başkanlığı’nda üsteğmen olarak 
askerlik görevimi yerinde getirdim. 
Terhis olduktan sonra da Sıhhiye’deki 
orduevinin inşaatında çalışmaya 
başladım.”

58 YILLIK EVLILIĞIN  
ILK ADIMLARI
Ayşe Hanım ve Hakkı Bey’in tanışma 
öykülerini sorduğumuzda sözü Ayşe 

Hanım alıyor: “Hakkı, babamın bir 
arkadaşının yanında mühendismiş. 
Efendi ve saygılı buldukları bu genç 
mühendise, beni münasip bulup, 
benden habersiz söz kesmişler. İki 
gün sonra gelinimizden sözlendiğimi 
öğrendim. Babama karşı durulmazdı. 
Kimdir, necidir diye sormanın imkanı 
yoktu. Evde bir nişan yapıldı, 1958’de 
evlendik.”

GENÇ MÜHENDIS ISMAIL HAKKI 
DAĞDEVIREN
Düğünlerini de Hakkı Bey’in yapımında 
görev aldığı orduevinde yapan 
çift, evlendikten sonra Ankara’da 
yaşamaya devam ediyor. Ancak 
Hakkı Bey’in Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da inşaatlar yapan bir 
firmada işbaşı yapmasıyla şehir şehir 
dolaşmaya başlıyorlar. Hakkı Bey, 
bu süreci şöyle anlatıyor: “Urfa’da 
400 yataklı, askeri hastane inşaatı 
nedeniyle üç sene kaldık. Üç yıl da 
Sivas’ta kaldık. Ardından Ağrı’da yine 
400 yataklı askeri hastane ile yatılı 
bölge okulunun inşaatında görev 
aldım. Oraya ailemi götürmedim, 
aylarca ailemi göremiyordum. Kar 
yağınca Ankara’daki şirketin başına 
dönüyordum. Zordu, ama hayata 
atılmışız, kendimizi kurtarmak için 
çalışmamız gerekiyordu. Ardından 
kendim Bitlis’te bir tünel inşaatının 
ihalesini aldım. Ailemi yine yanıma 
aldım. 1970’de bu iş bitince Ankara’ya 
geri döndük.”

ATATÜRK BARAJI’NIN INŞAAT VE 
BETON IŞLERI GRUP MÜDÜRÜ
Ankara’da meşhur mimar Tuğrul 
Devres’le birlikte çalışan Hakkı 
Bey, Aliağa Rafinerisi’nin inşasında 
görev alıyor. Ardından da Gediz 
depreminden sonra yapımına karar 
verilen 10.000 konutun 3.000’ini yine 
Tuğrul Devres’le birlikte yapıyor. Hakkı 
Bey’in kariyerindeki dönüm noktası ise 
Atatürk Barajı’nın inşası oluyor. 1983’te 
temeli atılan ve 1992’de törenle açılan 
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veriyordu. Biliyor musunuz bu sayede 
Urfa’daki liselerde yetişen talebeler 
üniversitede derece almaya başladı” 
diye anlatıyor.
1993’te Mısır’a yaptığı bir gezide 
ASVAN Barajı’nı gören ve Nil 
Nehri’nde yapılan yüzme yarışlarından 
çok etkilenen Hakkı Bey, bu yarışların 
Atatürk Barajı’nda da yapılmasına 
önayak oluyor: “Nil’deki yarışları 
gördükten sonra kafamda Atatürk 
Baraj gölünde yüzme sporları fikri 
doğdu. Döner dönmez bu konuda 
çalışmalara başladım. Gerekli izinlerin 
ardından 1995’te 1. Uluslararası 
Atatürk Barajı Su Sporları Şöleni 
yapıldı.”

“BU MEMLEKETIN SERVETI 
YANLIŞLARLA KAYBOLMASIN”
Türk inşaat sektörüne rehber 
olması açısından Atatürk Barajı’nın 
inşaat sürecini anlatan beş ciltlik 

bir kitap kaleme alan Hakkı Bey, 
“Türkiye’de büyük inşaatlar 
yapılmaya başlanmıştı ama kimse 
süreçleri bilmiyordu. Bunun 
üzerine patronlarıma ‘Biz yaptık, 
öğrendik, kitabı yazalım da kimse 
yanlış yapmasın, bu memleketin 
serveti yanlışlarla kaybolmasın’ 
dedim. Onlar da uygun bulunca bin 
sayfalık bir kitap hazırladım” diye 
anlatıyor.
Bir erkek, bir de kız çocuk sahibi 
olan çiftin çocukları üniversite 
eğitimleri nedeniyle baraj inşaatı 
esnasında Urfa’ya gitmese de Ayşe 
Hanım, eşini yalnız bırakmıyor. 
Kızının Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden, 
oğlunun ise kendisi gibi İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nden mezun olduğunu 
kaydeden Hakkı Bey, “Oğlumla 
baraj inşaatında kısa süreli de olsa 
birlikte çalıştık” diyor keyifle...

Atatürk Barajı’nın inşasında Ata İnşaat 
Atatürk Barajı İnşaat ve Beton İşleri 
Grup Müdürü olarak on yılı aşkın 
süre görev alıyor: “1984’ün başından 
itibaren iki yıl sosyal tesisleri kurmakla 
geçti. Bu dönemde DSİ 16. Bölge 
Müdürlüğü’ne, lojman, idari ve sosyal 
binalar yaptık. Yapıcı firma Ata İnşaat 
için 13 villa, 360 konut, konuk evi, 
market, ilkokul, atölyeler, ofis binaları 
ve otel yaptık.” 
Dünyada ilk defa bir baraj 
şantiyesinde sosyal tesislerin 
yapımına bu kadar önem verildiğini 
vurgulayan Hakkı Bey, “Çalışanların 
eşlerine yönelik dikiş nakış kursu 
açtık. Ardından 600 kişilik tiyatro 
binası yaptık. 20 derslikli bir ilkokul 
yaptık. İnşaatta 1.000 civarında 
mühendis çalışıyordu, çoğunun eşi 
de öğretmen... Onlar, bu okulda 
çalışmaya başladı. Mühendislerin 
hanımlarının bir kısmı da vilayette ders 

Eşim yıllardır İTÜ’de okuyan 
öğrencilere burs verir. O da bizi çok mutlu 
eden bir hayırdır fakat Darüşşafaka’da 
okuyan öğrencilerin eğitimine katkıda 
bulunmanın tadı ayrı. Çünkü zaman 
zaman ziyaretimize geliyorlar. Birlikte 
hobi odasında çalışıyoruz. Öyle aklı 
başında çocuklar ki... Onları torunlarımdan 
ayrı tutmuyorum. Bu nedenle buraya 
girerken yaptığımız bağışa, zerre 
kadar acımadık. 

[bağışçılarımız]
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ACIPAYAM SÜT 
ÇIFTLIĞI’NIN INŞASI 
Baraj inşaatı bittikten sonra da Ata 
İnşaat’ta çalışmaya devam eden 
Hakkı Bey, Acıpayam Süt Çiftliği’nin 
kurulmasında görev alıyor: “Patronum 
Ertuğrul Kurdoğlu, bir gün beni 
yanına çağırdı. Dedi ki, ‘Biz Arhaviliyiz 
(Artvin), tarım yapan insanlarız. Ben 
şimdi Amerikan çiftlikleri gibi bir 
çiftlik yapmak istiyorum. Bunun için 
ne gerekiyorsa sen yapacaksın.’ 
Araştırmaya başladım. Yanıma bir 
ziraat mühendisi alarak ABD’ye 
gittim. Çiftlikleri gezdim, Arizona 
Üniversitesi’nden hocalarla görüştüm. 
Ardından da Denizli Acıpayam’da 5 
bin süt sağan bir çiftlik kurduk.”
Otuz altı yıl yanında çalıştığı Ata 
İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kurdoğlu’nu 
rahmetle anan Hakkı Bey, “Vefatından 
beş gün önce Ertuğrul Bey, beni 
aradı. Hizmetlerim için teşekkür etti, 
bir isteğimin olup olmadığını sordu” 
diyor hüzünle...

YAKACIK REZIDANS’TA  
YENI BIR YAŞAM
Kız kardeşi Belkız Kıroğlu’nun 
beş yıl önce Urla Rezidans’a 
yerleştiğini belirten Ayşe Hanım, 
“Onun sayesinde Darüşşafaka 
Rezidansları’nı daha yakından tanıma, 
öğrenme olanağımız oldu. Derken iki 
yıl önce çok hastalanmıştım. Yemek 
yapacak, ayakta duracak halim 
yoktu. Haftanın iki günü yardımcım 
geliyordu ama iki gün yetmemeye 
başladı. Yardımcımdan dört gün 
gelmesini istedim, gelemedi. Bunun 
üzerine benim heyheylerim geldi, bu 
kadar çalışmak yeterdi. Emekli olma 
vaktim gelmiş de geçiyordu. Hemen 
kızıma telefon ettim, Darüşşafaka 
Rezidansları’nı gidip görmek 
istediğimi söyledim. Yakacık’ta oturan 
bir ahbabımızın ziyaretine geldikçe 
zaten burayı görüyorduk. Hatta 
bazen böyle pür tuvalet hanımları 
bahçede veya balkonda görüyor 

ve imreniyordum. Kızım ve oğlum 
konuşmuş, ardından da randevu 
almışlar, ‘Sizi götüreceğiz’ dediler. 
Fakat eşim ‘Ben gitmem’ diye 
tutturdu. ‘Peki, gitmeyi istemiyorsan 
sen evde kalırsın, ben bağışımı yapıp 
rezidansa yerleşeceğim’ dedim. Bizim 
geleceğimiz gün eşim de gelmek 
istedi. Birlikte geldik, gezdik ve o gün 
buraya yerleşmeye karar verdik” diyor 
ve gülümseyerek ekliyor: “Buraya 
gelmemek için direnen eşim, burayı 
gezince ‘Ben de geleceğim, evde 
kalmam’ diye tutturdu.”

“KOŞMAK, KOŞMAK VE  
YINE KOŞMAK”
Seksen üç yaşına kadar çalıştığını 
belirten Hakkı Bey, hayatını şöyle 
özetliyor: “Koşmak, koşmak ve yine 
koşmak.” Şimdi Yakacık Rezidans’ta 
dinlendiğini ifade eden Hakkı Bey, 
“Evet, ben dışarıda, eşim ise evin 
idaresi için çok çalıştı. Evin tüm 
sorumlulukları eşimin üstündeydi. İki 
çocuğumuzu o büyüttü. Ömrümüz 
boyunca koştuk, burada dinleniyoruz” 
diye konuşuyor. Ayşe Hanım ise 
“Hayatım boyunca ilk kez burada 

rahat rahat oturuyorum. Ayrıca eşim 
dünyayı gezdi ama hep yalnız. Birlikte 
çok az seyahatimiz vardır. Ben, her 
yeri burada gördüm. İki yıldır tüm dış 
etkinliklere katılıyorum. Gitmediğim 
lokanta, gezmediğim yer kalmadı” diye 
duygularını dile getiriyor.
Çocuklarının ve torunlarının sık sık 
ziyaretlerine geldiğini kaydeden 
Ayşe Hanım, “Onlar da burada 
kalmamızdan çok memnunlar. Hatta 
evde kaldığımızda, ‘Aklımız sizde kalıyor, 
bizi o gün uyku tutmuyor’ diyorlar” 
diye anlatıyor. Tüm bunların yanı sıra 
yaptıkları bağışla Darüşşafaka’da okuyan 
çocukların eğitimine destek olmanın 
huzurunu yaşadıklarını kaydeden Ayşe 
Hanım, şöyle konuşuyor: “Eşim yıllardır 
İTÜ’de okuyan öğrencilere burs verir. O 
da bizi çok mutlu eden bir hayırdır fakat 
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin 
eğitimine katkıda bulunmanın tadı 
ayrı. Çünkü zaman zaman ziyaretimize 
geliyorlar. Birlikte hobi odasında 
çalışıyoruz. Öyle aklı başında 
çocuklar ki... Onları torunlarımdan 
ayrı tutmuyorum. Bu nedenle buraya 
girerken yaptığımız bağışa, zerre kadar 
acımadık.”



[bağışçılarımız]

Av. Jale Alpay: “Hem öğrencilerin 
okumasına yardım etmek hem de 
kendi hayatımı olabilecek en iyi 

şekilde, her türlü lükse sahip olarak 
yaşamak ve kaliteli bir 

yaşlılık geçirmek amacıyla 
buraya bağış yaptım.”

“BÜTÜN ÇABAM 
DARÜŞŞAFAKA

İÇİN”

yazı ve fotoğraflar Bahar Paykoç
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U
rla Rezidans bağışçısı Jale Alpay, yaşamı bo-
yunca kendi ayakları üstünde dimdik durmuş, 
güçlü bir kadın, bir avukat ve daha aydınlık ya-
rınlara kavuşabilmemiz için kendini çocukların 
eğitimini desteklemeye adamış bir hayırsever… 

Onu en çok mutlu eden şeyse insanların gözlerinin içi gü-
lerek gülümsemeleri… Darüşşafaka’ya gönül vermiş ve 
yılın belli bölümlerini Urla Rezidans’ta geçiren Jale Alpay’ı 
daha yakından tanımaya ne dersiniz?
Sivas doğumlu Jale Alpay, liseyi İstanbul’da bitirdikten 
sonra bir yıl süreyle İstanbul’un gelir seviyesi düşük bir 
bölgesinde ilkokul öğretmenliği yapıyor: “Çok gurur duy-
duğum bir yerde çalıştım. Orada çocuğun ve eğitimin ne 
kadar önemli olduğunu ve çocukların eğitime ne kadar aç 
olduğunu bizzat gözlerimle gördüm. Eğer iyi yol gösteri-
lecek olursa bir çocuğun çok başarılı olabildiğini gördük-
ten sonra bu beni eğitime verilmesi gereken öneme dair o 
genç yaşımda etkiledi ve hayatıma yön verdi.” 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Alpay, ikinci 
sınıftayken annesinin felç olması nedeniyle ailesinin geçi-
mini sağlamak için çalışmaya başlıyor: “Çünkü evde bir 
hasta vardı, sorumluluğu bendeydi, okurken aynı zaman-
da çalışmak zorundaydım. Çok büyük bir hayat müca-
delesi vererek üniversiteyi bitirdim. Başarı, azimle, hiçbir 
zaman yılmamakla olur. O kadar fazla şey yüklendim ki 
sırtıma gençlik dönemimde… Ailemin geçimini sağlıyor-
dum. Güveneceğim hiç kimse yoktu, onun için de kendi-
me güvenmem gerekti. Bu bana başarıyı sağladı ve hiçbir 
zaman yılmadım. 
Avukat olduğum zaman 11 yıldır çalışıyordum, 40 yıl da 
avukatlık yaptım, toplam 51 yıllık çalışma hayatım var.” 
Öğrencilik hayatı boyunca; Mehmet Odabaş Prodüktivite 
Kurumu’nu kuran Nermin Odabaş’la birlikte bu kurumda 
çalışan Alpay, bu iş tecrübesinin de kendisine çok büyük 
katkıları olduğunu söylüyor: “Benim için çok büyük bir ha-
yat dersi oldu ve Nermin Hanım’ı rahmetle anıyorum, be-
nim için bir idoldü. Normalde tanıyamayacağım birçok in-
sanla tanıştım, rahmetli Vehbi Koç dahil… Başarıya giden 
yolun sadece başarma arzusu ve inattan geçtiğini, Nermin 
Hanım’dan öğrendim.”  
Hukuk Fakültesi’ni bitirmesinin ardından Anadolu Bankası 
ve Denizcilik Bankası’nda çalışan Alpay, 38 yaşında emek-
li olduktan sonra da Demirbank’ın büyüme döneminde hu-
kuk müşaviri olarak görev yapıyor. Sonra oradan ayrılarak 
Bodrum’a taşınıyor ve burada bir ofis açıyor: “Bodrum’un 
en büyük ofislerinden biriydi, bir ara ofiste 12 kişi çalışıyor-
duk. Artık ofisimi ve işlerimi çok sevdiğim bir kızım var, ona 

devrediyorum. Ben artık biraz daha emekliliğe ve sosyal 
hizmetlere odaklanarak yaşamak, dinlenmek istiyorum.” 
Çalışma hayatı boyunca elinden geldiği kadar öğrenci 
okuttuğunu ve onlarla gurur duyduğunu ifade eden Al-
pay, “En güzel şey de onların bizlerin desteğiyle okuması. 
Çorbada bir kaşık tuzumuzun olması çok keyif veriyor. Bu 
dünyaya boşuna gelmediğimize, bize verilen görevleri en 
iyi bu şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum ve çok gurur 
duyuyorum. Yıllarca Kızılay’a da yardım ettim, yönetiminde 
bulundum. Kızılay’dan onursal üyeliğim, beratım ve madal-
yam var. Politika yaptım. Türk Kalp Vakfı, Sosyal Hizmetler 
Vakfı gibi birçok vakıf ve derneklerde üyeydim veya görev 
aldım. Çok dolu bir hayatım oldu. Bu tür şeyler çok güzel 
duygular veriyor” diye anlatıyor. 
Darüşşafaka Rezidansları’nı burada yaşayan bir arkadaşı 
vasıtasıyla öğrendiğini belirten Alpay, Aralık 2011’de Urla 
Rezidans bağışçısı oluyor: “Burada sadece kendi hayatı-
mıza değil, bağışımızla birçok çocuğun hayatına da faydalı 
olduğumuzu gördüm. Hem öğrencilerin okumasına yar-
dım etmek hem de kendi hayatımı olabilecek en iyi şekilde, 
her türlü lükse sahip olarak yaşamak ve kaliteli bir yaşlılık 
geçirmek amacıyla buraya bağış yaptım.”  
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DEŞARJ OLMAK İÇİN URLA  
REZİDANS’A GELİYORUM
25 yıldır Bodrum’da yaşayan Alpay, Bodrum’un hareke-
tini de Urla’nın sükûnetini de seviyor. Yılın büyük kısmını 
Bodrum’da geçiriyor ve halen çalışmayı sürdürüyor. Urla 
Rezidans’a ara ara gelerek rahatladığını ve yorgunluğu-
nu attığını belirtiyor: “Rezidansa geldiğimde buradaki 
insanların yaşamını, ne kadar mutlu ve keyifli oldukla-
rını görünce ben de keyif alıyorum. Özellikle de deşarj 
olmak için Urla Rezidans’a geliyorum. Hayatta yaşaya-
bileceğim üç yer düşünüyordum: İstanbul, İzmir ve Bod-
rum. İzmir’in en güzel yeri Urla’ya geldim. Yani bütün 
hayallerim gerçekleşti sayılır. Mesleğimde de en yüksek 
yerlerde bulundum. Birkaç yıl üst üste vergi başarılısı 
olarak ödül aldım Maliye Bakanlığı’ndan. Şimdi de bü-
tün çabam Darüşşafaka için ve de çok keyifliyim bura-
da.” Urla Rezidans’ta mutlu olduğunu ifade eden Jale 
Alpay, şunları söylüyor: “Çünkü hakikaten beş yıldızlı 
değil yedi yıldızlı bir otel gibi. Personel ve yöneticiler çok 
güler yüzlü. Bizleri mutlu yaşatmak için ellerinden gele-
ni yapıyorlar. Ne kadar cansiperane çalıştıklarını, nasıl 
emek verdiklerini görüyorum. 30 yıl anneme baktığım 
için yaşlı psikolojisini, bir ilginin, sevgi göstermenin, do-
kunuşun onlara ne kadar mutluluk verdiğini biliyorum. 
Ayrıca burada en çok sevdiğim şey spor yapmak. Toplu 

spora katılıyorum. Sağlıklı olabilmek için öncelikle bunu 
yapmak gerekiyor.” 
Geçen yıl Urla Rezidans’ta düzenlenen 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı Balosu’nda Darüşşafakalı öğrencilerle bulu-
şan ve sohbet eden Alpay, duygularını şöyle ifade ediyor: 
“O çocukların saygısını, pozitif iletişimini, sevgisini ve yüz-
lerindeki minneti gördüğüm zaman çok daha fazla duy-
gulandım. Gerçekten çok iyi bir şey yaptığıma inanıyorum 
ve elimden geldiği kadar da bütün çevreme, Türkiye’nin 
istikbalini sırtında taşıyacak gençlerin asıl burada yetişti-
ğini ve yetişmesi gerektiğini, bizlerin de son derece gü-
ven içerisinde bir yaşlılık yaşadığını anlatıyorum.” 
Aynı zamanda 2012’den beri Darüşşafaka Cemiye-
ti Yüksek Danışma Kurulu’nun da üyesi olan Alpay, 
Darüşşafaka’nın daha fazla çocuğa ulaşması, bunun için 
de daha fazla desteklenmesi ve büyümesine ihtiyaç ol-
duğunu vurguluyor: “Bağışlarla bu müessese büyür, ek 
okullar, ek rezidanslar açılır. Özellikle rezidanslardan 
ve dışarıdan gelen tereke bağışları çok önemli. Burada 
Türkiye’nin istikbali olan çocuklarımızı yetiştirebilmemiz 
için malı ve parası olan herkese ‘Darüşşafaka’ya bağış-
layın’ derim. Bunu millet olarak yapmamız lazım. Bu ka-
dar güzel, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, saygılı, terbiyeli, do-
nanımlı, minnet duygusu olan, bilimde, sanatta, sporda, 
birçok alanda başarılı olan gençler yetiştirebilmek çok 
önemli. Toplumumuzda ve hatta dış ülkelerde yaşayan 
birçok başarılı iş kadını ve iş adamının Darüşşafakalı ol-
duğunu öğrendiğim zaman bu mutluluğum ve gururum 
artıyor.”

JALE ALPAY’IN ŞİMDİKİ PROJESİ,  
İNTERNETTE YEMEK SİTESİ KURMAK
Bundan sonra daha önce hiç yapmadığı bir şeyi dene-
mek istediğini belirten Alpay, internette bir yemek sitesi 
kurma fikrinden bahsediyor: “Anneme baktığım dönemde 
kendim sağdan soldan topladıklarım ve denediklerimle 
kocaman bir yemek kitabı oluşturmuştum. Kokteyller da-

“Burada Türkiye’nin istikbali olan çocuklarımızı 
yetiştirebilmemiz için malı ve parası olan herkese 

‘Darüşşafaka’ya bağışlayın’ derim. Bunu millet olarak 
yapmamız lazım. Bu kadar güzel, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, 
saygılı, terbiyeli, donanımlı, minnet duygusu olan, bilimde, 

sanatta, sporda, birçok alanda başarılı olan gençler 
yetiştirebilmek çok önemli.”

[bağışçılarımız]
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hil, bütün et-balık ürünleri, tatlılar, kekler, börekler, çörekler 
hepsi var. Belki de bir site kurarak bu kitaptan her gün de-
ğişik bir sürpriz, değişik bir tarif paylaşabilirim. Bana keyif 
verebilir. Sağlıklı olduğum müddetçe sosyal yönden fayda-
lı olmaya devam etmek istiyorum.” 
 
“GÜLÜMSEMEK SİRAYET EDEN BİR REFLEKSTİR”
Jale Alpay’ı hayatta en çok ne mutlu eder diye sorduğu-
muzda “insanların gülümsemesi” diyor ve ekliyor: “Çün-
kü gülümsemek sirayet eden bir reflekstir. Gülümseyerek 
güne başladığınız zaman gülümseyerek de devam ettiğini 
görürsünüz. Gözünün içi güldüğü zaman karşı taraf ondan 
etkileniyor, onun için bir kere yüzde 50 başarıyla giriyor-
sun zaten her türlü konuya. Ben bunu kendi tecrübelerimle 
sabit kıldım. Bu noktada hiç unutamadığım bir anımı anlat-
mak istiyorum. Bir gün kahvaltı salonuna girdiğimde, bir 
an gürültülü mü girdim bilmiyorum, birçok kafanın bana 
doğru çevrildiğini gördüm. Ben orada tek tek masalara gü-
naydın, afiyet olsun derim, onu yapacağıma kollarımı açtım 
ve ‘Günaydın!’ diye bağırdım ve o anda salonda birçok ko-
lun açıldığını ve gülümseyerek bana günaydın dediklerini 
gördüm. Bu işte bu kadar sirayet eden bir şey.” 

AZİM, YILMAMAK, HİÇBİR ZAMAN KÖŞEYE  
SİNMEMEK, İSYAN ETMEMEK…
Hayatta daima ayaklarının üstünde ve dik durduğunu ifade 

eden Alpay, insanın başarılı olabilmesi için küçük yaştan 
itibaren ayakta durmayı öğrenmesi gerektiğini söylüyor: 
“Belki de yaşadığım hayat, bu gücü verdi. Dik durmak 
ve güçlü olmak, kendine güvenmek çok önemli bir şey. 
Kendine güven de birincisi kendi karakterine güvenle olu-
yor. Kararlı, inançlı ve kendi prensipleri olan bir insansam 
kendime güvenirim. Çünkü hangi şartlar altında ne tür 
davranışlar uygulayacağımı bilirim.” 
Azimle, inatla hedefine ulaşıncaya kadar savaşmak ve yo-
luna çıkan engelleri kaldırmak gerektiğini savunan Alpay, 
söyleşimize şu sözleriyle son veriyor: 
“Azim, yılmamak, hiçbir zaman köşeye sinmemek, isyan 
etmemek, daima akıllıca ve sakince düşünerek hareket 
etmek... Mesleğimin de kazandırdığı şeyler var. Bir şeyi 
yaparken adım adım nelerle karşılaşabileceğini hesapla-
man lazım. Bu da çok okumak, çok tecrübe sahibi olmak, 
çok insan tanımak, sosyal çevrenin geniş olmasıyla ola-
biliyor. 
Değişik insanlardan kazıklar yemek de insanı olgunlaştı-
rıyor ve güçlendiriyor. Çünkü her yıkılışın arkasından bir 
kalkış vardır, o kalkış çok büyük bir dersle kalkıştır. Seni 
yıkan şey neyse o konuda çok iyi bir ders almışsındır, 
ayağa kalktığında artık o tür bir konuyla karşılaştığın za-
man ne yapacağını biliyorsundur veya neyle karşılaşaca-
ğını tahmin ediyorsundur. Bunlar güçlü kılıyor ve başarıyı 
sağlıyor.” 



MEHMET İNAN

Yaşamını Şenesenevler Rezidans’ta 
sürdüren makine yüksek mühendisi 

Mehmet İnan, “Darüşşafaka’yı da her 
zaman takdirle izlemişimdir. Buraya 

yaptığım bağışın babası ya da annesi 
hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 

yetenekli çocukların eğitimine kaynak 
yaratması benim için ayrı bir önem taşıyor. 

Bir çocuğun yolunu eğitimle açmaktan 
güzel bir şey olur mu? Keşke imkanım olsa 

daha fazla destek olsam” diyor.

“BİR ÇOCUĞUN YOLUNU EĞİTİMLE 
AÇMAKTAN GÜZEL BİR ŞEY OLUR MU?”

[bağışçılarımız]
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M
akine yüksek mühendisi Mehmet İnan, geçtiğimiz yıl yer-
leştiği Şenesenevler Rezidans’ta yaşamaktan son derece 
mutlu... Öyle ki “Keşke daha önce gelseydim” diye hayıf-
lanıyor. 1926 yılında Malatya’da doğan İnan, ilk ve orta-
öğrenimini orada tamamlıyor. 1947 yılında Yıldız Teknik 

Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazanınca İstanbul’a 
geliyor. 1951’de YTÜ’den mezun oluyor ve genç bir mühendis olarak ha-
yata atılıyor: “Üniversiteyi yatılı okuduğum için mecburi hizmetim vardı. Bu 
nedenle beni, Murgul Bakır İşletmesi’ne (Artvin) makine mühendisi olarak  
gönderdiler. Üç-dört sene orada çalıştım. 1954 yılında yüksek lisans için 
Almanya’ya Darmstadt Teknik Üniversitesi’ne gittim. 1957’de de master’ı-
mı tamamlayarak makine yüksek mühendisi oldum.”

yazı Demet Eyi fotoğraf Melek Aldemir
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MAKİNE YÜKSEK  MÜHENDİSİ
1957’de Köln’de Klöckner-Hum-
boldt-Deutz firmasında işe başlayan 
İnan, “1966 senesine kadar orada 
çalıştım. İlkin konstrüksiyon bü-
rodaydım. Sonra motor araştırma 
bölümüne geçtim ve araştırma mü-
hendisi olarak çalışmaya başladım. 
O arada evlilik durumu ortaya çıktı. 
Eşimle akrabaydık. 1958’de evlen-
dik. Eşim de Almanya’ya geldi. O 
da kimya yüksek mühendisiydi. An-
kara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden 
mezundu. Malatya’da bir tekstil 
fabrikasında çalışmıştı. Almanya’ya 
geldikten sonra da bir iki yerde 
çalıştı ama sonunda tamamen ça-
lışmayı bıraktı. Ben, doktoraya baş-
layıp, orada kalmayı planlıyordum. 
Fakat eşim, Türkiye’ye dönmeyi çok 
istiyordu, sonunda beni de  ikna 
etti” diye o yılları anlatıyor.

AYGAZ’DAN İPRAGAZ’A  
ORADAN DA MİLANGAZ’A  
UZANAN KARİYER YOLCULUĞU
1966’da Türkiye’ye dönen İnan, Koç 
Holding’e iş başvurusu yapıyor ve 
Aygaz şirketine kabul ediliyor. Bir 
senenin sonunda Aygaz’da teknik 
müdür oluyor. On iki sene Aygaz’da 
çalışan İnan, “Sonra bir akrabanın 
‘illa serbest çalışalım’ ısrarıyla istifa 
ettim. Bir sene kadar serbest çalıştık. 
Ama olmadı ve açtığımız firmayı 
kapattık” diyor.
O sırada İpragaz’dan iş teklifi alan 
İnan, “1978’de İpragaz’da teknik 
müdür olarak başladım. Aşağı yukarı 
15 sene çalıştıktan sonra oradan 
emekli oldum. Emekliliğimde de 
Milangaz’dan teklif aldım. Erdoğan 
Demirören, danışman olarak çalış-
mamı istedi. Dedim ki; ‘Ben, artık 
bu yaştan sonra sorumluluk almam 

fakat yetki de istemem.’ Altı sene 
kadar orada danışmanlık yaptım. 
O arada kalp hastalığım nüksetti. 
Bypass ameliyatı oldum. Ardından 
da Milangaz’ı bıraktım. Yıl 2002 idi. 
O günden sonra bir daha çalışma-
dım” diye konuşuyor.
Uzun çalışma hayatı boyunca sayısız 
başarıya imza atan İnan, mütevazılığı 
elden bırakmadan bazılarını anlatı-
yor: “Aygaz’da teknik müdür olarak 
çalışırken tüp dolum istasyonlarının 
inşaat ve montajını yapıyorduk. 
Ancak gazların depolandığı küresel 
tankların montajı dışarıdan müteah-
hitlere veriliyordu. Bunun üzerine bir 
ekip kurup, bunların montajını da 
yapmayı önerdim. Önerimiz Aygaz 
yönetimi tarafından kabul edildi. 
Hemen bir ekip kurdum ve tankın 
montajını gerçekleştirdik. O zamanki 
parayla Aygaz, 1 milyon liradan fazla 
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kâra geçti. Bize takdirname verdiler.”
İnan ardından başka bir anısını bizim-
le paylaşıyor: “Yine Aygaz’da çalış-
mam sırasında genel müdür, ‘Buraya 
bir laboratuvar kuralım ve likit petrol 
gazını analiz edelim’ dedi. ‘Olur’ de-
dim. Hemen araştırmaya başladım. 
Yabancı kaynakları taradım. Labo-
ratuvarı kurduk, çalışmaya başladık. 
Hatta Tüpraş’tan bazı yetkili isimler, 
‘Likit petrol gazı alacağınız başka bir 
yer yok ki, analiz etseniz ne olacak, 
yine bizden alacaksınız’ demişti. Ben 
de ‘Hiç olmazsa aldığımız ürünün 
içinde ne olduğunu göreceğiz’ de-
dim. O laboratuvarın kurulması ve 
çalışmasında başarılı olduk. Fakat 
benden sonra ne yazık ki dağılmış.”
İş adamı Erdoğan Demirören’le ya-
şadığı bir anısını ise şöyle anlatıyor: 
“Hiç unutmuyorum, bir gün Erdoğan 
Bey, elektrik direklerinin güzel me-
tal direkler gibi yapılmasını istedi. 
Ben de ‘Yapılır ama paranıza yazık’ 
dedim. ‘Niye parama yazık?’ diye 
sordu. ‘Çünkü’ dedim, ‘beton direk, 
metal direğe göre dörtte bir fiyatta... 
Ayrıca beton direği bir kere koyduk-
tan sonra başka bir şey yapmanıza 
gerek yok, oysa metal direkler sürekli 
bakım gerektiriyor.’ Böylelikle Erdo-
ğan Bey, önerisinden vazgeçti.”

“BURASI TAM BANA GÖRE”
2012 yılında eşini kaybettikten sonra 
Fethiye’ye yerleşen İnan, “Yazları 
orada geçiriyordum. İstanbul’da da 
Bostancı’daki evimde yalnız yaşıyor-
dum. Fakat kan hastalığım nüksetti, 
yani anemi... Bir gün Bostancı’daki 
evimde fenalaştım. Benim için bir 
kız kardeş gibi olan halamın kızını 
aradım, o gelip beni hastaneye gö-
türdü. Tedaviden sonra da halamın 
kızı, beni evime bırakmadı. Böylece 
onun evine yerleştim. Yine bir gün 
bilgisayarda çalışırken düşmüşüm. 
Gene hastane, gene tedavi... Eve 
geldikten sonra gazetede Darüşşa-
faka Rezidansları’nın ilanını gördüm 

ve dedim ki ‘Burası tam bana göre.’ 
Ertesi gün yeğenimle birlikte Şene-
senevler Rezidans’a geldik, gezdik, 
şartları öğrendik. Buranın benim için 
en doğru yer olduğuna karar verdik” 
diyor.

“CEBİME PARA KOYUYORUM, 
ÖYLECE DURUYOR”
Geçtiğimiz yıl Şenesenevler 
Rezidans’a yerleşen İnan, bir Da-
rüşşafaka Rezidansı’nda yaşamanın 
avantajlarını şöyle sıralıyor: “Kim-
seye ihtiyacım yok. Cebime para 
koyuyorum, öylece duruyor. Para 
harcamak diye bir şey yok. Her şeyi-
miz yapılıyor. Çamaşırımız yıkanıyor, 
ütüleniyor, odamıza teslim ediliyor. 
Yemeklerimizi restoranda yiyoruz. 
Bir misal söyleyeyim. Bana ziyarete 
gelenler oluyor. ‘Aman gelirken bir 
şey getirmeyin. Çünkü biz bura-
da yeteri derecede besleniyoruz. 
Yiyecek bir yerim kalmıyor’ diyorum. 

Burası, her bakımdan bizim bütün 
ihtiyaçlarımızı temin ediyor. Ben son 
derece müteşekkirim. Personel, son 
derece saygılı, hürmetkar, hepsi 
gözümüzün içine bakıyorlar, ‘Bir şey 
yapabilir miyiz?’ diye. Daha başka 
ne ister insan” diye konuşuyor.

“KEŞKE EŞİMİN 
VEFATINDAN HEMEN SONRA  
BAŞVURSAYMIŞIM”
İnan, rezidansta verilen sağlık hizme-
tine dair şu değerlendirmeyi yapıyor: 
“Devamlı takip ediliyoruz. Bende 
anemi olduğu için düzenli olarak 
tahlil yapılıyor. Gerekiyorsa kan 
takviyesi yapılıyor hemen. Hayatım 
boyunca hiç bu kadar sağlık açısın-
dan takip edilmemiştim. Geçenlerde 
gece nefes darlığı geldi. Sabah-
leyin gittim. Klinikte çalışan sağlık 
personeli, ‘Niye gece çağırmadınız 
bizi? Lazım olduğu zaman hemen 
çağırmalısınız’ dedi. Biz istemeden 

[bağışçılarımız]
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 Burada kimseye 
ihtiyacım yok. Cebime para 
koyuyorum, öylece duruyor. 
Para harcamak diye bir şey 
yok. Her şeyimiz yapılıyor. 
Çamaşırımız yıkanıyor, 

ütüleniyor, odamıza teslim 
ediliyor. Yemeklerimizi 

restoranda yiyoruz.

tansiyonumuzu ölçüyorlar, her şeyi-
mizle ilgileniyorlar. Ben son derece 
müteşekkirim hakikaten.”
“Tüm yaşıtlarıma gönül rahatlığıyla 
Darüşşafaka Rezidansları’nı tavsiye 
ediyorum” diyen İnan, “Sağ olsunlar 
her şeyimizi karşılıyorlar. Berberi-
mizden tıraşımıza kadar her şeyi hal-
lediyorlar. Hiçbir şekilde şikayetim 
yok. İyi ki gelmişim. Keşke eşimin 
vefatından hemen sonra başvursay-
mışım” diye konuşuyor.

KİTABI DA TABLETİ DE ELİNDEN 
DÜŞÜRMÜYOR
Daha çok rezidansta vakit geçiren 
Mehmet Bey, bol bol kitap okuyor, 
günlük gazeteleri takip ediyor. Şu 
sıralar Jack London’ın kitaplarına 
merak sardığını söylüyor. İnternette 
de vakit geçirdiğini belirten Mehmet 
Bey, “Tabletim, bilgisayarım var. Ar-
tık mektup olayı kalmadı, ben de ta-
nıdıklarla e-postayla haberleşiyorum. 
Bilhassa köşe yazarlarını internetten 
okuyorum” diyor.

KENDİ DİKİŞİNİ KENDİ DİKİYOR
Mehmet Bey’in çalışma masasında 
bir dikiş makinesi dikkatimizi çeki-
yor.  Dikiş makinesinin öyküsünü 
sorduğumuzda Mehmet Bey, “Bunu 
eşimle beraber Almanya’da aldık. O 
zaman eşimin gözleri iyiydi. Söküğü-
müz olursa dikiyordu. Fakat gözle-
rinde sarı nokta hastalığı başlayınca 
ben öğrenmeye başladım. Şimdi 
de bir söküğüm olursa rezidanstaki 
terziye vermek yerine ben hallediyo-
rum” diye anlatıyor.

“ATATÜRK’Ü GÖRDÜM”
“Gururla 90 yaşındayım” diyen 
Mehmet Bey, heyecanla ekliyor: 
“Atatürk’ü gördüm. Yedi yaşın-
daydım, ilkokul birinci sınıftaydım. 
Malatya’ya geldi. Bizi de karşılamak 
için tren istasyonuna götürdü-
ler. Orada sıraya dizildik. Atatürk 
önümüzden geçti, bizi selamladı. 

Benden daha mutlu bir insan olur 
mu? Kanlı canlı gördüm Atatürk’ü. 
Yanında Sabiha Gökçen vardı.”

PROF. DR. MUSTAFA İNAN’LA 
AMCA ÇOCUĞU
Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen 
bilim insanlarından Prof. Dr. Mustafa 
İnan ile amca çocuğu olan Mehmet 
Bey, “Profesör Mustafa İnan, İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nin çok meş-
hur profesörlerinden biriydi. Bizim 
de amcamızın oğluydu. O da yatılı 
okumuştu. Malatya’ya geldiğinde 
bizde kalırdı. Hatta onun kardeşi ve 
benim adaşım olan Mehmet İnan da 
yatılı okumuştu. Biz eğitime desteğin 
önemini bizzat yaşamış insanlarız. 
Bu nedenle Darüşşafaka’yı da her 
zaman takdirle izlemişimdir. Buraya 
yaptığım bağışın babası ya da anne-
si hayatta olmayan, maddi durumu 
yetersiz, yetenekli çocukların eğiti-
mine kaynak yaratması benim için 
ayrı bir önem taşıyor. Yetenekli bir 
çocuğun yolunu eğitimle açmaktan 
güzel bir şey olur mu? Keşke imka-

nım olsa daha fazla destek olsam” 
diye düşüncelerini dile getiriyor. 

“BİR ÜLKENİN KADERİ  
EĞİTİMLE ÇİZİLİR”
Bir ülkenin kaderinin sadece eğitim-
le çizilebileceğini ifade eden İnan, 
“Türkiye’de yapılan en büyük hata 
köy enstitülerini kapatmak oldu. 
Malatya’da lisede okurken, bizi 
Samsun Sadiç Köy Enstitüsü’ne 
götürmüşlerdi. Ben, biraz musikiyle 
ilgiliydim. Saz, mandolin, akordeon 
çalıyordum. Bu nedenle beni seç-
mişlerdi. Birkaç gün orada kaldık. O 
zaman bize köy enstitüleri hakkında 
bilgi vermişlerdi. Öyle işler yapıyor-
lardı ki... Mesela çocuklara, duvar 
örmesini, sıva yapmasını, maran-
gozluk, demircilik öğretiyorlardı. 
Türkiye’de eğitimin bozulmasının 
başlangıç noktası da bu oldu” diye 
konuşuyor. 
Bu noktada da Darüşşafakalı 
öğrencilere yurt dışında eğitim gör-
meleri tavsiyesinde bulunuyor:  
“Ben, Almanya’da okumanın ve 
çalışmanın çok faydasını gördüm. 
Evet, Yıldız Teknik’te okudum, mü-
hendis oldum. Fakat Darmstadt’ta 
aldığım eğitim bambaşkaydı. Fabri-
kada çalışmaya başlayınca büsbü-
tün değişiklik oldu. Bizim araştırma 
grubunun başkanı vardı. Bir gün 
otelden çıkmış elinde kocaman bir 
kamyon motoru pistonu, üzerinde 
de iş gömleği odasına gidiyordu. 
Hemen elinden almak için gittiler, 
vermedi kendisi götürdü odasına... 
İş terbiyesi böyleydi, Almanların. 
Biz de o terbiyeyle yetiştik. O iş 
disiplinini ve terbiyesini aldığım için 
Türkiye’de de başarılı oldum. Hâlâ 
da Aygaz’da, İpragaz’da ismim 
geçer. Bu nedenle Darüşşafakalı 
öğrenciler, liseyi bitirdikten sonra 
mümkün mertebe yurt dışına gitsin-
ler, Darüşşafaka, onları yurt dışında 
okutsun... Ardından gelip, ülkeye 
hizmet etsinler.”



[bağışçılarımız]
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D
ört yılı aşkın süredir Maltepe Rezidans’ta yaşa-
yan Aynur ve Şükrü Yılmaz çifti, aynı zamanda 
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları arasında 
yer alıyor. 44 yıldır aynı yastığa baş koyan 
Yılmaz çifti, yaşama dair mottolarını “gezmek, 

gezmek ve yine gezmek” diye özetliyor ve ekliyor: “Hâlâ 
hava güzelse sabahtan arabamıza atlıyor, yüreğimiz ne-
reyi istiyorsa oraya gidiyoruz.” 
Aynur Yılmaz, emekli bir Türkçe öğretmeni... 1941 yılın-
da İzmir’de doğuyor. Sekiz yaşındayken ailesi İstanbul’a 
göçüyor. Liseden sonra Çapa Eğitim Enstitüsü’nde iki yıl 
yatılı okuyan Aynur Hanım, “Babam yatalak hastaydı. Li-
seyi bitirdikten sonra başımızın çaresine bakmak zorun-
daydık. O yıllar eğitim enstitüleri vardı, iki yıl orada eğitim 
aldıktan sonra öğretmen olunabiliyordu. Ben de Çapa 
Eğitim Enstitüsü’ne devam ettim” diye o yılları anlatıyor.
Mesleğe Salihli Lisesi’nde başlayan Aynur Hanım, ar-
dından Adapazarı Karasu’da, Sarıyer Ortaokulu’nda  ve 
çeşitli özel okullarda görev alıyor. Büyük şevkle yaptığı 
öğretmenlikten 1984 yılında emekli olan Aynur Hanım, 
“Son görev yerim Bostancı Ortaokulu idi. Öğretmenliği 
severek yaptım. Ablam da öğretmendi. Eğitimci bir ailey-
dik” diye konuşuyor.
1940 Manisa doğumlu olan Şükrü Bey ise ortaokulu bi-
tirdikten sonra ticarete atılıyor. Farklı iş denemelerinin 
ardından Suadiye’de bir pastane açıyor: “İsmi Kapri’ydi. 
Çok anladığım bir iş değildi, sadece nakdim vardı ve o 
yıllar böyle mekanlara ihtiyaç olduğunu gözlemlemiştim. 
Uzun yıllar burayı işlettim. 1984 yılında eşim emekli ol-

“BIZLER IÇIN IDEAL 
BIR HAYAT, ÇOCUKLAR 
IÇIN EĞITIM”
Aynur Yılmaz, Darüşşafaka Rezidansları’nın ileri yaştaki 
insanların hayatını kolaylaştıran yönünü şöyle özetliyor: 
“Ne fatura ne temizlik ne de yemek derdimiz var. İlaçlarımız 
temin ediliyor. Çamaşırlarımız yıkanıyor, ütüleniyor. 
Dairemizde bir alet arızalansa tek telefonla gelip tamir ediliyor. 
Eskiden bunların hepsiyle uğraşmak durumunda kalırdık.” 

yazı Demet Eyi fotoğraf Hüseyin Alsancak
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duktan sonra ben de pastanemi kapattım ve emeklilik 
yıllarımızın tadını çıkarmaya başladık.”
Yılmaz çiftinin yolları 1972’de ortak bir arkadaşları vesi-
lesiyle kesişiyor ve bir daha hiç ayrılmıyor. Aynur Hanım, 
o süreci şöyle özetliyor: “Tanıştıktan kısa bir süre sonra 
evlenmeye karar verdik. Çünkü ikimizin de hayata bakış 
açısı, beklentileri birbirine yakındı. Altı ay nişanlı kaldıktan 
sonra Kadıköy Evlenme Dairesi’nde nikahla evlendik.”

“HER ŞEYIN ILERI YAŞTAKI INSANLAR IÇIN 
ORGANIZE EDILDIĞI BIR YAPI”
Darüşşafaka Rezidansları’ndan ablası emekli lise öğret-
meni Birsen Özes sayesinde haberdar olduklarını belirten 
Aynur Hanım, “Ablam, 2008 yılında Maltepe Rezidans’a 
yerleşti. Onu ziyarete geldikçe burada verilen hizmetleri, 
olanakları görüyorduk. İleri yaştaki insanlar için her şeyin 
en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve en iyi şekilde 
organize edildiği bir yapıyla karşı karşıyaydık. Böylelikle 
biz de ileri yaşlarımız için rezidansları düşünmeye başla-
dık. Eşimle günlerce konuştuk ve sonuçta bağış yapma-

ya karar verdik. Çünkü ben, disiplini severim ve bura-
da da disiplinli bir hayat var. Yemek saatlerimiz, sağlık 
kontrollerimiz, aktivite programlarımız belli... Her şeyi-
miz organize edilmiş. Ayrıca bir öğretmen olarak hep 
eğitim alanında bir şeyler yapmaya çalıştım. Darüşşa-
faka Rezidansları’nın en güzel yanlarından biri de bu... 
Bizlere ideal bir hayat sunarken, çocukların eğitimine 
de katkı yapma olanağı tanıyor. Hatta şu an en büyük 
zevkimiz Darüşşafaka’da okuyan çocukların eğitimine 
verdiğimiz katkı” diye konuşuyor.

“BURADAKI DISIPLIN VE DÜZEN BIZLERI 
ZINDE TUTUYOR”
Rezidansta dördüncü yıllarını geride bıraktıklarını kay-
deden Aynur Hanım, “Bizim yaşımıza gelmiş herkese 
burayı tavsiye ediyorum. Buradaki disiplin ve düzen biz-
leri zinde tutuyor. Evimizdeyken saat 11.00’de kahvaltı 
ederdik veya bazen ‘bugün de kahvaltı etmeyelim’ der-
dik. Oysa burada vakti geldiğinde kahvaltıya, öğle ya 
da akşam yemeğine gidiyoruz. Çay saatinde dinlenme 
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salonuna iniyoruz. Bunlar benim için bir eğitim, hoşuma 
gidiyor. Diğer taraftan rezidans hayatımızı kolaylaştırıyor. 
Ne fatura ne temizlik ne de yemek derdimiz var. İlaçlarımız 
temin ediliyor. Çamaşırlarımız yıkanıyor, ütüleniyor. Daire-
mizde bir alet arızalansa tek telefonla gelip tamir ediliyor. 
Eskiden bunların hepsiyle uğraşmak durumunda kalırdık. 
Personel, bizlere karşı hep ilgili ve saygılı” diye anlatıyor.

“REZIDANSIN EN ÖNEMLI AVANTAJLARINDAN 
BIRI DE SAĞLIK HIZMETI” 
Rezidansta yaşamanın önemli avantajlarından birinin de 
sağlık alanında olduğunu ifade eden Aynur Hanım, “Ge-
çenlerde yolda rahatsızlandım, hemen buraya geldik. 
Doktorumuz, hemşirelerimiz hemen ilgilendi, beni yeniden 
sağlığıma kavuşturdular. Evimde hasta olsam eşim kalka-

cak, gecenin bir vakti arabayı alacak, götürecek ama bura-
da bir telefon hemen sağlık ekibi başınızda” diyor.

“MOTTOMUZ: GEZMEK, GEZMEK VE
YINE GEZMEK”
Rezidansta yeni dostlar edinseler de Yılmaz çifti, daha 
çok birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor. Şükrü Bey’in 
tutkularının başında araba kullanmak geliyor. Arabası-
nı “yakın arkadaşım” diye tanımlayan Şükrü Bey, “Ara-
bayla Avrupa turu yaptık. Hollanda’yı, Danimarka’yı,  
Almanya’yı, İngiltere’yi arabayla gezdik. Tabii o zamanlar 
gençtim. Şimdi o kadar uzak mesafe yapmıyorum. Ama 
hava güzelse sabah kahvaltıdan sonra arabamıza atlıyo-
ruz, yüreğimiz nereyi istiyorsa oraya gidiyoruz. Bazen 
Ağva’ya, bazen de Gebze Balçık Köyü’ndeki bahçemize 

[bağışçılarımız]
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gidiyoruz. Orada toprakla uğraşıyoruz. Akşam rezidansa 
geri geliyoruz. Memur gibiyiz” derken, Aynur Hanım, şöyle 
devam ediyor: “44 yıllık birlikteliğimiz boyunca mottomuz 
‘gezmek, gezmek ve yine gezmek’ oldu. Rezidansa yerleş-
tikten sonra da bu durum değişmedi.”

“DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCILER IYI YETIŞSIN”
Müşterek karar alarak Darüşşafaka’ya vasiyet bağışı da 
yaptıklarını belirten Şükrü Bey, “Öyle ki vasiyet bağışı için 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor al-
maya gittik. Doktor hanım, ‘Şu an ne hissediyorsunuz?’diye 
sordu. Ben de ‘Böyle bir bağış yaptığım için çok mutluyum’ 
dedim. Bunun üzerine doktor hanım dedi ki, ‘Çok ilginç, 
eşiniz de aynı cümleyi kurdu. Hakikaten içinize sindirerek 
yaptığınız belli.’ Gerçekten de içimize sinerek yaptık bu 
bağışı” diyor. Burada söze Aynur Hanım giriyor ve ekli-
yor: “Tek beklentimiz Darüşşafakalı öğrenciler iyi yetişsin, 
memleketimize hayırlı evlatlar olsun. Biz hakikaten akşam 
yastığa başımızı koyup, 44 senelik evliliğimizin muhasebe-
sini çıkardığımızda, yaptığımız en önemli işin bu olduğuna 
karar veriyoruz. Öyle ki yaptırdığımız okuldan bile daha 
önemli...”

OKUL YAPTIRDILAR
Bu noktada Yılmaz çiftinin, Darüşşafaka Rezidansları’yla 
tanışmalarına vesile olan Aynur Hanım’ın ablası emekli lise 
öğretmeni Birsen Özes’le birlikte 2009 yılında Beykoz Ça-
vuşbaşı’ndaki Zafer Sarıyer İlk ve Ortaokulu’nu yaptırdığını 
öğreniyoruz. Aynur Hanım, “Ablam, eşim ve ben müşterek 
olarak ağabeyimizin adını taşıyan bu okulu yaptırdık. Bu da 
bizleri mutlu eden bir hayır. Lakin Darüşşafaka’ya yaptığı-
mız bağış bunun bile önüne geçti” diyor.
Darüşşafakalı öğrencilerle zaman zaman bir araya geldik-
lerini belirten Aynur Hanım, emekli bir öğretmen olarak şu 
değerlendirmeyi yapıyor: “Hepsi pırıl pırıl... Benim okut-
tuğum öğrenciler yaşındalar. Çok akıllılar ve güzel yetiş-
tiriliyorlar. En önemlisi büyüğe saygı, öğretmenlere sevgi 
öğretilmiş. Hepsi iyi şeyler yaparak, öne çıkmak için çaba-
layan, özgüvenli çocuklar...”

“Tek beklentimiz Darüşşafakalı öğrenciler iyi yetişsin, 
memleketimize hayırlı evlatlar olsun. Biz hakikaten 

akşam yastığa başımızı koyup, 44 senelik evliliğimizin 
muhasebesini çıkardığımızda yaptığımız en önemli 

işin bu olduğuna karar veriyoruz.”



[söyleşi]

yazı Bahar Paykoç

[gelenek]
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H
er şey hızla değişirken aynı 
kalabilenin değeri ne kadar 
yüksek değil mi? Artık 
herhangi bir şeye “tıpkı 
çocukluğumdaki gibi” 

diyebiliyorsak ne mutlu bize! Hele ki bu 
bahsettiğimiz ağzımızı tatlandıran, 
yaşama sevincimizi artıran, mutluluğu 
sevdiklerimizle paylaşmamıza aracı olan 
lezzetlerse, onun tadı daha da başka... 
Ülkemizde bugün hâlâ varlığını 
sürdüren ve ticari anlamda kayıtlı en 
eski şirket olarak bilinen 239 yıllık Hacı 
Bekir firmasını keşfetmek üzere tatlı bir 
yolculuğa çıktık. Ailenin 5. kuşak 
temsilcisi ve Hacı Bekir Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hande Celalyan’la 
birkaç nesil önceden dedesi Bekir 
Efendi’nin 1777’de Eminönü’nde açtığı 
ilk dükkanda bir söyleşi gerçekleştirdik.  
İstanbul’da doğup büyüyen Hande 
Celalyan, İstanbul Alman Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra Zürih Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nde lisans ve yüksek 
lisans eğitimini tamamlayıp 1987’de 
yurda dönmüş. Çocukluğundan beri 

Hacı Bekir dünyasında yaşayan ve aile 
büyüklerinden devraldığı bu kıymetli 
mirası yaşatmak için var gücüyle çalışan 
Hande Hanım, “Biz küçük bir aileyiz. 
Annem dedemin tek kızı olduğu için, 
aslen inşaat mühendisi olan babam, 
annem adına işi devraldı. Bizde işle aile 
hayatı her zaman paralel gitti. Yeni 
yapılan bir ürün her zaman evde de 
denendi. Evden birtakım geri bildirimler, 
fikirler alındı. Benim çocuklarım da aynı 
şekildedir. Mesela oğlum daha ilkokula 
giderken şiş lokumlar tasarlamıştı” 
diyerek anlatmaya başlıyor. 
 
KASTAMONU’DAN OSMANLI 
SARAYI’NIN ŞEKERCIBAŞILIĞINA  
Hacıbekir, Bekir Efendi tarafından 
1777’de kurulmuş. Genç yaşta 
Kastamonu’nun Araç ilçesinden 
İstanbul’a gelen Bekir Efendi, 
Eminönü’nde küçük bir dükkan açarak 
şekercilik yapmaya başlıyor: 
“Muhtemelen memleketinde bildiği bir 
şeker yapma tekniğini, sanatını burada 
icra etme ve pazarlama yoluna gitmiş. 
İlk önce yalnız gelmiş, sonradan 
arkadaşları ve akrabaları da yanına 
gelmişler. Üst katta yatıp, alt katta 
çalışmışlar. Burası o zaman İstanbul’un 
kalbi... Saray’a çok yakın. Kısa zamanda 
Saray’ın dikkatini çekiyor. Padişah’ın 
beğenisini kazanıyor. Ve demek ki çok 
beğenmiş ve güvenmişler ki, bir süre 
sonra Osmanlı Sarayı’nın Şekercibaşısı 
ilan ediliyor” diye anlatıyor Hande 
Celalyan. Şekercibaşılık unvanının her 
sultan değiştiğinde ya da dükkana her 
yeni usta geldiğinde yenilenmesi 
gerektiğini belirten Celalyan, “Bu 
aslında firmanın en önemli özelliğidir 
bence. Bir anlamda bugünkü kalite 
standardı bilinci oluşmuş. Bir de tabii 
müthiş bir baskı varmış ve bu da kalite 
standardının yerleşmesine, ürün 

Hacı Bekir 
Dergimizin bu sayısında İstanbul’un meşhur tarihi 
şekercilerinden Hacı Bekir’e konuk olduk ve sizler için tatlı 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Ağız tadıyla yaşayacağınız nice 
güzel günler ve bu tatlarımızın hep yaşaması dileğiyle iyi 
okumalar.

yazı Bahar Paykoç

239 YILLIK TATLI BIR ÖYKÜ: 
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[gelenek]

çeşitlerinin artırılmasına ve güzelleştirilmesine büyük katkı 
sağlamış” diyor. Bu unvanın aynı zamanda Hacı Bekir’e 
tıpkı bir konsolos gibi yurt dışında temsil ve tanıtım görevi 
yüklediğini de ifade ediyor. “Hacı Bekir 1800’lü yıllarda 
Osmanlı Sarayı’nı temsil etmek ve ürünlerini tanıtmak 
üzere Avrupa ve Amerika’daki fuarlara katılmış. Orada 
ürünlerini tanıtmış. Bu da tabii çok önemli...”  
 
HACI BEKIR NIŞASTA KULLANARAK BILDIĞIMIZ 
LOKUMU YARATTI  
Yurt dışında fuarlara katılmak Hacı Bekir’e dünyadaki 
yenilikleri takip etme olanağını da sağlamış. Bu sayede 
1800’lerde Almanya’da keşfedilen nişastayla ilk olarak 
orada tanışan Hacı Bekir, bugün tüm dünyada tanınan 
lokumumuzun bildiğimiz yumuşak, şeffaf küpler halini 
almasını sağlamış. Nasıl mı? Hande Celalyan anlatıyor: 
“Hacı Bekir, o zamanlar un ve pekmezle yapılan koyu 
renkli macunumsu bir tadı ilk defa nişasta kullanarak 
üretmiş, böylece bu güzel, şeffaf, elastik küplerimiz 
oluşmuş. Bu anlamda geleneksel bir reçeteye bir yenilik 
katmış ve hem görüntü hem de tat olarak 
mükemmelleştirmiş.” Hacı Bekir ayrıca yurt dışı 
fuarlarında gördüğü örneklerden esinlenerek firması için 

Hacı Bekir’in 1777’de Eminönü’nde açılan ilk dükkanı bugün 
hâlâ hizmet veriyor.

bir logo tasarlatmış ki Celalyan’ın verdiği bilgiye göre Hacı 
Bekir’in bu ilk logosu belki de tarihimizin en eskisi. 
 
“BU ÜRÜNLER ASLINDA HEPIMIZI  
BIRBIRIMIZE BAĞLAYAN ŞEYLER” 
Bunca yıldır ayakta kalmanın sırrını sorduğumuzda “Aile 
içi dinamiklerin kuvvetine bağlıyorum” diyor. “Küçük bir 
aile olduğumuz için parçalanma yaşamadık. Hep 
mutfağımızın başında durarak, ürünümüzü kontrol 
ederek, dedemizin yaptığı lokumu yapmaya gayret 
ederek bunu sürdürdük. Devam ettirme ve daha ileriye 
götürme baskısını çok yoğun hissettik. Onlar o devirde 
yaptıysa benim de boynumun borcu. Ayrıca biz bunu 
Türk kültürünü temsil ve kültürümüzü yaşatmak ve 
gelecek kuşaklara tanıtmak anlamında bir misyon olarak 
üstlendik.”  
Hacı Bekir ürünlerinin kültürel ritüellerimizin önemli bir 
parçası olduğunu vurgulayan Celalyan, “Eski bayramların 
kutlanması, aile fertlerinin birbirine duyduğu saygı, 
ziyaretler, el öpme, iade-i ziyaret, kız isteme, doğum, 
düğün, mevlit, hepsi aslında bizim ürünlerimizle iç içe… 
Onun için bu ürünleri sürdürdüğünüz müddetçe bir 
anlamda o adetlerin de yaşamasına katkıda bulunmuş 
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oluyorsunuz. Bu ürünler aslında hepimizi birbirimize 
bağlayan şeyler.” 
 
”RAHAT-UL HULKÜM”DAN “TURKISH DELIGHT”A 
Hacı Bekir’in web sitesinde yer alan eski bir reklamında 
“Dünyada her tatlı şeye ‘Türk lokumu’ dedirten firma” 
yazıyor. İngilizcede lokum anlamına gelen “Turkish 
delight” isminin nereden geldiğini Celalyan’a sorduk. İşte 
hikayesi: “Lokumun eski adı aslında “rahat-ul hulküm”. 
Gırtlağı rahatlatan demek… Lokumu yuttuğunuz zaman 
hakikaten boğazınızdan aşağıya süzülürken hoş bir his 
bırakıyor. Fakat bu zor bir kelime… Onun için zamanla 
Türkler için bile, rahat lokum, lati lokum, lokum olarak 
sadeleşmiş. Rahat-ul hulküm denen dönemde bir İngiliz 
gezgin Türkiye’de bunu görüyor ve giderken ülkesine 
götürüyor buranın tipik tatlısı diye. Beğenenler bu nedir 
diye soruyorlar, adamcağız rahat-ul hulküm nasıl desin, 
nasıl aklında tutsun, onun için onu “Turkish delight” diye 
bir isim uydurarak lanse etmiş. Lokum, Batı dünyasında 
“Turkish delight” olarak tanınmış, uluslararası şekercilik 
literatüründe de böyle geçiyor.” 
 
HIÇ DEĞIŞMEYEN VE YENI TATLAR… 
Hacı Bekir’in bugünkü ürünlerinin %90’ının geleneksel 
tatlar olduğunu ifade eden Celalyan, yıllar içinde klasik 
çizgi saklı kalmak şartıyla, ihtiyaç ve talebe göre birtakım 
yenilikler yapıldığını söylüyor.  
Lokumun yanında en sevilen diğer ürünlerinin akide 
olduğunu kaydeden Celalyan, susamlı, menekşeli, sakızlı, 
bergamutlu gibi çok çeşit akideler ürettiklerini belirtiyor. 
Hacı Bekir’in şekerciliğe kattığı bir diğer yenilik de 
akidenin çeşitlendirilmesi olmuş: “Akide şekeri eskiden 
yeniçeri törenlerinde dağıtılan bir şekermiş. ‘Akit’ 
kelimesinden geliyor ve askerlerin sultana ve devlete 
bağlılığını simgeliyor. O zamanlar rafine şeker 
kullanılmadığı için şekeri karamelize edip 
mermere döküyorlar. Mangır şekeri diye 
anılan damla şeklinde şekerler oluyor. 
Hacı Bekir döneminde ise rafine 
şekerin kullanılmaya başlanmasıyla, 
bunu hamur haline getirip 
şekillendirmek mümkün 
olmuş. O zaman da Hacı 
Bekir çeşitli tatları denemiş 
ve akideyi çeşitlendirmiş.”  
Eminönü’nde iki, 
Beyoğlu, 
Kadıköy, Pendik 
ve Bakırköy’de 
birer 

mağazaları var. Ayrıca Türkiye ve yurt dışındaki belli 
yerlere ürünlerini gönderen Hacı Bekir, online satış da 
yapıyor.   
 
“BIR ŞEYI BIRAKTIĞIN GIBI BULMAK INSANDA 
GÜZEL BIR HIS YARATIYOR”  
Hacı Bekir gibi markaların yaşamasının gittikçe önem 
kazandığını söyleyen Celalyan, “Çünkü ürününüzün 
sürdürülebilir şekilde iyi olması ve tanınması artık çok 
önemli bütün ülkeler için. Bu dolaylı olarak ülke 
ekonomisine de yansıyor, bir ülkenin kalite standardını da 
gösteriyor. Ayrıca, bir şeyi bıraktığın gibi bulmak insanda 
güzel bir his yaratıyor. Biz de müşterilerimizde buna çok 

rastlıyoruz. Gelip ‘Siz değişmeyin, böyle kalın, her şey 
değişiyor. Buraya geldiğimizde 

evimize gelmiş gibi 
oluyoruz’ demeleri 

bizim için önemli ve 
bu da 
misyonumuzun bir 
parçası oldu. Bazı 
şeylerin olduğu 
gibi kalması, 
modern çağdan 

farklı bir özün, 
klasiğin, karakterin 

kalması bence ülkenin 
de toplumun da 

zenginliği…  
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Tüketici için de çok önemli bir ayrıcalık. Gelişmiş 
ülkelerde bunu koruma mekanizması var” diyor.    
Dedesinin annesi Reşide Hanım (Reşk-i Melek) Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti’nin (Kızılay), dedesi Ali Muhittin Hacı 
Bekir ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını 
yapmış olan Celalyan, sivil toplumun da gelişmişlikle 
paralel gittiğini vurguluyor ve Darüşşafaka için şunları 
söylüyor: “Herkesin bildiği gibi Türkiye’nin yüz akı bir 
kuruluş. Çocuklar da çok başarılı... Benim tanıdıklarım 
da var Daçka’dan yetişmiş, gerek sporda gerek 
akademik olarak çok başarılılar. 153 yıl önce sivil 
toplum bilinci bu kadar yerleşmemişken bu ihtiyaca 
cevap veren bu kadar sürdürülebilir bir konseptin 
yaratılması çok ilginç tabii. Yaşlılar için de Darüşşafaka 
Rezidansları’nın çok güzel olduğunu duydum.” 
Bu seneki Kurban Bayramı, Hacı Bekir’in 492’nci 
bayramıydı… Bu gururu yaşayan Hande Celalyan’dan 
herkese bundan sonraki tüm bayramlar için tatlı bir 
mesaj var: “Ağız tadıyla, eskisi gibi, daha güzel 
geleceklerde, daha aydınlık yarınlarda tatlı ve mutlu 
bayramlar eski adetlerimizle diyelim…” 

Bir şeyi bıraktığın gibi bulmak 
insanda güzel bir his yaratıyor. Biz de 
müşterilerimizde buna çok rastlıyoruz. 
Gelip ‘Siz değişmeyin, böyle kalın, 
her şey değişiyor. Buraya geldiğimizde 
evimize gelmiş gibi oluyoruz’ demeleri 
bizim için önemli ve bu da 
misyonumuzun bir parçası oldu. 

[gelenek]





Yaklaşık 10 yıldır yaşamını Maltepe Rezidans’ta 
sürdüren emekli öğretmen Sevinç Diriker, 
duygularını şöyle ifade ediyor: “Yaşıtlarımla 
buluşuyorum, bir sürü problemle mücadele 
ediyorlar. Hastaneden randevu almak için 
uğraşıyorlar, yardımcılarıyla uğraşıyorlar. 
Yalnızlık, teknik eleman arayışı, çarşı, pazar, 
yemek, temizlik, fatura... Rezidansa her gelişimde 
bana bunu lütfettiği için Allah’ıma şükrediyor ve 
odamın anahtarını öpüyorum.”

“ODAMIN ANAHTARINI 
ÖPÜYORUM”

yazı Demet Eyi fotoğraflar Hüseyin Alsancak

kara perdelerini çekişini hatırlıyorum. 
Sonra Elazığ’a tayinimiz çıktı. O zama-
nın adıyla Elaziz’e...

Yıl kaçtı?
1945... İlkokula orada başladım, Bah-
çeli evlerde yaşıyorduk, bütün hayat 
sokakta geçiyordu. Çok güzel arka-
daşlıklarımız vardı. Memur olduğumuz 
için bize gurbetçi gözüyle bakılıyordu. 
İlginç anılarım vardır, Elazığ yıllarına 
dair... Örneğin; bir gün annem, ben ve 
benden iki yaş küçük erkek kardeşim 
sokakta yürürken, çocuklar arkamız-
da “tango tango piyango” diye tempo 
tutmuştu. Çünkü annem tayyör giyer, 
şapka takardı, kardeşimle beni de çok 

M
altepe Rezidans bağış-
çısı, emekli öğretmen 
Sevinç Diriker’le, Mal-
tepe Rezidans’taki dai-
resinde bir araya geldik 

ve geçmişten bugüne uzanan bir yol-
culuğa çıktık.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Memur kızıyım. Ben doğduğum za-
man babam mal müdürüymüş. 
Ankara’da oturuyormuşuz. Ardından 
varidat müdürü -bugünkü anlamıyla 
gelir müdürü- olarak tayini Afyon’a çı-
kıyor. Oradan da İzmir’e... İzmir’de ya-
şarken İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı... 
Sirenlerin sesini ve annemin telaşla 

[bağışçılarımız]
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özenli giydirirdi. O yılların Elazığ’ına 
göre fazla Avrupai kalmıştık. O gün 
annem, babama pardösü edinmek 
istediğini söyledi ve annem pardösü 
giyindi. Çok sevildik, sayıldık. Öğret-
menlik mesleğini seçmemin nedeni 
de yine Elazığ’da yaşadığım bir olay-
dır. O yıllar Elazığ’da bir Enstitü Mü-
diresi vardı. Adı Sabiha Avar... Daha 
sonraki yıllarda Hayat mecmuasında 
çıkan yazılarını da okudum. Bir gün 
Sahiba Hanım, at üzerinde ayağında 
çizmeler, üzerinde siyah bir elbise, 
başında hafif türbanımsı bir örtüyle 
bizim mahalleden geçti. Herkes çık-
tı, alkışlar içinde gönderdiler. Annem 
soruşturunca Sabiha Avar’ın köylere 
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gidip kız öğrencileri alıp okuttuğunu 
öğrendik. O zaman ben de tuttur-
dum, “öğretmen olacağım, köyle-
re gideceğim, kızları okutacağım” 
diye... Orta son sınıftayken bu kez 
babamın tayini Sivas’a çıktı.

Ortaokulu Sivas’ta mı bitirdiniz?
Evet. Ortaokul son sınıfa Elazığ’da 
başladım, Sivas’ta bitirdim. Erkek 
Öğretmen Okulu’na kaydım yapıldı. 
İki sene Sivas Öğretmen Okulu’na 
gittim. Tüm öğrenciler yatılı erkekti, 
sadece 35 kız gündüzlü olarak oku-
yorduk. Hapishane, öğretmen okulu 
ve askeriye Sivas’ın dışındaydı. Aya-
ğımızda çizmelerle yürüyerek gide-

riz, kirpiklerimiz, saçlarımız buz tutardı. 
Bizi doğru büyük yemekhaneye alırlar, 
ocak karşısında eritirler. Ondan sonra 
derse girerdik. Tam son sınıfa geçtim, 
iftiharlık bir öğrenciyim, babamın tayini 
Edirne’ye çıktı.

Sonra?
Edirne Kız Öğretmen Okulu’na başla-
dım. Orası da yatılıydı ama tam anla-
mıyla bir okuldu, müzik, beden eğitimi 
hepsi var. Erkek okulundan gelmiş 
biri olarak yakan top ve voleyboldan 
başka bir şey bilmiyorum. Beden eği-
timi öğretmenimiz Mualla Hanım (Mu-
alla Aruz, Urla Rezidans bağışçısı), 
“Sevinç, takla at” derdi. Bilmiyorum 

ki ömrümde takla atmamışım. Fakat 
derslere çabuk adapte oldum. Sene 
sonu geldiğinde herkes matematik-
ten, cebirden korkarken ben, beden 
eğitiminden korkuyordum; fakat Mu-
alla Hanım, beni yanına çağırarak, 
“Hüsnüniyetine güvenerek sana not 
veriyorum ve mezun ediyorum” dedi. 
Böylece mezun oldum. Benden iki 
yaş küçük erkek kardeşim Hava Harp 
Okulu’nda, diğeri de ortaokulda oku-
yordu. Ben de pedagojiyi kazandım, 
Ankara’ya gideceğim. Ancak babam, 
“Buraya kadar, artık okumayacaksın 
ve çalışmayacaksın” dedi. İki hafta, ce-
viz sandığımız vardı, boykot yapıp san-
dık üstünde oturdum. Annem araya 

Hayatımı mutlu, 
huzurlu geçirmemi sağlayan üç 
doğru seçim yaptım: İşim, eşim 
ve Darüşşafaka...



[bağışçılarımız]

girdi. Oranın milli eğitim müdürüyle ko-
nuşuldu, sonunda Edirne’nin Kırcasalih 
nahiyesine sınıf öğretmeni olarak tayin 
oldum. Hemen görev yerime gittim. Bir 
başöğretmen ile üç kadın öğretmenin 
görev yaptığı bir okuldu. Başöğretmen 
kayınpederim, öğretmen hanımlardan 
biri de sonradan kayınvalidem oldu. İlk 
öğretmenliğim orada geçti. 

Nasıl bir öğretmendiniz?
İdealist bir öğretmendim, her zaman 
mesleğimle gurur duydum. Zaten öğ-
retmen ağırlıklı bir aileden geliyorum. 
Kayınvalidem, kayınpederim, kayın-
validemin kız kardeşi, teyzem öğret-
mendi. Ben sınıf öğretmeniydim ama 
öyle yetiştirilmiştik ki, müzikten bedene 
hepsine egemendik. Bir sene sonra 
eşimle tanıştım, Gündüz Diriker... Orta-
okul Türkçe öğretmeniydi, Beykoz’da 
çalışıyordu. 1959’da evlendik. İkimi-
zin de tayini Edirne’nin Meriç kazası-
na çıktı. Bir yıl sonra oğlumuz Murat, 
Cumhuriyet Bayramı’nda doğdu. Zor 
yıllardı, sobayla ısınıyor, ateş ütüsüyle 
kolalı gömlek ütülüyorduk. Rica min-
netle ben çalışırken oğluma bakacak 
bir kadın ayarlayabildik. İkinci oğluma 
hamileyken tayinimizi İzmit’e istedik ve 
1963’te İzmit’e gittik. Aynı yıl, küçük oğ-
lum doğdu. Eşim İzmit Lisesi’nde baş 
muavin, ben de 28 Haziran İlköğretim 
Okulu’nda öğretmendim. İki yıl bura-
da görev yaptıktan sonra tayinim Yeni 
Turan Okulu’na çıktı, iki yıl da burada 
görev yaptım, ardından da Tuzla’ya 
tayinimiz çıktı. İzmit’ten Tuzla’ya gitti-
ğimiz zaman çok ağlamıştım, çünkü 
oturacak ev yoktu. Eşimin görev yaptığı 
Tuzla Ortaokulu’nun üst katını bölerek, 
bizim için lojman yapmışlardı. Burada 
altı sene kaldık. Çok güzel günlerimiz 
oldu. Büyük oğlum lise çağına gelince 
İstanbul’a gelmeye karar verdik. Eşim 
aldığı bir teklifi kabul ederek Fenerbah-
çe Lisesi’ne baş muavin oldu. Böylelikle 
1973’te Kadıköy Göztepe’ye yerleştik, 
halen de Göztepe’deyiz. Ben de İlhami 
Ahmed Örnekal İlköğretim Okulu’nda 
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göreve başladım. İlk kez burada birinci 
sınıftan alıp, mezun edinceye kadar öğ-
rencilerimi okuttum. Yoksa hep ya birin-
ci sınıfları ya da 4 ve 5. sınıfları okuttum. 
1979’da emekliliğimi istedim.

Emekliliğinizi istemenizin özel bir nedeni 
var mı?
1980 İhtilâli öncesiydi. Yürüyüşler, okul 
baskınları, işgaller, ortam huzursuzdu. 
Üç erkek, evim, aile büyüklerinin sağlık 
sorunları ve işim... Öğretmenlik sevgi ve 
sabır işidir. O dönem kendimi yetersiz 
hissettim. Öğrencilerimi mezun etmiş-
tim. Arkamda ağlayan, üzülen olmaya-
caktı. Eşim emekli olduktan sonra 15 yıl 
da Saint-Joseph Lisesi’nde Türk Müdür 
olarak görev yaptı, iki torunum da ora-
dan mezun. Çok sevilen bir insandı.  

Peki, öğretmenlik sizin için ne ifade  
ediyor? 
Dünyaya yeniden gelsem yine öğret-
men olurdum. Eşim için de benim için 
de hayatın olmazsa olmazı eğitimdi. 
Hâlâ öğrencilerim ziyaretime gelir. 
Darüşşafaka’yı da zaten öğretmenlik 

yıllarımda çok iyi eğitim veren bir okul 
olarak tanıdım. 
Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşamaya 
nasıl karar verdiniz?
90’lı yıllarda Tuzla Öğretmenevi’nin ya-
pımı esnasında Kadıköy’de KASEV’de 
gönüllü olarak çalışıyordum. KASEV’in 
yaptığı huzurevi çok hoşuma gitmişti. 
Özel odalar, yemek salonları... Eşimle 
birlikte gidip gezmiştik, hatta eşime bir 
oda almayı önermiştim ama o isteme-
mişti. 30 Aralık 2006’da eşimi kaybet-
tim. Benim için büyük bir kayıptı. Onun 
kaybından sonra huzurevi fikrine daha 
fazla yoğunlaştım. Oysa bir oğlum aşa-
ğı katımda, diğeri birkaç sokak ötemde 
oturuyordu. Gelinlerim, torunlarım hep 
yakınımdaydı. Ben evlat, anne, eş, öğ-
retmen, babaanne olarak hep çevrem-
dekiler için yaşadım. Annemin, baba-
mın, kayınvalidemin, kayınpederimin, 
manevi annem ve eşimin hasta durum-
larını yaşadım. Yetiştim, yetişemedim. 
Sabah ezanıyla banliyö treniyle derse 
yetiştim. Yaşadığım zorlukları evlatla-
rım yaşamasın istedim. Öğrencim Dr. 
Özlem Çolpan sayesinde Darüşşafaka 

Sevinç Diriker’in öğretmenlik 
yıllarından bir fotoğraf...



“Darüşşafaka 
çalışanları iki 
kutsal görev 
yapıyor. 153 yıldır 
vatansever, aydın, 
Atatürkçü evlatlar 
yetiştiriyorlar. Yirmi 
yıldır 500’e yakın 
bağışçıya huzurlu, 
güvenli bir yaşam 
sağlıyorlar.  Bu gönül 
işi, vefa işi, özveri 
işi... Ben 10 yıldır 
burada huzurlu, mutlu 
yaşıyorsam, bunu 
özveriyle çalışan 
bu güzel insanlara 
borçluyum.”

[63]

Rezidansları’ndan haberdar oldum ve 
onunla birlikte gelip gezdim. Fizik Te-
davi Merkezi’ne yakın olduğu için de 
Maltepe Rezidans’ı tercih ettim.
 
Çocuklarınız nasıl karşıladı?
Çok sevdiğim ve manevi annem olarak 
kabul ettiğim bir öğretmen ablam var-
dı, Mihriye Işıklı... Onu da kocamdan 
birkaç hafta önce kaybettim. Bana bir 
daire bırakmıştı. Maltepe Rezidans’ta 
kalmaya karar verdiğimde oğullarımı 
ve küçük kardeşimi çağırdım. Dedim 
ki, “Çocuklar, Mihriye Hanım’ın evinde 
damla alın terimiz yok. Yetimin hakkı, 
yetime gitsin. O evi Darüşşafaka’ya 
bağışlıyorum.” Çocuklarım, bu kara-
rımı saygıyla karşıladıklarını söyledi. 
Ardından dedim ki: “Ben de Darüşşa-
faka Rezidansları’na yerleşiyorum.” O 
zaman itiraz ettiler. Bunun üzerine de-
dim ki; “Sizin pek çok yanlışınız oldu, 
sizi kırmamak adına babanızla ‘evet’ 
dedik. Bu, size yanlış gelse dahi be-
nim doğrum” dedim. Bu konuşmadan 
sonra kimse bir şey demedi. Ancak 
odamı seçmek için Maltepe Rezidans’a 
geldiğimde küçük oğlum, benimle 
geldi ve odaları beraber gezdik. 15 
Mart 2007’de torunlarım, çocuklarım 
ve öğrencilerimin yardımıyla buraya 
taşındım. 16 Mart’ta da ilk kez günlük 
tutmaya başladım. Önceleri her gün ya-
zıyordum, şimdi bazen haftalık bazen 
de aylık yazıyorum. 

Peki, 10 yılın ardından Darüşşafaka Re-
zidansları’ndaki hayatı değerlendirebilir 
misiniz?
Bizler için ideal bir yer. Benim dilim-
den, gönlümden anlayan birçok arif 
yaşıtımla bir aradayım. Geçmişimiz 
aynı, geleceğimiz, beklentilerimiz 
aynı... Sıcak bir ilişki içindeyiz. Yaşıtla-
rımla buluşuyorum, bir sürü problemle 
mücadele ediyorlar. Hastaneden 
randevu almak için uğraşıyorlar, 
yardımcılarıyla uğraşıyorlar. Yalnızlık, 
teknik eleman arayışı, çarşı, pazar, 
yemek, temizlik, fatura... Rezidansa 

her gelişimde bana bunu lütfettiği için 
Allah’ıma şükrediyor ve odamın anah-
tarını öpüyorum. Düşünün ilaçlarım 
alınıyor, muayenelerim, tahlil ve tet-
kiklerim muntazam yapılıyor. Hayatımı 
mutlu, huzurlu geçirmemi sağlayan 
üç doğru seçim yaptım: İşim, eşim ve 
Darüşşafaka... Burada personelle çev-
rili bir sevgi ve saygı çemberi içinde-
yiz. Darüşşafaka çalışanları iki kutsal 
görev yapıyor. 153 yıldır vatansever, 
aydın, Atatürkçü evlatlar yetiştiriyor-
lar. Yirmi yıldır 500’e yakın bağışçıya 
huzurlu, güvenli bir yaşam sağlıyor-
lar. Bu gönül işi, vefa işi, özveri işi... 
Ben 10 yıldır burada huzurlu, mutlu 
yaşıyorsam, bunu özveriyle çalışan bu 
güzel insanlara borçluyum. 

Vefatınızdan sonra kadavra olarak 
bedeninizi bağışlamışsınız. Zor bir karar 
mıydı?
Hayır, çok kolay... 1972’de ben de 
kocam da organlarımızı bağışlamıştık. 
Kocam hastalık döneminde baktım 
elinde makas ikimizin de bağış kartını 
kesmiş, çok üzüldüm. Tabii yaş ilerli-

yor, organ bağışının anlamı kalmayın-
ca öğrenciler için ne yapabilirim diye 
düşündüm ve kadavra bağışında karar 
kıldım. Rezidansa yerleştikten sonra 
kadavra bağışı konusunu araştırmaya 
başladım, internet üzerinden Marmara 
Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı’na 
ulaştım. Oraya gittim. İlgilenen doktor 
beyin adı Ümit’miş. Onunla tanıştık. Ta-
bii, Ümit Bey de asistanlar da şaşırdı. 
Mutluluk da duydular, buna çok ihtiyaç 
olduğunu söylediler. Türkiye’de ka-
davra bulamadıkları için yurt dışından 
alıyorlarmış. Böylece bağışımı gerçek-
leştirdim. 

Darüşşafaka’daki öğrencileri nasıl 
buluyorsunuz?
Harikalar. Ehil ellerde yetişiyorlar. 
Teknoloji, spor, güzel sanatlar, kültür 
en doğru biçimde öğrencilere veriliyor. 
Geçmişten bu yana toplumu düşünen, 
babası ya da annesi hayatta olmayan 
çocuklarımıza en iyi eğitim olanağını 
sağlayan, onlara yabancı dil öğreten 
Darüşşafaka benim için yücelerden 
yüce bir kurum.
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[makale]

İ
stanbul Üniversitesi Yabancı 
Diller Bölümü Türk Dili Birimi 
hocalarından Dr. Sermet Sami 
Uysal’ı da geçtiğimiz mart ayında 
yitirdik. Türkçe, sözlükçülük, 

yabancılara Türkçe öğretimi ve özellikle 
Yahya Kemal Beyatlı ile Abdülhak 
Şinasi Hisar üzerine araştırma 
yapanlar, Sermet Sami Uysal’ın hakkını 
her zaman teslim etmişlerdir. Kendisini 
yakından tanıyanlar, Dr. Sermet Sami 
Uysal’ın giyim-kuşamı, yemek zevki, 
eğlence anlayışı, İstanbul sevgisi, içten 
dostluk kurması, özenli konuşması 
gibi özellikleriyle tipik bir İstanbul 
beyefendisi olduğunda görüş birliği 
içindedirler. 

YAŞAM ÖYKÜSÜ 
29 Ekim 1925’te Çorum’da doğan 
Uysal, ilköğrenimini doğduğu yer, 
Çorum’da, ortaöğrenimini İzmit’te ve 
İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde 

Ayrıca İTÜ’de 10 yıl boyunca Fransızca 
(1970-1980); Çapa Tıp Fakültesi’nde, 
“Türkçe Anlatım Yöntemleri” dersleri 
verdi (1978- 1983). Emekli olunca, 
yıllardır hazırlamayı düşündüğü 
büyük Türkçe sözlük çalışmalarına 
bir ekip kurarak ağırlık verdi. Sermet 
Arkadaş’ın sahibi olduğu Arkadaş 
Makine Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 
Cağaloğlu’ndaki iş yerinde 10-15 kişilik 
bir ekiple çalışmalara girişmiş; uzun 
çalışmalar sonucu sözlüğü hazırlamıştır 
(1982-2000). Son dönemde de eski 
dergilerde, gazetelerde yayımlanan 
çalışmalarını ve kitaplarını gözden 
geçirip güncelleyerek yayıma 
hazırlamış; bu arada üzerinde yıllarca 
çalıştığı doktora tezini de yeni belge ve 
bilgileri değerlendirerek yayımlamıştır.
30 Mart 2016 tarihinde yaşama 
gözlerini yuman Dr. Uysal’ın cenazesi, 
1 Nisan Cuma günü Beyoğlu 
Selime Hatun Camii’nde kılınan 

tamamladı (1944). Yüksek İktisat 
ve Ticaret Mektebi’nde 2 yıl okuyan 
Dr. Uysal, askerden döndükten 
sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Fransız Filolojisi’nde okudu 
(1948-1950); Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nü birincilikle bitirdi (1954). 
Galatasaray Lisesi’nde müdür 
muavinliği ve edebiyat öğretmenliği 
yaptı (1956-1963); Brüksel 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı 
okutmanlığı görevinde bulundu (1963-
1965).
Paris Üniversitesi Fonetik 
Enstitüsü’nden “pekiyi” dereceyle 
mezun olan Dr. Uysal, Sorbonne’da 
da “en üstün başarı” derecesiyle 
doktorasını hazırladı (1969). Paris 
Üniversitesi’nde de Türk Dili ve 
Edebiyatı okutmanlığı yaptı. İstanbul 
Üniversitesi Yabancı Diller Okulu 
Türkçe Bölümü Başkanlığı’nı, emekli 
oluncaya kadar sürdürdü (1970-1990). 

Darüşşafaka’nın kuruluş yıldönümü olan 30 Mart’ta yaşama veda eden dilbilimci ve edebiyatçı 
Dr. Sermet Sami Uysal, aynı zamanda varisi olarak Darüşşafaka’yı seçmiş bir şahsiyet. 
Vefatının ardından Darüşşafaka’ya vasiyet bağışı yaptığı ortaya çıkan Dr. Uysal’ı saygıyla ve 
rahmetle anıyoruz. Dergimizin bu sayısında Dr. Uysal’ın yaşamını ve çalışmalarını 1978’den 
beri onu tanıma şansına erişmiş ve onunla birlikte çalışmış Yusuf Çotuksöken’in kaleminden 
sizlere sunuyoruz.

yazı Yusuf Çotuksöken

İLGİNÇ BİR İSTANBUL 
EFENDİSİ: 
DR. SERMET SAMİ UYSAL
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öğle namazından sonra Feriköy 
Mezarlığı’ndaki aile kabristanına 
defnedilmiştir.
Başlıca Kitapları: Yahya Kemal’le 
Sohbetler (1959; sonraki baskı: İşte 
Gerçek Yahya Kemal 1972), Abdülhak 
Şinasi Hisar (1961), Tevfik Fikret ve 
Şermin (1973), Yabancılara Türkçe 
Dersleri (3 cilt, 1979-1980), Yabancılara 
Türk Dilbilgisi (1980), Şiire Adanmış Bir 
Yaşam: Yahya Kemal Beyatlı (1998), 
Eşlerine Göre Ediplerimiz (2004), 
Hasret Şarkıları-Şarkılarla Şiirler (2007), 
Her Yönüyle Yahya Kemal (2004), 
125. Doğum Yılında Değişik Yanlarıyla 
Yahya Kemal Beyatlı (2009), Bâki 
Kalan Bu Kubbede (2011), Türkçede 
Yaratılan Fransızca Sözcükler ve 
Türkçe Anlamları Değiştirilen Türkçe 
Sözcükler (2014), Bir Abdülhak Şinasi 
Hisar Vardı (2016).

YAZAR OLARAK KİŞİLİĞİ
Dr. Uysal, edebiyat dünyasına küçük 
yaşlarda şiir yazarak girmiş, 15 
yaşında yazdığı ilk öyküsü ise Türk 
Yolu gazetesinde yayımlanmıştır. Daha 
sonraları çeşitli gazete ve dergilerde 
inceleme, deneme, anı, sohbet, şiir, 
öykü, roman türünde yazıları ve binin 
üzerinde röportajı, ayrıca da çevirileri 
yayımlanmıştır. Dr. Uysal, Türkoloji 
dışında, basın-yayın dünyasında da 
iyi tanınan bir kişilikti. Hoca, edebiyat 
dünyasında özellikle Yahya Kemal 
Beyatlı’yla ilgili biyografik çalışmalarıyla 
tanınmıştır. Uzun yıllar Yahya Kemal’in 
kaldığı Pera Palas Oteli’ne gidip 
kendisiyle görüşmeler yapmış; onun 
yaşamı hakkında belgeler toplarken, 
yakınlarıyla da konuşup ilginç bilgiler 
derlemiştir. Sermet Hoca’nın Abdülhak 
Şinasi Hisar’la ilgili yapıtları da 
sanatçıyı yakından tanımanın bütün 
avantajlarını taşımaktadır. Hocanın 
doktora tezi ancak son yıllarda 
kitaplaşabilmiştir; Türkçede Yaratılan 

Fransızca Sözcükler ve Türkçede 
Anlamları Değiştirilen Fransızca 
Sözcükler (YKY, 2014; “Recherches 
sur les emprunts lexicaux du turc au 
français” /Paris, 1969). 
Dr. Uysal, bu çalışmasında Fransızca 
olduğu sanılıp Türkçe sözlüklere 
alıntılanan pek çok sözcüğün aslında 
Türkçede yaratıldığını tereddüde yer 
bırakmayacak biçimde kanıtlamıştır. 
Sermet Hoca, hem ortaöğretimde hem 
de üniversitelerde dersler vermiştir. 
O verdiği derslerin kitaplarını da 
hazırlayan gelenekten bir öğreticiydi. 
Gerek yazdığı kitaplarda gerek verdiği 
derslerde çağdaş öğretim teknik ve 
yöntemlerini uygulama konusunda 
çaba gösterdiği sezilmektedir. 
Dr. Uysal, gerçek bir Atatürkçü ve 
dil devrimcisiydi. Bunun en yakın 
tanıklarından biriyim. Uysal Hocamızın 
danışman ve yöneticiliğinde bir ekip 
çalışmasıyla hazırladığımız Arkadaş 
Büyük Türkçe Sözlük’te (keşke 
basılabilseydi) yer verdiğimiz Türkçe 
sözcüklerin seçiminde, tanımlanması 
ve örneklendirilmesinde gerçekten 
büyük titizlik göstermiştir. Çok iyi 
derecede bildiği Fransızcasıyla Grand 
Robert, Grand Larousse adlı Fransızca 
sözlüklerden sözcük tanımları, 
kökenbilgisi açıklamaları çevirileri yapıp 
bizi sürekli bilgilendirir ve daha iyisini 
yapmaya özendirirdi. Türkçenin Batı 
dillerinin boyunduruğuna girmesine 
hep tepki duymuş, yabancı sözcüklerin 
-varsa- Türkçelerinin kullanılmasını, 
-yoksa- uygun karşılıklar bulunup 
dilin çevrimine sokulmasını içtenlikle 
savunmuştur. 

GÖZLEMLER VE İZLENİMLER
Sermet Hoca’yı 1978’de tanıdım. Ben, 
onu daha önceden özellikle Yahya 
Kemal üzerine hazırladığı kitaplarından 
biliyordum. Beni, İstanbul Üniversitesi 
Yabancı Diller Okulu Türkçe Birimi’ne 

aldırmak için gerçekten uğraştı; 
benim bilgi ve öğreticilik yeteneğime 
güvendiğini biliyorum. Nitekim 
yanılmamıştı; yazılı ve sözlü sınavlardan 
en yüksek puanı ben almıştım. On 
yıl birlikte çalıştık Yabancı Diller’de. 
Ülkemize 70 kadar yabancı ülkeden 
gelen öğrencilere hem İstanbul’da 
kılavuzluk ediyor, hem de Türkçe ve 
Türk kültürünü öğretmeye çalışıyorduk. 
Ayrıca 1982-1992 arasında Arkadaş 
Büyük Türkçe Sözlük’te Hoca’nın 
birinci yardımcısı durumundaydım; 
binlerce kaynaktan taranmış örnek 
kullanımlarla, değişik sözlüklerden de 
yararlanarak büyük bir Türkçe sözlük 
hazırladık. Ekipte Eray Canberk, 
M. Sabri Koz, Fikret Karakaya, İsa 
Savaş, Esat Korkmaz gibi arkadaşlar 
vardı. Çalışma bitirildi ama ne yazık 
ki yayımlanamadı. Yayımlanabilseydi 
Türk sözlükçülüğünde önemli bir yeri 
olacaktı kanımca. Uysal, gerçekten 
çok temiz ve titiz bir insandı: Güzel 
giyinir, yeme-içme konusunda kaliteyi 
gözetir, güzel insanlarla (hem fizik 
hem de kültür ve sanat bakımından) 
arkadaşlığa bayılırdı; arkadaş canlısıydı 
da diyebilirim onun için. Arkadaşlarıyla 
hoş vakit geçirmekten büyük zevk alırdı. 
Hazırcevaptı da. Yahya Kemal’i, onun 
birinci derece tanıklığından dinlemek 
ayrı bir zevkti. Nükteyi ve takılmayı 
sever; özellikle sevdiklerine takılmaktan 
hoşlanırdı. Çok çalışkandı, yapıtlarından 
belli zaten… Anılarını (özellikle Yahya 
Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Mehmet Kaplan ile ilgili anılarını) 
anlatmayı çok ama çok severdi. Türkiye 
değerli bir dilci ve edebiyatçısını, 
özellikle de önemli bir Yahya Kemal 
uzmanını, bense, yakın desteğini her 
zaman gördüğüm saygıdeğer bir 
büyüğümü, hocamı yitirdim. Acım 
büyük… Sevenlerinin başı sağ olsun. 
Işıklar içinde uyusun. Güle güle sevgili 
Sermet Hocam…



[gezi]

DIYARINA YOLCULUK 
yazı ve fotoğraflar Bahar Paykoç
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Hollanda’nın idari başkenti olan Lahey; tarihi 
dokusu, yemyeşil parkları, bisikletlileri ve 
ünlü ressamların eserlerinin sergilendiği 
müzeleriyle hem sakin ve huzurlu hem 
de şık, zarif ve ilham verici bir kent… 
Vermeer’in ünlü tablosu “Inci Küpeli Kız”ı 
görmek veya Kuzey Denizi’ne nazır ‘haring’ 
(ringa) balığının tadına bakmak için Lahey’e 
gidebilirsiniz. Hollanda’ya gitmişken, ülkenin 
simgesi haline gelmiş rengarenk laleleri 
de görmeden olmaz! O halde, capcanlı 
renkler, mis gibi kokular, büyüleyici, 
huzur veren manzaralarıyla Keukenhof’un 
yolunu tutalım… Haydi gelin Hollanda’nın 
güzelliklerini birlikte keşfedelim… L

ahey’e trenle gelenler Den Haag Centra-
al istasyonunda inerek gezmeye başlayabilir. 
Hollanda’nın idari başkenti olan Lahey’in mer-
kezinde ilk olarak, parlamentonun bulundu-
ğu Binnenhof dikkatinizi çekecek. 13. yüzyıl-

da Gotik tarzda inşa edilen Binnenhof, önünde Hofvijver 
Gölü’nün bulunduğu, güzel bir bina. Bu gölün çevresinde 
yürüyüş yapabilirsiniz. Binnenhof, hâlâ dünyanın kulla-
nılan en eski parlamento binası olma özelliğini taşıyor. 
Korte Poten Sokağı boyunca yürüyerek hareketli ve keyifli 
bir atmosferi olan Plein meydanına çıkabilir, meydanın ke-
narında dizilmiş olan kafe ve barların birinde Hollanda bi-
rası içebilirsiniz. Ayrıca Hollanda’da çok popüler olan taze 
nane çayını da denemenizi öneririm. Yaklaşık yarım milyon 
kişinin yaşadığı Lahey, huzurlu ve sakin bir şehir. Bisiklet 
kullanımı çok yaygın ve kolayca bisiklet kiralanabiliyor. Siz 
de bu şehirde bisikletle dolaşmanın keyfini yaşayarak La-
heylilere uyabilirsiniz.
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GELENEKSEL LEZZETLER 
Lahey’e gitmişken, Hollandalıların tipik yiyeceklerinden 
biri olan meşhur ‘haring’ (ringa) balığını denemelisiniz. 
Haring, geleneksel olarak çiğ ve kuyruğundan tutup 
yukarı kaldırılarak yeniyor. Bir de kızarmış balık Kibbeling 
ve Lekkerbek’i tatmalısınız. Ayrıca, yemeden gelmeyin 
diyeceğim bir şey daha var ki o da gerçek patates kızart-
maları! Özellikle Korte Poten Sokağı’nda yeni açılan ve 
tamamen organik patatesten üretim yapan Frietfiets’i tav-
siye ederim. Çikolata içinse Passage 82’de bulunan Hop 
& Stork’u öneriyorum. Noordeinde Sokağı üstündeki Lola 
Bikes & Coffee ise kahve molası için çok güzel bir yer. 
Ayrıca, birçok mağazanın bulunduğu bu bölge, alışveriş 
için ideal. Korte Poten Sokağı üstünde yer alan Holland 
Souvenirs adlı dükkandan da hediyelik eşyalar alabilir-
siniz. Hollanda’dayken elbette Gouda, Edam ve diğer 
peynir çeşitlerinden tatmayı ve almayı da unutmayın. 
 
BARIŞ ATEŞI HIÇ SÖNMÜYOR! 
Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın sarayı “Huis ten 
Bosch”u ve Kral’ın çalışma ofisi olarak kullandığı Noorde-
inde Sarayı’nı da Lahey’de görebilirsiniz. Birçok önemli 
uluslararası kuruluşun yer aldığı Lahey, New York, Cenev-

re ve Viyana’dan sonra dördüncü BM şehri. “Dünyanın 
hukuk başkenti” olarak kabul edilen şehirde Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza 
Mahkemesi yer alıyor. Peace Palace’taki (Barış Sarayı) 
Uluslararası Adalet Divanı’nın kapısının önünde 1999’dan 
beri yanan ve uluslararası barışı sembolize eden bir ateş 
var. Kuzey Denizi’nin kıyısında yer alan Lahey’de plaj keyfi 
mi yapmak istiyorsunuz? Hava güzelse neden olmasın? 
Scheveningen’e gidip deniz kıyısında dolaşmanın, yemek 
yemenin ya da kumlarda oturmanın tadını çıkarabilirsiniz. 
Hava güzelse şezlonglara uzanıp kahvenizi yudumlarken 
kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. 
 
300 ÇEŞIT GÜLLÜ PARK: WESTBROEKPARK 
Lahey çok yeşil, bolca parkın olduğu bir şehir. Doğayla iç 
içe bir yaşam var. Güzel bir parkta gezmek isterseniz hazi-
ran-kasım arasında 300 farklı çeşit, yaklaşık 20.000 gülün 
açtığı Westbroekpark’a gidebilirsiniz. Ayrıca Lahey’in 
biraz dışında Alphen aan den Rijn’de bulunan dünyanın 
ilk kuş parkı Vogelpark Avifauna’yı da ziyaret edebi-
lirsiniz. Lahey’de ziyaret edilebilecek, hem büyüklerin 
hem de çocukların ilgisini çekebilecek bir başka yer de, 
Scheveningen’de bulunan minyatür müzesi Madurodam. 
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İlkbaharda Hollanda’ya giderseniz 
otobüsle Keukenhof’un yolunu tutun. 1950 
yılında açılan dünyaca ünlü Keukenhof 
bahçelerinde yaklaşık yedi milyon çiçek sizi 
bekliyor olacak.

Burada Hollanda’nın önemli ve meşhur yapılarının 1:25 
oranında küçültülmüş hallerini görebilirsiniz.
 
LAHEY’IN RUHUNU YANSITAN TABLO:  
INCI KÜPELI KIZ 
Lahey’de mutlaka görülmesi gereken bir müze varsa o da 
Mauritshuis… Binnenhof’un hemen yanındaki bu müzede 
Hollanda’nın Altın Çağı’ndan (1588-1702) Vermeer, Remb-
randt, Rubens gibi ünlü ressamların eserleri sergileniyor. 
17. yüzyılda inşa edilmiş bu güzel binanın tarihi atmosfe-
rinde ışığın ustalarının gerçek gibi olan tablolarını incele-
mek ve pencereden göle bakmak geçmişe büyüleyici bir 
yolculuğa çıkmak gibi… Vermeer’in 1665 yılında yaptığı 
en ünlü tablosu “İnci Küpeli Kız” burada sergileniyor. Bu 
bir portre değil, egzotik kıyafetli ve büyük inci küpeli hayali 
bir kızın resmi. Aradan 400 yıla yakın zaman geçmiş olma-
sına rağmen, bu tablo sanki hâlâ Lahey’in ruhunu yansıtı-
yor ya da Lahey hâlâ bu tablonun ruhunu taşıyor. Bugün 
kartpostallardan veya hediyelik eşyalardan size bakan inci 
küpeli kız, Lahey gibi huzurlu, yumuşak, dingin… Şehir 
aynı zamanda ışıldayan büyük bir inci gibi şık ve kibar.  
Mauritshuis’ta bulunan bir diğer çok değerli eserse, 
Rembrandt’ın “Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi” 

adlı tablosu… Rembrandt bu resmi, 1632’de cerrah Dr. 
Nicolaes Tulp’un siparişi üzerine yapmış. Resmin ilginç 
bir özelliği, tablodaki herkesin farklı bir noktaya bakıyor 
olması. Öyle ustalıkla yapılmış ki sanki gerçek gibi… 
Rembrandt bu konudaki yeteneğiyle ünlü. Lahey’de ayrıca 
ünlü Hollandalı grafik sanatçısı M. C. Escher’in eserlerinin 
sergilendiği Escher Müzesi de görülebilir. 
 
KEUKENHOF 
Capcanlı renkler, mis gibi kokular, büyüleyici, huzur veren 
manzaralar… Sıra geldi, Hollanda deyince ilk akla gelen-
lerden biri olan lalelere… İlkbaharda Hollanda’ya gider-
seniz otobüsle Keukenhof’un yolunu tutun. 1950 yılında 
açılan dünyaca ünlü Keukenhof bahçelerinde yaklaşık 
yedi milyon çiçek sizi bekliyor olacak. Laleler, nergisler, 
sümbüller ve türlü türlü çiçeklerin arasında gezinebilirsiniz. 
Yedi milyon çiçek, 40 bahçıvan tarafından tek tek elle her 
sene eylül ayında dikilmeye başlanıyor ve bahçe, büyük 
emeklerle bizim gördüğümüz halini alabilmesi için hazırla-
nıyor. İlkbaharda çiçekler sekiz hafta süreyle görülebiliyor. 
Aynı renkteki lalelerin şeritler halinde dizili olduğu muhte-
şem tarlaları da görmelisiniz. 
Ülkede en güzel tarlalar, Keukenhof civarında bulunuyor. 
Lale tarlalarına yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın. Tarlaların 
içine giremeseniz de kenarında yürüyerek veya bisikletle 
dolaşabilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi sevenler için de çok 
bereketli bir yer, çekmeye doyamazsınız. Peki Hollanda’da 
yaklaşık 400 yıldır farklı farklı türleri yetiştirilen ve ülkenin 
simgesi haline gelmiş olan bu güzel çiçek aslen nereden 
geliyor? Kanuni Sultan Süleyman döneminin Avusturya el-
çisi Ogier Ghiselin de Busbecq, Sultan’ın kendisine verdiği 
lale soğanlarını Hollanda’daki botanikçi arkadaşı Carolus 
Clusius’a gönderir. Clusius, Hollanda’da ilk laleleri 1593’te 
diker ve ülkedeki lale yetiştiriciliğinin temellerini atar. La-
leleri yetiştirip çeşitlendirir. Osmanlı’da güzelliğin simgesi 
olan lale, Hollanda’da da çok sevilir ve değer görür. 17. 
yüzyılda, tek bir lalenin son derece yüksek fiyatlara satıl-
dığı “lale çılgınlığı” olarak adlandırılan bir dönem yaşanır. 
Hollanda’nın ticaret, sanat ve bilimde ilerlediği ve zengin-
leştiği Altın Çağı’nda lale yetiştiriciliği ve ticareti gelişir. 
Bugün Hollanda, dünyada bahçecilik sektöründe zirve-
de. Hollandalılar her yıl ortalama 4,32 milyar lale soğanı 
üretiyorlar. Tarım ürünleri ihracatı konusunda A.B.D’den 
sonra dünya ikincisi olan yaklaşık 42 bin kilometre karelik 
Hollanda’nın bunu başarması mucizevi bir başarı olarak 
kabul ediliyor. Hollanda, süs bitkileri ihracatında ise dünya 
lideri. Hollanda’dan gelirken Clusius’un lale soğanlarından 
alıp evinize geldiğinizde dikebilirsiniz. Yüzyıllardır iki ülkeyi 
birbirine bağlayan laleler köprüsüne bir lale de siz ekleye-
bilirsiniz.



[söyleşi][mutfak]

REFİKA’DAN TARİFLER!
Refika’nın Mutfağı’nın kurucusu, yemek kitabı ve köşe 
yazarı, TV programcısı Refika Birgül’den Darüşşafaka 
bağışçılarına özel, yaşama sevincini artıracak 
tarifler! İnsanda hemen deneme ve yeme isteği 
uyandırıyor gerçekten de…

1) 200 gr eski kaşarı zar büyüklüğünde doğrayın; 400 gr krem beyaz 
peynir, yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ve 4 çorba kaşığı 
zeytinyağı ile karıştırıp bir ezme elde edin. 
2) 4 dilim ekşi maya ekmeğini, dilerseniz kızartın. Hazırladığınız 
ezmeyi kapalı sandviç yapıyorsanız iki dilime, açık sandviç 
yapıyorsanız dört dilime de sürün. Bu ekmek üstünü inanılmaz 
yapan öğe, yoğun peynir lezzeti.
3) Uygun bir tavada 4 çorba kaşığı balı ısıtın. 4’e böldüğünüz 5 adet 
incirin iki yüzünü bu sıcak balda 2-3 saniye çevirip, kenara alın. 
4) 8 dilim füme etin her iki tarafını ballı tavada, aynı şekilde 2-3 
saniye çevirin, hazırladığınız ekmeklerin üzerine incirlerle birlikte 
yerleştirin.
5) 10 fesleğen yaprağını ve tavada kalan ılık balı, ekmek dilimleri 
üzerinde gezdirin ve hemen servis edin.

İNCİRLİ EKMEK ÜSTÜ  

4 açık sandviç veya 2 kapalı sandviç

400 gr krem beyaz peynir 
200 gr eski kaşar
4 çorba kaşığı zeytinyağı
½ çay kaşığı taze çekilmiş karabiber 
veya 4 renk biber
4 ince dilim ekmek, ekşi maya
4 çorba kaşığı bal
3 adet taze yeşil incir
2 adet taze siyah incir
10 yaprak fesleğen
8 dilim füme et
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fotoğraflar Bahar Kitapcı



[mutfak]

KADAYIFLI  
PARMAK TAVUK 
2 parça tavuk göğsü
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 adet limon
2 dal maydanoz

Panelemek için 
2 Yumurta sarısı
1 çay kaşığı isot
2 çorba kaşığı su
Tel kadayıf
Un

Kızartmak için
Ayçiçek yağı

2 parça tavuk göğsünü yani bir 
tavuğun göğsünü 2 cm kalınlığında 
şeritler halinde doğrayın. Tavukları 
1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı 
karabibere bulayın. Geniş tabanlı 
çelik bir tencereye 2 parmak 
kalınlığında zeytinyağı veya 
ayçiçek yağı dökün ve altını açın 
ki siz tavukları panelerken yağı 
ısınsın. 3 tane istasyon kurmanız 
gerekiyor. 1.si un, ikincisi yumurta 
üçüncüsü de kurumuş kadayıftan. 

1 çorba kaşığı isotu 2 çorba kaşığı suyla 
karıştırıp, 2 yumurtanın sarısıyla çırpın 
ve çukur, geniş bir tabağa koyun. Kadayıf 
ve unu da ayrı ayrı tabaklara aynı 
şekilde yayın. Kadayıfların iyice kuru 
olmasına dikkat edin, tavuğa çıtırlığı o 
verecek ve galeta unu yerine geçecek. 
Eğer kadayıflarınız taze ise bir gece 
önceden açıkta bırakarak ya da fırında 
kurutabilirsiniz. Tavukları sırasıyla un, 
yumurta sarısı ve en son kadayıflara 
bulayın. Yalnız kadayıflara bularken 
çok bastırmayın, üzerine yapışması 
yeterlidir. Aksi takdirde kadayıflar 
tavuğa saplanır ve tavuğun suyunu 
içlerine alıp çıtırlığı azalır. Kadayıfa 
buladığınız tavukları ısınmış yağa atın ve 
altın sarısı olana kadar kızartın. Tavukları 
almadan hemen önce 2 dal maydanozu 
da dal dal ayırıp yağa atarsanız ferah bir 
çıtırlık olarak yemeğinize eşlik edecektir. 
Televizyonda yaptıktan sonra bir 
arkadaşımın akrabası o günden beri evde 
her yemeğin yanına kızarmış maydanoz 
koyup yiyoruz diye anlatmış çok hoşuma 
gitti. Dikkat edin belli ki bağımlılık 
yapabiliyor. Pişen tavukları kağıt havlu 
olan bir tabağa alın, fazla yağını bıraksın. 
Servis etmeden önce, sıcağı üstündeyken 
bir parça limon sıktığınızda tatlar daha da 
yukarı çıkacaktır.          

ÇITIR ÇİĞ KABAK SALATASI 

4 dal fesleğen
2 adet kabak
1,5 avuç ceviz
1 avuç kuş üzümü
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı sirke
½ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber

Bu tarif benim en sevdiğim ve evde kendime yazın sık sık 
yaptığım bir tarif. İlk olarak buna benzeyen bir salatayı 
Sinek 8 isimli Büyükada’nın en tatlı cafelerinden birinde 
yemiştim. Birkaç Refika dokunuşuyla zenginleşti ve o 
günden beri en sık pişirilenler listesine girdi. 

1.5 avuç cevizi küçük bir tavada altını açıp kavrulmaya 
bırakın. Ceviz kavrulunca kıyma gibi çok lezzet veren 
ve tok tutan bir hal alıyor. Bir avuç kuş üzümünü de bir 
kaseye koyup üzerine açılmaları için kaynar su ekleyin. 
Salatanın sosu için; 4 dal fesleğeni, 3 çorba kaşığı 
zeytinyağını, 1 çorba kaşığı sirkeyi ve yarımşar çay 
kaşığı tuz ve karabiberi mutfak doğrayıcısına koyup 
çekin. 2 tane kabağı soyacakla, çekirdek kısımlarına 
gelene kadar şerit şerit soyun. Kabakları, kavrulmuş 
cevizleri ve suları süzülmüş kuş üzümlerini güzelce 
karıştırın. Üzerine hazırladığınız sosu döküp, karışıma 
yedirin. Makarna görünümlü inanılmaz ferah salatanız 
3 dakikada hazır!
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yazı Nurefşan Zeren

İŞTE

MARİFETİ
Maltepe Rezidans bağışçısı Nurefşan Zeren, 1-8 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği İzlanda gezisine dair izlenimlerini dergimiz için kaleme aldı.

[gezi]



B
ir konuşmaya katılmamak için “ben köy-
den yarın geldim, bilmem” deriz ya, “ben 
şimdi başka bir gezegenden dün geldim” 
diyorum. Yazmakla, anlatmakla anlaşıl-
maz bir güzellik. Bayrakları beyaz (buz), 

kırmızı (volkan), mavi (deniz). Oysaki mutlaka yeşi-
lin de yer aldığı bir bayrak olmalıydı. Dağlar, deniz, 
buzul ve bakir yeşil alanlar... Volkanik dağların etrafı, 
etekleri en azından liken ve çimenlerle kaplı, rüzgar 
yeşil tohumları nereye uçurduysa orası yeşermiş. 
Toprak verimli, hava temiz, gayzer ve Körfez akıntısı-
nın ılımanlığı ve nemiyle yeşermişler. 
Yağmur yukarıdan aşağıya yağar. Ben dakikalarca 
yerden yağan yağmurda kaldım, gitmek istemedim. 
Húsavík - Ásbyrgi bölgesindeki Avrupa’nın en güç-
lü çavlanı olan Dettifoss, 44 metreden gri beyaz su-
larını 500 m3/s hızla öyle güçlü döküyor ki, yere ve 
yamaçlara çarpıp yukarı çıkıyor, hem de rengârenk 
gökkuşağı yaparak. Ben çavlanın aktığı yerden çok 
yukarılara çıkmıştım. Yani sular döküldüğü yerden 
çok daha yukarılara çıkıyor. Görülmeye ve yaşanma-
ya değer bir zaman dilimi. 
Başkent Reykjavík, oldukça soğuktu, dondum, bu-
zullara gitmedik. Uçaktan seyretmek yetti. O bölgede 
balinalar peşine gittiğimiz teknede soğuktan, dalga-
dan yeterince nasibimi aldım. Bari balinaların fotoğ-
rafını çekebilseydim.
Zaman 1-8 Temmuz, oranın en uzun günleri. Uyu-
madım, takip ettim. 12:00 - 12:30 civarında gün ba-
tımı zamanı, gurubun gri, mavi, mor, kırmızı renkle-
riyle, denizi, dağları hatta çimenleri kızıla boyaması 
görülmeye değer. Tam batış, 13:00’ten sonra oldu, 
sokak lambaları bile yanmadan, ortalık kararmadan 
biraz ileriden başka bir aydınlık başladı, güneş ge-
liyordu. Halk o saatlerde sokaklarda. Kimi koşuyor, 
kimi yürüyüş yapıyor, kimisi de golf oynamaya gidi-
yordu. Zira bu güzel geceyi, aydınlık zamanın keyfini 
belki 2-3 hafta daha çıkaracaklar, sonra gün dönü-
mü, sonbahar ve karanlığın bol olduğu kış zamanı.  
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“Meğer, pembe, beyaz, sarı, kızıl, 
gri ve simsiyah dağ da oluyormuş. 

Gördüğüm manzara karşısında 
kalakaldım. Yan yana olan her 

bir yanardağ patlamış ve kendi 
alt damarlarındaki madenleri 

(pervol, ferro, silika vb.) püskürtüp 
dökmüş, dağlar o renk olmuş. 

Görülmeye değer.”

Şanslı bir dönemdeydik, zira bulun-
duğum zamandan 10 gün kadar önce 
hava kapalı ve yağmurluymuş, bugün-
lerde de yağmur gelecekti. Biz oraday-
ken hava günlük güneşlik ve sıcaktı.
En büyük keyfim, kendimi kendim ola-
rak bulduğum zamanlar, uçarken, bir 
de adalarda yaşarkendi. Bu coğrafya 
tam benim istediğim gibiydi. Bu zama-
nı kullanırken tabii ki çok az uyudum. 
Uçaktan yeryüzünü izlemek, dünya-
dan ayrı bir yerde, bir suyun ortasında 
bir kara parçasında, yeni bir atmosfer-
de yaşamak, tarifi mümkün olmayan 
tutkulardı. Eve dönünce nasıl olsa 2 
gün 2 gece uyuyorum. Yaşadıklarım 
bende ve yazılarımda kalıyor.
Bir tablo yapmıştım, “Dağlar” ismin-
de. Arka planda pembe sarı dağlar 
yaptım, dağlar o renk olmazdı ama 
içimden öyle geldi, sonra araya kel 
alaka bir kara dağcık sıkıştırdım. Olur 
mu? O da olmaz. Bu renkleri yaparken 

kurallar ve duygularım arasında çok 
bocalamıştım. Duygularım galip geldi. 
Öyle oldu. Meğer, pembe, beyaz, sarı, 
kızıl, gri ve simsiyah dağ da oluyor-
muş. Gördüğüm manzara karşısında 
kalakaldım. Yan yana olan her bir ya-
nardağ patlamış ve kendi alt damarla-
rındaki madenleri (pervol, ferro, silika 
vb.) püskürtüp dökmüş, dağlar o renk 
olmuş. Görülmeye değer. 
“Blue Lagoon”dan (Mavi Göl) bahset-
meden geçemem. Volkanik bölgede 
alabildiğine gri magma taşlarıyla kaplı 
alanın içinde harika bir tesis, insan ya-
pımı, doğal değil. Gayzerlerden sıcak 
suyu bu havuza taşımışlar. Dekor çok 
güzel. Havuzun ortasında bir de bar 
var. Ne isterseniz alabiliyorsunuz. Su 
40 saatte bir kendini temizliyor, hijyen 
çok iyi. Derinlik 1,40 metre. Suda silika 
var. Sonra havuzun içinde bir de şelale 
var, yıkanıyorsunuz. Su sıcaklığı 38ºC. 
Bana göre fazla sıcak. Bizim ekibe 60 

dakika ayrılmış, ben ancak aralıklı 20-
25 dakika kadar kaldım, bu arada da 
sıklıkla sudan çıkarak bedenimi so-
ğuttum. Su aslında beyaz, ama içinde 
barındırdığı algler nedeniyle mavi gö-
rünüyor. Açık mavi bir suda yüzmenin 
tadına doyum olmadı. Güneş ışığında 
daha da mavi oluyor. Su silikalı. İnsan-
lar bu silikayı süzmüşler, beyaz kireç 
gibi alıp yüzünüze vücudunuza sürü-
yorsunuz. 
Güzellik maskesi… Hepimiz bir anda 
geyşalar gibi beyaz yüzlü olduk. “Bu 
maske tam bir detoks, insanı 10 yaş 
gençleştiriyor” dendi. Gerçekten de 
arkadaşlar pırıl pırıl oldular. Ben de 
parladığımı hissediyorum.  
Yaşlanınca güzelliği, ışıltılı cildi özle-
miş miyim acaba? İzlanda’da 6-16 yaş 
arası eğitim zorunlu. Sonra ABD’ye 
gidiyorlar, iyi eğitim aldıktan sonra 
işe başlıyorlar. Kitap okuma oranı çok 
fazla. Marketlerden, kafelerden çok 



kitapçı dükkanları var. Sağlık işleri de limitli olarak be-
dava. Her şehrin senfoni orkestrası var. Müzeleri çok, 
sanata çok ilgi gösteriyorlar.  Nazik insanlar. Sakin ve 
mutlu yaşıyorlar. Fransa- İzlanda maçı (EURO 2016 
çeyrek finali) sırasında oradaydım. Maç için geniş 
çimenlere yayıldılar, dev ekranda maçı izlediler. Merak 
ettim ertesi gün oraya baktım, hiç çöp yoktu, hiçbir 
şey kırılmamıştı. Fazla üretken değiller. En büyük gelir 
kaynakları ihracat (yün, koyun). Tabii ki balıkçılık. 
Atları çok güzel ve uysal. 2010’daki Eyjafjallajökull 
volkanının patlamasıyla ülke adını hızla duyurmuş ve 
şimdi en büyük gelir turizmden. İzlanda’da muz  yetiş-
tirmeye başlamışlar. Suriyeli göçmenlerden 50 meslek 
sahibi olan kişi alınmış. Onlar gayzer suyu ve buharıy-
la seralarda muz yetiştiriyorlarmış. Zira İzlandalılar üre-
timi bilmiyorlar, ekinleri yok, meyveleri yok, fazla ağaç 
yok. 1970’ten sonra toparlanmaya başlamışlar. Şehir-
lerarası kara nakli yok. Kışın yollar güvenli olmadığı 
için havayolu kullanılıyor. Uçaklar dolmuş gibi, arkayı 
beşledik falan... Evler jeotermal enerjiden faydalanı-
larak ısıtılıyor, sanayileşmeye gidiyorlar. Elektrik de 
öyle elde ediliyor. Yollar çok düzgün. Papatya, leylak, 
menekşe, labada, ebegümeci, radika, kuzu kulağı, 
rengarenk gelincik gibi bizim kuşağımızda olan bitkiler 
orada da var. İşte rüzgarların marifeti…
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[bulmaca]

Bulmacanın çözümleri sayfa 78’de

Alan 
korkusu

Radon'un 
simgesi

Sancağı veya
yelkeni 

aşağı alma

Favori

(Sinema)
Kurgu

Lüfer  
balığı-nın irisi

Lütesyum'un
simgesi

Uzatmak işi

Sivrisineğe 
benzer bir 

böcek

…..  Ziya 
Güran, ünlü
ressamımız

Yalınlık

Acınma, 
yerinme

Pozitif
elektrot

Edebiyatla
ilgili

Kazdağı’nın
mitolojideki

adı

Bir işte  
yetkili olan, 

erbap

Muğla’nın 
bir ilçesi

Tepi

Okuyan kimse, 
okuyucu

Ateş,
aşk ateşi

Öge, unsur

Cameron’un
hasılat rekoru

kıran filmi

Sundurma

Bir sanatın
ilk kurucusu

Gemilerde
oda

Şimdiki 
zaman

Askerlik
dairesi

Dönem, periyot

Alıcı
yönetmeni

Bir süs
bitkisi

Mitolojik
kirişli çalgı

Yasaklama

Enenmiş, 
burulmuş

Briçte
sanzatu

Kars’ta  
bulunan ünlü 

antik kent

Eteklemek işi 

İri karınlı, kirişli, 
mızrapla çalınan 

bir çalgı

Kimse,
şahıs

Su, ab

Çoğu tek 
parçalı kadın

giysisi

Vilayet

Eğrilmekte  
olan yünün,  
tutturulduğu 
çatal değnek

Japonlara
özgü kağıt
katlama 
sanatı

Luis …..
Fenerbahçe’-
nin Portekizli
dünyaca ünlü

futbolcusu

Kolun dirsekten 
parmaklara 
kadar olan 

bölümü

Yenileşim

Notada
duraklama

zamanı

Gönül  
eğlendiren 

kimse

Olağandan
daha hacimli

(Müzik)
Düzenleme

Çok kurnaz

Dağ lalesi

Başkan, ser

Resimdeki
ünlü oyuncu

ve şarkıcı

Gerekli olan 
duruma karşıt

Rutenyum
(simgesi)

Ağaçlarla  
örtülü geniş

alan

Geri çevirme

Aziziye Tabya-
ları kahramanı
ünlü kadınımız,
anneler annesi

(Ses için) 
Yankılama, 
yankılanma

İsviçre’de
bir akarsu

İsim, nam

Yunan 
mitolojisinde

Aşk tanrısı

Kendi alanın-
da önde gelen

Long Play
-uzun çalar-

(kısaca)

Dert, üzüntü

Tamirat,
tamir

Tahta sopalarla 
oynanan top 

oyunu

Esrar

Bir geminin
kıyıdan
açılması

Panama’nın
plakası

Japon lirik
dramı

Hint-İran
dil grubu

Gümüş’ün
simgesi
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Darüşşafaka Cemiyeti
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul  
Tel: 0212 939 28 00
Çağrı Merkezi: 0850 222 1863 
Faks:  0212 276 50 11 
E-posta: darussafaka@darussafaka.org 
Web: www.darussafaka.org 

Darüşşafaka Cemiyeti 
Ankara İrtibat Bürosu  
Ziya Gökalp Cad. 7 / 24 
Kızılay/ ANKARA 
Tel: 0312 435 72 30 
Faks: 0312 433 51 28 
E-posta: bagis@darussafaka.org 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 939 28 00 
Faks: 0212 285 25 86 
E-posta: darussafaka@darussafaka.net 
Web: www.darussafaka.k12.tr

Darüşşafaka Yakacık Rezidans
Samandıra Cad. Çalkantı Sok. No: 2 
Yakacık 34876 Kartal / İstanbul 
Tel: 0216 452 00 02 
Faks: 0216 451 63 96 
zeynep.ellidokuz@darussafaka.org 

Darüşşafaka Maltepe Rezidans
Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No: 35
34852 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 457 89 00 
Faks: 0216 457 93 51 
E-posta: banu.bingol@darussafaka.org 

Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans
Kozyatağı Mah. Kırçiçeği Sok. No: 1 
Şenesenevler 34742 Kadıköy/ İstanbul 
Tel: 0216 380 48 68-69-70 
Faks: 0216 445 63 72 
E-posta: volkan.cakir@darussafaka.org 

Darüşşafaka Urla Rezidans
Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/B 
35430 Urla / İzmir
Tel: 0232 754 73 80 
Faks: 0232 754 69 99 
E-posta: serap.kirci@darussafaka.org

Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Ünitesi
Zümrütevler Mah. Zeren Sok. No: 27
34852 Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 459 59 06 
Faks: 0216 441 75 66 
E-posta: dilek.ozdemir@darussafaka.org 
Web: www.ozelbakim.org

Darüşşafaka Ö.Y.H. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi
Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No: 37
34852 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 457 92 92 - 444 8 387 (FTR) 
Faks:  0216 441 54 66 
E-posta: ftr@dsftr.com 
Web: www.dsftr.com 

Urla Yaşam Özel Huzurevi & Bakım Merkezi
Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/A 
Urla 35430 / İZMİR
Tel: 0232 754 11 86-754 73 79
Faks: 0232 754 11 06
E-posta: info@urlayasam.com.tr
Web: www.urlayasam.com.tr

Sait Faik Abasıyanık Müzesi
Çayır Sokak No:15, 
Burgazada-İstanbul
Tel: 0216 381 20 60
E-posta: bilgi@saitfaikmuzesi.org
Web: www.saitfaikmuzesi.org

Darüşşafaka Spor Kulübü
Darüşşafaka Sosyal Tesisleri 
Asma Kat, Derbent Mevkii 
Maslak  / İstanbul
Tel: 0212 286 08 42  
Faks: 0212 286 33 95
E-posta: handan.demir@dsk.org.tr
Web: www.dsk.org.tr

Darüşşafakalılar Derneği
Darüşşafaka Sosyal Tesisleri 
Asma Kat, Derbent Mevkii 
Maslak / İstanbul
Tel: 0530 526 63 53
Faks: 0212 286 11 47
E-posta: dernek1908@darussafaka.org.tr

İletişim ve Adresler

[78]

BULMACA ÇÖZÜMLERİ

Long Play
-uzun çalar-
(kısaca)

Dert, üzüntü
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