




1863 yılında beş idealist, genç, Osmanlı aydını, eğitimde
fırsat eşitliği için yola çıktı. Amaçları babası hayatta 
olmayan, ekonomik yetersizlikleri nedeniyle iyi eğitim
olanağı bulunmayan çocuklar için bu olanağı yaratmaktı.
Beş idealist gencin 150 yıl önce çocukların hayatında
yaktığı bu ışığa binlerce hayırsever gönül verdi, bunu
gerçekleştirmek isteyenlere güvendi, kimi mal varlığını,
kimi fitresini kimi zekâtını bağışladı. Bu sayede binlerce
çocuk, çağlarının en ileri eğitim olanağına kavuştu,
aldıkları eğitimle yaşamları değişti ve değişmeye devam
ediyor.

İşte yeni iletişim kampanyamızla Darüşşafakamızın 150.
yılında varlığımızı borçlu olduğumuz bağışçılarımıza
“Var Ettiniz, Var Olun” diye seslendik. Onlara duyduğu-
muz minneti “Darüşşafaka varsa sayenizde var. 150
yıldır iyi ki varsınız” diye ifade etmeye çalıştık.
Darüşşafaka’nın gerçek bağışçılarının rol aldığı, Grey 
İstanbul’un gönüllü desteğiyle hazırlanan kampanya
vesilesiyle misyonumuza destek veren herkese bir kez
daha şükranlarımızı sunarız. 

İyi bir geleceğe sahip olmaları için destek verdiğiniz
öğrencilerimizin 57’si bu yıl mezun oldu ve 56’sı lisans
programlarına yerleşti. Öte yandan 33 farklı ilden 
gelerek aramıza katılan 75 yeni yavrumuzla ailemiz
biraz daha büyüdü.

19. yüzyılın sonundan bu yana, insan ömrü neredeyse 
iki kat daha uzadı. Dünya ve Türkiye nüfusu giderek
yaşlanıyor. On altıncı yılını geride bırakan rezidansları-
mızda ise yaşam ortalaması Türkiye ortalamasının
üstünde seyrediyor. İnsan ömrünün en güzel ve verimli 
yıllarını kaliteli bir ortamda geçirme olanağı sunan 
rezidanslarımız, bugün 450’ye yakın bağışçımıza ev
sahipliği yapıyor. Onlara bir yandan sağlıklı, konforlu,
güvenli, bol aktiviteli canlı bir yaşam sunuyor, diğer 
yandan da ihtiyaç sahibi çocukları okutmanın huzurunu
yaşatıyor. Rezidanslardaki yaşamı en iyi orada yaşayan
bağışçılarımız anlatabilir. Dergimizin bu sayısında 

Maltepe Rezidans’tan Olcay Sezen, Kayıhan Çağlayan,
Ravile İdiller ile Atifet ve İlhan Usmanbaş çiftini; Yakacık
Rezidans’tan İsmet Orhan Saatçioğlu, Fahriye Moral ve
Şerife-Nurullah Baldöktü çiftini; Şenesenevler 
Rezidans’tan Lütfiye Güzin Karaveli ve Urla Rezidans’tan
Mübeccel Apaydın ile Melda Ünen’i konuk ettik. İkinci
baharlarını Darüşşafaka Rezidansları’nda geçirmeyi
seçerek, misyonumuza destek veren gönüllü yüce
bağışçılarımızın yaşam öykülerini keyifle okuyacağınıza
inanıyorum.

Darüşşafaka’da yetişen ressam Mahmut Cûda’nın 
yaşamının izini kızı Nadiya Cûda Düren’le yaptığımız 
röportajla sürdük.

Dergimizde ayrıca iki farklı Darüşşafaka kuruluşunun
çalışmalarını da sizlerle buluşturuyoruz: Urla Yaşam ile
Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi… Birinci yılını geride bırakan
Urla Yaşam, ileri yaş bakımında yarattığımız kalite ve
deneyimi aylık ücret karşılığı 55 yaş üstü herkese
sunuyor. Artık fiziksel tıp alanında bir dünya markası
haline gelen Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni ise bu kez orada gördükleri tedaviyle 
sağlıklarına kavuşan hastalarımızdan dinledik.

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir diğer güzel haberimiz
de 150. yılımıza özel olarak Coşkun ve Müge Aral
tarafından hazırlanan “Ben Bir DAÇKA’lıyım” filmi
hakkında. İz TV’de seyirciyle buluşan filmimizin DVD’si
Darüşşafakamız yararına satışa sunulacak.

Son olarak belirtmek isterim ki 24 Ekim’de Maslak 
yerleşkemizdeki “Bağışçılar Günü”nde ve 29 Kasım’da
TİM Gösteri Merkezi’ndeki Darüşşafaka yararına 
düzenlediğimiz “Nilüfer Konseri”nde sizleri aramızdan
görmekten büyük mutluluk duyarız.

İyi okumalar,

M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN

Var Ettiniz, Var Olun!…

İnsan ömrünün en güzel ve verimli yıllarını kaliteli bir ortamda geçirme olanağı
sunan rezidanslarımız, bugün 450’ye yakın bağışçımıza ev sahipliği yapıyor. 
Onlara bir yandan sağlıklı, konforlu, güvenli, bol aktiviteli canlı bir yaşam
sunuyor, diğer yandan da ihtiyaç sahibi çocukları okutmanın huzurunu yaşatıyor.
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14 PORTRELER
Şerife-Nurullah Baldöktü
“ Darüşşafaka’ya yaptığımız hayır kadar zevk aldığımız hiçbir şey olmadı”

20 Ravile İdiller

“Yardım etmek insanın ruhunu zenginleştiriyor”

24 Kayıhan Çağlayan

“Çok kuvvetli bir vücuttur Darüşşafaka”

28 Mübeccel Apaydın

“Çocuk sevgisini 80’imde Darüşşafakalı öğrencilerle yaşamaya başladım”
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“Çok kuvvetli bir 
vücuttur Darüşşafaka”
2008’den bu yana yaşamını
Darüşşafaka Maltepe Rezidans’ta
sürdüren iş adamı Kayıhan
Çağlayan’ın yaşamı bir girişimcilik
öyküsü… 

20
“Darüşşafaka’ya yaptığımız
hayır kadar zevk aldığımız
hiçbir şey olmadı”

Yakacık Rezidans bağışçıları arasına
bu yıl katılan Nurullah ve Şerife
Baldöktü çiftinin film gibi başlayan
tanışmaları, masal gibi bir evlilikle 
54 yıldır devam ediyor. 

“Yardım etmek insanın
ruhunu zenginleştiriyor”
Maltepe Rezidans’ın iyiliksever ve
kibar hanımefendisi Ravile İdiller
Doğu Asya’da başlayıp Türkiye’ye
uzanan ilginç hayat öyküsüyle
dergimizin konuğu oldu.
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32 Fahriye Moral

“Sade, rahat, sıkıntısız bir yaşam sürdüm, rezidansta da 
bunu devam ettiriyorum”

36 Mahmut Cûda

“Sekseni gösterse de kafa kağıdın, haşa! Her şeyinle 
ey Cûda, hâlâ çocuk gibisin”

42 SAĞLIK
Fiziksel tıp ve rehabilitasyonla değişen hayatlar...

52 PORTRELER
Güzin Karaveli
“Burada gönlüm rahat”

56 Atifet-İlhan Usmanbaş

“Hayatımızın bu döneminde en yakınımız Darüşşafaka”

62 URLA YAŞAM
“İkinci Bahar”ın adresi: URLA YAŞAM

72 PORTRELER
Orhan Saatçioğlu
“Keşke Darüşşafaka’da bin değil, iki bin, üç bin çocuk 
okuyabilse”

76 Melda Ünen

“Kendimi tatil köyünde yaşıyormuş gibi hissediyorum”

80 Olcay Sezen

Mutlu etmeyi kendine görev edinmiş bir takı tasarımcısı

62

“İkinci Bahar”ın adresi: URLA YAŞAM

Darüşşafaka Cemiyeti’nin rezidanslarıyla ileri yaş
bakımında yarattığı kalite ve deneyimi daha geniş kitlelere
ulaştırmayı hedefleyen Urla Yaşam Özel Huzurevi ve
Bakım Merkezi, 55 yaş ve üstü kişiler için güvenli, nezih
ve sıcak bir ortam sunuyor.

36 42
“Sekseni gösterse de kafa
kağıdın, haşa! Her şeyinle ey
Cûda, hâlâ çocuk gibisin”
Darüşşafaka’nın yaşamına dokun-
duğu binlerce çocuktan biri olan 
Mahmut Cûda’nın yaşamının izini kızı
Nadiya Cûda Düren’le sürdük. 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyonla
değişen hayatlar…
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nde gördükleri 
tedavilerle sağlıklarına kavuşan
Mehmet Ali Çetin, Erol Kastamonu,
Serkan Özkan ve Nedret Nuray 
Derinol ile bir araya geldik.

56
“Hayatımızın bu döneminde 
en yakınımız Darüşşafaka…”
Darüşşafaka’nın hem vasiyet hem de
rezidans bağışçısı olan Atifet ve İlhan
Usmanbaş çiftiyle geçmişten bugüne
bir yolculuğa çıktık.
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
2013-2014 eğitim-öğretim yılı, 9
Eylül’de TİM Gösteri Merkezi’nde
düzenlenen törenle açıldı. Törende
konuşan Darüşşafaka Lisesi Müdürü
ve Kampüs Koordinatörü Nevzat 
Kulaberoğlu Daçkalılara, “140.
eğitim-öğretim yılının her zaman
olduğu gibi bir öncekine göre daha
huzurlu, daha sağlıklı ve daha
başarılı geçmesi için gereken her
şeyi yapacağınıza, yapacağımıza,
başaracağımıza inancım ve güvenim
tamdır. Darüşşafaka bir kuyumcu
yaklaşımıyla sizleri buldu ve sizlere
değer veriyor. Eminim ki sizler de
oturup düşündüğünüzde ve birbiri-
nizle konuştuğunuzda bir kuyumcu
misali Darüşşafaka’nın değerini
veriyorsunuz, vereceksiniz” diye
seslendi.

Ardından kürsüye gelen Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

Talha Çamaş, 4+4+4 eğitim sistemi
nedeniyle Darüşşafaka’nın bu yıl or-
taokul birinci sınıftan öğrenci aldığı
bilgisini verdi. Çamaş, “Bu yıl 75
çocuğumuz yeşil-siyah kapıdan 
ilk kez geçerken, 10 yıl önce bu kapı-
dan içeri girmiş 57 kardeşimizi de
diplomalarıyla üniversiteye uğurla-
dık. Üniversite sınavına giren 57
mezunumuzdan 55’i 4 yıllık lisans
programlarına yerleşti. Darüşşafaka
Lisesi’nin 2013 yılı ÖSYS başarısı
yüzde 98 olarak gerçekleşti” diye
konuştu. 

Üniversite giriş sınavında dereceye
giren 2013 yılı Darüşşafaka Lisesi
mezunlarına Yusuf Ziya Paşa Ödül-
leri’nin takdim edildiği törende, 2013
yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı birincisi
Ulaş Tüzer de Darüşşafaka Ailesi’ne

seslendi. Minik Daçkalı Tüzer, “Ben
bu okula daha başarılı olmak için
geldim. Umarım bundan yıllar sonra
bu kürsüye tekrar çıkar ve ülkenin en
önemli insanlarından biri olarak yeni
gelen kardeşlerimize seslenebilirim.
Bunun için çok çalışacağıma söz
veriyorum” dedi. 

1970’li yıllarda Darüşşafaka’da fel-
sefe öğretmeni olarak görev yapmış
ve aynı zamanda Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu Üyesi olan Maltepe
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in
Darüşşafakalılara ilk dersi verdiği
törende, bu yıl Darüşşafaka’ya
başlayan öğrenciler, eski okulların-
daki öğretmenlerine yazdıkları mek-
tupları okudu.

Darüşşafaka’da ders zili çaldı

HABERLER
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• Darüşşafaka, o kadar büyük ki içinde kayboldum. Bu okuldakiler çok zeki.

Sınıfın tahtası bile akıllı… (Bahri ARSLAN)

• Burası çok süper, Türkiye’nin en büyük teleskopu bile burada. (Sıla KAYHAN)

• Darüşşafaka’dan mezun olunca ilk hedefim uzayla ilgili araştırma yapmak. 

(Çağla ÇİNKILINÇ)

• Bazı geceler teleskop ile yıldızları da gözlemleyeceğiz. Unutmadan

söyleyeyim bu okulda sanata da resme de ve diğer tüm aktivitelere önem 

veriliyor. (Elif ÇOLAK)

• Darüşşafaka’da, herkesin kendi sırası var, herkesin kendi yatağı var, her şey

var. Darüşşafaka çok güzel bir okul. (Uğurcan KAYA)

• Bu okulu sizin sayenizde kazandım. Ve bu yüzden sizi bundan 1000 yıl sonra

bile hatırlayacağım. (Asrın SUHA)

Öğrenci mektuplarından alıntılar

Darüşşafaka Lisesi’nden 2013 ÖSYS’ye
katılan 57 mezundan 55’i 4 yıllık lisans 
programlarına yerleşerek, yüzde 98’lik
başarı elde etti. 139. Dönem Darüşşafakalı-
lar içinde dereceye giren ilk üç öğrencinin
üniversite tercihleri ise şöyle oldu: Dönem
birincisi İrem Durdağ İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, ikincisi Beren
Kayalı Boğaziçi Üniversitesi Makina
Mühendisliği’ne (İngilizce) ve üçüncüsü
Hikmet Zeynep Kazu, DİL alanında 307’nci
olarak Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim
Bölümü’ne girdi.

Darüşşafaka Lisesi 2013 mezunlarının 
ÖSYS başarı ortalaması %98



150. kuruluş yıldönümünü kutlayan Darüşşafaka,
Türkiye’nin dört bir yanından 1.000’e yakın öğrencisiyle
yeni eğitim-öğretim yılına başlarken “Yuvaya Dönüş 2013
Partisi” düzenledi. Hem Darüşşafaka Ailesi’ne yeni katılan
75 minik Daçkalı, hem de yaz tatillerini ailelerinin yanında

geçiren Daçkalılar, 8 Eylül’de Darüşşafaka Maslak yer-
leşkesinde düzenlenen geleneksel “Yuvaya Dönüş 
Partisi”nde, ağabeyleri, ablaları ve Darüşşafaka dostlarıyla
bir araya geldi. Farklı etkinliklerin yapıldığı partiyle
Daçkalılar, yeni ders yılına moral depolayarak girdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
iş birliğiyle 6. ve 7. sınıf seviyesinde
Van'dan 40; Darüşşafaka'dan 5; 

Hatemoğlu Ortaokulu'ndan 15
öğrencinin katıldığı TÜBİTAK destekli
"Bilim, Tarih, Doğa ve Deniz; Bir
Başkadır Bizim Kamp Kalemiz Yaz
Bilim Kampı - 2013", 17-22 Haziran
tarihleri arasında Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’nın ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi. Proje kapsamında Kalebo-

dur tarafından Darüşşafaka kam-
püsüne bir yer güneş saati yaptırıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
başta olmak üzere çeşitli üniversite-
lerden akademisyenler ve alan uz-
manları öğrencilerle okul içinde ve dış
mekânlarda çeşitli bilimsel etkinlikler
ve geziler gerçekleştirdi. 

TÜBİTAK destekli Yaz Bilim Kampı 
2013 Darüşşafaka'da düzenlendi

Darüşşafaka Rezidans / Ekim’1306 

HABERLER

Darüşşafakalılar yuvalarına döndü 

TÜBİTAK Kriptoloji Yaz Okulu’nda bir Darüşşafakalı
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün
17-21 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlediği “İlköğretim Öğrencileri İçin
2013 Kriptoloji Yaz Okulu”na Darüşşafaka 7. sınıf öğrencisi Zeynep Tuna da
katıldı. Zeynep Tuna, başvuran adaylar arasından seçilen 30 öğrenciden biri
oldu. TÜSSİDE tesislerinde gerçekleştirilen yaz okulunda, öğrencilerin gün-
lük hayatlarında farkında olmadan sıklıkla kullandıkları Kriptoloji Bilimi,
matematiğin bir uygulaması olarak tanıtıldı. Darüşşafakalı Zeynep Tuna'nın
bulunduğu grup, Algoritma dalında yapılan yarışmada birinci oldu.



Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
5-A sınıfı öğrencisi Edanur Şahin, 
2 Haziran’da gerçekleştirilen ve
toplam 650 öğrencinin katıldığı IMA
Turkey 2013 Mental Aritmetik
Olimpiyatları'nda kendi klasmanında
birinci oldu. 

Yıl boyunca Darüşşafaka'da 4. ve 5.
sınıflardan 10 öğrencinin katılımı ile

yapılan “Zihinsel Aritmetik” çalışma-
larında, öğrencilere hızlı zihinsel geli-
şim ve aritmetik yeteneği kazandırıl-
ması hedeflendi. 

Çalışmalar, başta Darüşşafaka me-
zunu Engin Enüstün olmak üzere me-
zunların, IMA TURKEY yetkilisi Nurdan
Bağrıaçık ve öğretmenlerinin katkıla-
rıyla gerçekleşti.

IMA Turkey 2013 Mental Aritmetik 
Olimpiyatları'nda birinci Daçkalı 

Geleceğin sosyal sorumluluk bilincine sahip liderlerini keşfetmek ve onları
yetiştirmek amacıyla Young Guru Academy (YGA) tarafından hayata geçirilen
“Online Yıldızlar Liderlik Okulu”na Darüşşafaka'dan 20 öğrenci katıldı. Türkiye’-
den toplam 1.500 yedinci sınıf öğrencisinin katıldığı programda, Darüşşafakalı
öğrenciler Ekim 2012-Ocak 2013 döneminde 10 hafta boyunca eğitim aldı.
Programa katılan ve öne çıkan yedi Darüşşafaka öğrencisi, YGA tarafından 22-26
Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen YGA
2013 Yıldızlar Liderlik Kampı’na katıldı.

2013'ün Uluslararası Dünya Su Yılı
olması sebebiyle UNESCO
bünyesinde yürütülen SEMEP (South
East Mediterranean Environment
Project-Güneydoğu Akdeniz Çevre
Projesi) ve Kardeş Okullar Mavi Tuna
Nehri Projesi öğrenci ve öğretmen-
leri 27 Haziran-1 Temmuz 2013 
tarihleri arasında Bükreş’te buluştu.
Avrupa’nın on farklı ülkesinden

gelen öğretmen ve öğrencilerle
ülkelerin Çevre Bakanlığı ve Sivil
Toplum Kuruluşu yetkililerinin katıl-
dığı toplantıda ülkemizi, Darüşşafaka
7. sınıf öğrencilerinden Emine Beyza
Usta ve Nisa Nur Sefer ile öğretmen-
leri Nihal Güneş, SEMEP projesi
bünyesinde hazırladıkları “Saçım
Süpürge” adlı projeleri ile temsil 
etti.

Darüşşafakalı Yıldızlar, 
YGA Liderlik Kampı’ndaydı 
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Daçkalılar Romanya’da düzenlenen SEMEP Toplantısı'ndaydı 



150. kuruluş yılını kutlayan
Darüşşafaka Cemiyeti, 26 Ağustos’ta
Bodrum’da tanıtım toplantısı düzen-
ledi. Kokteyle Darüşşafaka yönetici-
leri, mezunları, bağışçılarının yanı
sıra çok sayıda Bodrumlu katıldı.
Dibeklihan’da düzenlenen toplantıda
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Cemiyet’in çalışmalarıyla ilgili bil-
giler paylaştıktan sonra sözlerine

şöyle devam etti: “Darüşşafaka Ailesi
olarak bu sene 150. yılımızı kutluyo-
ruz. 1863’te Yusuf Ziya Paşa ve 
arkadaşlarının Kapalıçarşı’daki esnaf
çıraklarını eğitmek amacıyla yaktığı
‘eğitimde fırsat eşitliği’ meşalesi,
150 yıldır bağışçılarımızın desteğiyle
git gide güçlenerek yanmaya devam
ediyor.” Çamaş konuşmasını “150.
yılında Darüşşafakamızı, kamuoyuna
tanıtmaya yönelik çalışmalarımıza

devam ediyoruz. Daha çok çocuğa
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak
hedefiyle yürüdüğümüz yolda, siz
değerli bağışçılarımızın destekleriyle
büyüyoruz. 
Bizi heyecanlandıran ileriki dönem
projelerimiz arasında, İzmir’de ikinci
bir Darüşşafaka Okulu açmak da 
bulunuyor ve bu yönde çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” sözleriyle
tamamladı.
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Darüşşafaka Bodrum’da tanıtıldı

Uluslararası Kaliteli Eğitime Erişimde 
Fırsat Eşitliği Konferansı Sonuç Raporu 
1863’ten beri eğitimle yaşamları
değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, 150.
kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçeve-
sinde, 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde TİM
Gösteri Merkezi’nde “Kaliteli Eğitime 
Erişimde Fırsat Eşitliği” (Equal Opportu-
nity in Access to Quality Education)
başlıklı uluslararası bir konferans
düzenledi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve
Avrupa Eğitim Vakfı’nın (European 
Training Foundation) katılımlarıyla
gerçekleştirilen konferansta, küresel

dünyada tüm ülkelerin birincil hedefi ha-
line gelen kaliteli eğitime erişimde fırsat
eşitliği, uluslararası uzmanlar ve ulusal
paydaşların katılımıyla tartışıldı. Maddi
ve sosyal yönden dezavantajlı ailelerin
çocuklarına mümkün olan en iyi kalitede
eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlaya-
cak sistemlerin geliştirilmesine, eşitsiz-
liklerin giderilmesine yönelik mekaniz-
maların oluşturulmasına katkı sunul-
ması hedeflendi. Konferansın sonuç 
raporuna www.darussafaka.org adresin-
den ulaşılabilir. 



Darüşşafaka, 150. yılında eğitimde
fırsat eşitliği" misyonuna destek
veren bağışçılarına "Var Ettiniz, Var
Olun" temalı yeni kampanyasıyla
minnet duygularını sunuyor. Grey 
İstanbul’un gönüllü desteğiyle hazır-
lanan kampanya, bir buçuk asırdır
bağışlarıyla Darüşşafaka’yı var eden
hayırseverlere, “Darüşşafaka varsa
sayenizde var. 150 yıldır iyi ki var-
sınız. Darüşşafaka’ya bağış yapın,
annesi veya babası hayatta olmayan
binlerce çocuğumuzun eğitimine

katkıda bulunun” diye sesleniyor.
Darüşşafaka rezidans bağışçısı Fikri
Ertükel ile vasiyet bağışçısı Filiz
Acıgöl’ün de rol aldığı kampanya ka-
muoyundan yoğun ilgi gördü.
Eğitimde fırsat eşitliğinin ülkemiz-

deki sembolü Darüşşafaka, babası
veya annesi hayatta olmayan, maddi
olanakları yetersiz, yetenekli çocuk-
larımızı 10 yaşındayken ailelerinden
emanet alıyor ve onlara uluslararası
standartlarda eğitim fırsatı sunuyor.

“Var Ettiniz,
Var Olun” 
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Darüşşafaka Cemiyeti’nin vasiyet
bağışçısı, ressam Mahmure Özçe-
lik’in seçkin eserlerinden oluşan ve
geliri Darüşşafaka’ya bağışlanacak
resim sergisi, 9 Eylül’de Güneş 
Sigorta Sanat Galerisi'nde düzenle-
nen kokteylle açıldı.  

Kokteyle Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Talha
Çamaş, Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu Üyesi Reştan 
Aras, Darüşşafaka’nın rezidans
bağışçıları ile çok sayıda sanatsever
katıldı. 

Darüşşafaka Cemiyeti, 150 yıldır
bağışlarıyla çocuklarımıza bir gele-
cek armağan eden ve artık aramız-
da olmayan bağışçılarının,
Darüşşafaka'ya hizmeti geçenlerin
ve bütün şehitlerimizin aziz ruhları
için, 3 Ağustos 2013 Cumartesi
günü (Kadir Günü) öğle namazın-
dan sonra Erenköy Galippaşa
Camii’nde, İlahiyatçı Dr. Hüseyin
Saraç, Hafız Mehmet Yüksel,
Mustafa Erşahin, Muhammet Sait
Arıcan ve Mehmet Sönmez tarafın-
dan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i
Şerif okuttu ve indirilen Hatm-i
Şerif’in duası yapıldı.

Darüşşafaka,
bağışçılarının 
aziz ruhları için
mevlit okuttu 

Ressam Özçelik’ten Darüşşafaka
yararına sergi



Darüşşafaka Cemiyeti’ni 150. yılında
toplumun daha geniş kesimlerine
tanıtmak amacıyla, Müge-Coşkun
Aral tarafından “Ben bir Daçkalıyım”
adlı film hazırlandı. Eylül ayından
itibaren İz TV’de izleyiciyle buluşan
filmin ayrıca DVD’si de üretilerek
Darüşşafaka yararına satışa sunula-
cak. Yönetmenliğini Coşkun Aral’ın,
yapımcılığını ve senaryo yazarlığını
Müge Aral’ın üstlendiği filmde
eğitimle yaşamları değiştiren 
şefkat yuvasının 150 yıllık öyküsü 
anlatılıyor. 

“Bu belgeseli çekerken çok şey
öğrendim” diyen Yönetmen Coşkun
Aral, “Böyle bir kurum var karşınız-
da, bunun yaşaması için hep birlikte
ne yapabiliriz? Bunun benzerlerini
yapabilir miyiz? Ben çok açık söylü-
yorum, bağışçı olmak için can atıyo-

rum. Böyle bir okulun Türkiye’nin
başka yerlerinde de olmasını isterim.
Çünkü bu ülkenin sağlıklı eğitilmiş
insanlara ihtiyacı var her alanda.
Ülkeye barışı, akıllı ve çalışkan in-
sanlar getirir. İşte bize o yüzden
Darüşşafakalar lazım. Bütün çocuk-
ların aynı eğitimden faydalanmalarını
arzu ederim. İyi ki Darüşşafaka var,
ben bütün okulların Darüşşafaka’ya
bir ziyaret yapmasını isterim” diyor. 

Filmin yapımcısı ve senaryo yazarı
Müge Aral ise, “Burası gerçekten
çok özel bir kurum ve o yeşil kapıdan
girer girmez sahip olduğu enerjiyle
insanı sarıp sarmalıyor. Bizim
kültürümüze eklemlenmiş yardım-
laşma, aidiyet, paylaşma, sahiplen-
me gibi birçok öğe tek bir kurumda
aidiyet buluyor. Beni en çok etkileyen
Darüşşafakalıların Darüşşafaka’ya

duydukları benzersiz sevgi ve
bağlılık. Tüm öğrenciler kendilerini
büyük bir ailenin parçası gibi
hissediyorlar ve ailelerini hiç bırak-
mıyorlar. Bağışçılara da büyük
hayranlık duyuyorum. İnsanların
büyük bir güvenle Darüşşafaka’ya
bağış yapmaları, kurumun ne kadar
güven verdiğini de gösteriyor çünkü
herkes biliyor ki, Darüşşafaka
sadece öğrencilerine değil, kendini
Darüşşafakalı hisseden herkese kol-
larını açıyor. Ön plana çıkarılması
gereken çok şey vardı ama daha çok
insanlara Darüşşafaka’yı yaşatan
felsefeyi vermeye çalıştık. Bence
eğer birkaç tane daha Darüşşafaka
olursa, Türkiye’yi kimse tutamaz”
diye görüşünü dile getiriyor.

Darüşşafaka’nın 150 yıllık hikâyesi İz TV’de 
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Türkiye İş Bankası ve Darüşşafaka
Cemiyeti iş birliğiyle 3 Eylül 2008 
tarihinde hayata geçirilen “81 İlden
81 Öğrenci” projesi, 6 yaşında…
Proje, ülkemizde eğitim alanında
gerçekleştirilen en uzun soluklu ve
kapsamlı sosyal sorumluluk projesi
olma özelliğini taşıyor. Darüşşafaka
ile İş Bankası arasındaki iş birliğinin
tarihi kökleri, 1939 yılında yaşanan
Erzincan depremine uzanıyor. 1939
yılında Erzincan’da deprem felake-

tine uğrayan ailelerden Darüşşa-
faka’nın öğrenci kabul koşullarına
uyan 83 çocuk, Darüşşafaka’ya kabul
edilmiş ve bu çocukların bütün
eğitim giderlerini İş Bankası üstlen-
mişti. 1939 yılında 83 çocuğa yeni bir
gelecek armağan eden ülkemizin bu
iki köklü kurumu, bugün de “81 İlden
81 Öğrenci” projesiyle geleceği ay-
dınlatıyor. Proje kapsamında; her yıl
Darüşşafaka sınavını kazanan 81
öğrencinin başta eğitim olmak üzere

giyim, gıda, barınma, kırtasiye gibi
tüm giderleri Türkiye İş Bankası
tarafından karşılanıyor. Öğrencile-
rimizi üniversiteye devam etmeleri
halinde de destekleyecek olan proje,
ilk öğrencilerinin üniversiteden
mezun olacakları 14’üncü yılında
toplam 1.134 öğrencimizin tüm
giderlerini üstlenecek. Bu süre
zarfında İş Bankası, projeye 100 
milyon doları aşan bir kaynak ak-
taracak.

150’nci yılını kutlayan Darüşşafaka, toplumun
farklı kesimlerinden destek görmeye devam
ediyor. Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği
misyonuna bir destek de kişisel para uzmanı
Özlem Denizmen’den geldi. 2010 yılında Para
Durumu sosyal girişimini başlatan, FODER 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin
Kurucu Başkanı Denizmen, Türkiye’de kredi
kartları konusunda büyük emek vermiş, mer-
hume Özlem İmece’nin anısına yazdığı “Kart-
larınla Mucize Yarat” isimli kitabının tüm telif
gelirini Darüşşafaka’ya bağışladı.

Özlem Denizmen, yeni kitabının tüm gelirini Darüşşafaka’ya bağışlıyor 

Türkiye İş Bankası ile “81 İlden 81
Öğrenci” Projesi 6 yaşında!

HABERLER
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Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı 
Turhan Ergök, 100 yaşında

Rezidans bağışçıları piknikte…
Darüşşafaka Yakacık, Maltepe ve 
Şenesenevler Rezidans bağışçıları
ile personeli, 4 Mayıs’ta Beykoz
Değirmen Park’ta düzenlenen
piknikte buluştu. Tüm gün süren
etkinlikte Darüşşafaka’nın rezidans

bağışçıları ile çalışanları doyasıya
eğlendi. Çeşitli oyunların oynandığı
ve aktivitelerin düzenlendiği pikniğe
katılan rezidans sakinleri, doğanın
içinde eğlenceli, güzel bir gün
geçirdi.

Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı
Turhan Ergök, 100. yaş gününü 15
Ağustos’ta rezidans üyeleri ve per-
sonelinin katıldığı partiyle kutladı.
100. yaş günü pastasını sevdikleriyle
birlikte kesen Ergök, "Hayatımın en
güzel gününü yaşıyorum bugün...
Ağustos ayı Büyük Önder Atatürk'ün
Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı aydır.

Ben, yaş günüm için değil, Büyük
Önder Atatürk için ayaktayım" dedi.
Aynı zaman Darüşşafaka’da okuyan
iki öğrencinin 10 yıllık eğitim giderini
karşılayarak “Çifte Diplomalı
Bağışçı” olan Ergök, altı yıldır Urla
Rezidans’ta yaşıyor. 15 Ağustos 1913
yılında İzmir'de doğan Ergök, uzun
yıllar makine teknik öğretmeni

olarak görev yaptı. Emekli olduktan
sonra açtığı atölyesinde önce ıstaka,
ardından da keman üreten ve bu
uğraşını rezidansta da sürdüren
Ergök, ortaokul yıllarından beri de
keman çalıyor.

Tekzip

Darüşşafaka Rezidans dergisinin
2013 Şubat sayısında neşredilen
Dr. Günseli Akınsal ile yapılan
söyleşide kızına ait bilgi farklıdır.
Düzeltiriz. Dr. Günseli Akınsal’dan
gelen açıklama şöyledir: “Kızım
Türkiye’de doğmuştur. İsmi İpek
değil, İlknur’dur. Eğitimini ilk-
okulu Almanya’da, orta, lise ve
üniversiteyi İstanbul’da bitirmiştir.
Tekstil desinatörüdür, emeklidir.
Torunumuz Melis, Marmara
Üniversitesi mezunu olup hâlâ 
İstanbul’da bir reklam firmasında
prodüktör olarak çalışmaktadır.”

Ahmet Baysal’dan
Kırmızı Fırıldak

Yakacık Rezidans bağışçısı Ahmet
Baysal’ın, kâh güldüren kâh ağla-
tan öyküleri samimi, içten ve yalın
bir anlatım şekliyle kaleme aldığı
“Kırmızı Fırıldak” isimli kitabı
Phoenix Yayınevi tarafından 2013
Nisan ayında okurlarıyla buluştu.

HABERLER



150. Yıl El Sanatları Sergisi

Sevim Vazgeç’e Üstün Hizmet Plaketi

Darüşşafaka’nın 150. yılı kutlamaları çerçevesinde rezidans bağışçılarının el
emeği, göz nuru eserlerinden oluşan “El Sanatları Sergisi” düzenlendi. Yakacık
Rezidans’ta gerçekleştirilen sergi, büyük ilgi gördü ve alıcı buldu. 

Tüm geliri Darüşşafakalı çocukların eğitimine bağışlanan etkinliğe, Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve Yönetim Kurulu Eski Başkanı
ve Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, İstanbul Aile
ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü Önal İnaltekin ve İstanbul İl Müdür
Yardımcısı Faruk Uysal da katıldı.

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği tarafından Yakacık Rezi-
dans bağışçısı Avukat Sevim Vazgeç’e üstün hizmetlerin-
den dolayı bir plaket takdim edildi. 

Yakacık Rezidans’ı ziyaret eden Türk Hukukçu Kadınlar
Derneği Başkanı Av. Alev Toker ile dernek üyeleri Av.
Nevin Karahan, Av. Betül Onursal ve Av. Serdar Erol,
Sevim Vazgeç’e plaketini sundu. 
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“Ah nerede o eski açık hava sinemaları”
diyenler için Yakacık Rezidans bahçe-
sinde 27 Ağustos’ta açık hava sinema
etkinliği düzenlendi. Günümüzde çok az
sayıda kalan açık hava sinemalarının
keyfini yaşatan etkinliğe rezidans

bağışçıları ile personeli katılarak 70’li
yılların klasiklerinden olan “Yedi Kocalı
Hürmüz“ filmini izledi. Keyfi ve nostaljiyi
sevenler için Yakacık Rezidans’ta her
yaz düzenlenecek bu etkinlik, başka
klasik filmlerle devam edecek.

Geçmiş Zaman Olur Ki...

HABERLER
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İstanbul’da adını taşıyan ilkokul,
sağlık ocağı, eşi Şerife Hanım’ın 
adına kız meslek lisesi, sağlık ocağı,
Kayseri’de Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi’nin kapalı spor salonu 
ile öğrenci yurdunu ve Kızılay 
Hastanesi’nde ameliyathane ile
doğumhane yaptıran Darüşşafaka
Yakacık Rezidans bağışçısı Nurullah
Baldöktü, “Darüşşafaka’ya yaptığımız
hayır kadar zevk aldığımız hiçbir şey
olmadı” diyor.

“Darüşşafaka’ya
kadar zevk aldığımız



ŞERİFE - NURULLAH BALDÖKTÜ
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Yakacık Rezidans’ın bağışçıları
arasına bu yıl katılan Nurullah ve
Şerife Baldöktü çiftinin film gibi
başlayan tanışmaları, masal gibi 
bir evlilikle 54 yıldır devam ediyor.
Rezidans bağışçısı olduktan sonra
evlerinde yaşamayı sürdüren, zaman
zaman da rezidanstaki dairelerinde
kalan Baldöktü çifti, “Biz bu bağışı
sadece kendi geleceğimiz için değil,
annesi veya babası hayatta olmayan
çocukların eğitimine destek olmak
için de yaptık” diyor.

Şerife Hanım, 1941’de Kayseri’de
dünyaya geliyor. İlkokul dördüncü
sınıftayken ailesi Ankara’ya göç
ediyor. Eğitimine Ankara’da devam
ediyor. 1958’de İsmet Paşa Kız 
Enstitüsü’nden mezun oluyor. Öğret-
men okuluna gitmeyi planlarken,
karşısına Nurullah Bey çıkıyor. 

Nurullah Bey, 1937’de hayırsever
kimliğiyle tanınan Kayserili merhum 
iş adamı Nuh Mehmet Baldöktü’nün
oğlu olarak dünyaya geliyor. İlk ve 
ortaokulu Kayseri’de okuyor. O yıllar
Kayseri’de tek lise var, üniversite ise
sadece İstanbul ve Ankara’da… 
Ortaokuldan sonra annesi, “Bir
oğlum var, ondan da ayrılamam.
Liseyi bitirse de üniversiteye asla
göndermem” diye ısrar edince babası
da “Eğer üniversiteye göndermezsen
ben de hemen işe alıyorum” der.
Böylelikle 14 yaşında babasının
yanında çalışmaya başlayan Nurullah
Bey, ilk iş gününü bugünmüş gibi 

anlatıyor: “O yıllar Gaziantep doku-
maları vardı. Babam, Antep’e gidip,
mal alacaksın’ dedi. Belime kuşakla
para bağladı. Tabii Kayseri’den 
Antep’e direkt tren yoktu. Babam,
‘Bağdat Ekspressi’ne bineceksin.
Fevzipaşa Garı’nda ineceksin. Oradan
da otobüsle Antep’e gideceksin’ dedi.
On dört yaşındayım. Trene bindim.
Gecenin ikisinde Fevzipaşa Garı’nda
indim. Antep otobüsüne bindim ama
yolcusu az olduğu için şoför, Antep’e
gitmeyeceğini söyledi ve bizi araba-
dan indirdi. Yakınlardaki bir otele git-
tim. Üç katlı bir yerdi. Tek kişilik bir
oda istedim. Otel sahibi ‘odalarımız
sekizer kişilik’ dedi. 
Sonunda üç kişilik para verip, bir oda
tuttum. Odaya girdim, sekiz yatak var
ama kapısında kilit yok. Üstümde
yüklü miktarda para var. Karyolaları

çekip kapıya dayadım. Böyle başla-
dım, çalışmaya…”

Film gibi bir tanışma
1957’de vatani görevini Ankara’da
yerine getiren Nurullah Bey’in hayat
arkadaşı Şerife Hanım’la yolu da 
burada kesişiyor. Ancak filmlerde
rastlanacak bu tanışma hikayesini
Nurullah Bey, keyifle anlatıyor:
“Ankara’da vatani görevimi yerine 
getiriyorum. Birgün annem telefon
etti: ‘Oğlum, Kayseri’de çok güzel bir
kız gördüm. Ankara’da yaşıyor.
Beğenirsen, dünür gideceğim’ dedi.
Bana kızın adresini verdi. Bir hafta
kapılarının önünde dolaştım, ama
göremedim. Annem yeniden telefon
açtı. ‘Oğlum ne yaptın, görebildin mi
kızı’ diye… Evin etrafında dolaşmakla
kızı göremeyeceğimi anladım. O yıllar
elektrikçilerin resmi bir kıyafeti
vardı. Gri renkli bir üniforma giyer 
ve şapka takarlardı. Hemen bir elek-
trikçi üniforması satın aldım. Koltu-
ğumun altına bir defter, kulağımın
arkasına da kalem koyup, kapılarını
çaldım. Dayak yemeyeyim diye yanı-
ma da bir arkadaş aldım tabii… Kapıyı
bir kız açtı. ‘Elektrikçi, sayacınız

yaptığımız hayır
hiçbir şey olmadı”



nerede?’ diye sordum. Kız içeriye
seslendi: ‘Hala, elektrikçi geldi.’
Bizim kayınvalide çıktı: ‘Evladım sen,
bizim elektrikçi değilsin’ dedi. Yanım-
daki arkadaşım yeni başladığımı
söyledi. İçeri girdik. Elektrik sayacını
kontrol ettim, ama görmek istediğim
kız çıkmadı. Son kez şansımı dene-
mek istedim ve dedim ki ‘Eski bir
makbuzunuzu görebilir miyim?
Kayınvalide içeriye seslendi: ‘Şerife,
elektrikçi eski makbuzları istiyor, ge-
tirsene...’ İsminin Şerife olduğunu
annem söylemişti zaten… Şerife
Hanım’ı böylece gördüm ve onu
gördüğümde neredeyse merdivenden
aşağı düşüyordum. Hemen annemi
arayıp, gelmelerini söyledim.”

Ardından yaşanan süreci ise Şerife
Hanım gülümseyerek anlatıyor:
“Eşimin ailesi, aileme hayırlı bir iş

için ziyarete geleceğini bildirdi.
‘Oğlumuz, kızınızı görmüş ve çok
beğenmiş’ diyorlar. Annem, ‘Nerede
görmüş kızımı’ diye sormuş tabii...
Bunun üzerine elektrikçi kıyafetiyle
evimize geldiğini öğreniyor. Annem,
‘Ben zaten o çocuktan huylanmıştım’
derken, babam da ‘Akıllı çocukmuş
helal olsun, verdim gitti’ dedi.”

Bu maceralı tanışmanın ardından 
Şerife Hanım ile Nurullah Bey, 
1959 yılında evleniyor. Genç çift, 
Kayseri’de hayatlarına devam ediyor.
Nurullah Bey, iş kurmak amacıyla
1961 yılında İstanbul’a geliyor. Tekstil
üzerine bir şirket kuruyor, ardından
da eşini yanına alıyor. Böylelikle
Baldöktü çifti, 1962 yılında altı aylık
oğulları Mehmet ile Kayseri’den 
İstanbul’a taşınıyor. 

Şerife Hanım, “İki yıl sonra kızımız
dünyaya geldi. Oğlumuza kayınpede-
rimin ismini vermiştik, kızımıza da
babaannesinin ismini, Ayşe’yi verdik”
diyor.

Tekstil sektöründe 1980’e kadar
babasıyla beraber çalıştığını kayde-
den Nurullah Bey, “Güzel işlerimiz
oldu. 1980’de babamdan ayrıldım.
Yalnız başıma iş yapmaya başladım.
Bu arada işimi büyüttüm. Ardından
da hayır işlerine yöneldik” diye an-
latıyor. İlk olarak Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi Vakfı’nın
kurucuları arasında yer alan Nurul-
lah Baldöktü, “Ardından Silivri’de
adımı taşıyan bir ilköğretim okulu
yaptırdım. Okulun temelini dönemin
Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz attı.

Açılışını da yine Nevzat Bey
yaptı. Aynı gün Nevzat Ayaz
Bey, yine Silivri’de eşimin
adına yaptırdığım kız
meslek lisesinin temelini
attı” diye konuşuyor.

35. evlilik yıldönümü 
armağanı
Bu noktada sözü devralan Şerife
Hanım, “Bu okul eşimin bana 35.
evlilik yıldönümü hediyesiydi. O güne
kadar eşimden çok hediye aldım ama
bu okul benim için en değerlisi ve 
anlamlısıdır. Şimdi bu okulda 
kızlarımız yetişiyor ve hemen meslek
sahibi oluyor. Üniversite bitirenler iş
bulamazken, buradakileri mezun 
olmadan kapıyorlar. Nereye gitsem,
‘Ben sizin okuldan mezunum’ diyen
gençlerle karşılaşıyorum. Nasıl
büyük bir mutluluk, anlatılmaz” diye
duygularını dile getiriyor.
Hayır işlerinin kendilerine uğur 
getirdiğini vurgulayan Nurullah Bey,
“Hayır işi yaptıkça kazancımız artıyor.
Bu da bize cesaret veriyor. Beykoz’da
kendi adıma bir sağlık ocağı yap-
tırdım. Ardından eşim feci bir trafik
kazası geçirdi, ölümden döndü. Onun
için de Silivri’de bir hastane yap-
tırdım” diyor ve gözleri yaşararak 
o hastanenin yapım öyküsünü an-
latıyor: “Eşim ehliyet aldığı gün kaza
geçirdi. Çocuklarla beraber Silivri
Sinekli Köyü’ne gidiyorlar. Dönüşte
eşim kaza yapıyor, araç takla atıyor.
Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor-
lar, ama hastanede ne doktor ne
hasta bakıcı var. Ambulans dahi bek-
lemeden başka bir hastaneye
götürmek için yola çıktık. O kadar çok
kan kaybediyor ki, sadece o kan kay-
bından ötürü eşimi kaybedebilirdim,
o an ‘Allah’ım eşimi bağışla, ben de
hastane yapayım’ dedim, o an
kanama durdu. Neyse hanımı kur-
tardık. Ardından Silivri’de yapımına
başlanmış ama parasızlık nedeniyle
inşaatı durmuş bir sağlık ocağı vardı.
Hemen projeyi devralıp, tamamladım
ve o sağlık ocağına Şerife Hanım’ın
ismini verdik.”
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50. evlilik yıldönümü armağanı
Nurullah Bey, 50. evlilik yıldönüm-
lerinde ise eşine bu kez ismini
taşıyan bir anaokulu armağan ediyor.
Yüzlerce çocuğa okul öncesi eğitim
fırsatı sunan Silivri’deki Şerife
Baldöktü Anaokulu’nu eşine arma-
ğan ettiği günü Nurullah Bey, gülüm-
seyerek anlatıyor: “Yakın dostları-
mızla birlikte 50. evlilik yıldönü-
mümüzü kutlamak için bir araya
geldik. Anaokulunun fotoğrafını çek-
miştim. Konuklarımız arasında yer
alan kaymakamımızdan bunu eşime
takdim etmesini rica ettim. Kayma-
kam Bey, armağanın ne olduğunu
açıklayıp, fotoğrafı eşime verdi. O
sırada konuklarımızdan biri ‘Peki, 75.
evlilik yıldönümünü ne yapacaksınız?’
Ben de dedim ki, ‘Allah, o yaşa kadar
sağlıklı bir ömür ve imkân verirse
üniversite yapacağım.’ Arkadan biri
‘Palavra’ diye bağırdı. Neden palavra
olsun dedim, bir kere ömrümü yirmi
beş yıl daha uzatıyorum, parasını da
Allah’tan istiyorum. Birden herkes
‘Uyanık Kayserili’ diye alkışladı.“

“Yedi eserimiz var”
Hayır işleri için İstanbul’u tercih eden
Nurullah Bey, “Rahmetli babam da
çok hayırseverdi, o bütün yatırım-
larını Kayseri’ye yaptı. Ben de 
Kayseri’de Nuh Naci Yazgan Üniver-
sitesi’nin kapalı spor salonu ile

öğrenci yurdunu yaptım. Kayseri
Kızılay’da da ameliyathane ve
doğumhane yaptırdık. Şu an yedi 
eserimiz var.”

“Dört ilkem var”
Yaşam çizgisini dört ilke üzerine
oturttuğunu ve hayatı boyunca bun-
ların dışına çıkmadığını vurgulayan
Nurullah Bey, bu ilkeleri şöyle açık-
lıyor: “1. Şahsına faydalı ol, zararlı
olma, 2. Nesline faydalı ol, zararlı
olma, 3. Cemiyete faydalı ol zararlı
olma ve 4. Tabiata faydalı ol, zararlı
olma… Hayatım boyunca tabiata
zarar verecek işler yapmadım. Bini
aşkın çamımız var ve hâlâ ağaç 
dikiyoruz. Yine hayatım boyunca şah-
sıma, cemiyete, neslime zararlı hiçbir
iş yapmadım. Allah beni bu dört
çizgimden ayırmadı. Bunu yaptıkça
sağlığa kavuşuyorum. Hele de
Darüşşafaka’ya yaptığımız
bağış, bana muazzam bir heves
verdi. İnşallah oraya çok faydalı
işlerim olacak.” 

“Emekliliği 
düşünmüyorum”
14 yaşından beri çalışan Nurul-
lah Bey, her gün işinin başında
olduğunu ve emekliliği düşün-
mediğini söylüyor. 1954 yılın-
da başladığı ticari hayatını,
1962’de İstanbul’a taşıyan 

Nurullah Bey, “İzmir, Bursa, Merter
ve Sultanhamam’da büyük
mağazalarım oldu. 2000’li yıllarda
Çin’in dünya tekstili üzerindeki etki-
leriyle birlikte inşaat sektörüne
geçtik. Bugün oğlumla birlikte pek
çok önemli projeyi gerçekleştiriyo-
ruz” diye anlatıyor.

“Daima kelimenin iyisini seçin”
Nurullah Bey’in sohbeti tıpkı soyadı
gibi “bal” tadında… Sorduğumuz her
soruyu bir fıkra ya da hikâyeyle 
renklendirerek yanıtlıyor. Tıpkı 54 yıl-
lık mutlu evliliklerinin sırrını sor-
duğumuzda aldığımız yanıt gibi: “İran
şahları, sarayda bir rüya yorumcusu
bulundururmuş. Şah, rüya gördü-
ğünde, yorumcuyu çağırtır, anlatır,
yorumlatırmış. Birgün şah, rüya gör-
müş. Bir numaralı yorumcuyu çağırt-
mış. Şah rüyasını anlatmış. Yorumcu
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“Rezidansta huzur buluyorum”

Rezidansta yeni dostlar edindiklerini vurgulayan Nurullah Bey, şöyle
konuşuyor: “Oraya gittiğim zaman huzur buluyor, bambaşka biri oluyorum.
Çınarın altındaki oksijeni hiçbir yerde bulamadım. Aslında rezidansta,
evimizdeki hayatımızı bulduk. Mesela orada da evimizin yemeği var. 
Rezidansın bahçesinde 90, 95 yaşında spor yapan insanlar gördüm. ‘Nasıl
yapıyorsunuz’ diye sorduğumda ‘Bizim hiç halimiz yoktu burası bizi bu hale
getirdi’ dediler.” 
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demiş ki, ‘Bütün yakınlarınız ölecek.’
Şah, adamı hapse attırmış. İkinci yo-
rumcuyu çağırmış, ona da rüyasını
anlatmış. İkinci yorumcu ise, ‘Şahım,
Allah size o kadar uzun ömür verecek
ki torunlarınızdan daha uzun yaşaya-
caksınız’ demiş. Şah, onu altınla
ödüllendirmiş. Aynı anlama gelen iki
farklı cümle… Ancak biri sözün 
iyisini, diğeri kötüsünü seçmiş. Biz de
Şerife Hanım’la konuşurken, sözün
iyisini seçtik hep. Birçok nikah
şahitliği yaptım, hepsine bu hikayeyi
anlattım ve şu tavsiyede bulundum:
Birbirinize daima kelimenin iyisini
seçin…“

“İnsan, yürekten isterse 
mutlaka gerçekleşir”
76 yıllık ömrü boyunca unutamadığı
bir anısını anlatmasını istediğimizde
Nurullah Bey, uzun uzun düşünüyor.
“O kadar çok anım var ki, hangisini
anlatayım” diyor ve ardından “İnsan,
yürekten isterse mutlaka gerçek-
leşir” diyerek şu anısını bizimle pay-
laşıyor: “İstanbul’dan Kayseri’ye
gidiyoruz. Beş yıllık evliyiz. Arabayla
Ankara’yı geçtik. Kırşehir’e gelirken,
araba su kaynattı, vantilatör kayışı
koptu. O zaman Kayseri-Ankara yolu
asfalt değil, 10 dakikada bir araba
geçiyor. Arabada iki çocuk, güzel bir
hanım var. Bir araç geçti, şoför geldi,
‘Ne oldu?’ diye sordu. Arabanın su 
kaynattığını söyledim, Kırşehir’den su
alıp geleceğini söyledi. Adam gitti,
ama benim içime bir kurt düştü. İki
külhan bey alıp gelirse ne olacak? Bir
şekilde yardım bulmak için arabadan
ayrılmaya karar verdim. Torpido
gözünde tabanca vardı. Eşime bir 
şey olursa onu kullanmasını
söyledim ama Şerife Hanım, ‘Ben
elimi süremem’ dedi. Elimi açtım,
‘Allah’ım yardım et” dedim. Bunu der

demez karşıdan bir Mercedes
gözüktü. Yanımızda durdu. İçinden
Kayseri’deki eski dükkân komşumuz
çıkmaz mı... Arabasında da bir
tamirci varmış. Adam hemen vanti-
latör kayışını taktı.”

Rezidanslarla tanışma
Darüşşafaka Rezidansları’yla nasıl
tanıştıkları sorusunun yanıtı Şerife
Hanım’dan geliyor: “Darüşşafaka’yı
eskiden beri biliyoruz. Rezidanslar ilk
açıldığında televizyonda reklamını
izlemiştim. Daha sonra mecmuasını
okudum, eşime ‘Niye biz de Darüş-
şafaka Rezidansları’nın bağışçısı ol-
muyoruz? Hem çocukların eğitimine
destek oluruz hem de ileriki yaş-
larımız için bir garantimiz olur’
dedim. Eşim, başlangıçta sıcak bak-
madı ama ısrar ettim. Birlikte gidip
gezmeye karar verdik. İstanbul’daki

üç rezidansı da gezdik ve çok be-
ğendik. Bahçesindeki çam ve çınar
ağaçlarını görünce Yakacık Rezi-
dans’ı tercih ettik.”

“Darüşşafaka Rezidansları
ömrü uzatıyor”
Rezidansta 80 metrekarelik bir süit
daire aldıklarını kaydeden Şerife
Hanım, “Dairemizi çok seviyoruz.
Arada bir gidip kalıyoruz.
Darüşşafaka Rezidansları, ömrü 
uzatıyor. Orada kalınca sabahları
spor yapıyoruz, çok kaliteli zaman
geçiriyoruz. Şimdilik arada bir 
kalıyoruz ama ileride sürekli orada
yaşamayı düşünüyoruz” diyor. Özel-
likle sağlık hizmeti açısından rezi-
dansları yere göğe sığdıramayan 
Nurullah Bey ise şöyle konuşuyor:
“Benim beğendiğim, dört-beş pro-
fesör ve doçent var. Hepsi Darüşşafa-
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ka ile anlaşmalı. Rezidans bünyesin-
de görev yapan doktoru, sağlık ekibi,
hemşiresi mükemmel… Aynı şekilde
restorana gidiyorsun şefinden garso-
nuna kadar hepsi güler yüzlü. Ara
sıra akşam yemeğine gidiyoruz,
orada edindiğimiz arkadaşlarımızla
konuşuyoruz. Hepsi ‘Sağlığımızı bu-
raya borçluyuz’ diyor. 90, 95 yaşında
üyeler var. Hem böyle bir hizmet 
alıyoruz hem de annesi veya babası
hayatta olmayan çocukların eğitimine
destek oluyoruz. Rezidansa girmek
için yaptığımız bağış, böyle ulvi bir
amaca gidiyor. Biz eşimle şuna
kanaat getirdik: İster okul yap ister
yapma… Darüşşafaka Rezidans-
ları’na bağışçı olursan hepsini bir
arada yapmış olursun.”
Rezidans bağışçısı olduktan sonra
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı da
ziyaret eden Baldöktü çifti, gördük-

lerinden çok etkileniyor. Darüşşa-
faka’da öğrencilere sunulan ola-
naklardan övgüyle bahseden 
Nurullah Bey, “Disipline, muntazam
eğitime hayran kaldım. Öyle ki eşime
‘Gerçek hayır burada’ dedim.
Darüşşafaka’ya yaptığımız hayır kadar
zevk aldığım hiçbir şey olmadı” diyor.

“Kimse Darüşşafaka’nın
bakımını sağlayamaz”
İki çocuk ve dört torun sahibi olan
Baldöktü çiftinin ileriki yaşları için
Darüşşafaka Rezidansları’nda daire
alma fikri başlangıçta hem çocuk-
larının hem de torunlarının tepkisini
çekiyor. Şerife Hanım, çocuklarının
ve torunlarının ilk tepkisi için
“Kıyamet koptu” diyor ve ekliyor:
“Hasta olsanız biz, size bakmayacak
mıyız?” dediler. Hepsinin işi gücü,
düzeni var. Kendi hayatlarından
fedakarlık etmeleri gerekecek. On-
ların yaşantısını bozmak istemedik.
Hem Darüşşafaka’nın bakımını vere-
mezler. İleride ne olacağımız belli
değil. Ayrıca bunun bir de hayır
boyutu var. Çünkü biz bu bağışı
sadece kendi geleceğimiz için değil,
annesi veya babası hayatta olmayan
çocukların eğitimine destek olmak
için de yaptık” diyor.

Ardından sözü devralan Nurullah Bey
ise kendi hayatına dair bir anekdotu
paylaşıyor: “Annem vefat ettiğinde
babama,’Karşılıklı bir daire alalım,
yanımızda kalırsın, yatmaya dairene
gidersin’ dedim, Babam, ‘Senin bir
ailen ve arkadaşların var. Benim

yüzümden arkadaşlarını davet ede-
meyeceksin ya da gidemeyeceksin.
Olmaz oğlum’ dedi. Ben de kızıma ve
oğluma aynı şeyi söyledim. İnsan
evlendikten sonra kendi cumhuriye-
tini kuruyor. Cumhuriyetin korunması
size ait… İnsanın başına her şey
gelebilir. Belki yatağa mahkum
kalırız. Elbette öyle bir şey olursa
çocuklarımız yanımızda olacaktır.
Ancak kendi hayatlarını da yaşa-
malılar. Zaten gelip rezidansı gezdik-
ten sonra ‘Çok güzel iş yapmışsınız’
dediler.”

Darüşşafaka Rezidansları’nı herkese
tavsiye eden Şerife Hanım, “İçine
girdikten sonra çok daha mutlu
oluyor insan… Her bakımdan
huzurlu… Hem pırıl pırıl çocukların
okumasına katkıda bulunuyor, hem
de çok güzel bir hizmet alıyorsunuz.
İleri yaştaki herkes hiç düşünmeden
Darüşşafaka Rezidansları’na girsin.
Siz artık onların bebeği gibi oluyor-
sunuz. İlacınız mı bitti hemen onlar
ayarlıyor. Geçenlerde Nurullah Bey’in
ateşi yükseldi, tansiyonu düştü.
Yakacık Rezidans’ı aradım. ‘Hemen
rezidansa gelin’ dediler. Gittiğimizde
her şey hazırdı, doktorumuz bizi
karşıladı, hemen müdahale edildi.”
diyor.

Nurullah Bey ise sözlerini şöyle nok-
talıyor: “Rezidans bağışçısı olmak ve
Darüşşafaka’ya yardım etmek hayır-
ların en iyisi. Çünkü annesi veya
babası olmayan, kabiliyetli çocukları
hayata kazandırıyorsun. Bundan daha
güzel bir hizmet olabilir mi?” 
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“Rezidans bağışçısı olmak ve Darüşşafaka’ya yardım etmek 
hayırların en iyisi. Çünkü annesi veya babası olmayan, kabiliyetli
çocukları hayata kazandırıyorsun. Bundan daha güzel bir hizmet 
olabilir mi?”
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“Darüşşafaka’nın misyonuna 

bir katkımın olmasından ötürü

çok mutluyum. Yardım etmek

insanın ruhunu zenginleştiriyor.

Çok az, karınca kararınca derler

ya… Ama o birleşince tabii

büyük oluyor. Bir de iyi, büyük

insanlar yetişince insan

hakikaten memnun oluyor.”

Dergimizin bu sayısında sizleri,
Darüşşafaka Maltepe Rezidans’ın 
iyiliksever ve kibar hanımefendisi
Ravile İdiller’in Doğu Asya’da
başlayıp Türkiye’ye uzanan ilginç
hayat öyküsüyle tanıştırmak isti-
yoruz. Tatar kökenli bir ailenin büyük
kızı olan Ravile İdiller, 1928 yılında,
bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir
bölgesi olan Mançurya’nın güzel
şehri Harbin’de dünyaya geliyor. An-
nesi ve babası Rusya’daki komünist
rejimden kaçıp Mançurya’ya gelmiş
ve evlenmişler. İlkokulun ilk yıllarını
Harbin’deki bir Rus okulunda okuyor.
Ailesi, 1938’de Moğolistan’ın Kalgan
şehrine taşınıyor.

Ravile İdiller, 2000 yılında Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafın-
dan yayımlanan “Harbin’den İstan-

bul’a ve Eskişehir’de Beş Yıl (Anılar)”
adlı kitabında Harbin ve Moğolis-
tan’da geçen çocukluk yıllarını,
Türkiye’ye yolculuklarını ve Eskişe-
hir’de geçirdikleri beş yılı anlatıyor.
Kitabına, “Dünyanın pek kalabalık ol-
madığı, gökdelenlerin düşünülme-
diği, tahayyül bile edilmediği, doğanın
insanlarca rahatsız edilmediği za-
manlara rastladı benim çocukluğum”
diye başlayan Ravile Hanım, doğanın
içinde büyüyor ve doğayı çok seviyor.”

Harbin’in ardından iki yıl Moğolis-
tan’da oturan aile, özellikle annesinin
çocuklarının geleceğini düşünerek
verdiği kararla 1940’ta Türkiye’ye
göçüyor. İstanbul’a geldiğinde 12
yaşında olan Ravile Hanım, kara ve
deniz yoluyla, 66 gün süren yolculuk-
larının çok güzel geçtiğini söylüyor ve
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“Yardım etmek insanın ruhunu

zenginleştiriyor”



Türkiye’ye varışlarını kitabında şu
cümlelerle anlatıyor: “Şilep
Çanakkale’ye doğru yol alırken
kalbimiz, azalan dalgaların aksine
gittikçe artan heyecanla çarpmaya
başladı. Boğaz’a girince, sevinçle bir-
birimize sarılırken babamın ayağının
sızısı bir an için dinivermişti sanki.”

İstanbul’da yeni bir yaşam kuran aile,
iki ay sonra Eskişehir’e gidiyor ve beş
sene orada yaşıyor. Babası “Hazır 
Elbiseci” levhalı bir dükkân açıyor.
Terzilik yapan annesi elbise dikiyor,
babası ise satıyor. Geçimlerini bu
şekilde sağlıyorlar.

İdiller ailesinin öyküsü dikkatleri
çekmiş olacak ki Eskişehir’deyken
İsmet İnönü’nün oğlu Ömer İnönü
kendilerini ziyaret ediyor. “Japonya’-
dan gelen serbest aile siz misiniz?
Beni Cumhur reisi İsmet Paşa gön-
derdi, durumunuzu görmeye geldim”
diyor ve bir ihtiyaçları olup olmadığını
soruyor. Ravile Hanım bu ziyareti,

“İşte, büyük ilginin simgesi olan bu
ayaküstü konuşma, kısacık ziyaret
hepimizi çok sevindirmiş, çalışma
azmi, gayret ve ümidimizi arttırmıştı”
diye anlatıyor kitabında.

Ortaokulu Eskişehir’de okuyan Ravile
Hanım, ailesinin İstanbul’a dönme-
siyle eğitimine burada devam ediyor.
Ticaret lisesini bitiriyor ve 1949’da 
Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi’nde
iş hayatına atılıyor.  Yirmi beş yıl aynı
şubede görev yapan Ravile Hanım,
1974’te emekli oluyor.  “Biz iki
kardeş daktilograf olarak girdik.
Evvela senetler servisinde sonra da
kredi servisinde daktilograf olarak
çalıştım. Şef muavini, ardından da şef
oldum ve en son amirliğe kadar yük-
seldim” diye iş yaşamını özetliyor.

Ravile Hanım’ın isminin iki anlamı
var; biri seyyah, diğeri ise, İbrahim
Peygamber’in dördüncü oğlunun adı
Ravil’den geliyor. Ravile İdiller, is-

minin hakkını vererek çok seya-
hat etmiş. Avrupa’yı gezmiş ve
Finlandiya’daki hemşehrilerini

ziyaret etmiş. 

Ravile İdiller’in
ailesinin üyeleri hep
uzun ve sağlıklı ömürler

sürüyor. 

Annesi 84, babası ise 100 yaşında
vefat etmiş. Kendisi de bugün 85
yaşında ve çok sağlıklı. Bunu neye
borçlu olduklarını sorduğumuzda
şöyle yanıtlıyor: “Hiç durmadan çalış-
maya. Annemle babam evlendikleri
zaman hiçbir şeyleri yokmuş. Çalışa
çalışa zamanla almışlar. Annem de
babam da çoğu işini kendisi yapı-
yordu. Annem çok azimliydi. Rüzgara
karşı gidebilen, karşısındaki bütün
zorlukları yenebilecek kabiliyette bir
insandı. Her şeyin bir çaresini bu-
lurdu. Ayrıca anneciğim ve babacığım
çok tutumlu yaşadılar. Çünkü ta
nerelerden ne zorluklarla gelmişler
Mançurya’ya. Anneciğim yemekle-
rimizi hep evde pişirirdi. Biz Tatar
usulü yemekler yerdik. Daha çok et,
hamur işi, pilav yerdik. Kara buğday
vardı. Onu çok özlüyorum. Türkiye’de
de Karadeniz’de yetiştirilmeye
başlanacakmış. Gelirse ilk iş onu alıp
pişireceğim.”

“Her şey çok şükür önümüze

geliyor”

Anne ve babasını kaybettikten sonra
12 sene yalnız yaşayan İdiller, bir
komşusunun teşvikiyle Darüşşafaka
Rezidansları’yla tanışıyor ve 2008’de
Maltepe Rezidans’a yerleşiyor. Rezi-
dans’taki yaşamının önceki yaşamıyla
kıyaslanamayacak derecede rahat
olduğunu belirten İdiller, “Ben evde
her şeyimi kendim yapıyordum. Şimdi
burada her şeyimiz çok şükür

RAVİLE İDİLLER

“Geçen seneki mezuniyet çayında Darüşşafakalı öğrenciler yanımıza

geldiler, sarıldılar. Hepsi de pırıl pırıl maşallah, tertemiz…

Darüşşafaka’da öğretmenlerinden ve yöneticilerden ilgi görüyorlar.

Ana-babaları gibiler. O şekilde büyüyorlar. Gençleri görünce 

seviniyorum. Çocukken zaten herkes günahsız, onları yetiştirmek

önemli.”

Ekim’13 / Darüşşafaka Rezidans 21



önümüze geliyor. Gençken belki
kolay da, bu yaşa gelince o kadar
uğraşmak kolay değil” diyor ve ek-
liyor, “Allah korusun hasta olsak, bir
düğmeye basıyorsun hemen geliyor-
lar. Allah eksik etmesin. Personel de
iyi çalışıyor. Güler yüzlüler. Çok
memnunum” diye konuşuyor. 

Doğayı ve sükûneti sevdiğini belirten
Ravile İdiller, rezidansta da bu
sükûneti bulabildiğini söylüyor.
Ayrıca Rezidansın düzenlediği gezi-
leri de kaçırmamaya gayret ediyor.
“İznik’e götürdüler, bayıldım.
Polonezköy’e gittik. Çok beğendim,
yeşillik, fındık ağaçları, sessiz, çok
güzel bir yer” diyen Ravile Hanım
bugün de anılarıyla yaşıyor. Geçmiş

her an aklında… “Tarihin bir kokusu
var. Eski binaların, yolların, eski şey-
lerin bir kokusu var, ben onu
hissedebiliyorum. Bana göre yaşam
çok değişti. İstanbul çok kalabalık.
Onun için sükûnet olan yerleri tercih
ederim” diyor. 

“Darüşşafaka’ya katkımın 

olmasından ötürü mutluyum”

Darüşşafaka’nın “eğitimde fırsat
eşitliği” misyonunu çok önemseyen
İdiller, “Darüşşafaka’nın misyonuna
bir katkımın olmasından ötürü çok
mutluyum. Yardım etmek insanın
ruhunu zenginleştiriyor. Çok az,
karınca kararınca derler ya… Ama o
birleşince tabii büyük oluyor. Bir de

iyi, büyük in-
sanlar
yetişince insan
hakikaten
memnun
oluyor” diyerek
duygularını
ifade ediyor. 

Darüşşafakalı
öğrencileri de
çok sevdiğini
söyleyen
İdiller, “Geçen
seneki mezu-
niyet çayında

Darüşşafakalı öğrenciler yanımıza
geldiler, sarıldılar. Hepsi de pırıl pırıl
maşallah, tertemiz… Darüşşafaka’da
öğretmenlerinden ve yöneticilerden
ilgi görüyorlar. Ana-babaları gibiler.
O şekilde büyüyorlar. Gençleri
görünce seviniyorum. Çocukken
zaten herkes günahsız, onları
yetiştirmek önemli” diye görüş
bildiriyor.

Geçmişi her an canlı tutmak

Zaman zaman Rezidans’taki
arkadaşlarıyla görüşen Ravile İdiller,
vaktini daha çok kendisine geçmişi
hatırlatan eski kitaplarla geçiriyor.
Kitapları karıştırıyor, resimlere
bakıyor, annesinin hatıra defterini
tekrar tekrar okuyor, o günleri hatır-
lıyor. Türkçe, Tatarca, Rusça, biraz
da Japonca ve İngilizce bilen Ravile
Hanım Japoncayı unutmamak için
eski Japonca okul kitaplarını inceli-
yor. Rusça-Tatarca sözlük okuyor.
Tatarca tefsirli Kur’anı okuyor. 

Boş vakitlerinde annesi gibi o da el-
biseler dikiyor ve yine annesi gibi o
da azimle yaşama tutunuyor.
“Uğraşacak çok şeyim var” diyen
Ravile Hanım, “Vakit bulursam bun-
larla uğraşmak bütün günümü
alıyor” diyor. Ailesinin hatıralarını
hep canlı tutuyor.

1997’de Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’nın düzenlediği Başkurtistan,
Tataristan, Çuvaşistan gezisine
katılan İdiller, anne ve babasının kök-
lerinin dayandığı toprakları görüyor.
Bu gezisinden duyduğu mutluluğu şu
sözlerle ifade ediyor: “İdil, Akidil,
Kazanka, Dim, Kama nehirleri ile
Ural dağı, Kaban ve Bulak göllerini
görerek geçirdiğim bu kısacık, rüya
gibi gezim annemle babamın ruhla-
rını şad etmiştir İnşallah.”
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“Evde her şeyimi kendim 

yapıyordum. Şimdi rezidansta

her şeyimiz çok şükür önümüze

geliyor. Gençken belki kolay da,

bu yaşa gelince o kadar 

uğraşmak kolay değil...” 





Darüşşafaka Maltepe Rezidans’ın
sakinlerinden 88 yaşındaki Kayıhan
Çağlayan’ın ömrü girişimciliğin kitabı
gibi… İstanbul’un tarihi semtlerinden
Kuzguncuk’ta 1925’te doğan Çağla-
yan, iş hayatına 1946’da atılıyor. Önce
bir porselen fabrikası kuruyor, ardın-
dan yayıncılık sektörüne adım atıyor.
Bir plak fabrikası kuruyor ve
Türkiye’nin ilk uzun çalar plağını
üretiyor. İngilizcenin evrensel bir dile
dönüşmesi üzerine İngiliz BBC
Radyosu’nun İngilizce öğretmek için
hazırladığı plak ve kasetlerin
Türkiye’de üretimini yapıyor. İngilte-
re ve Türkiye’de İngilizce dil kursları
açıyor. 

Almanya’ya çalışmaya giden Türklere
faydalı olmak amacıyla kitap ve
kasetlerden oluşan pratik bir Alman-
ca konuşma kursu hazırlıyor. El attığı
tüm işleri başarıya ulaştırıyor ve
dünya çapında tanınan bir iş adamına
dönüşüyor. İş hayatında yakaladığı bu
başarının sırrını ise onun şu cüm-
lelerinde bulmak mümkün:
“Kimseden kuvvet almadan, yalnız
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2008’den bu yana yaşamını Darüşşafaka Maltepe Rezidans’ta
sürdüren iş adamı Kayıhan Çağlayan’ın hayatı gerçek bir girişimcilik
öyküsü… Yaşadığı dönemin ihtiyaçlarını çok iyi analiz eden Çağlayan,
Türkiye’nin ilk uzun çalar plağını üretiyor, Britannica Ansiklopedisi’ni
Türkiye’ye getiriyor, Almanya’ya çalışmaya giden Türkler için kitap ve
kasetlerden oluşan ilk pratik Almanca konuşma kursunu hazırlıyor.
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“Çok kuvvetli bir 
vücuttur Darüşşafaka”
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kendine güvenerek, her gün daha
taze, genç ve dinç kalmaya çalışarak,
cesaretle ‘yaparım’ diyerek işlerime
giriştim.” 

2012’de “Kuzguncuk’tan Dünya’ya
Anılar” adlı bir kitap yazarak yaşam
öyküsünü ve deneyimlerini paylaşan
Kayıhan Çağlayan, kitabının satışın-
dan elde edilen geliri Darüşşafaka’ya
bağışlıyor. Dopdolu geçen iş hayatı
boyunca edindiği deneyimlerin
gençlere ilham verebileceğini vurgu-
layan Çağlayan, kitabının önsözünde
bu heyecanını şu cümlelerle ak-
tarıyor: “Ne çabuk 87 yaşıma girdim,
zaman nasıl çabuk geçti şaşarım.
Hayatım tatlı ve acı anılarla, hareket,
girişimcilik ve çalışma ile dolu geçtiği
için günleri sayacak vakit bulamadım.
Anılarımı, doğup büyüdüğüm Kuz-
guncuk’u, babamın hâkim olması ne-
deniyle tanıdığım Anadolu’yu, iş
hayatımdaki girişimleri ve o ba-
haneyle gezdiğim memleket ve şe-
hirleri, maceralarımın hepsini hatır-
ladığım kadarıyla sizlerle paylaşmak
istedim.” 

Mimarlık hayaline sis engeli
1925 yılında Boğaziçi’nin Kuzguncuk
semtinde doğan ve burada büyüyen
Kayıhan Çağlayan, hâkim babası
Mehmet Nuri Bey’in tayinleri nede-
niyle ilkokulu, Ankara, Afyon ve Kuz-
guncuk’taki Marko Paşa İlkokulu’nda
okuyor. Ortaokulu Ortaköy’deki
Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda, liseyi
de Kabataş Erkek Lisesi’nde bitiriyor.
Liseden birincilikle mezun oluyor.
“Mimar olmak istemiştim fakat aksi
gibi Güzel Sanatlar Akademisi’nin
imtihan günü Boğaz’da sis vardı.
İmtihana yetişemedim. İmtihana
giremeyince de mimar olmaktan
vazgeçtim ve hayata atıldım” diye an-
latıyor o günleri. Çağlayan’ı o dönem
üzen bu olay, aslında onun Türkiye’ye
yenilikler getiren, girişimcilik örnek-
leri, ilkler ve başarılarla dolu kariyer
yolculuğuna adım atmasına vesile
oluyor. 

Türkiye’nin ilk uzun çalar
plağını üretti
İş hayatına 1946’da atılan Çağlayan,
1949’da bir porselen fabrikası ku-
ruyor. Ardından ABD’den getirttiği
teknik kitap, dergi, mühendislik gibi
mesleklere özgü yayınları satışa
sunan ve 30 yıl faaliyet gösteren
Amerikan Neşriyatı Bürosu’nu ku-
ruyor, Beyrut, Londra ve Almanya’nın
Wiesbaden şehrinde bürolar açıyor.
1962’de Türkiye’nin ilk long play
(uzun çalar) plağını üreten Melodi
Plak Fabrikası’nı açıyor. Hayatının
önemli kilometre taşlarından biri
olan o güne dair hissettiklerini şöyle
paylaşıyor: “Bir süreden beri rahatsız
olan babam dinlesin diye Türkiye’de
basılan bu ilk uzun çalar plağı aynı
gün kaptığım gibi Levent’teki evine
götürdüm. İlk plak şansımıza
Mozart’ın güzel bir oda müziği
parçası olduğundan o tatlı ve yumu-
şak müziği dinleyen babamın müzik
sona erince plağı öperek başına koy-
duğunu hiç unutamam. O günden
tam altı gün sonra babam Hakk’ın
rahmetine kavuştu. Böylece yurdu-
muza yeni teknoloji getiren bir işlet-
meyi tam zamanında, babamın
vefatından önce kazandırdım.”

Britannica Ansiklopedisi’ni
Türkiye’ye getirdi
Readers Digest, Decca, Pye, BBC,
RCA, Tamla-Motown, Warner Bros,
Atlantic, MCA gibi dünyanın büyük
plak şirketlerinin ve Britannica An-
siklopedisi’nin Türkiye temsilciliğini
üstlenen Çağlayan, bu önemli ansik-
lopedinin tüm yurtta okunmasını
sağlıyor. İki yıl yaşadığı Londra’da, bir
İngilizce teknik kitap bürosu ve ilgili
olduğu plak şirketleri ve yayınevleri
ile yakın temasta olabileceği bir 

KAYIHAN ÇAĞLAYAN

Kayıhan Çağlayan 80. yaşını kutlarken

Üç kardeş: Kayıhan, Tuncay, Turgut 



irtibat bürosu açıyor. İngilizce öğre-
timine önem veren Çağlayan, uzun
yıllar bunun için çalışıyor. İngiliz BBC
Radyosu’nun İngilizce öğretmek için
hazırladığı plak ve kasetlerin
Türkiye’de üretimini yapıyor. İngiltere
ve Türkiye’de İngilizce dil kursları
açıyor.

Girişimciliğiyle dünyaya
açılıyor
Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere,
Avrupa ve Asya’da geniş bir çevre
edinen Çağlayan’ın 8 Temmuz
1957’de Amerikan Yayıncılar Bir-
liği’nin dergisi PUBLISHERS’ 
WEEKLY’de bir röportajı yayımla-
nıyor. Çağlayan, “Bu haber bütün
dünyayı dolaştı ve her taraftan yazılar
aldım. Bu yayıncılar birliği dergisini,
Türkiye’ye de getirip okuyuculara
ücretsiz dağıttım yıllarca. İn-
giltere’deki hayatım plak işimi iler-
letti. BBC’nin İngilizce plaklarını
ürettim. Bu İngilizce plakları ya-
parken tabii bütün dünyaya hitap
ediyordunuz. Bütün dünyada alıcılar
vardı ve bu sayede de ben işimi
genişlettim” diye anlatıyor dünyaya
açılma öyküsünü. 

Almanya’ya çalışmaya giden Türklere
faydalı olmak amacıyla kitap ve
kasetlerden oluşan pratik bir Al-

manca konuşma kursu hazırlayan
Çağlayan, daha sonra bu işi, Al-
manya’daki Yunan, İspanyol, İtalyan
ve Yugoslavlar için de genişletiyor:
“Türkçesi aziz kardeşim Nedret
Selçuker, Almancası Brigitte Işıl
Schneider ve Alfred Selmaier isimli
iki Alman Lisesi öğretmeni tarafından
seslendirilen bu çalışmanın Yunan-
casını İstanbul’da oturan İmroz pa-
pazı, İspanyolcasını İspanya Ticaret
Ataşesi, İtalyancasını İtalyan 
Lisesi’nden bir öğretmen ve Yu-
goslavcasını Yugoslav Hava Yolları
Müdürü seslendirdi” diyor.

Kayıhan Çağlayan, ABD’nin müzik
alanında en başarılı şirketlerinden
Atlantic Plak Şirketi’nin kurucuları
Nesuhi ve Ahmet Ertegün
kardeşlerle 1961’de New York’ta
tanışıyor ve sonraki yıllarda sıkı bir
dostluk kuruyor: “Atlantic Plak Şir-
keti ile çalıştım ve Amerika’da çıkan
plaklarının Türkiye’de de yayılmasını
temin ettim. Bu arkadaşlarımın ikisi
de şimdi rahmetli oldular. Bana hep
bir kardeş gibi davranırlardı. Dünya-
nın en büyük, tanınmış firmaları ara-
sına katıldılar ve o yüzden de bütün
Amerika onları tanır. Çok büyük bir
başarı” diye anlatıyor Ertegün
kardeşleri.

En yakın dostu Rahmi Koç’la
hâlâ ayda bir kez buluşuyor
İş adamı Rahmi Koç’la da eski
arkadaş olan Çağlayan, dostluklarını
şöyle anlatıyor: “Sene 50’ler, 60’lar... 
O sıralarda Rahmi de Amerika’dan
gelmişti. Ankara’da yan yanaydı ev-
lerimiz. Güzel günlerimiz geçti. O Ra-
mazan’da oruç tutardı. Onun
sayesinde ben de tutardım. Geceleri
sahura kalkardık. O kendi apartma-
nında bana da yemek hazırlatırdı.
Şimdi de en az ayda bir kez yemekte
buluşuyoruz. Rahmi’yi çok takdir 
ederim. Çok hakikatli bir arkadaştır.
Çok iyi geçimli bir insandır.” 

48 yıllık mutlu bir evlilik
“Kendisine 48 yıl boyunca destek olan
ve başarı sağlamasına yardımcı
değerli varlığı” olarak tanımladığı eşi
Şehvar Hanım ile 1963’te, bir davette
tanışıyor: “O gecenin en güzel yanı
tüm davetlilerden sonra salona giren
ince zarif hareketleri, büyüleyici göz-
leriyle ilk anlarda onu daha iyi tanı-
mak için yanından ayrılamadığım,
daha sonra bir yuva kuracağım hayat
arkadaşım Şehvar İlmen ile tanışmak
oldu.” Amerikan Kız Koleji’nden
mezun olduktan sonra New York’taki
Columbia Üniversitesi’nde fizyoloji
eğitimi alan Şehvar Hanım, Florence
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Bugün Maltepe Rezidans’ta yaşamını sürdüren Çağlayan, iş adamı
Rahmi Koç’la dostluklarını şöyle anlatıyor: “Sene 50’ler, 60’lar... 
O sıralarda Rahmi de Amerika’dan gelmişti. Ankara’da yan yanaydı 
evlerimiz. Güzel günlerimiz geçti. O Ramazan’da oruç tutardı. Onun
sayesinde ben de tutardım. Geceleri sahura kalkardık. O kendi 
apartmanında bana da yemek hazırlatırdı. Şimdi de en az ayda bir kez
yemekte buluşuyoruz. Rahmi’yi çok takdir ederim. Çok hakikatli bir
arkadaştır. Çok iyi geçimli bir insandır.” 
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Nightingale Hemşirelik Yüksekoku-
lu’nun kurucularından. Bu okulda
hem hocalık hem müdür yardımcılığı
yapıyor. Çiftin bu evliliğinden bir
oğulları bir de kızları oluyor. Bugün
Kayıhan Çağlayan’ın oğlu Mehmet,
ABD’de televizyon konusunda
çalışıyor. Fransızca öğretmeni olan
kızı Zeynep ise Fransa’da ve Afrika’da
yaşamış. Kendisi gibi öğretmen olan
Fransız eşi ile birlikte Türkiye’de otu-
ruyor. 

“Dört başı mamur bir 
müessese”
Darüşşafaka Maltepe Rezidans’a yer-
leşmeden önce de Darüşşafaka
Cemiyeti’nin toplantılarına katıldığını
ve Cemiyet yöneticileriyle
görüştüğünü kaydeden Çağlayan,
kendisini rezidansta sunulan özenli

ve kaliteli bakım hizmetine emanet
ediyor: “Ben gençken bir ameliyat ol-
muştum ve bakıma ihtiyaç duyuyo-
rum. Her gün aldığım ilaçlar, haplar
var. Darüşşafaka’yı çok methettiler.
Ben de bu yüzden buraya yerleşmeye
karar verdim. Darüşşafaka’nın çok
faydasını görüyorum. Her derdimize
çare buluyorlar. Dört başı mamur bir
müessese… Buradaki herkes mem-
nun. Sağlığım yerinde olduğu için
Darüşşafaka’nın toplantılarına
katılıyorum. Toplantılarda çok güzel
tanışmalar oluyor, gayet parlak fikir-
ler paylaşılıyor. Çok güzel bir girişim
ve ben o bakımdan Darüşşafaka’dan
çok mesut ve memnunum” diyor.
Darüşşafaka’da okuyan çocuklara iyi
bir gelecek sağlanmasına katkıda bu-
lunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu
da paylaşan Çağlayan, “Öğrenciler

pırıl pırıl… Ellerinden gelse sınıfları
çifter çifter atlayacaklar. O kadar ileri
çocuklar var. İnsan o kadar iftihar
ediyor ki…” diyor. 

Darüşşafaka’nın Türkiye’de parmakla
gösterilecek kadar az bulunan eğitim
kurumlarından biri olduğu görüşünü
de paylaşan Çağlayan, Darüşşafakalı
öğrencilere okullarını çok sevmele-
rini tavsiye ediyor. 

Kendisi gibi kitap yazan herkesi, 
kitaplarını Darüşşafaka’ya bağışla-
maya çağıran Çağlayan, “Çünkü
hakikaten çok kuvvetli bir vücuttur
Darüşşafaka. Her zaman için iler-
liyor. Çalışmaları da çok programlı ve
şeffaf. Pırlanta gibi insanlar
yetiştiriyor. İnsan böyle bir Cemiyet’in
bu topraklarda olmasından iftihar
ediyor” diyor. 

Ekim’13 / Darüşşafaka Rezidans 27

Şehvar, Zeynep, Mehmet ve Kayıhan
Çağlayan (1967)

“Hakikaten çok kuvvetli bir vücuttur Darüşşafaka. Her zaman için 
ilerliyor. Çalışmaları da çok programlı ve şeffaf. Pırlanta gibi insanlar
yetiştiriyor. İnsan böyle bir Cemiyet’in bu topraklarda olmasından 
iftihar ediyor.”

KAYIHAN ÇAĞLAYAN



Emekli bankacı Mübeccel Apaydın,
Urla Rezidans’ın yaşam enerjisiyle
dolu, renkli simalarından… Yüzünde
gülümseme hiç eksik değil… İnsana
Can Yücel’in “Boş ver be yaşı başı!
Gönlün ne kadar şık sen ondan haber
ver? Şöyle atıp koyu grileri-siyahları
sabahtan, sarı bir kaşkol atabiliyor
musun boynuna, ondan haber ver?”
dizelerini anımsatıyor.

2010’da vefat eden TRT İstanbul
Radyosu eski sanatçısı, orkestra şefi
ve müzisyen Zekai Apaydın’ın kız
kardeşi olan Mübeccel Hanım, an-
nesinin ut taksimleriyle büyür, ken-
disi de uzun yıllar piyano çalar.
Ankara Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvarı’nı kazanır ancak ailesi İstan-
bul dışında okumasını istemez. O
yıllarda faaliyet gösteren Fransız
kökenli Selanik Bankası’nın imti-
hanını kazanır ve çalışmaya başlar.
Gündüz çalışıp, akşamları üniversi-
teye gider, azmi ve çalışkanlığıyla
kariyer basamaklarını hızla tırmanır.
Yeryüzünde gitmedik ülke bırak-
mayan Mübeccel Hanım, yaklaşık iki
yıl önce anılarıyla birlikte Urla Rezi-
dans’a yerleşir. Dairesinin başköşe-
sinde babası Kâşif Apaydın’ın Atatürk
tarafından takdim edilen İstiklal
Madalyası ve o güne ait fotoğrafları
Harbiye Askeri Müzesi’ne bağışla-
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Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetlerinden ötürü Atatürk tarafından 
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Kaşif Apaydın’ın kızı, merhum
orkestra şefi ve müzisyen Zekai Apaydın’ın kız kardeşi, emekli
bankacı Mübeccel Apaydın, iki yıldır yaşamını Urla Rezidans’ta
sürdürüyor.

“Çocuk sevgisini 80’imde
Darüşşafakalı öğrencilerle 
yaşamaya başladım”
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masından ötürü Genelkurmay
Başkanlığı’nın gönderdiği teşekkür
belgesi asılı olan Mübeccel Hanım’la
geçmişten bugüne bir yolculuğa 
çıktık.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Bursa’da dünyaya geliyorum, ama bir
yaşındayken ailem İstanbul’a geliyor,
Beyoğlu’na yerleşiyor. Annem ve
babam aslen Samsunludur. Annem,
ev hanımıydı, Cumhuriyetin ilanından
sonra tekrar mektebe gidiyor ve or-
taokulu bitiriyor. Mükemmel ut
çalardı ve soprano bir sesi vardı. Biz
onu radyo evine yerleştirecektik ama
istemedi. Babam Kaşif Apaydın,
üniversiteyi İstanbul’da okumuş,

matematik mezunuydu. PTT’den
emekli oldu. Onu çok genç, 59
yaşında kaybettik. Kurtuluş Savaşı’n-
daki hizmetlerinden ötürü İstiklal
Madalyası almıştı. Hatta babamın
madalyasını bizzat Atatürk vermiş.
Şöyle ki; İstiklal Savaşı yıllarında
babam, Sirkeci’deki Büyük Posta-
hane’nin muhabese müdürü imiş.
Tabii, tüm haberleşme işgalcilerin
denetiminde… Atatürk, Kurtuluş
Savaşı’nı başlatınca babam, çok gizli
şifreleri amcam vasıtasıyla
Anadolu’ya ulaştırmaya başlamış. 
Bir seferinde çok gizli bir bilgiyi
Ankara’ya ulaştırması gerekiyormuş.
Öyle ki bunu konuşarak dahi dile ge-
tirmemesi gerekiyormuş. Ankara’ya
gidecek olan amcama Mors al-
fabesini kullanarak göz hareket-
leriyle gizli bilgiyi aktarmış, amcam
da Milli Mücadelecilere iletmiş. İşte
bu hizmetlerinden ötürü Atatürk,
babam ile yedi arkadaşına İstiklal
Madalyası vermiş. Babamın
madalyasını, o güne ait fotoğrafları,
üniversite diplomasını, rezidansa
gelmeden evvel Harbiye’deki Askeri
Müze’ye bağışladım. 

Zekai Apaydın ağabeyiniz oluyor.
Merhum ağabeyinizden de bahseder
misiniz?
Tabii… Ağabeyim Beyoğlu Erkek 
Lisesi’nde okudu. Ardından Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. Çünkü babam, önce diplo-
masını almasını, sonra istiyorsa
müzikle ilgilenmesini istemişti. O da
hukuk diplomasını annem ve babama
verip, müziği seçti. Aynı zamanda İs-
tanbul Belediye Konservatuvarı'nı da
bitirmişti. 1955 yılında müziğe
başladı. 

Hayatı daha çok Avrupa’da geçti. TRT
İstanbul Radyosu'nda çalıştı. Kendi
adını taşıyan bir orkestra kurdu ve
uzun yıllar bu orkestranın şefliğini
yaptı. Piyanodan trompete, saksafon-
dan akordeona kadar her türlü 
enstrümanı çalardı, çok güzel tango
besteleri vardır. Eğer dünyaya
yeniden gelseydim ben de kesinlikle
müzisyen olurdum.

Müzisyenlik içinizde bir ukde
olmuş…
Evet… Ben Klasik Batı Müziğine ilgi
duydum. Ortaokul yıllarında Alman
bir hocadan piyano dersi aldım.
Evimizde her zaman piyanomuz vardı.
Ancak babamın vefatından sonra bir
daha piyano çalamadım. Oysa o
kadar tutkuyla piyanoya bağlıydım ki
tırnaklarımı hâlâ uzatmam. Burada
bir üyenin hediye ettiği piyano var.
Onu gördüğümde o kadar mutlu
oldum ki ben de ağabeyimin antika
taburesini bağışladım.

Müzik yerine bankacılık sektöründe
çalıştınız. O süreci bizimle paylaşır
mısınız?
Tabii…  Beyoğlu Kız Lisesi’ni bitirdim.
1955’te Fransız bankası olan Selanik
Bankası’nın imtihanına girdim. İmti-
han Fransızcaydı, kazandım ve orada
çalışmaya başladım. Bu arada
üniversiteye kaydoldum. Hem
çalıştım hem de akşam Bankacılık,

MÜBECCEL APAYDIN



Ticaret ve Beşeri Münasebetler
Bölümü’nde okudum. O yıllar Selanik
Bankası’nın yönetim kadrosu hep
Fransız kökenlilerden oluşuyordu ve
neredeyse hiç kadın yönetici yoktu.
Birgün genel müdüre “Siz hem
kadınlara hem Türklere hak vermi-
yorsunuz. Şurada bir avuç Türk
çalışıyoruz, biz nasıl yükseleceğiz?”
dedim. Beni hemen bankanın Os-
manbey Şubesi’ni açmam ve kambiyo
bölümünü kurmam için görevlendir-
diler. Böylelikle Fransız bankasında
imzası sirkülere geçen ilk Türk kızı
oldum. Şefim, “İftihar ediyoruz
seninle altın çivi çaktın bu bankanın
tarihine” demişti. Halbuki, ben hep
müzisyen, özellikle konservatuvarda
öğretim üyesi olmayı istemiştim.
Hatta Ankara Üniversitesi Konser-
vatuvarı’nı kazanmıştım ama
ağabeyim beni Ankara’ya yollamadı,
çünkü o yıllarda daha fazla mutaas-
sıplık vardı. Gerçi ağabeyim daha

sonra pişman oldu. 70’li yıllarda
Fransızlar, bankayı satınca ben de
oradan ayrıldım. On yıl kadar çalıştık-
tan sonra 80’li yıllarda emekli oldum.

Peki, Darüşşafaka Rezidansları’yla
nasıl tanıştınız? 
Ağabeyimin başından iki evlilik geçti,
o ağırlıklı olarak yurt dışında yaşadı.
Ben, annemle birlikte yaşadım. An-
nemi kaybettikten sonra da yalnız
yaşamaya devam ettim. Yaşım iler-
leyince ağabeyim, “Mübeccel, ilerini
düşün, bir huzurevi araştır” dedi.
Birkaç huzurevine baktım ama içime
çok sinmedi. Ağabeyimi kaybettikten
sonra bu arayışıma daha fazla hız
verdim. O sırada eczacı bir arkada-
şım, Darüşşafaka Rezidansları’ndan
bahsetti. Hemen iletişime geçtim.
Ardından Urla Rezidans’a gelip,
gezdim. Deneme kalışı yaptım, çok
beğendim. Ardından gerekli muame-
leleri başlattık.

Peki, buradaki hayatınız nasıl
geçiyor? Neler yapıyorsunuz?
Her şeyden önce burada günün 24
saati bize ait ve o zaman dilimini
dilediğimiz gibi değerlendirebiliyoruz.
Düşünün temizliğimiz yapılıyor, ça-
maşırlarımız yıkanıyor, ütüleniyor,
her gün lüks bir restoranda yemeğe
gidiyormuş gibi yemek hizmeti alı-
yoruz, doktorlarımız yanı başımızda…

Fatura ödeme, alışveriş yapma gibi
dertlerimiz burada yok. Her gün bir
etkinlik var. Yaşım itibarıyla artık
rezidans dışında yapılan etkinliklere
çok fazla katılamıyorum ama rezi-
dans içinde yapılanları kaçırmıyorum.
Pek çok yeni ahbap edindim. Onlarla
vakit geçirmek beni mutlu ediyor.
Ayrıca istediğim zaman İstanbul’a
gidiyor, oradaki arkadaşlarımda
kalıyorum. Geçen sene de arkadaş-
larım geldi, üç gün konuğum oldu ve
burayı çok beğendiler. 

Peki, burada verdiğiniz bağışla
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin
eğitimine katkıda bulunuyorsunuz.
Bu sizin için ne ifade ediyor? 
Çok büyük mutluluk ve iç huzuru…
Darüşşafaka’nın 149. yılında Urla
Rezidans’ta bir balo yapılmıştı.
Darüşşafakalı öğrenciler, birkaç gün
burada kaldı, o zaman onlarla bol bol
vakit geçirdik. Hareket ve tavırlarıyla
çok özel çocuklar oldukları ve çok 
iyi yetiştikleri hemen anlaşılıyor. O
gece onlarla dans ettim, şarkılar
söyledim.

Ben, hiç evlenmedim, çocuğum yok.
Çocuk sevgisini 80’imde Darüşşafa-
kalı öğrencilerle yaşamaya başladım.
Kendimi onların annesi gibi hissedi-
yorum, onları öyle seviyorum, başarı-
larıyla bir anne gibi gururlanıyorum.
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“Darüşşafaka’nın 149. yılında Urla Rezidans’ta bir balo yapılmıştı.
Darüşşafakalı öğrenciler, birkaç gün burada kaldı, o zaman onlarla
bol bol vakit geçirdik. Hareket ve tavırlarıyla çok özel çocuklar 
oldukları ve çok iyi yetiştikleri hemen anlaşılıyor.”



Bağışlarınız İçin

TÜRK LİRASI (TL) ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NUMARASI IBAN 

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

Anadolubank Kartal 9841 38015-2 TR52 0013 5000 0000 0380 1500 02 

Bankasya Mecidiyeköy 41 2909174-1  TR74 0020 8000 4102 9091 7400 01 

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

Finansbank E5 Kozyatağı  1090 1863 TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63 

Garanti Bankası Sahrayıcedit  277 1863 TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63 

HSBC Bank İçerenköy 807 0001863 293 00 TR20 0012 3007 5700 0186 3293 00

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

Şekerbank Kozyatağı 242 24251529 TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29 

Tekstilbank Kadıköy 0008 00325715-0003 TR91 0010 9000 0800 3257 1500 03 

Türk Ekonomi Bankası Boğaziçi Kurumsal 104 1863 TR68 0003 2000 1040 0000 0018 63 

Türkiye Halk Bankası Sahrayıcedit 874 16001863 TR56 0001 2009 8740 0016 0018 63

Türkiye İş Bankası Kozyatağı Ticari 1386 1863 TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63

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

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

Vakıfbank Kozyatağı 338 00158007284865476 TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BANKA HESAP NUMARALARI

Darüşşafaka Cemiyeti'ne yapılan bağışlardan banka havale ücreti alınmamaktadır. 



1927 Artvin doğumlu Fahriye Moral,
bürokrasiye mensup memur bir
ailede büyür. Çocukluğunda Di-
yarbakır ve Ağrı’da bulunur. Yedi
yaşındayken ailece İstanbul
Erenköy’e yerleşirler. Moral, “Ben
kendimi Erenköylü sayıyorum. Son-
raları Erenköy’deki köşkler biliyor-
sunuz apartmanlara dönüştü.
Hemen hemen hepimiz Erenköy’ü
terk ettik. Hâlâ da severim ama hiç o
eski Erenköy değil, epey seneler
sonra gittim tanıyamadım” diye an-
latıyor. 1946’da Erenköy Kız Lisesi’n-
den mezun olur ve ardından İstanbul
Üniversitesi Alman Filolojisi ve Ede-
biyatı Bölümü’ne girer. Bu tercihinin
nedenini, “Rahmetli annem okumaya
çok değer verirdi. Almanların
çalışkanlığını severdi. Ben de öyle
yetiştirildim. Mesela annem okulumu
her şeyden önce tutardı. Kuralları
bana uygulatırdı. Saç nasıl örülecek,
önlük nasıl olacak gibi… Bizim
evimizde de o disiplin vardı. Ben
alışkındım. Benim ruhum da disip-
line yatkındır” diye açıklıyor.

Mezun olduktan sonra öğretmenlik
mesleğini seçen Fahriye Moral, Al-
manca öğretmeni olarak Bursa’nın
Orhangazi ilçesine atanır: “İstanbul’a
evime yakın olsun istiyordum, daha
iyisi olamazdı. Onun için kendimi
şanslı sayarım hep... Bana bir şeyler
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Yakacık Rezidans’ta yaşamını sürdüren Fahriye Moral, İstanbul
Üniversitesi Alman Filolojisi mezunu ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
30 yıl Almanca hocalığı yapmış... Kendi deyimiyle hayatı boyunca
“sade, rahat, sıkıntısız” bir yaşam sürmüş ve rezidansta da bunu
devam ettiriyor. Yaşam felsefesini, kötüden bahsetmemek ve 
insanlarla ilişkilerinde hep ortak bir nokta bulmaya çalışmak 
üzerine oturtan Moral, özellikle Darüşşafaka’nın Atatürkçü çocuklar
yetiştirmesinden ve buna katkı sunmaktan ötürü büyük mutluluk
duyuyor.

“Sade, rahat, sıkıntısız bir yaşam
sürdüm, rezidansta da bunu
devam ettiriyorum”

PORTRE
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altın tepsiyle ikram edilmedi ama
ben şanslıyım her zaman için iyilik-
lerle, kolaylıkla, işlerim rast gitti.’
diyor. 

Orhangazi’de 10 yıl öğretmenlik
yapar. Sonra o zamanki adı İstanbul
Teknik Okulu olan bugünün Yıldız
Teknik Üniversitesi’nden teklif alır ve
oraya geçer. Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde 30 sene öğretmen ve idareci
olarak görev yapan Moral, “Yıldız
Teknik akademi oldu, üniversite
oldu, beraberce büyüdük. Benim
emeklilik yaşım geldi. İnşallah onlar
hep devam etsin, başarılı olsunlar”
diye duygularını ifade ediyor. Öğret-
menliği çok seven Moral, önce
öğrenci sonra öğretmen olarak
yaşamını hep okul ortamında geçir-
miş olmaktan dolayı mutluluk duyu-
yor. 1992’de yaş haddinden emekli
olan Moral, iki sene daha Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde çalışmaya
devam eder ve 1994’te çalışma 
hayatını noktalar: “Çalışma 
hayatımda da hep şanslıydım. Hiç
öyle kötü çekişmeli arkadaşlar,
idarecilerle çalışmadım.” Üniversi-
tede idarecilik görevinde de bulunan
Moral, “Ben ‘idarecilik’ demem. 
Koordine çalışmayı baskı unsuru 
olmadan yapabilmek önemli. Sen de
içlerinden birisin, bir ayrıcalığın yok.
Emekli olduğum sırada idarecilik de
yapıyordum. ‘Fahriye Hanım bizi
bırakmayın, devam etseniz’ dediler.
Bu da beni onurlandırdı” diye duygu-
larını paylaşıyor.

41 senelik öğretmenlik hayatından
unutamadığı bir anısını sorduğu-
muzda Fahriye Moral, kendisini çok
duygulandıran bir olayı şöyle anlatı-
yor: “Üniversitede bir gün erkenden
sınıfa gittim. Bir öğrenci geldi, elinde
de kır çiçeği ‘Öğretmenler Günü’nüz
kutlu olsun’ dedi ve bana verdi.

Çocuğun verirkenki hali beni çok
etkiledi, çünkü hiçbir riya, beklenti
yokku. Ben zaten insanların söz-
lerinden daha çok davranışını değer-
lendiririm. O bir haliniz vardır, bir
bakışınız vardır konuşurken. Birçok
şeyi orada çözebilirsiniz.”

“Sade, rahat, sıkıntısız” bir
yaşam
Bugün 86 yaşında olan Fahriye
Moral, 11 yıldır Yakacık Rezidans’ta
yaşıyor. “Buranın yapılacağını
üniversitedeki arkadaşlarımdan
biliyordum. Yine bir mühendis ah-
babımdan ABD’de yapılan tetkikler-
den sonra burada çok güzel bir
rezidans yapıldığını duymuştum. 

O dönem benim yerleşme planım
yoktu. Hep böyle tesadüfler birbirine
ekleniyor. Bir gün önünden geçerken
burayı gezmek istedim. Benimle çok
ilgilendiler, gezdirdiler. Kısmetmiş,
oldu” diye anlatıyor Yakacık 
Rezidans’ın sakinlerinden biri olma
öyküsünü...

Yakacık Rezidans’ın 1. katındaki
odasının pencerelerinden baktığında
ağaçlarla kaplı yemyeşil bahçeyi gö-
rüyor. Bahçeyle çevrili odasında hu-
zur içinde yaşıyor. Kar yağdığı zaman
da rüya gibi bir manzarası olduğunu
söylüyor. Rezidanstaki yaşamından
memnun olduğunu belirten Moral,
“Hayatım boyunca sade, rahat, sıkın-
tısız bir yaşam sürdüm, rezidansta da
bunu devam ettiriyorum” diyor.

FAHRİYE MORAL

Darüşşafaka’nın 150. yılı nedeniyle 30 Mart’ta gerçekleştirilen “Bir
Buçuk Asırlık Fark” isimli gösteriden son derece etkilenen Moral, 
her yıl Darüşşafaka’yı birincilikle bitiren öğrenciye bir armağan
verme kararı alıyor.  Bu karar doğrultusunda da Darüşşafaka Lisesi
139. Dönem Birincisi İrem Durdağ’a 26 Haziran’da düzenlenen 
mezuniyet töreninde armağanını takdim etti.



Okumayı seven Fahriye Moral’ın rezi-
danstaki dairesinde de pek çok kitabı
bulunuyor. Yakup Kadri Karaosman-
oğlu, Halide Edip Adıvar gibi
yazarları seri halinde edebiyat fakül-
tesine giderken bindiği vapurda
okuduğunu ve bu yazarların ken-
disinde iz bıraktığını söyleyen Moral,
tercüme kitap almadığını, Alman
klasiklerini Almanca okumayı tercih
ettiğini de belirtiyor. 

“Darüşşafaka’yı ben, içten
severim”
Darüşşafaka’ya bir aidiyet duygusu
hissettiğini belirten Moral, “Burada
bizim her şeyimizi temin ediyorlar,
memnunum. Çok güzel düşünülmüş.
İnsan benimsiyor çünkü seni
sahiplenenler var. Tabii, en önemlisi

sağlık bakımı çok iyi yapılıyor.
Darüşşafaka’yı ben, içten severim”
diye konuşuyor. 

Rezidanstaki günlerinin dolu geç-
tiğini ve çok sayıda etkinlik düzen-
lendiğini belirten Moral, “Arkadaş-
larla çay saatlerinde sohbet edi-
yoruz. Kahvaltıdan sonra jimnastik
yapılıyor. Haftada iki gün sinema
günüdür. Haftada bir gün alışverişe,
yine haftada bir dışarıya çay içmeye
götürüyorlar” diye bilgi veriyor.

“Her şey ölçülü, saygılı, kıvamında ve
dengeli olsun” diyen Fahriye Moral,
kötü şeyleri söylememeyi ve insan-
larla ilişkilerinde daima bir ortak
nokta bulmaya çalışmayı yaşam
felsefesi olarak benimsediğini söy-
lüyor. Rezidanstaki ilişkilerini de bu

yaklaşımla yürüten Moral, “Kötülük-
ler bizde kalmalı, iyilikleri söylemeli.
Olumsuz şeyi söylemenin hiçbir fay-
dası yok. Bir de bir problem varsa in-
sanlar konuşa konuşa her şeyi halle-
debilir” tavsiyesinde bulunuyor.

30 Mart’ta düzenlenen
Darüşşafaka’nın 150. Yıl Gecesi’ne
katılan ve etkinlikten son derece 
etkilenen Moral, o gecede her yıl
Darüşşafaka’yı birincilikle bitiren
öğrenciye bir armağan verme kararı
alır. Bu doğrultuda bu yılın okul 
birincisi (Darüşşafaka Lisesi 139.
Dönem Birincisi) İrem Durdağ’a 26
Haziran’da gerçekleştirilen mezu-
niyet töreninde bir hediye sunan
Moral, kendisinden sonra da bunun
devamını sağlamaya çalışacağını
ifade ediyor. Ayrıca bu yılki mezu-
niyet töreninde, 139. Dönem mezun-
larından Tugay Hamarat’a diploma-
sını takdim etmekten büyük mutlu-
luk duyduğunu söylüyor.

Zaman zaman Darüşşafakalı öğren-
cilerle bir araya gelerek, çeşitli
etkinlikler yaptıklarını ve böylelikle
öğrenciler ile bağışçıların kay-
naştığını vurgulayan Moral, “Rezi-
danslarda kalan biz bağışçılar da
okulumuza yeni gelen küçük öğren-
cilerimize üzerinde isimleri yazılı
tükenmez kalem ve not defteri,
mezun olan çocuklarımıza da mezu-
niyet yılını ve Darüşşafaka renklerini
taşıyan bileklikler hediye edebiliriz.
Bu benim aklıma gelen, arkadaşlar
çok daha güzel önerilerde de bulun-
abilirler” şeklinde bir fikrini payla-
şıyor. Darüşşafaka’nın Atatürkçü
çocuklar yetiştirmesinden dolayı çok
mutlu olduğunu söyleyen Moral,
söyleşimizin sonunda bizi de Atatürk
rozeti armağan ederek uğurluyor.
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“Burada bizim her şeyimizi temin ediyorlar, memnunum. Çok güzel
düşünülmüş. İnsan benimsiyor çünkü seni sahiplenenler var. Tabii, en
önemlisi sağlık bakımı çok iyi yapılıyor” diye konuşuyor. 
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Darüşşafaka’nın yaşamına
dokunduğu binlerce
çocuktan biri Mahmut
Cûda… Resim sanatına
olan yeteneği ilk kez
Darüşşafaka’da keşfedilir.
Bu yeteneğini geliştirmesi
için ona her türlü olanak
sağlanır. Öyle ki,
“Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye” (Darüşşafaka
Cemiyeti), resim öğrenimi
için onu Almanya’ya 
göndermeye karar verir,
ancak dönemin koşulları
elvermez. 1918’de 
Sanayi-i Nefise Mekteb-i
Ali’sinde resim 
öğrenimine başlayan
Cûda, adını Türkiye’de 
aydınlanma hareketinin
resim sanatındaki 
kilometre taşları arasına
yazdırır. 

Dergimizin bu sayısında
Darüşşafakalı ressam
Mahmut Cûda’nın kızı
Nadiya Cûda Düren’i
konuk ederek, hem
sanatçı hem de insan ve
baba Cûda’yı konuştuk.
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“Sekseni  gösterse de  
Her şeyinle ey Cûda,



MAHMUT CÛDA

Türkiye’de aydınlanma hareketinin
resim sanatındaki kilometre taşları
arasında yer alan Mahmut Cûda,
Karamanlızade Abdullah Fehmi Bey
ve Mollaoğlu Zeliha Hanım’ın yedinci
ve son çocuğu olarak 1904’te
Fethiye’nin Kaya Köyü’nde dünyaya
gelir. Osmanlı Devleti’nde kadı olarak
görev yapan babası, Türkçeyi devletin
resmi dili olarak kabul eden
Anadolu’daki ilk Türk beyliğinin kuru-
cusu olan Karamanoğulları’nın
soyundandır. 

Abdullah Fehmi Bey’in görevi ne-
deniyle iki yılda bir kent değiştiren
aile, Cûda’nın doğumundan kısa bir
süre sonra İstanbul’a, ardından
Düzce’ye, 1907’de ise Nallıhan’a yer-
leşir. Cûda, burada annesini
kaybeder, henüz üç yaşındadır. Cûda,
1910’da Üsküplü Mahalle Mektebi’ne
yazdırılır. Bir yıl sonra aile,
Kandıra’ya taşınır. Ancak 1912’de
babasının hastalanması nedeniyle 
İstanbul’a geri dönülür ve Cûda, Fatih
Numune Mektebi’ne başlar. Fakat
kısa bir süre sonra Abdullah Fehmi
Bey vefat eder. Böylelikle Cûda,
Darüşşafaka’ya kayıt olur. Onun
resme olan yeteneği Darüşşafaka’da
keşfedilir. Dönemin Darüşşafaka
Müdürü Fuat Şemsi Bey, onun bu
yeteneğini destekler. On iki yaşında
olağanüstü yeteneği nedeniyle
“Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye”
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kafa kağıdın, haşa!
hâlâ çocuk gibisin”

Nadiya Cûda, babasını en güzel Ümit Yaşar

Oğuzcan’ın şu dizelerinin ifade ettiğini belirtiyor: 

“Ruhun o kadar geniş ki tıpkı bir ufuk gibisin,
Kapkara bir dünyada mavi boncuk gibisin, 
Sekseni gösterse de kafa kağıdın, haşa!  
Her şeyinle ey Cûda, hâlâ çocuk gibisin”

Ümit Yaşar Oğuzcan



(Darüşşafaka Cemiyeti), resim 
öğrenimi için Cûda’nın Almanya’ya
gönderilmesine karar verir. Ancak
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkıl-
ması, bu kararın uygulanmasını en-
geller. 1918’de on dört yaşında
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali’sinde
resim öğrenimine başlar. Hikmet
Onat’ın öğrencisi olur. 1923’te
sanatçı arkadaşlarıyla birlikte “Yeni
Resim Cemiyeti”ni kurar. Bu onun
yaşamı boyunca çalışacağı sanatçı
haklarını savunma girişimlerinin ilk
örneğidir ve kendisi gibi Darüşşa-
fakalı olan ressam Muhittin Sebati de
bu cemiyetin kurucuları arasındadır.
Akademide İbrahim Çallı Atölyesi’nde
çalışmalarına devam eden Cûda,
1924’te İstanbul Üniversitesi Rektör-
lüğü tarafından düzenlenen konkura
katılır ve sınavı kazanan 22 öğrenci
arasına girer. 1925’te Paris’e gider 
ve Profesör Lucien Simon’un 
atölyesinde dört yıl eğitim alır.
1928’de Güzel Sanatlar
Akademisi’nde Namık İsmail’in
yanında yardımcı öğretmen olarak
göreve başlar. Aynı yıl Müstakil
Ressamlar ve Heykeltraşlar Bir-
liği’nin kurulmasında görev alır. Bir-
liğin tek kadın sanatçısı Hale Asaf,
Bursa Kız Öğretmen Okulu’nda resim
öğretmenliği yapmakta ve bir kadın
sanatçı olarak Bursa’da yaşadığı
sıkıntıları yakın dostu Cûda ile pay-
laşmaktadır. Arkadaşının yaşadığı
sıkıntılara kulaklarını tıkamayan
Cûda, Hale Asaf’a yer değiştirmeyi
önerir. Böylelikle 1929’da Bursa Kız
Öğretmen Okulu’na resim öğretmeni
olur. İlk anatomi çalışmalarına bu-
rada başlar. 1931’de Kırklareli Or-
taokulu resim öğretmenliğine atanır.
Aynı yıl askere alınır. Askerlik görevi
sırasında Nazıma Raif Hanım’la

evlenir. 1935’te İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Ens-
titüsü’nde kartograf olarak göreve
başlayan Cûda, aynı yıl “Haramiler”
isimli kompozisyonunu bitirir.

“Yurdu Gezen Türk Ressamları”
etkinliği kapsamında 1938’de Trab-
zon’u, 1943’te Bitlis’i tuvale aktaran
Cûda, 1939’dan itibaren “Yeni Adam”
dergisinin kapak desenlerini hazırlar.
Tüm sanatçıları tek meslek kuru-
luşunda birleştirmeyi amaçlayan
“Müstakil Ressamlar ve Heykel-
traşlar Birliği”nin bu amacı doğrul-
tusunda çalışan Cûda’nın çabalarıyla
1942’de Türk Ressamlar ve Heykel-
traşlar Cemiyeti kurulur. Bu
derneğin dağılması üzerine de
1950’de “Türk Ressamlar Bir-
liği”ni kurar. 1962’de İsviçre
Hükümetinin, Lugano’da açtığı
desen sergisine Cûda’nın dört
eseri seçilir. 1955’te TBMM’nin
yurdun çeşitli yörelerinden 
resimler yaptırmak amacıyla
seçtiği ressamlar arasında
yer alan Cûda, aynı yıl

Edirne’ye gider. Beş hafta burada
kalarak resimler üretir. Cûda,
1956’da Yüksek Mimar Fazıl Aysu ile
birlikte Osmanbey’de “Serbest Sanat
Kurları” isimli bir okul açar. Bu özel
resim kursu, Cûda’nın tasarımı olan
bir öğretim sistemini getirmesi ve
kendi türünün ilk örneği olması ne-
deniyle çok önemlidir. Yaşamının so-
nuna kadar bir ressam olmanın
ötesinde, sanatçıların hak ve özgür-
lüklerini korumak adına yapılan
çalışmaların içinde yer alan Cûda,
resim sanatının gelişmesinin ve
toplumda yaygınlaşmasının sanat-
çıların temel sorunu olduğunu
savunur. 

Kişisel sanat anlayışından ve
tekniğinden ödün vermeden, pek çok
yapıt üreten Cûda’nın bu inancı ve
kararlılığı onu özgün bir sanatçı
olarak bugünlere ve geleceğe taşır.
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1987’de Mimar Sinan Üniversite-
si’nin, sanat ve sanatçılar adına yap-
tığı çalışmalar nedeniyle “fahri
profesörlük” unvanı verdiği Cûda, 
27 Mart 1987’de vefat etti. Mahmut
Cûda’nın yaşamının izlerini sürmek
için tek çocuğu Nadiya Cûda Düren’le
bir araya geldik. Nadiya Hanım’ın evi,
babasından kalan desenlerin, poşat-
ların, resimlerin, karikatürlerin,
heykellerin sergilendiği küçük bir
“müze ev” gibi… Öyle ki Mahmut 
Cûda’nın bağlamasından çalışma 
önlüğüne, boya fırçalarından, geceler
boyu üzerinde çalıştığı devir daim
makinesinin çizimlerine kadar pek
çok eşyası özenli bir şekilde
sergileniyor. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra
aynı üniversitede öğretim görevlisi
olarak çalışmaya başlayan Nadiya
Cûda, 1979’da Mimar Sinan Üniver-
sitesi’ne geçiyor. 2008’de oradan
emekli olan Nadiya Hanım’la Darüş-
şafakalı Mahmut Cûda’yı konuştuk.

Babanız Mahmut Cûda, 1932’den
vefat ettiği 1987’ye kadar Beyoğlu’n-
daki Aynalıçeşme Caddesi’nde
yaşadı. Aynalıçeşme’nin sizin
anılarınızda nasıl bir yeri var?
Aynalıçeşme’deki evimiz yüksek ta-
vanlı, 1876’da yapılmış bir apart-
mandı. Ne yazık ki şu an sadece
karkası duruyor. 1932’den babamın
vefat ettiği 1987’ye kadar o evde
kiracı olduk. Babamın hiç evi olmadı.
Ben, o evde doğdum. Annem ve

babam evlenince oraya yerleşmişler.
Çünkü annem Kasımpaşa İlkoku-
lu’nda öğretmenlik yapıyormuş ve
çalıştığı okula yakın olabilmek için
orayı seçmişler. O yıllar Aynalıçeşme,
sanatçı muhiti, bir Rum mahallesiydi.
Örneğin; karşımızda Şair Nigar
Hanım’ın evinde müzisyen Darvaş,
biraz ilerimizde sinema ve tiyatro
sanatçısı Aliye ve Zihni Rona, yan
tarafımızda tiyatrocu Behzat Butak, 
İ. Galip Arcan, Necdet Mahfi Ayral ve
kızı Jean oturuyordu. Tabii, böyle bir
mahallede oturmamız büyük avan-
tajdı, çünkü o devirlerde ressam gibi
kavramlar pek yoktu. Mesela okul yıl-
larımda öğretmenler, “Babanın
mesleği ne?”diye sorarlardı,
“Ressam” dediğimde “Başka işi yok
mu?” derlerdi. Bu nedenle kendimi
hep başka bir dünyadan gelmiş gibi
hissederdim, ressam kızı olmak
değişik bir şeydi. Fakat Rumlar öyle

değildi, onlar babama gerçek
değerini verir, büyük saygı duyar,
“hocam” diye hitap ederlerdi. Bu da
benim gururumu okşardı. Okulda
gördüğüm dışlanmaya karşın ma-
hallede gördüğümüz saygı beni tat-
min ederdi. Düşünün babamın en
güzel natürmortlarından birini, aynı
zamanda kömürcümüz olan Rum
asıllı bir komşumuz eline geçen ilk
parayla almıştı.

Babanız ile anneniz nasıl tanışıyor?
Babam, Atatürk’ün yurt dışına eğitim
için gönderdiği beş ressamdan biri
olarak Paris’e gittiği yıl annem
Akademi’ye başlıyor. İlk olarak arka-
daşları uzaktan babamı göstererek
“Atatürk’ün yurt dışına gönderdiği
beş ressamdan biri” demişler.
Babamı böyle görüyor, ancak araya
zaman girince unutuyor. Annem,
arkadaşları heykeltıraş Hadi Bara ve
eşi Bedia Hanım ile 1931’de Pera
Palas’ta verilen Akademi’nin ge-
leneksel 3 Mart balosuna gidiyor ve
babamla o baloda tanışıyor. Annem
çok hareketli, kızıl saçlı bir hanımdı.
Öyle ki annemin okuduğu yıllarda
Akademi’ye gidenler, ne zaman
Akademi’de okudukları sorusuna
“Kızıl saçlı Nazıma’nın zamanı” der-
lermiş. Tanışmalarından kısa bir süre
sonra da evleniyorlar. Sanat
dünyasında üç büyük aşk vardır: 
Birincisi ressam Âli ve Yvonne 
Renault Karsan’dır. İkincisi babam ve
annem… Üçüncüsü de Nuri ve Nasip
İyem’dir.

Ressam Mahmut Cûda’nın kızı Nadiya Cûda Düren, “Darüşşafaka’nın müdürü olan Fuat Şemsi Bey, o kadar
iyi bir eğitimciymiş ki babamın yeteneğini ilk o keşfediyor. O yıllar Darüşşafaka’da sınıf geçmek için sene
sonu sınavı olurmuş. Sıra babama geldiği zaman Fuat Şemsi Bey, mutlaka jüriye katılır ve babama sınıf
geçirtirmiş. Ayrıca babamın yurt dışında resim öğrenimine gidebilmesi için çabalamış” diye anlatıyor.
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Nazıma Hanım, Akademi’de hangi
alanda okuyor?
Resim bölümünden mezun… Ancak
Akademi’de okurken bir yandan da
Kasımpaşa İlkokulu’nda öğretmenlik
yapıyor. Mezun olduktan sonra da
öğrencilerini çok sevdiği için oradan
ayrılmıyor ve emekli oluncaya kadar
orada çalışıyor. Çok değerli insanlar
yetiştirdi. Mesela tamburî Ercüment
Batanay, annemin öğrencisiydi.
Babamın yaptığı pek çok tabloda da
annemin bana yaptığı bebekler
vardır. Annemi 1974’te kaybettik.

Babanız Darüşşafaka yıllarına ilişkin
anılarını sizinle paylaşır mıydı?
Evet, Darüşşafaka yıllarını sık sık
anardı. Darüşşafaka’ya ilişkin beni
çok etkileyen, enteresan bir anısını
anlatmak istiyorum. O yıllar İstan-
bul’da tifo salgını varmış.
Darüşşafaka da kötü durumda imiş.
Fuat Şemsi Bey diye bir müdür
geliyor. O, Darüşşafaka’yı ele alıyor
ve dipten doruğa yepyeni bir lise
yaratıyor. Öyle ki yatakları dahi
Avrupa stilinde -portbebe- yap-
tırtıyor. Fuat Şemsi Bey, o kadar iyi
bir eğitimciymiş ki babamın
yeteneğini ilk o keşfediyor. O yıllar
Darüşşafaka’da sınıf geçmek için
sene sonu sınavı olurmuş. Sıra
babama geldiği zaman Fuat Şemsi
Bey, mutlaka jüriye katılır ve babama
sınıf geçirtirmiş. Babamın yurt
dışında resim öğrenimine gide-
bilmesi için çabalıyor. Hatta onu
Şeyhülislam Hayri Efendi’nin –
Sirkeci Postanesi’nin bulunduğu
caddeye adı verilmiştir- yanına
götürüyor. Şeyhülislam Hayri Efendi,
babamdan portresini çizmesini is-
tiyor. Babam da çiziyor. Şeyhülislam,
resmi çok beğeniyor, oğlu Suat

Hayri’yi çağırıyor ve diyor ki: “Artık
siz kardeşsiniz.” Darüşşafaka’nın
müdürü Fuat Şemsi Bey’e, “Bu
çocuğu oğlumla birlikte Almanya’ya
resim tahsiline göndereceğim” diyor.
Ancak Birinci Dünya Savaşı
başlayınca bunu gerçekleştiremiyor.
Çok ilginç bir tesadüf ki Atatürk’ün
yurt dışına tahsil için gönderdiği beş
ressam arasında babam, hukukçular
arasında ise Şeyhülislam Hayri
Efendi’nin oğlu Suat Hayri Ürgüplü
vardır. Suat Ürgüplü, daha sonraki
yıllarda milletvekilliği, bakanlık
görevlerinde bulundu ve 1965'te ku-
rulan hükümetin başbakanı oldu.

Mahmut Cûda, nasıl bir insan ve
babaydı? İlişkiniz nasıldı?
Babam, yabancılara karşı çok ağır-
başlı fakat kendi muhitinde çok eğ-
lenceli, esprili bir insandı. Dört-beş
yaşlarındayken babam bana, “An-
nenin sana olan sevgisini gördükten
sonra, annesizliğin ne olduğunu an-
ladım” demişti. Buna çok üzülmüş,
“O zaman ben senin annen olayım”
demiştim. O günden sonra babam
bana “anne”, ben de ona “oğlum”
derdim. Babamı en güzel Ümit Yaşar
Oğuzcan’ın şiiri anlatır. O dizelerde-
ki gibi 80 yaşındayken bile çocuk
gibiydi. Hep muzip, esprili, yaramaz…
Günün 24 saati beraberdik, hiç
geçinemezdik, çünkü aynıydık.
Babam, “Ne olurdu evladım biraz
annene benzeseydin. Her şeyin aynı
ben” derdi. Her şeyimi ona danışır,
onunla alırdım. Hatta babamla aynı
pantolonları, aynı kazakları giyerdik.

Babanızın bağlamasını muhafaza
ediyorsunuz. Babanız nasıl başlamış
bağlama çalmaya?
Kendi kendine öğrenmiş. Bildim bileli
saz çalardı. Seksen yaşındayken nota
öğrendi. Babamın sazına ilişkin çok
ilginç bir anekdotu aktarmak istiyo-
rum. Camiada “Kim, Mahmut Cû-

da’nın sazını çalarsa ünlü oluyor”
diye bir söylenti yayılmıştı.

Çünkü Aynalıçeşme’den
komşumuz olan Ahmet Kaya,

babamın sazını çaldıktan sonra
ünlü olmuştu. Yine Ruhi Su, o sazı
çalmıştır. Babam sazı o kadar çok
severdi ki hâlâ onu anmak için saz
meclisi düzenlerim.

Babanızın başlıca özelliği ya da
özellikleri neydi?
Babamın temel özelliği hiçbir
akımın etkisinde kalmayıp,
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Mahmut Cûda’nın yaptığı ve yarım
kalan eşi Nazıma Hanım’ın portresi...
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kendi akımını yaratması... Daha
özümüze bağlı kalıyor. Bu nedenle
Akademidekilerle de anlaşamıyor ve
serbest çalışmayı seçiyor.

Başka bir özelliği de az sayıda tablo-
sunun olması… 150-200 civarında
eseri var. Ancak kopyaları çok fazla…
Mesela bir bankanın düzenlediği
sergide babamın olmayan bir eser
sergilendi. Bu nedenle mahkemeye
başvurduk. Eserin babamın olma-
dığını mahkeme de kabul etti. Ama
hâlâ hukuki süreç devam ediyor.

Diğer bir özelliği de dünyanın her
yerinde ressamların kıymeti ne yazık
ki öldükten sonra anlaşılır. Oysa
babamın, -sanırım bu dünyada tek-
24 yaşında sattığı ilk resmi hangi
değerdeyse son sattığı eseri de aynı
değerdedir. Hiçbir zaman eserlerinin
değerinden taviz vermedi. 

Bir de babamın bilinmeyen bir özel-
liği var. Hayatı boyunca kendine
edindiği bir amaç vardı. O da tıpkı
Leonardo Da Vinci gibi devir daim
makinesini keşfetmeyi istedi. Geceler
boyu o makinenin çizimleriyle
uğraşırdı. Bu çizimlerden bir oda do-
lusu var. Ben sadece birkaç tanesini
çerçeveletip astım. 

Eviniz, bir Mahmut Cûda Müzesi
gibi… Peki, gerçek bir müzeye
dönüştürmeyi planlıyor musunuz?
Babamdan kalan tüm eserlerin bir
yerde sergilenmesini istiyorum. Şu
an evim, “Mahmut Cûda nasıl
çalışırdı?” sorusuna yanıt verecek bir
müze ev gibi… Babam, bir resme
başlarken önce desen çiziyor, ardın-
dan renk poşatını çıkarıyor ve bunları
üçüncü bir resim olarak birleştiri-
yordu. Resimlerinin hepsi satılsa da
çoğunun desen ve poşat çalışmaları

duruyor. Babamın kayıp tablosu “Kırk
Haramiler”in bile ön çalışmaları var.
Yine resimlerinde kullandığı pek çok
obje duruyor. Mesela annemin yarım
kalan portresinde giydiği bluz, o 
resimle birlikte sergiliyorum. Ki bu
bluzu Yıldırım Mayruk’un ustası
Cemal Bürün dikmiş. Boya kutuları,
fırçaları, çalışma masası, önlüğü… Ki
bu önlüğü kendisi dikmişti. Şöyle ki,
bizden çalışma önlüğü dikmemizi is-
temişti. Ancak bir türlü bu isteğini
yerine getiremedik. Birgün kızmış,
gidip kumaş alıp, patron çıkarıp dik-
mişti, babamın muzip karakterini en
güzel yansıtan bir olaydır. Yeni Adam
dergisinin kapak çizimlerini, Bur-
sa’da başladığı anatomi çalışmaların-
dan örnekleri de sergiliyorum.
Özetle, 1932’den beri evimizdeki pek
çok objeyi muhafaza ediyorum. 

Aslında çok güzel bir koleksiyonum
vardı. Ancak 1997’de ünlü bir iş
adamına objeleriyle birlikte topluca
sattım. Çünkü 1986’da eşimin Üskü-
dar’daki müstakil apartmanına
taşındık. Böyle değerli bir koleksi-
yonu evde tutmak inanılmaz bir so-

rumluluk yüklüyor. Kaybolmadılar,
birbirinden ayrılmadılar, objeler de
resimleri de beraberler… Bu nedenle
içim çok rahat… İnanın korkmadan
uyumaya başladık.

Atatürk’ün en ünlü portrelerinden
biri de Mahmut Cûda imzası taşıyor.
Bu portrenin ortaya çıkış öyküsünü
bizimle paylaşır mısınız?
Mustafa Nevzat İlaç fabrikasının
sahibi Nevhiz Pak Hanım, bir Atatürk
portresi yaptırmak için babama
başvuruyor. Babam, portreyi yapıyor.
Ancak Atatürk’ü hiç görmediği için
renkler doğru mu diye Celal Bayar’a
gidiyor. Celal Bayar’ın yönlendirme-
siyle babam renklere son halini
veriyor. İşte bu portre tüm Türkiye’ye
yayıldı. Nereye gitsem babamın
çizdiği Atatürk portresini görüyor ve
çok mutlu oluyordum. Ancak artık
onun da taklidi çıktı. Tabii, herkes
farkı görmüyor ama ben anlıyorum ve
çok üzülüyorum.

Kaynakça: Kıymet Giray, Mahmut Cûda 101
Yaşında
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Rezidans bağışçılarına en iyi koşullarda tedavi olanağı
sunmak ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan
öğrenciler için sürdürülebilir kaynaklar yaratmak
amacıyla 2005 yılında kurulan Darüşşafaka Ömran ve
Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, bugün fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında 
bir marka konumunda… Dergimizin bu sayısında
Merkezde gördükleri tedavilerle sağlıklarına kavuşan
Mehmet Ali Çetin, Erol Kastamonu, Serkan Özkan ve
Şenesenevler Rezidans bağışçısı Nedret Nuray 
Derinol’u konuk ettik. 

Fiziksel tıp ve
rehabilitasyonla
değişen 
hayatlar…

DOSYA

Mehmet Ali Çetin Erol Kastamonu Serkan ÖzkanNedret Nuray Derinol



Ekim’13 / Darüşşafaka Rezidans 43

SAĞLIK

Darüşşafaka Rezidansları’nda
yaşayan bağışçılara en iyi koşullarda
tedavi olanağı yaratmak amacıyla
2005 yılında kurulan Darüşşafaka
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, bugün ihtiyaç sahibi
herkese en ileri teknolojiyle tedavi
olanağı tanıyor. Merkezden, rezidans
bağış-çıları ihtiyaç duydukları her an
ücretsiz olarak yararlanabiliyor.  
Şenesenevler Rezidans bağışçısı 
Nedret Nuran Derinol da bu 
isimlerden…

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği
yararlılıktan ötürü İstiklal Madalyası
sahibi Vahdettin Derinol’un kızı olan
Nedret Hanım, 29 Ekim 1927 tari-
hinde dünyaya geliyor. Kendini
“bayram çocuğu” diye tanımlayan
Derinol, “Cumhuriyet Bayramı tören-
leri sırasında dünyaya gelmişim. An-
nemin doğum sancıları tuttuğunda
ailem, ebe bulmakta zorlanıyor,
çünkü herkes merasimlerde. Büyük-
babam en sonunda çok genç bir ebe
buluyor. Ebe o kadar gençmiş ki
büyükannem, hiç güvenmiyor.
Meğerse diplomalı ebeymiş. Ben
dünyaya ters gelmişim ve o ebe ol-

masaymış yaşamayabilirmişim” diye
anlatıyor. İstiklal Madalyası sahibi
babasından gururla bahseden 
Derinol, “Babam, Samsun’da Fransız
mektebinde okumuş, aydın bir in-
sandı. PTT’den emekli oldu. Kurtuluş
Savaşı’nda büyük fayda sağlamış.
Erzurum’da telgrafçı olarak
çalışırken, Ruslar şehri işgal ediyor,
şehrin düştüğü haberini babam 
İstanbul’a veriyor. Ruslar postaneyi
ele geçirene kadar görevinin başında
kalıyor. Ardından ayağında mestle
Erzurum’un kışında İstanbul’a 
doğru yola koyuluyor. Her gittiği 
şehirde postaneye gidip, görev alıyor.
O yıllar telgrafçılar büyük önem
taşıyor tabii… Dört yılın sonunda İs-
tanbul’a varıyor” diyor ve ekliyor:
“Türkiye bugünlere kolay gelmedi.”

Gazetede okuduğu bir haberle
Darüşşafaka Rezidansları’ndan 
haberdar olduğunu belirten Derinol
şöyle konuşuyor:”Ablamla birlikte
yaşıyorduk. 2007’de onu kaybettim.
Bu sırada Darüşşafaka Rezidans-
ları’na ilişkin bir haber okudum.
2008’de Şenesenevler Rezidans’a
gidip gezdim, çok beğendim ve

oradan bir daire aldım. Ama evimde
yaşamaya devam ettim. Bazen rezi-
dansa gidip, yemek yiyorum, sağlık
kontrollerimi onlara yaptırıyorum.
Fakat evimden ayrılmak istemiyo-
rum, çünkü 65 yıldır bu evde yaşıyo-
rum, o kadar çok anım var ki
bırakamıyorum.” 

Şiddetli eklem ağrısı şikâyetiyle
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabi-
litasyon Merkezi’ne giden Derinol,
“Son dönemde çömelip kalkamıyor-
dum. Dizlerimde şiddetli ağrılar
vardı. Öyle ki ancak birine tutunarak
yürüyebiliyordum. 28 Mayıs’ta
Merkeze gittim, Prof. Dr. Mehmet
Beyazova, beni muayene etti. Yirmi
seans fizik tedavi gördüm. Çok iyi
geldi, ağrılarım geçti. Prof. Dr. 
Beyazova bana ayrıca idman verdi.
Her sabah kalktığımda ilk işim onları
yapmak oluyor” diye anlatıyor.

“Yirmi seans fizik tedavinin
ardından ağrılarım geçti”

Şenesenevler Rezidans bağışçısı Nedret Nuran Derinol, 86 yaşında…
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne şiddetli
eklem ağrısı, kramp şikâyetleriyle başvuruyor ve Merkezde gördüğü
20 seanslık tedavi sonucunda ağrılarına veda ediyor.



İş adamı Mehmet Ali Çetin’in kâbus
dolu günleri, 24 Haziran 2011 tari-
hinde geçirdiği trafik kazasıyla
başlıyor. Bedeninde ve ruhunda hâlâ
o kazanın izlerini taşısa da yeniden
hayata dönmenin, yüzde 100 felçliy-

ken, yeniden yürüyebilmenin,  kendi
başına ihtiyaçlarını giderebilmenin,
araba kullanabilmenin mutluluğunu
yaşıyor. Kazadan sonra kendisine en
iyi tahminle yedi yılda yeniden yürü-
yebileceği söylenen Çetin, geçirdiği

trafik kazasını ve ardından yaşadığı
süreci şöyle anlatıyor: “Düğüne gide-
cektik. Eşimi almak için evime gidi-
yordum. Karşıdan karşıya geçen bir
kadına yol vermek için durmuştum.
Ters yoldan gelen bir kamyon durur
vaziyetteyken arabama vurdu. Bir de-
vlet hastanesine kaldırıldım. Sekiz
gün orada kaldım. Ameliyatımın
orada yapılamayacağı anlaşılınca
özel bir hastaneye geçtim. Omurilik-
ten ameliyat oldum, C3 ve C7 bölge-
lerimde implantlar var. Bu özel
hastanede ayağa kalkmam için bana
yedi sene gibi bir süre verildi. Devlet
hastanesinde ise hiç ayağa kalka-
mayacağım söylendi.”

“Yüzde 100 felçtim”
Ameliyatı gerçekleştiren doktorunun
tavsiyesi üzerine Darüşşafaka Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne
geldiğini kaydeden Çetin, “Hastane-
den taburcu olur olmaz ambulansla 
buraya geldim” diyor ve o günkü
sağlık durumunu şöyle açıklıyor: “Hiç
kıpırdayamıyordum. Yüzde 100 felç-
tim, parmağım dahi oynamıyordu.
Sadece konuşabiliyordum.”

“Bir yılda ayağa kalktım”
Kazadan yaklaşık bir ay sonra geldiği
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nde tedavi progra-
mına hemen başladığını anlatan
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Mehmet Ali Çetin, 1954 doğumlu bir sanayici… 24 Haziran 2011’de
geçirdiği trafik kazası sonucu felç oluyor. Doktorlar, iyi bir fizik 
tedavi ve rehabilitasyonla en iyi ihtimalle yedi yıl sonra yürüyebile-
ceğini öngörüyor. 18 Temmuz 2011’de Darüşşafaka Ömran ve Yahya
Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sedyeyle 
getiriliyor. Geldiğindeki durumunu “parmağımı dahi oynatamıyordum”
diye açıklıyor. Uzun ve yoğun tedavi sürecinin sonunda hayatına kaldığı
yerden devam ediyor.

“Yedi yılda yürüyebileceğim söylendi,  
bir yılda ayağa kalktım”

DOSYA



Çetin,”Lokomattan, havuzdan,
parafinden kısacası buranın bütün
nimetlerinden yararlandım. Hepsin-
den fayda gördüm. Başlangıçta beni
Lokomata vinçle getiriyorlardı. Te-
davimin birinci yılının sonunda
yeniden yürümeye başladım. Tabii
başlangıçta iki kişi koluma giriyordu
ve kısa mesafe yürüyebiliyordum.

Yedi-sekiz aydır ise hiç kimseye
ihtiyaç duymadan, kendi başıma
yürüyorum” bilgisini veriyor.

“Ben yürümeyi yeni öğrenen
bir çocuk, buradaki tüm sağlık
personeli ise bir anne gibiydi”
Çetin, yeniden yürümeye başladığı ilk
gününü ise şöyle anlatıyor: “Yürümek
için yataktan ilk kez kaldırıldığım
zaman dünyam değişti. Bu arada o
dönem ben, 125 kiloydum. Dört-beş
kişi, beni kaldırabiliyordu. İlk defa
yürüyeceğim, fizyoterapistim arkam-
da duruyor. Bana adım attırıyor.
Hasta bakıcı ve hemşireler de yanı-
mızda… Adım atmaya başladım.
Dediler ki bu iş olacak. Ardından 
fizyoterapistim, ‘Şimdi de geri
yürüyeceğiz’ dedi. Bir an durdum,
çünkü geri yürümenin ne olduğunu
bilmiyordum. Bunun üzerine fizyo-
terapistim bana geri geri yürümeyi
gösterdi. Ben yürümeyi yeni öğrenen
bir çocuk, buradaki tüm sağlık per-
soneli ise bir anne gibiydi.”

“Araba kullanmaya başladım”
Şu anki durumunu değerlendiren
Çetin,“Artık kimseye ihtiyaç duy-
madan yürüyebiliyorum. Tabii bazı
işlevlerim hâlâ kısıtlı. Mesela yalnız
başıma ayakkabı ya da çorap
giyemiyorum. Ama her geçen gün
biraz daha iyiye gidiyorum. Mesela
araba kullanmaya başladım. Yeniden
ehliyete müracaat edeceğim” diyor ve
Merkezden aldığı hizmetten duyduğu
memnuniyeti şu cümlelerle dile ge-
tiriyor: “Burada görev yapan dok-
torundan hemşiresine, hasta
bakıcısından temizlik personeline
kadar hepsini çok seviyorum. Onlarla
konuşurken gözlerimden yaş geliyor.

En kötü günlerimde o kadar güzel il-
gilendiler ki benimle... Bir gün biri-
sinin yüzünde gülümsemenin eksik
olduğunu görmedim.”

Fizyoterapistle çalışmak 
faydalı
Yaz döneminde tedaviye ara verdiğini
kaydeden Çetin, “Burayla bağımı
koparmayı düşünmüyorum. Yazın
denizden faydalanıyorum, yazlığıma
gidiyorum ve bol bol yüzüyorum ama
yakın zamanda yine haftada birkaç
seans almayı istiyorum. Çünkü bu-
rada elektroterapiler yapılıyor, bu da
beni çok rahatlatıyor. Ayrıca terapist-
lerden ayrılmak da istemiyorum.
İnanın çok faydası var. Mesela el ve
boynumda kasılmalar oluyor. Burada
20 dakika da olsa bir seans aldığımda
iki- üç gün rahatlıyorum. Gösterilen
hareketleri kendi başıma yaptığımda
aynı sonucu alamıyorum. Fizyotera-
pistle çalışmanın faydasını gördüğüm
için bir süre daha burada devam ede-
ceğim”.  
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“Lokomattan, havuzdan,

parafinden kısacası buranın

bütün nimetlerinden 

yararlandım. Hepsinden

fayda gördüm. Başlangıçta

beni Lokomata vinçle 

getiriyorlardı. Tedavimin

birinci yılının sonunda

yeniden yürümeye

başladım.”
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Erol Kastamonu, 1977 doğumlu…  23
Şubat’ta Çorum’da geçirdiği trafik
kazası sonucu boyundan aşağısı felç
oluyor. İlk müdahalesi Çorum Devlet
Hastanesi’nde yapılıyor, Ankara
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor
ve orada ameliyat oluyor. Yaklaşık iki
hafta yoğun bakım ünitesinde kalıyor.
Ardından özel bir hastaneye geçen
Kastamonu, burada ikinci kez
ameliyat geçiriyor. 

Doktorunun yönlendirmesiyle 26
Mart’ta Darüşşafaka Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne sedyede
getirilen Erol Kastamonu’nun duru-
munu ilk günden bu yana tedavisini
üstlenen fizyoterapist Buğra Burçak
Bakal şöyle özetliyor: “Erol Bey’in

Erol Kastamonu, 35 yaşında…
Geçirdiği trafik kazası sonucu
omuriliği hasar görüyor. İki kez
ameliyat oluyor. İki haftaya
yakın yoğun bakımda kalıyor.
Boyundan aşağısı felç olan 
Kastamonu, hastaneden
taburcu olduğu gün sedyede
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne 
getiriliyor. 

“Tekerlekli sandalye aldım ve neredeyse 
hiç kullanmadım”

Darüşşafaka Rezidans / Ekim’1346
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yüksek seviyeli omurilik felci vardı.
Boyundan aşağısı tutmuyordu. Sol
bacağında ve sol elinde çok az
hareket vardı. Oturma dengesi yoktu.
Ayrıca vücudunda bası yaraları oluş-
muştu.” 

Bir ay içinde yeniden 
yürümeye başladı

Bu doğrultuda spinal kord (omurilik)
yararlanması tedavi programına
başladıklarını kaydeden Bakal,
“Vücudunda yarası olduğu için ‘Havuz
Terapi’ veya ‘Lokomat’ gibi tedavi
araçlarını kullanamadık. Bu
bağlamda günde iki seans fizik tedavi
ve rehabilitasyon uyguladık. Bir ayın
sonunda ayağa kalktı” diyor.

Kastamonu’nun artık bağımsız
hareket edebildiğini kaydeden Bakal,
“Sağ elinde kasılma gibi ufak prob-
lemleri kaldı. Yazın tatil yapmak iste-
diği için seanslara ara verdik. Bol bol
yüzmesini tavsiye ettik, o da bunu
yapıyor. Eylül ayından itibaren genel

durumuna bakıp, tedaviye devam
edip, etmeyeceğimize karar vere-
ceğiz” görüşlerini dile getiriyor.

Trafik kazası geçirene kadar Merkez-
den haberdar olmadığı belirten
Erol Kastamonu, çok
kısa sürede hızlı yol
katetmesini Darüşşafa-
ka’nın deneyimli sağlık
ekibine borçlu olduğunu
söylüyor. Kastamonu,
“Ameliyat sonrasında 
çekilen MR sonuçlarına göre
benim şu an tekerlekli 
sandalyede olmam gerekiyordu.
MR sonuçlarımı gören tüm hekim-
ler, bana bunu söyledi. Buğra Bey
(Bakal) eşliğinde Mehmet Hoca’nın
(Beyazova) tedavileriyle kısa sürede
çok hızlı bir ilerleme gösterdim. On-
ların tecrübe ve bilgisi, buradaki
yoğun çalışma ve doğru teşhisler
sonucunda hiç kimsenin beklemediği
kadar çabuk yeniden
sağlığıma kavuştum”
diyor.

Kendisinin de bu kadar
hızlı iyileşmeyi bek-
lemediğini vurgulayan
Kastamonu, “Bir sene
sonra belki tekerlekli san-
dalyeden kalkarım diye
düşünüyordum ama 
o kadar hızlı iyileştim ki
aldığım tekerlekli 
sandalyeyi neredeyse hiç kul-

lanmadım” diye konuşuyor. Alet ve
ekipman açısından da Merkezin
hastalarına sınırsız olanak sun-
duğuna dikkat çeken Kastamonu,
“Buradaki alet ve ekipman-
ların da çok iyi olması
bir an önce beni ayağa
kaldırdı” görüşünü dile
getiriyor.

“Ameliyat sonrasında çekilen MR sonuçlarına göre benim şu an teker-
lekli sandalyede olmam gerekiyordu. MR sonuçlarımı gören tüm
hekimler, bana bunu söyledi. Buğra Bey  (Bakal) eşliğinde Mehmet
Hoca’nın (Beyazova) tedavileriyle kısa sürede çok hızlı bir ilerleme
gösterdim.”
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Serkan Özkan 1982 doğumlu…
Ticaretle uğraşıyor. Üç yıllık mutlu
evliliğinden Sefa Emir isminde bir
oğlu var. On sekiz yıldır bel ağrısın-
dan muzdarip olan Özkan’a, 2012’nin
sonlarına doğru bel fıtığı teşhisi
konuyor: “Gittiğim 4-5 farklı doktor
ameliyat olmamı söyledi. Ben de son
çare olarak 4 Ocak 2013’te bel fıtığın-
dan ameliyat oldum. Yirmi gün istira-
hat ettim. Ayağa kalktığımda ağrıla-
rım tekrar başladı. 7 Şubat’ta ikinci
kez ameliyat geçirdim. Ancak
ağrılarım her gün çoğalıyordu, 
yerimden kalkamıyordum” diye
geride bıraktığı süreci özetliyor.

Süreç boyunca 9-10 farklı doktora
gittiğini vurgulayan Özkan, “En so-
nunda disk iltihaplanması ve kas

spazmı tanısı kondu. Uzun süre has-
tanede yattım, antibiyotik tedavisi
ardından kas spazmı tedavisi uygu-
landı. Bir ay hiç kıpırdamadan yattım.
Böylelikle vücudumdaki şiddetli
ağrılar geçti ama vücudum Pisa
Kulesi gibi yamuldu. Eğilemiyor,
kalkamıyordum. Bunun için fizik te-
davi önerdiler. Onun üzerine 29
Nisan’da Darüşşafaka Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne geldim“
diye anlatıyor ve ekliyor: “Merkeze
geldiğimde iki kişi koluma girdiğinde
ancak yürüyebiliyor, belimi hareket
ettiremiyor, tek başıma hiçbir ihti-
yacımı karşılayamıyordum.”

Yaklaşık bir ay boyunca günde iki
seans fizik tedavi ve rehabilitasyon
gören Özkan, “İki kişinin desteğiyle
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Serkan Özkan, 31 yaşında… 
On sekiz yıldır çektiği bel
ağrılarından kurtulmak için art
arda iki bel fıtığı ameliyatı
geçiriyor. Ancak ağrılardan
kurtulamıyor. Disk iltihaplan-
ması, ardından kas spazm
tanısıyla yeniden tedavi oluyor.
Bu kez de belinde hareket
özgürlüğünü kısıtlayan inatçı
bir ağrı ve eğrilik oluşuyor. Bu
noktada Darüşşafaka Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne gelen Özkan, bir
aylık bir tedavinin sonunda tüm
ağrılarından kurtulmuş ve
postür bozukluğu düzelmiş
olarak eski hayatına geri
dönüyor.

“Buraya iki kişinin desteğiyle gelmiştim,
çıkarken tek başıma yürüyordum”

DOSYA



geldiğim Darüşşafaka Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nden tek
başıma yürüyerek ayrıldım” diyerek
duygularını ifade ediyor. Sağlığına
kısa sürede kavuşmayı beklemediğini
vurgulayan Özkan, “Çünkü tüm dok-
torlar çok uzun bir tedavi süreci ola-
cağını ve hemen iyileşmeyi bekle-
mememi söyledi. Bir de benim duru-
mum ender rastlanıyormuş. Öyle ki
gittiğim doktorların çoğu meslek
hayatları boyunca ya ilk kez ya da 
ikinci kez böyle bir vaka gördüklerini
söyledi” bilgisini veriyor. Tedavisi
tamamlanan Özkan, “İşime gidiyo-
rum, gündelik işlerimi yapıyorum,

araba sürüyorum. Her geçen gün
daha iyiye gidiyorum” diye sağlık du-
rumunu özetliyor.

Bu süreçte hep eşinin yanında olan
Merve Özkan ise, geride bıraktığı beş
ayı kâbus olarak nitelendiriyor. Her
gün eşiyle birlikte Merkeze gelen
Merve Özkan, “Buranın en güzel yön-
lerinden biri de boş umut vermiyor-
lar. Mehmet Hoca (Beyazova) eşimi
ilk muayene ettiğinde ’iyileşebilirsin’
dedi. Ben burada ‘sizin için yapabile-
ceğimiz bir şey yok’ diyerek gönder-
ilen hasta da gördüm. Ocak ayından
beri yaşadığımız süreç düşünüldü-
ğünde bunun çok büyük bir erdem
olduğunu biliyorum. Ne mutlu ki
ülkemizde böyle kurumlar da var ”
diye sözlerini noktalıyor.

30 seansın sonunda ağrıları
kayboldu, beldeki  eğrilik be-
lirgin bir şekilde düzeldi
Serkan Özkan’ın tedavisini en başın-
dan bu yana takip eden fizyoterapist
Belinda Set Minaser, meslek yaşan-
tısı boyunca ilk kez bu kadar eğri bir

postürle karşılaştığını belirtiyor. 
Minaser, “Günde iki seans, bir 
elektroterapi ve bir hidroterapi olmak
üzere fizik tedavi programına aldık.
Tedavide bele nemli sıcak, vakum,
egzersiz ve kinesiotape bant uygula-
ması yapıldı. Otuz seansın sonunda
ağrılarında kaybolma, belindeki eğri-
likte belirgin bir düzelme kaydedildi.
Artık Serkan Bey, tüm aktivitelerinde
bağımsızlaştı ve iş hayatına geri
döndü” diyor.
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“Merkeze geldiğimde iki
kişi koluma girdiğinde
ancak yürüyebiliyor, 
belimi hareket ettiremiyor,
tek başıma hiçbir ihtiyacımı
karşılayamıyordum. Bir
aylık tedavinin sonunda
tamamen iyileştim. İki
kişinin desteğiyle geldiğim
Merkezden tek başıma
yürüyerek ayrıldım.”

SAĞLIK
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“Nörolojik rehabilitasyon
hastalarının hekimle 
ilişkilerinde süreklilik önemli”

Darüşşafaka  Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Beyazova,
Mehmet Ali Çetin, Erol Kastamonu, Serkan Özkan ve Nedret Nuran
Derinol’un tedavi süreçlerini ve bugünkü durumlarını konuştuk.

Darüşşafaka Lisesi’nden 1963 yılında mezun olan ve 2012’den bu yana
Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin başhekimliğini yürüten Prof. Dr. Mehmet Beyazova ile, Merkezde
gördükleri tedaviyle sağlıklarına kavuşan dört hastanın durumunu değerlendirdi. 

Trafik kazası sonucu boyun düzeyinde omurilik
yaralanması geçiren Erol Kastamonu’nun nörolojik
hasta grubunda olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet
Beyazova, “Erol Bey, bize sondayla gelmişti. Kol ve ba-
caklarında çok belirgin, kuvvet kaybı vardı. 

Erol Bey’in tedavisinde bizi zorlayan en önemli olum-
suzluklardan biri yarasıydı. Bu, bizi biraz yavaşlattı.
Önce bası yarası koruma ve tedavi programını, bağır-
sak ve mesane rehabilitasyonunu başlattık. Tabii kas
iskelet sistemi açısından yürüme işlemi, denge işlemi
gibi çalışmalar da başlatıldı. Erol Bey’in ilerleyişi çok
düzenli ve verimli seyir gösterdi” diye konuşuyor.

Kastamonu’nun şu anki durumu hakkında bilgi veren
Prof. Dr. Beyazova şöyle konuşuyor: “Kendi başına
yürüyebiliyor. Sol elini çok güzel kullanabiliyor. Sağ
elinde spastisite dediğimiz elini kullanmasını engelle-
yen durum hâlâ var. 

Ama onunla da baş etmek için çaba içerisindeyiz. Gün-
lük işlerinde çok fazla yardıma ihtiyacı yok. Erol Bey’in
şifaya yakın bir düzeyde hayatını devam ettireceğini
söyleyebiliriz.”

“Darüşşafaka’nın en önemli farklarından biri yoğun 
rehabilitasyon uygulamasıdır” diyen Prof. Dr. 
Beyazova, “Bu yaklaşım Erol Bey’i dört ay gibi bir
sürede ayağa kaldırdı. Çünkü Erol Bey’in tedavisinde
bası yarası olduğu için ‘Havuz Terapi’, ‘Lokomat’ gibi
olanakları da kullanamadık. Günde iki seans 
rehabilitasyon sürdürdük” görüşünü dile getiriyor.

Rehabilitasyonda başarının belirleyicilerinden 
birisinin de hastanın motivasyonu olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Beyazova, “Erol Bey’de de çok güzel 
bir motivasyon vardı. Bu da iyileşme sürecini hızlan-
dırdı” diyor.

Erol Kastamonu

DOSYA
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Mehmet Ali Çetin’in durumunu değerlendiren Prof. Dr.
Beyazova, Mehmet Bey’in Temmuz 2011’de başlayan
tedavisinin Aralık 2012’de tamamlandığını ifade 
ederek, “Mehmet Ali Bey, artık kondisyonunu
sürdürmek için Merkezimize geliyor. Böyle bir grup
hastamız da var. Belli bir iyiliğe kavuşmuş ama bizden
ayrılmak istemeyen ve kondisyonunu korumak için
bizimle beraber çalışmayı tercih eden” diyor ve ek-
liyor: “Tabii, böyle durumlarda kondisyon korumanın
yanı sıra oluşan problemleri de tedavi edebiliyoruz.
Mesela, Mehmet Ali Bey, yaşından da kaynaklı bel
ağrısı sorunu yaşıyor. Ayrıca kas dengesizlikleri ve
bağırsak sorunları var. Merkezimizdeki rehabilitas-

yonunu sürdürmesi bu tarz sorunların giderilmesine
de destek oluyor” diye bilgi veriyor.

Mehmet Ali Çetin’in nörolojik rehabilitasyon hasta
grubuna girdiğini kaydeden Prof. Dr. Beyazova, “Özel-
likle nörolojik rehabilitasyon hastalarının, hekimle il-
işkilerinde süreklilik büyük önem arz ediyor. Çünkü
uzun dönemlerde sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Erken
tanı, bu sıkıntıların tedavisini hızlandırıyor. Elbette
hastaların, hekimle iletişimi her zaman kolay olmuyor
ama Darüşşafaka bu kolaylığı hastalarına sunuyor.
Hastalarımız çok rahatça sağlık ekibimizle iletişime
geçebiliyor. Bu da hasta için çok önemli bir katkı”
diyor.

Mehmet Ali Çetin

25 yıllık hekimlik hayatında ilk kez Serkan Özkan kadar
ağır bir postür bozukluğu sergileyen bel ağrısı ol-
gusuyla karşılaştığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet
Beyazova, “Serkan Bey, bize bel ağrısı ve çok kötü bir
postürle geldi. Meslek hayatım boyunca iki ameliyata
rağmen bu kadar bozuk bir postürle gelen ilk hastam
Serkan Bey idi. Bu durum onun günlük yaşamını son
derece olumsuz etkiliyordu, desteksiz yürüyemiyor, işe

gidemiyordu. Ayrıca psikolojik olarak da zor bir dönem
geçiriyordu. Düzelme umudunu kestiğini söylüyordu.
İlk görüşmede bize de güven duymadı, onun güvenini
tedavisiyle birlikte iyi sonuçlar elde edince kazana-
bildik. Merkezimizde gördüğü bir aylık tedavi sonu-
cunda duruşu normale erişti. Artık normal hayatını
sürdürüyor. İşine başlamış, araba kullanıyor, her türlü
hareketini bağımsız yerine getiriyor” bilgisini veriyor.

Serkan Özkan

Nedret Derinol’un romatizma ve eklem ağrısı
şikayetiyle Merkeze geldiğini ifade eden Prof. Dr. 
Beyazova, “Özellikle eklemdeki sorunu oldukça ileri
boyuttaydı. Bu da çömelme, kalkma ve yürümede zor-
luk yaratıyordu. Kendisine 20 seanslık bir fizik tedavi
programı uyguladık. Özellikle egzersizlere ağırlık

verdik. Sonuçta; çok güzel bir şekilde kaslarında
gelişme sağlandı, buna paralel olarak günlük yaşan-
tısında da rahatlama... 
Tedavisi bittiğinde rahat yürüyebilir, oturup kalkabilir
durumdaydı. Şu an egzersizlerini evinde sürdürüyor”
değerlendirmesini yapıyor.

Nedret Nuray Derinol

SAĞLIK



“Burada gönlüm rahat”

Darüşşafaka Rezidans / Ekim’1352

PORTRE

İki buçuk yıl önce kız kardeşi Suzan Karamanlıoğlu ile birlikte Şenesenevler Rezidans bağışçısı
olan Güzin Karaveli, “Kız kardeşimin vefatından sonra onun hatıra defterini buldum. Ne yazıyor
biliyor musunuz? ‘Ben evvela ölürsem her şeyim Darüşşafaka’ya kalsın…’ Ben de her zaman ‘Bir
talebe okutsam’ derdim. Neden? Çünkü ben, hep akraba evinde okudum. Çok zor oluyor bir
başkasının evinde okumak. Onun için şimdi burada gönlüm rahat” diye duygularını dile getiriyor.
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Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans
bağışçısı Lütfiye Güzin Karaveli, 1926
yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinin
İhsaniye Mahallesi’nde dünyaya
geliyor. Karaveli’nin Bulgaristan
doğumlu annesi Şerife Özcengiz
rüştiyeyi (ortaokul) bitirdikten sonra
Balkan Harbi sırasında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nde (Kızılay) hocalık yapıyor.
Daha sonra ilkokul öğretmeni oluyor.
Evleniyor. “Ben dünyaya gelmeden
evvel Cumhuriyet ilan ediliyor. Kılık
Kıyafet Kanunu ile birlikte öğretmen-
lerin başını açması gerekiyor. Annem
de hacı olduğu için ‘ben başımı aça-
mam’ diyerek istifa ediyor. Sultanah-
met’te Besim Ömer Paşa (Çanakkale
Savaşı sırasında Kızılay Genel
Müdürlüğü yapmış, Türkiye’nin ilk
kadın doktor ve hasta bakıcılarının
yetişmesine ön ayak olan, “ebelerin
ebesi” diye anılan tıp profesörü ve
bilim adamı... Aynı zamanda felaketle
sonuçlanan Titanik yolculuğu için
bileti olmasına rağmen geç kaldığı
için yolculuğa katılamayarak kurtul-
muş tek kişi olarak da biliniyor) isimli
bir komşuları, ‘Ben ilk defa Türkiye

Cumhuriyeti’nde bir ebe okulu aça-
cağım, tahsilli ebe yetişecek. İlla hacı
hanım gelsin, iki sene orada okusun,
ebe çıksın, başını hiçbir zaman aç-
mayacak’ diyor. Annem iki sene
orada okuyor. Mezun olduğu sene
ben dünyaya geliyorum, 1926’da” diye
paylaşıyor kızı olmaktan gurur duy-
duğu annesinin Cumhuriyetin ilk
diplomalı ebelerinden biri oluşunun
öyküsünü. 

Çocukluğunu Balıkesir’in Havran
ilçesinde, zeytinlik, bağ ve
bahçelerin, zeytin fabrikalarının,
Rumlardan kalan güzel evlerin

olduğu bir ortamda geçiren Güzin
Karaveli, dokuz yaşındayken babasını
kaybediyor. O sırada ağabeyi 12, kız
kardeşi ise 5 yaşındadır. Susurluk’a
yerleşirler. Susurluk’ta o dönem 
ortaokul olmadığı için akrabalarının
yanında ortaokulu bitiren Güzin
Hanım, “Susurluk’ta başka bir hayat
vardı. Hep subay eşleri, subay 
kızlarıyla birlikteydik. Orada da çok
iyi bir hayatımız oldu. Mesela annem
bizi yazın Kuran-ı Kerim kursuna yol-
lardı. Ama aynı zamanda açık, kolsuz
gezerdik. Hiçbir mutaassıplık ol-
mazdı” diye anlatıyor. Ardından iki

sene enstitüde okuyan Güzin Hanım,
Yusuf Karaveli ile evlenince çalışma 
hayatına atılmıyor.

Annesinin eğitimli olmasından büyük
fayda gördüklerini her fırsatta dile
getiren Karaveli, “İyi ki annem oku-
muş. Hiç sıkıntı çekmedik. Hep iyi bir
hayat geçirdik. Annemiz bizi hiç
üzmedi, ağır bir söz söylemedi. Biz de
onu hiç üzmedik. Evlenince de
Allah’a çok şükür güzel bir hayatımız
oldu. Eşim çok iyiydi. Eşimle aynı ma-
halledeniz, eşimin ailesini de çok se-
viyordum. Hiçbir kırgınlık yaşamadık”
diye yaşamını özetliyor.

Annesinin eşyalarını ve diplo-
masını müzeye bağışladı
Yakın zamanda annesinin ilkokul
diplomasını Sultanahmet’teki
Cumhuriyet Eğitim Müzesi’ne, anne-
sine ait eşyaları ve ebe diplomasını
da Sağlık Müzesi’ne bağışlayan Güzin
Hanım, onların geleceğe taşınmasın-
dan ötürü büyük mutluluk duyuyor.

GÜZİN KARAVELİ

Güzin Karaveli, annesi ve 
kız kardeşi Suzan ile...

Güzin Karaveli’nin kardeşi 
Suzan Karamanlıoğlu...



Kardeşiyle birlikte rezidans
bağışçısı oldu
Yaşamı boyunca kendisinden dört yaş
küçük kız kardeşi Suzan Hanım’la
hep çok yakın olan Karaveli, “Biz
başka türlüydük. Onu bir evlat gibi 
himaye ederdim çünkü çok narindi,
hemen hastalanırdı. Biz hiç darıl-
madık. Eşim de kardeşime hep çok
şefkatliydi” diye sevgiyle anlatıyor.
Kız kardeşi Suzan Hanım’ın İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim
üyeliği yapmış olan ve “Türk dili,
nereden geliyor, nereye gidiyor?”
isimli kitabın yazarı Doç. Dr. Ali
Fehmi Karamanlıoğlu ile evli oldu-
ğunu belirten Güzin Hanım, “Kız
kardeşim, 1973’te eşini kaybettikten
sonra ömrünü onun Türk dili üzerine
yazdığı kitaplarını bastırmaya adadı
ve hepsini bastırdı” diyor. Güzin 
Karaveli ve kardeşi Suzan Karaman-

lıoğlu, iki buçuk yıl önce Şenesen-
evler Rezidans’a yerleşiyor. İki kız
kardeş, öğretmenlik yapan Suzan
Hanım’ın Beşiktaş Kız Lisesi’nden bir
meslektaşı vasıtasıyla ilk açıldığı yıl-
larda Yakacık Rezidans’ı gezip görme
şansını yakalıyor. Güzin Hanım’ın, eşi
Yusuf Bey’i kaybetmesinden sonra da
pek çok tanıdıkları onları Darüşşa-
faka Rezidansları’na yerleşmeleri
için teşvik ediyor: “Maltepe Rezidans
bağışçısı Fethiye Güner, Şenesen-
evler Rezidans bağışçısı merhum
Moris Bolay, rezidansları o kadar
methettiler ki, tekrar gelip gezdik.
Şenesenevler tarafında kardeşimin
arkadaşları ve akrabalarımız olduğu
için buraya gelmeye karar verdik”
diyor. 

“Darüşşafakalı Mahmut Cûda,
kız kardeşimin portresini
yaptı”
Rezidansa yerleştikten sekiz ay sonra
kardeşini kaybeden Güzin Karaveli,
“Suzan’ın eşi Ali Karamanlıoğlu’nun
amcası aynı zamanda Darüşşafakalı
olan ünlü ressam Mahmut Cûda idi.
Mahmut Cûda, yakınlarının portresini
yapmazdı. Ancak Suzan’a, ‘Ben senin

portreni yapacağım’ dedi. Tabii bütün
aile şaşırdı. Çünkü Mahmut Cûda,
yakınlarının portresini yapmazdı. Bir
de evlenirlerken güzel bir tablo ver-
mişti onlara. Bu tablolar sonradan
satıldı” diye anlatıyor. Kıymet Giray’ın
yazdığı “Mahmut Cûda” kitabından
Cûda’nın Darüşşafakalı olduğunu
öğrendiğinde büyük heyecan yaşa-
dığını belirten Karaveli, “Darüşşa-
faka’nın 150. yıl gecesindeki filmde
Mahmut Cûda’yı gördüğümde çok
duygulandım. Öyle ki ertesi gün
Darüşşafaka’da okuyan bir öğren-
cinin bir yıllık eğitim giderini bağışla-
yarak, Darüşşafaka velisi oldum” diye
konuşuyor.

Unutamadığı bir anısını sorduğu-
muzda, düğün hazırlıklarını anım-
sayan Güzin Karaveli, “Eşimin
ağabeyi o zaman Bomonti’de bira
fabrikasının müdürüydü. Paşabah-
çe’nin müdürüyle de samimi görüşü-
yormuş ve ona, ‘benim kardeşim
evleniyor, ne yapacağız?’ diye danış-
mış. O zaman şimdiki gibi dükkâna
gidip beğenmek falan yok ki… O da
‘sen merak etme’ demiş ve Paşa-
bahçe’ye ufak cam kâseler yaptırmış.
Kiloyla badem şekerleri alındı. Çoluk
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Eğitime çok önem veren bir annenin
kızı olarak Darüşşafakalı çocukların
iyi bir eğitim alarak geleceğe hazır-
lanmasına destek olmaktan dolayı
büyük mutluluk duyduğunu söyleyen
Karaveli, “Kardeşim Suzan hatıra

“Her şeyim
Darüşşafaka’ya 
kalsın”

PORTRE



çocuk görümcemin evinde bunların
içini doldurduk. Çocuklar tüller kesti,
bağladı. O gün sanki bir kına gecesi
gibi oldu, o kadar eğlendik ki, o günü
hiç unutamıyorum” diye bu güzel
günün anısını paylaşıyor ve o günden
beri sakladığı cam kâseyi gösteriyor
bize...

“Evde olsaydım şimdi ben, 
yapayalnız ne yapardım?”
Eşiyle birlikte Türkiye ve Avrupa’da
çok yer gezdiklerini kaydeden Güzin
Karaveli’nin gittikleri yerlerden aldık-
ları ufak tefek hatıralar bugün oda-
sını süslüyor. Yeni yuvasına alıştığını
ve mutlu olduğunu ifade eden Güzin
Hanım, “Burada hoş vakit geçiriyo-
ruz. Geziler oluyor. Yeter ki ben iyi
olayım. En ufak bir şeyde bakıyorlar,

doktora gidiyoruz. Bazen düşünüyo-
rum da evde olsaydım şimdi ben, ya-
payalnız ne yapardım? Burada her
şey programlı. O kadar çabuk geçiyor
ki günler. Boş vaktimiz yok. Bazen,
bilhassa pazar günleri, kahvaltımı
odamda yapıyorum. Evime de gidip
kalıyorum. Doktorlar, hemşireler,
hepsi ellerinden geleni yapıyorlar.
Garsonlar fevkalade insanlar. Burası
nasıl seçiyor o kadar iyi insanları?
Temizlikçisi, işçisi, resepsiyondak-
iler, sosyal hizmet uzmanı, hepsi
öyle. Çok şükür Allah’a...” diyerek
memnuniyetini ifade ediyor. Güzin
Karaveli, geçimli, pozitif, yumuşak bir
insan... “Ben yavaş bir insandım.
Mesela eşim, bana  sinirlense ben
ona cevap veremezdim duyulur diye.
Bir yere kaçardım, mesela mutfağa

giderdim. Ama iki üç gün sonra ‘niye
sen bana o gün kızdın söyle bakalım’
diye sorardım. O da bakarsın bir
çiçek almış gelmiş. Hiç kimseyle
kavga etmedim. Otuz beş sene kız
kardeşim bizimle yaşadı. Mesela kırk
yılda bir bir şey olur, kardeşim
odasına çekilir, eşim odasına çekilir.
Ben kardeşim haklı olsa bile eşimin
yanına giderdim. O da durur durur
birkaç saat sonra ‘Güzin haydi
kardeşin üzülmesin onun yanına git’
derdi. Ben hiç darılmadım, hiçbir
mevzu olmamış gibi davranmışımdır
hep. Bu huy bize annemizden geçti”
diye anlatıyor.

“Herkes kendi dairesinde
dilediği gibi yaşıyor”
Rezidansta da çevresiyle iyi ilişkiler
içinde olan Karaveli, dilediği zaman
yalnız kalabildiği, dilediği zaman da
ortak yaşam alanlarında diğer üye-
lerle buluşup ahbaplık edebildiği için
memnun... Herkesin birbirinin oda
mahremiyetine saygı gösterdiğinin
altını çizen Karaveli, “Ben mutluyum.
Dairemde ibadetimi yapıyorum.
Kurânımı okuyorum. Herkes kendi
dairesinde dilediği gibi yaşıyor.
Arkadaşlarımla birbirimizi çağırır
çaya gideriz. Çaydan sonra hava
güzel olursa bahçeye çıkıyoruz.
Yemekten sonra dokuza kadar otur-
duğumuz oluyor” diyor.

Ekim’13 / Darüşşafaka Rezidans 55

defteri tutmuş. Benim hiç haberim
yoktu. Vefatından sonra başucundaki
komodinleri temizlerken buldum. O
hatıra defterinde ne yazıyor biliyor
musunuz? ‘Ben evvela ölürsem her
şeyim Darüşşafaka’ya kalsın…
’ Ben de her zaman ‘Bir talebe 
okutsam’ derdim. Neden? Çünkü
ben hep akraba evinde okudum. 
Çok zor oluyor bir başkasının evinde

okumak. Onun için şimdi burada
gönlüm rahat” diyerek duyduğu
huzuru ifade ediyor ve ekliyor:
“Darüşşafakalı öğrencilerin hepsini
çok seviyorum. Burada mükemmel
yetişiyorlar. Allah hepsine zihin açık-
lığı versin, çok mutlu olsunlar. Güzel
çalışsınlar, memleketimize iyi insan-
lar olarak yetişsinler. Vatana, millete
hayırlı olsunlar…” 

GÜZİN KARAVELİ



Atifet Usmanbaş 1923, Prof. Dr. İlhan
Usmanbaş 1921 doğumlu… 1940’lı
yıllarda opera tutkusunun peşinden
giden Atifet Hanım, tam 32 yıl boyun-
ca pek çok operada rol alıyor. Kari-
yerinin zirvesindeyken operayı bı-
rakan Atifet Hanım, ardından 
bilgisini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Mühendis olmayı planlarken müzik
tutkusunun peşinden giden İlhan 
Usmanbaş, yaptığı bestelerle sadece
Türkiye’de değil dünyada takdir top-
lamış bir sanatçı… Besteleriyle pek
çok ödül alan ve “devlet sanatçısı”
unvanı verilen Prof. Dr. Usmanbaş,
2011 yılına kadar öğretim üyesi

olarak genç kuşakları yetiştirmeye
devam ediyor.

Eğitimin önemine inançlarından
ötürü Darüşşafaka’nın hem vasiyet
hem de rezidans bağışçısı olan Us-
manbaş çifti, 60 yıldır aynı yastığa baş
koyuyor. Dergimiz için ziyaret etti-
ğimiz Usmanbaş çifti, zarafetle bizi
karşıladı. Doksan yıllık ömürlerinden
kesitler sunan fotoğraf albümlerinin
yapraklarını çevirdikçe hiç durmadan
üretmiş, ürettikleriyle mutlu olmuş,
düşlerini gerçekleştirmiş Usmanbaş
çiftinin muhteşem yaşam öyküsüyle
karşılaştık.

Atifet Hanım sohbete, “Ben doğdum

doğalı, bütün oyunlarımı şarkı söyle-
yerek, dans ederek oynardım. Benim
için hayat şarkı söylemek, dans et-
mekti. Daha dört-beş yaşından beri
idealim buydu. Birgün anneme, ‘Öyle
bir okul olsa ki her şey şarkılı olsa’
dedim. Meğer varmış, konservatuvar-
mış o… Bu insanın içinden gelen kıpır
kıpır bir his ve nereye götürürse
gidiyorsunuz” diye başlıyor. 

1940’ta İstanbul Belediyesi Konser-
vatuvarı Şan Bölümü’ne giren Atifet
Hanım, orada Alice Rosenthal’ın
öğrencisi oluyor. İlk üç ay sonunda
bir öğrenci konserinde söylemeye
başlıyor ve sınıf atlıyor. 1942-1943

Darüşşafaka Rezidans / Ekim’1356

“İkimiz de yıllar boyu ülkemizin
gelecek kuşaklarını yetiştirmek
için çalıştık ve hep şunu gördük: 
Milletimizin okumaya çok 
ihtiyacı var. Birgün televizyonda
bir beyefendi konuşuyordu.
Hayranlıkla kendisini izlerken
‘Ben, Darüşşafaka’da yetiştim’
dedi. Bir toplantıda çok kültürlü
bir hanımefendiyle tanıştım,
‘Ben, Darüşşafakalıyım’ dedi.
İşte Türkiye’nin böyle insanlara
ihtiyacı var. Bu kadar güzel, 
bilgili, kültürlü insanı kim
yetiştirdi? Darüşşafaka. Onun
için Darüşşafaka’yı seçtik.”

“Hayatımızın bu döneminde 
en yakınımız Darüşşafaka…”

PORTRE
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yılları arasında Ankara Devlet Kon-
servatuvarı Şan-Opera Bölümü’ne
giren Atifet Hanım, “Sınavı yatılı
kazanmak çok zordu ama kazandım.
Böylece Ankara’ya gittim. Hocalarım
içimdeki aşkı fark ettiler. Son sınıf-
tayken mütemadiyen başrol oyna-
dım” diyor.

Beş yıllık konservatuvar eğitiminin
ardından 1948’de mezun olan Atifet
Hanım’a operacı olma kararını
ailesinin nasıl karşıladığını sorunca,
“Karşı çıkmadılar, çünkü dinlemeye-
ceğimi biliyorlardı. Hayatımın hiçbir
döneminde asi değildim. Herkesin
sözünü dikkatle dinler, kendime göre
yakıştırır ve iyi olanı yapardım” diye
yanıtlıyor.

Unutulmayan roller
1942’de sahneyle tanışan Atifet
Hanım, ilk büyük rolünü sanki dün-
müş gibi anlatıyor: “İlk rolüm son
sınıftayken Carmen’de ‘Micaela’ diye
çok mühim bir roldü. Çok zordur.
Talebeyken de Satılmış Nişanlı’da
‘Esmeralda’ rolünde dans edip, şarkı

söylüyordum.”

Ankara Devlet Operası sanatçısı
olarak 1948’den 1974’e kadar 28
değişik rolde görev alan Atifet Hanım,
Sevil Berberi’nde Rosina, Palyaço-
lar’da Nedda, Tiefland’da Nuri,
Yarasa’da Adele, Aşk İksiri’nde Adina,
Manon’da Manon, Don Juan’da 
Zerlina, Telefon’da Lucy, La 
Boheme’de Musetta, Serva 
Pardona’da Serpina, Carmen’de 
Micaela, Vah Gogh’ta Rachelle, 
Turandot’ta Liu, ayrıca Şen Dul, 
Paganini, Çingene Baron, Tebessüm-
ler Diyarı gibi operetlerde değişik
rollerde oynuyor. Bu noktada unuta-
madığı rolün hangisi olduğu
sorusuna, “Turandot’ta Liu ve
Manon’da Manon” diye yanıtlıyor.

Zirvedeyken veda etti
1974’te şan pedagogu olarak 
İstanbul Devlet Operası’na atanan 
Atifet Hanım, “Son rolüm Turandot’ta
Liu oldu. Hayatım boyunca hep
mesleğimi en yüksek noktada bırak-
mayı istedim. Çünkü tam tepedey-

ken bırakmak çok güzel bir duygu...
Bu düşümü de gerçekleştirdim, hatta
Necil Kazım Akses Hocam, “Atifet
senin bu yaptığını dünyada çok az
insan yapabilir” demişti. 

25 yıl genç nesilleri yetiştirdi
Operadan ayrıldıktan sonra Mimar
Sinan Üniversitesi Şan Opera
Bölümü’nde öğretim görevlisi olan
Atifet Hanım, “Hocalık tabii 
çok güzel bir şey… Ben her şeyi hep
sesimle gösterdim çocuklara…
Mesela bir opera aryası verdiğim
zaman talebeme arya söyleyen
kadının karakterini, bütün bunları
tarif ediyor hatta oynuyordum. Bu ne-
denle çok iyi talebelerim çıktı: Rah-
metli Zehra Yıldız, Gülay Sözgen,
Ahmet Öncül, Sema Tüzün, Ruhsal
Öcal, Nilgün Akkerman, Ulya Tekrin
Bruks, Sevil Yarar, Zafer Erdaş,
Gökhan Ürben…” Otuz iki yıl sahne
tozu yutan, 25 yıl ise hocalık yapan
Atifet Hanım’a hangisinin kendisi için
daha özel olduğunu sorduğumuzda
şöyle yanıtlıyor: “Tabii sahnede ol-
manın değeri hiçbir şeyle ölçülmez
ama bunu bir başkasına aktarmak da
dünyanın en büyük zevki. Bir insan
yetiştiriyorsunuz. Bir fidan düşünün,
toprağına bakıyor, suyunu veriyor-

ATİFET - İLHAN USMANBAŞ

Atifet Usmanbaş, 1963-1964 döneminde oynanan 
La Serva Padrona oyununda bir sahnede görülüyor.



sunuz, büyüyor, sizi geçen bile
oluyor.” 

Türkiye’de opera sanatçısı olmanın
zorluklarını sorduğumuzda, “Eğer
mesleğinize aşıksanız her zorluğuna
katlanıyorsunuz. Ben, hiçbir zaman
kimseye kendimi beğendirmeye
çalışmadım. Çünkü kendi muhitim-
de takdir ve alkış alıyordum” diyor.

“O kadar güzel öldünüz ki…”
Yıllar boyu sayısız anı biriktiren Atifet
Hanım, birkaç anısını da bizimle pay-
laşıyor:“ Turandot’ta Liu rolünde
küçük bir köle kızı oynuyordum.
Orada bir ölüm sahnesi var. Kız, inti-
har ediyor. O sahneyi seyreden Dış
İşleri Eski Bakanlarımızdan Feridun
Cemal Erkin, oyundan sonra bana

çiçek göndermiş ve şu notu yazmıştı:
‘O kadar güzel öldünüz ki, dua ettim
gerçekten ölmemeniz için’…”

“Bu bizim Atifet değil mi?”
Ardından başka bir anısını gülümse-
yerek aktarıyor: “Birgün İsmet İnönü
ve eşi gelmişti. İnönü ailesini, zaten
tanıyordum. Malum İsmet Bey’in ku-
lağı az duyuyordu. Sahneye çıktım, o
sırada İnönü’nün sesi duyuldu ‘Bu
bizim Atifet değil mi?’ Bütün orkestra
ve salon gülmeye başladı: Sonra sah-
nenin arkasına geldi. Herkesin elini
sıktı. Ardından ‘Ben, seni tanıdım’
dedi.” 

Müziğe adanmış bir ömür:
Prof. Dr. İlhan Usmanbaş
İlhan Usmanbaş, 1921’de İstanbul’da

doğar. Ailesi o, iki yaşlarında iken 
Ayvalık’a göçer, çünkü avukat olan
babası mübadeleyi en yoğun yaşayan
yörelerin başında gelen Ayvalık’ta
hukuki sorunlarla ilgilenmeyi
seçmiştir. Bu seçimin büyük besteci
üzerindeki etkisini şu cümlelerinden
anlıyoruz: “O yıllar Ayvalık müthiş
hareketli, adeta kendi içinde yaşayan
bir kentti. Herkes farklı yerlerden bir
şeyler getirmişti. Kimisi Girit’ten
kimisi Makedonya’dan kimisi Midilli’-
den kimisi İstanbul’dan... Son derece
müthiş, besleyici ve çok güzel bir
kültür çorbasıydı… Elbette, böyle 
bir ortamda büyümek beni müthiş
etkiledi.”İlk ve ortaokulu Ayvalık’ta
bitiren İlhan Bey, müziğe çok küçük
yaşta İstanbul’da okuyan ağabeyi
Orhan Usmanbaş’ın armağan ettiği 
viyolonselle başlıyor: “Ağabeyim, 
İstanbul’dan hediye olarak bana bir
viyolonsel getirdi. Nasıl çalınacağını
biraz gösterdi. Ardından kendi

“Devlet konservatuvarı yatılı öğrencisi olarak biz de bir çeşit
Darüşşafaka hizmeti almış sayılırız. Aksi halde ikimizin de ailesi 
yıllarca bizi Ankara’da okutmaya cesaret edemezdi.”
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kendime çalışmaya başladım.
Galatasaray Lisesi’ne başladığımda 
viyolonsel hocamız vardı. Bu sayede
geliştirdim.”

“Türkiye’de mühendis
yetişiyor, besteci yok”
Lise yıllarında mühendis olmayı
isteyen İlhan Bey, fikrini değiştiren
olayı şöyle anlatıyor: “Galatasaray’-
daki son yılımda çok iyi piyano çalan
bir matematik hocam vardı. Sık sık
viyolonselimi alıp evine giderdim.
Birlikte çalışırdık. Benim kompo-
zisyon yaptığımı biliyordu. Birgün
bana, ‘İlhan, Türkiye’de mühendis
yetişiyor. Türkiye’de besteci yok.
Böyle çalıştığına göre acaba besteci
olmak ister misin?’ dedi. Böylece
benim kapalı duran kapımı açmış
oldu.”

60 yıllık hayat arkadaşını
buluş öyküsü
Liseden sonra İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölü-
mü’ne devam eden İlhan Bey, aynı
zamanda İstanbul Belediyesi 
Devlet Konservatuvarı’nda Sezai
Asal’dan viyolonsel ve Cemal Reşit
Rey’den armoni dersleri alıyor. Hayat
arkadaşı Atifet Hanım’la da burada
tanışıyor: “Atifet Hanım da o yıllar İs-
tanbul Belediye Konservatuvarı’nda
şan öğrencisiydi. Ben onun dikkatini
çekmedim ama o benim dikkatimi
hemen çekti. Birkaç öğle yemeğine
gittik. Sonra tesadüfe bakın ondan bir
sene önce ben de yatılı olarak Ankara 
Devlet Konservatuvarı’na gittim.
Böylece Ankara’da da görüşmeye
devam ettik. 1948’de ikimiz de mezun
olduk, aynı yıl hocalarımız nişan
yüzüklerimizi taktı, ardından da
hemen evlendik.” Nişan yüzüklerinin

takılış öyküsünü ise gülümseyerek
anlatıyor Usmanbaş çifti: “Konserva-
tuvarın bitmesine yakın Ankara’da bir
kuyumcuya yüzüklerimizin siparişini
vermiştik. Yüzükleri almaya gittiğimiz
gün kuyumcuda hocalarımız Necil
Kazım Akses ve Nuri Cemal Erkin ile
karşılaştık. Bizi orada nişanladılar.”

“Kendi kendini yetiştiren bir
toplum gibiydik”
İlhan Bey, o yıllarda Ankara Devlet
Konservatuvarı’ndaki atmosferi ise
şu cümlelerle aktarıyor: “Tiyatrocu-
lar, operacılar, besteciler, baleciler,
kemancılar, viyolonselciler hepimiz
bir aile gibiydik. İşin garip tarafı o za-
mana kadar opera görmemiş olan in-
sanlar, ilk defa kendileri opera
yapıyordu ve operanın ne olduğunu
yaparken öğreniyorlardı. Benim gibi
bestekarların eserleri ilk defa
oralarda çalınıyordu. Bir
çeşit kendi kendini
yetiştiren bir
toplum gibiydik.
Aslında Ankara’yı
da yetiştirmiş
olduk. Çünkü

Ankara bir kasabaydı. O kasaba, ilk
defa bir opera, devlet tiyatrosu
görüyordu.”

“Bu ülke bizi sıfırdan
yetiştirdikten sonra o bebeği,
ABD’de yalnız bırakmak
içimizden gelmedi”
Usmanbaş çifti, 1957’de Rockefeller
Bursu ile ABD’ye gidiyor. Atifet
Hanım, New York’ta İlhan Bey’in
bestelerinden oluşan sekiz konser
veriyor. Orada kalmaları için yapılan
tüm ısrarlara karşın Usmanbaş çifti
bir yılın sonunda Türkiye’ye geri
dönüyor. 

Dönme kararlarının gerekçesini
şöyle açıklıyor İlhan Bey: “Türkiye’de
bize ihtiyaç vardı ama orada kalmayı
seçen arkadaşlarımızı da kınamıyo-
rum. Hatta keşke biz de kalsaydık
dediğimiz zamanlar da oldu. Çünkü
orada yetişme ve ilerleme imkânları
çok farklıydı. Ama bu ülke bizi sıfır-
dan yetiştirdikten sonra o bebeği
orada yalnız bırakmak içimizden
gelmedi.”
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Öğrenci idi, müdür oldu
1942’de girdiği Ankara Devlet Kon-
servatuvarı’na 1964’te müdür olan
İlhan Usmanbaş, 1974’te de İstanbul 
Devlet Konservatuvarı’na müdür
olarak atanıyor. Daha sonra Mimar
Sinan Üniversitesi’ne bağlanan bu
kurumda Kompozisyon Ana Sanat
Dalı Başkanı olarak 1999 yılına kadar
görev yapıyor. Ardından İTÜ’ye bağlı
MİAM’da ve İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nda kompo-
zisyon ve çağdaş müzikler dersleri
veren İlhan Usmanbaş, Bilgi Üniver-
sitesi öğretim üyeliğinden 2011’de
ayrılıyor. Yani 93 yaşındaki İlhan 
Usmanbaş, yaklaşık iki yıl önce ken-
dini emekliye ayırıyor. Altmış yılı
aşkın süre hocalık yapan İlhan Bey,
sayısız yeteneği yetiştiriyor. Öğrenci-
leri arasında kimlerin olduğunu sor-
duğumuzda gülümseyerek, “Artık
isimlerini veremeyeceğim kadar
büyüdüler. Herkes profesör oldu”
diyor ve ekliyor: “Almanya’da
orkestra şefliği yapan Betin Güneş,
besteci ve eğitimci Özkan Manav, 
entelektüel bir felsefe profesörü gibi
metinler yazan Mehmet Nemutlu…” 

“Eğer yaptığınız müzik iyiyse
mükâfatını alıyorsunuz”
1954’te Fromm Müzik Ödülü’nü
(ABD), 1958’de Kousssewitzky
Ödülü’nü (ABD), 1967’de 
Wieniawsky Ödülü’nü (Polonya),
1969’da Bale Müziği Ödülü’nü
(İsviçre) alan İlhan Usmanbaş’a
1971’de “devlet sanatçısı” unvanı 
veriliyor. 

Aynı zamanda Sevda-Cenap And
Müzik Vakfı Altın Madalyası, Ulus-
lararası İstanbul Müzik Festivali
Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Boğaz-
içi Üniversitesi Fahri Doktorası sahibi
olan İlhan Bey, “Ben, belli birtakım
çalışmaların dünyada ortak olduğu
fikrindeyim. Dünya bugünlere ulaş-
mış bir müzik tarihini devralmış.
Eğer yaptığınız müzik iyiyse mükâ-
fatını alıyorsunuz” diyor.  

“3. Senfoni” ile “İşte Sevgili Viyolon-
sellerimiz” isimli orkestra eserini eşi
için besteleyen İlhan Usmanbaş, “En
son iki yıl önce bir beste yaptım.
Ancak kendimi tekrar etmekten 
korktuğum için beste çalışmalarını
bıraktım” diyor.

“Biz de bir çeşit Darüşşafaka
hizmeti almış sayılırız”
Darüşşafaka’nın hem vasiyet hem de
rezidans bağışçısı olan Usmanbaş
çiftine neden Darüşşafaka’yı seçtik-
lerini sorduğumuzda Atifet Hanım’-
dan yanıt geliyor: “İkimiz de yıllar
boyu ülkemizin gelecek kuşaklarını
yetiştirmek için çalıştık ve hep şunu
gördük: Milletimizin okumaya çok
ihtiyacı var. Birgün televizyonda bir
beyefendi konuşuyordu. Hayranlıkla
kendisini izlerken ‘Ben, Darüşşa-
faka’da yetiştim’ dedi. Bir toplantıda
çok kültürlü, harika bir hanıme-
fendiyle tanıştım, ‘Ben, Darüşşa-
fakalıyım’ dedi. 

İşte Türkiye’nin böyle insanlara ihti-
yacı var. Eşimle düşündük taşındık.
Bu kadar güzel, bilgili, kültürlü in-
sanı kim yetiştirdi? Darüşşafaka.
Onun için Darüşşafaka’yı seçtik.
Diğer bir noktada devlet konserva-
tuvarı yatılı öğrencisi olarak biz de
bir çeşit Darüşşafaka hizmeti almış
sayılırız. Aksi halde ikimizin de ailesi
yıllarca bizi Ankara’da okutmaya ce-
saret edemezdi.”

PORTRE

Maltepe Rezidans’ta kendilerine ait
daireleri olmasına karşın evlerinde yaşa-
maya devam eden Usmanbaş çifti, bunu
daha ileriki yaşlarını garantilemek için
yaptıklarını kaydediyorlar. Bu noktada sözü
alan Atifet Hanım, “Maltepe Rezidans’ı
gidip gezdik. Darüşşafaka, orada yaşamayı
seçen bağışçılarına son derece özenli
hizmet veriyor, bunu adımınızı attığınız

andan itibaren anlıyorsunuz. Fakat orada
kalmak yeni bir hayat düzeni. Biz de
düzenimizi bozmak istemiyoruz. Ancak
birgün, kendimize bakamaz duruma
gelirsek, kalacak yerimiz belli… Orası
bizim için büyük bir güvence… Her türlü
sıkıntımızda rezidansları arıyoruz, hemen
çözüm buluyorlar. Hayatımızın bu döne-
minde en yakınımız Darüşşafaka” diyor.
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“Birgün, kendimize bakamaz duruma gelirsek,
kalacak yerimiz belli...”



DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI

UNUTMAZ, UNUTTURMAZ!

Onlar, Darüşşafaka’nın yeşil-siyah demir kapısından içeri girdiklerinde dokuz, ayrıldıklarında ise on dokuz yaşında 
oluyorlar. Bizler, onların büyümelerine, gelişmelerine, başarıdan başarıya koşmalarına, akademik, sosyal ve kültürel 
açıdan tam donanımlı bir şekilde hayata atılmalarına destek oluyoruz. Amacımız; bu değişimi daha fazla çocuğun hayatına
taşıyabilmek. Siz de, Cemiyetimizin en önemli kaynağı olan bağışlarınızla bu amacın gerçekleşmesine katkıda bulunabilir,
eğitimle değişen yaşam öyküleri yazabilirsiniz!
“

“

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dan edebiyatımızın büyük üstadı Sait
Faik’e kadar Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sevdalı sayısız hayırseverin
mal varlığını bağışladığı Darüşşafaka, yetiştirdiği aydın gençlerle hem
bağışçılarının en büyük arzularını yerine getiriyor, hem de onların adlarını
sonsuza kadar yaşatıyor.

Bağış yöntemleri: Tümü eğitime destek sağlamak amacıyla yapılan bu
gelir aktarımlarının hukuki ve maddi olarak farklı yöntemleri var.

Bağış: Bağış yapmak isteyen kişi, sahibi olduğu herhangi bir taşınır
veya taşınmaz malı veya kira, telif vb. gibi ekonomik değer getiren bir
hakkı, Cemiyetimize bağışlayabilir. Medeni hakları kullanma ehliyetine
sahip herkes böyle bir bağışlama tasarrufunda bulunabilir. Kişiler, 
taşınmazlarını bağışlarken taşınmazın sadece kuru mülkiyetini
bağışlayıp; intifa hakkını kendilerinde saklı tutabilirler. Bu durumda
taşınmaz malın sadece kuru mülkiyeti Darüşşafaka Cemiyeti’ne
geçerken, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı vefatına kadar
bağışçıda kalacaktır. Bağışçının vefatı halinde, intifa hakkı kendiliğinden
sona erer. Ayrıca; belirli şartların ve yükümlülüklerin Cemiyetimiz 
tarafından yerine getirilmesi koşuluyla da bağış yapabilirsiniz.

Vasiyet bağışı: Vasiyet bağışı, kişinin vefatı durumunda geçerlilik
kazanan bir bağış türüdür. Ayırt etme gücüne sahip herkes vasiyet
bağışında bulunabilir. Dilerseniz noter huzurunda resmi olarak veya el
yazınız ya da sözlü olarak düzenleyeceğiniz bir vasiyetnameyle, herhangi
bir malınızı, malvarlığının tümünü veya belli bir kısmını Cemiyetimize
bağışlayabilirsiniz. Vasiyet bağışında bulunan herkes yaşadığı sürece
mallarını dileği gibi değerlendirme hakkına sahiptir. Darüşşafaka

Cemiyeti, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere gerekli hukuki yardımı
yapmaktadır.

Vasiyet bağışçılarımıza sunduğumuz bazı hizmetler:
• Gelir ve emlak vergi işlemlerinizi; vekalet vermeniz halinde hukuki

sorunlarınızı (kira takibi, kiracı davaları) takip ediyoruz.
• Acil sağlık sorunlarınızda özel ambulans hizmeti almanızı 

sağlıyoruz.
• Özel bakım gerektiren sağlık sorunlarınızda, belirli bir süre

Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nden faydalanabiliyorsunuz.
• Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerdeki indirimlerden 

yararlanabiliyorsunuz.
• Hastalandığınızda hastaneye götürülmenizi temin ediyor ve

tedavi sürecinizi takip ediyoruz.
• Sizin için üzerinde ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabileceğiniz

Cemiyet personelinin iletişim bilgileri yazan “Acil Durum Bilgi 
Kartları” oluşturuyoruz.

• Vefat durumunda defin işleminin dini kurallara uygun yerine 
getirilmesini sağlıyor, gerekiyorsa mezar yeri temin ediyor, kabir
bakımını yaptırıyor ve her yıl Kadir Gecesi mevlit okutuyoruz.

Vasiyet bağışıyla ilgili ayrıntılı bilgi için
0212 276 50 20 (425) numaralı telefondan veya 

nuray.apaydin@darussafaka.org 
adresinden Nuray Apaydın ile iletişime geçebilir,

444 1863 numaralı telefondan Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
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DOSYA

“İkinci Bahar”ın adresi:
URLA YAŞAM

Darüşşafaka Cemiyeti’nin hem rezidanslarıyla ileri yaş bakımında yarattığı özgün anlayış, kalite ve
deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmak hem de Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan 1.000’e
yakın babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencinin eğitimi için
sürdürübilebilir kaynaklar yaratmak amacıyla 2012’nin Haziran ayında hizmete açtığı Urla Yaşam
Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi, 55 yaş ve üstü kişiler için güvenli, nezih ve sıcak bir ortam sunuyor.



Ekim’13 / Darüşşafaka Rezidans 63

URLA YAŞAM

Darüşşafaka Cemiyeti’nin rezidans-
larıyla ileri yaş bakımında yarattığı
kalite ve deneyimi daha geniş kitle-
lere ulaştırmayı hedefleyen Urla
Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım
Merkezi, birinci yılını geride bıraktı.
İzmir’in denizi, havası, doğasıyla 
cennet köşelerinden Urla’da çam
ağaçları arasında hizmet veren tesis,
55 yaş ve üstü kişilere yeni arkadaş-
lar edinebilecekleri, güvenli, nezih ve
sıcak bir ortam sunuyor.

Aylık ücret karşılığı hizmet veren ve
116 oda/süit ile toplam 152 kişilik ka-
pasiteye sahip Merkez; televizyon sa-
lonu, restoran, kafeterya, dinlenme
salonu, hobi odası gibi ortak yaşam
alanlarını barındırıyor. Tek ve çift
kişilik oda seçeneği bulunan Urla
Yaşam, diğer huzurevlerinden farklı
olarak sakinlerine kendilerine ait

odalarda hayatlarını sürdürme
olanağı da tanıyor. Konukların kon-
foru, rahatlığı ve ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak dekore
edilen odalarda, banyo ve mini bir
mutfak da bulunuyor. 7/24 birinci
basamak sağlık hizmeti verilen Urla
Yaşam’da sakinlerin odaları düzenli
olarak temizleniyor, çamaşırları
yıkanıyor ve ütüleniyor. 

Sürekli ve dönemsel bakım
Toplam altı katlı Merkezin, Özel
Bakım Ünitesi olarak ayrılan iki
katında ise Alzheimer, Demans,
Parkinson, Paralizi, Pleji gibi hasta-
lıklara sahip, Dekübitis yaralı, kolos-
tomili, ağız yoluyla gıda alamayan
PEG’li, nazogastrik sondalı veya
ameliyat sonrası bakıma ihtiyaç

duyan 55 yaş ve üstü hastaların
sürekli veya dönemsel bakımları
yapılıyor. Darüşşafaka Cemiyeti’nin
güvencesi ve deneyimiyle yola çıkan
ve elde ettiği gelirle Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda okuyan 1.000’e
yakın babası veya annesi hayatta ol-
mayan, maddi durumu yetersiz,
yetenekli öğrencinin eğitimine kay-
nak yaratan Urla Yaşam gerek hizmet
verme şekli gerekse amacıyla fark
yaratıyor. 

Dergimizin bu sayısında Urla Yaşam
Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi’nin
Kurum Müdürü Neval Yıldız, Kurum
Doktoru Hakkı Kan, Sosyal Hizmet
Uzmanı Hakan Arı ve Tanıtım Uzmanı
Beliz Güneykaya ile bir araya gelerek,
geride bıraktıkları yılı değerlendir-
melerini istedik.



Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım
Merkezi Kurum Müdürü Neval Yıldız,
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölü-
mü’nden mezun… 2003’te ESA Vakfı
ES. Narlıdere Dinlenme ve Bakım
Evi’nde geriatri birimi sosyal
servisini kurma göreviyle çalışma
hayatına atılan Yıldız, gerek geriatrik
bakım gerekse yaşlı bireylerde aile
danışmanlığı konusunda uzman-
laşmış bir isim... 2010’da Urla Rezi-
dans’ta psikolog olarak göreve
başlayan Yıldız, 2012 yılında Urla
Yaşam Kurum Müdürü oldu. Urla
Yaşam’ın açılış kurdelasını kesen
isimler arasında yer alan Yıldız,
mesleğini neden keyif alarak ve
inançla yaptığını ilginç bir anısıyla
açıklıyor: “Gerek psikoloji okumam
gerekse geriatri alanında çalışmam-
da çok büyük emeği ve desteği olan
sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
Leblebici’yi 2012’de kanser nedeniyle
kaybetmiştik. Urla Yaşam’ı hizmete
açtığımızda bana gelen ilk  başvuru
sevgili hocamın annesi Mihri
Hanım’dan oldu. Bu tesadüf bende
hep buruk bir tebessüme yol açar. 
Hayatta herkesin bir misyonu
olduğuna inanırım, bu işi bu kadar
keyif ve inançla yapıyor olmamın
temelinde sanırım bu yatıyor.”

Urla Yaşam’ın geride kalan bir yılını
değerlendiren Yıldız, “Urla Yaşam
son derece hızlı ve bir o kadar da 
keyifle büyüyen bir proje. Bir yıl
içinde gerek yaşayan sakinlerimiz
gerekse çalışan ekip olarak çok 

keyifli anlara tanık olduk, imza attık.
Temel hedefimiz hep, Darüşşa-
faka’ya yakışır hizmeti sunmak, her
şeyin en güzelini, en doğrusunu yap-
mak oldu. Şu an özel bakım birimi-
mizde ek katımızı hizmete açtık. Dinç
birimimizde de her geçen gün yeni
bir sakinimizi ailemize katıyoruz.
Artık Urla Yaşam öneri ve referans-
larla sakin kaydı almaya başlayan bir
kuruma dönüştü. Kalan üye ve üye
yakını memnuniyetimiz oldukça yük-
sek. Artık biz sakinleri ve çalışan-
larıyla gerçekten büyük ve mutlu bir
aileyiz demekten hiç çekinmiyoruz”
diye konuşuyor.

Urla Yaşam’ın özel bakım alanında

hizmet vermekle birlikte dinç sakin
sayısında da ciddi artışının olduğunu
kaydeden Yıldız, “Daha önceki rezi-
dans deneyimimizden de yola çıka-
rak dinç sakinlerimize yeni ortak
yaşam alanları yaratmak, hobi çalış-
maları başlatmak, kurum içi etkin-
likler düzenlemek gibi yürüttüğümüz
projeler var. Kış mevsiminin gelme-
siyle birlikte keyifli bahçemize biraz
veda edip binamız içinde bulunan
kütüphane, TV alanı gibi mekanlarda
ortak paylaşımların hakim olacağı
sinema saatleri, tombala geceleri,
kitap kulübü, nostalji geceleri gibi

yeni etkinlikler yapmayı planlıyoruz”
bilgisini veriyor.

Urla Yaşam’ın 7 gün 24 saat hekim
ve sağlık ekibiyle hizmet verdiğini
söyleyen Yıldız, “Ayrıca tek kişilik 
oda seçeneği ve oda dizaynlarıyla
sakinine evinde kalıyor hissini
yaşatıyor. Aileler tatile çıkarken,
çeşitli hastalıklardan ya da sadece
yalnızlıklarından dolayı bakıma veya
güvenli bir ortama ihtiyaç duyan aile
büyüklerini gözleri arkada kalmadan
dönemsel olarak Urla Yaşam’a ema-
net edebiliyor. Yine geçirilen bir 
operasyon sonrası kişi nekahet
dönemini Urla Yaşam’da geçirebi-
liyor” diyor.
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“Urla Yaşam son derece hızlı ve bir o kadar da keyifle büyüyen bir
proje. Bir yıl içinde gerek yaşayan sakinlerimiz gerekse çalışan ekip
olarak çok keyifli anlara tanık olduk, imza attık. Temel hedefimiz
hep, Darüşşafaka’ ya yakışır hizmeti sunmak...”

“Büyük ve mutlu bir aileyiz”

DOSYA
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Bünyesinde Özel Bakım Ünitesi
barındıran Urla Yaşam, sağlık hizmeti
açısından oldukça ileri noktada…
Uzman hekim, hemşire, psikolog,
sosyal hizmet uzmanı ve yaşlı bakım
personeliyle 7/24 sakinleri için
hizmet veren Merkezin sağlık biri-
minin başında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra aile hekimliği
alanında ihtisas yapan Uzm. Dr.
Hakkı Kan bulunuyor. Temmuz
2012’den beri Urla Yaşam Özel
Huzurevi ve Bakım Merkezi’nde
kurum hekimliği görevini yürüten
Uzm. Dr. Kan, Merkezde verilen
sağlık hizmetini dinç birim ve Özel
Bakım Ünitesi olmak üzere ikiye
ayırıyor. Dr. Kan, dinç birimde verilen
sağlık hizmetini şöyle özetliyor:
“Öncelikle sakinlerimizin kronik
hastalıklarını takip ediyor, periyodik
muayenelerinin teminini sağlıyor, te-
davi süreçlerini kontrol altında tutu-
yoruz. Örneğin, ilaçlarını alamayan
sakinlerimizin ilaç saatlerini düzen-
liyor, saatinde ilaçlarını almalarına
yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra
poliklinik hizmeti veriyoruz. Herhangi
bir sağlık sorunlarında muayenelerini
yapıyor, gerekirse sevklerini gerçek-
leştiriyor, gerekli randevularını 
alıyoruz” bilgisini veriyor.

Özel Bakım Ünitesi’nde daha kap-
samlı sağlık hizmeti verildiğini be-
lirten Kan, “Burada Alzheimer,
Demans, Parkinson, Paralizi, Pleji
gibi hastalıklara sahip, Dekübitis
yaralı, kolostomili, ağız yoluyla gıda
alamayan PEG’li, nazogastrik sondalı
veya ameliyat sonrası bakıma ihtiyaç
duyan 55 yaş ve üstü kişilerin sürekli
veya dönemsel bakımlarını yapıyoruz.
Özetle; yaşamak için bir başkasına
ihtiyaç duyan kişilere hizmet veri-
yoruz. Bu noktada tıbbi ekipman
açısından hemen hemen bir devlet
hastanesinin imkânlarına sahibiz.”
diyor.

Ünitede TV odası, dinlenme salonu,
oyun odası gibi ortak yaşam alan-
larının da bulunduğuna değinen Kan,
“Biz sadece sakinlerimizin ilaç takip-
leri ve tıbbi tedavileriyle ilgilenmi-
yoruz. Onlar için sosyal bir yaşam
alanı da sunuyoruz ve buradaki
yaşamdan keyif almaları için çalışı-
yoruz” diye anlatıyor.

Kan, “Bir yıllık geçmişimize karşın
İzmir ve çevresinde özel bakım de-
nildiğinde akla gelen ilk kurumlardan
biri olmayı başardık. Bunun en
önemli nedeni Ünitemizde kalan
sakinlerin ve yakınlarının yüksek
memnuniyetleri…” görüşünü dile ge-

tiriyor. Hasta yakınlarının kendile-
rine verilen özel şifrelerle internet
üzerinden 7/24 hastalarını izleye-
bildikleri Ünitede verilen hizmetin
Türkiye’de çok önemli bir açığı kapat-
tığını kaydeden Dr. Kan, “Ayrıca bu
alandaki kalite standartlarını da yük-
selttiğimize inanıyorum. Ünitemize
geldiğinde yatağa bağımlı olan ya da
beslenme sondasıyla yaşamını
sürdüren kimi sakinlerimiz, gördük-
leri tedavi sonrasında dinç birimimize
geçti ya da yürüyerek buradan ayrıldı.
Bir başkasına bağımlıyken burada
gördükleri tedavi ve bakım hizmeti
neticesinde yaşamlarını yeniden
kendi başlarına idame ettirmeye
başladılar” bilgisini paylaşıyor.

Urla Yaşam Kurum Hekimi Hakkı Kan, “Bir buçuk yıllık geçmişimize
karşın İzmir ve çevresinde özel bakım denildiğinde akla gelen ilk 
kurumlardan biri olmayı başardık. Bunun en önemli nedeni Ünitemizde
kalan sakinlerin ve yakınlarının yüksek memnuniyetleri” diyor.

“Bir devlet hastanesinin
imkânlarına sahibiz”

URLA YAŞAM



Güler yüzlü, saygılı, profesyonel
kadrosuyla konuklarına “daha iyi bir
hayat” sunmak amacıyla faaliyet
gösteren Urla Yaşam, gerek etkinlik-
leri gerek sağlık olanaklarıyla
huzurevinin çok ötesinde bir anlayışla
hizmet veriyor. Bu anlayıştan ötürü
Merkezin ileri yaş bakımında tercih
noktası haline geldiğini belirten Urla
Yaşam Tanıtım Uzmanı Beliz
Güneykaya, insanların artık daha
ileriki yıllarını planladığına dikkat
çekiyor. Buna karşın insanların böyle
bir kararı vermede zorlandığını vur-
gulayan Güneykaya, “Neticede yıllar-
ca yaşadıkları evlerinden,

kentlerinden ya da semtlerinden
ayrılmaları gerekiyor. Yepyeni bir
yaşam şeklinin içine giriyorlar. Bu
kararın zorluğunun biz de farkın-
dayız. Bu nedenle Merkezimize
başvuran tüm sakinlere deneme
kalışı öneriyor, iki gece misafir edi-
yoruz. Böylelikle kurumu yakından
tanıyor, diğer sakinlerle tanışıyor,
personelle iletişime giriyor, yemek-
leri tadıyor, burada verilen hizmetler-
den yararlanıyor,  yaşam tarzını
görüyor ve kararlarını öyle veriyorlar.
Çünkü burası onların evi, yuvası ola-
cak. O sıcaklığı, güveni hissetmelerini
istiyoruz. Ne mutlu ki bugüne kadar
deneme kalışı yapıp da buradan
memnuniyetsizlikle ayrılan kimse ol-
madı” diyor.

Urla Yaşam’ın bir Darüşşafaka kuru-
luşu olmasının insanlara güven duy-
gusu verdiğinin altını çizen Güney-
kaya, “Buranın bir Darüşşafaka kuru-
luşu olduğunu bilmeden gelenler,
bunu öğrendiklerinde çok rahatlıyor.
Elde edilen gelirin eğitime kaynak
yaratması bile insanların karar ne-
deni olabiliyor” görüşünü dile ge-

tiriyor. Urla Yaşam’ın çekim merkezi
olmasında Özel Bakım Ünitesi’nin
önemli bir rolü olduğuna değinen
Güneykaya, “İnsanlar, ciddi bir sağlık
sorunu yaşadıklarında ya da yaşam-
larını kendi başlarına idame ettire-
meyecek noktaya geldiklerinde
evlerinde bakılmak yerine kurumdan
ayrılmadan bakım ünitemizde
yaşamlarını devam ettirmek istiyor-
lar” diyor.

Urla Yaşam Özel Bakım Ünitesi’nin
dönemsel bakım hizmetinin yoğun
ilgi gördüğünü kaydeden Güneykaya,
“Geride bıraktığımız dönemde seya-
hate ya da tatile çıkacak pek çok
insan, kısa bir dönem için evine
bakıcı almak ve en değerlisini tanı-
madığı birine teslim etmek yerine
Merkezimize başvurdu. Böylelikle
hem profesyonel hizmet aldı hem de
gözü arkada kalmadı. Çeşitli ameli-
yatlardan sonra nekahet dönemlerini
ünitemizde geçiren sakinlerimiz de
oluyor. Mesela şu an kalça protezi
ameliyatı geçiren iki üyemiz iyileşme
dönemlerini ünitemizde geçiriyorlar”
diye konuşuyor. 

Darüşşafaka Rezidans / Ekim’1366

Urla Yaşam Tanıtım Uzmanı Beliz Güneykaya, “Merkezimize başvu-
ran tüm sakinlere deneme kalışı seçeneği sunuyor, iki geceye kadar
misafir edebiliyoruz. Böylelikle kurumu yakından tanıyor, diğer
sakinlerle tanışıyor, personelle iletişime giriyor, yemekleri tadıyor,
burada verilen hizmetlerden yararlanıyor,  yaşam tarzını görüyor ve
kararlarını öyle veriyorlar. Ne mutlu ki bugüne kadar deneme kalışı
yapıp da buradan memnuniyetsizlikle ayrılan kimse olmadı” diyor.

“İnsanlar artık daha ileriki 
yıllarını planlıyor”

DOSYA



Sakinlerine canlı bir sosyal yaşam
ortamı sunmak hedefiyle çalışan Urla
Yaşam Sosyal Hizmetler Birimi, dinç
birim ve Özel Bakım Ünitesi’nde
kalan sakinleri için ayrı ayrı etkinlik
programları oluşturuyor. İkinci 
baharlarını Urla Yaşam’da geçirmeyi
seçen sakinlerin birbiriyle kaynaş-
maları için tesis içinde farklı etkinlik-
ler organize ediliyor. Doğum günü,
Anneler Günü, Babalar Günü, Öğret-
menler Günü gibi özel günleri 
unutulmuyor, dini ve milli bayramlar
anlamlarına uygun kutlanıyor.
Üyelerin konser, tiyatro, sinema gibi
etkinliklere katılımları sağlanıyor,
yakın yerlere geziler düzenleniyor.

Etkinlik programını aylık olarak
hazırlayarak, üyelerle paylaştıklarını
ifade eden Urla Yaşam Sosyal Hizmet
Uzmanı Hakan Arı, “İzmir ve Urla’ya
servislerimiz var. Sakinlerimiz 
dilerse cumaları klasik müzik kon-
serlerine katılabiliyor ya da perşem-
beleri alışveriş merkezlerine
gidebiliyor. Çevremizdeki ören yer-
lerine geziler düzenliyoruz, festival-
lere katılım sağlıyoruz. Tesis içinde
şiir dinletisi, konser, sinema göste-
rimleri gibi etkinlikler yapıyoruz.
Etkinliklerimizi aylık olarak sakinle-
rimize duyuruyoruz. Katılmak iste-
dikleri takdirde kurum aracımızla
mutlaka bir sağlık personeli ve
sosyal hizmet uzmanı eşliğinde bu
aktiviteleri gerçekleştiriyorlar” bil-
gisini veriyor.

Özel Bakım Ünitesi’nde kalan sakin-
ler için de farklı etkinlikler organize
ettiklerini kaydeden Arı, “Sakinleri-
mizin günlük  bakım programının

yanı sıra sosyal hayattan kopma-
maları, hayata daha sıkı sarılmaları
için etkinlikler düzenliyoruz. Fiziksel
durumu elveren tüm sakinlerimiz
kendi katlarındaki ortak yaşam alan-
larında  vakit geçiriyor, doktorumu-
zun onayıyla çay saatlerinde terasa,
bahçeye çıkarıyoruz, kısa mesafeli
geziler gerçekleştiriyoruz ve yatağa
bağımlı sakinlerimiz haricindeki tüm
özel bakım sakinlerinin bu gezilere
katılmasına gayret ediyoruz” diye an-
latıyor. 

Satranç, dama, domino, okey, tavla
gibi oyunların bulunduğu hobi
odasının özellikle kış aylarında daha
aktif kullanıldığını ifade eden Arı,

“Etkinlik programını hazırlarken
sakinlerimizden gelen talepleri göz
önünde bulunduruyoruz. Örneğin;
onlardan gelen talep doğrultusunda
öykü dinleti günleri düzenledik”
diyor. 2014 yılında sakinlerin ilgi
alanları ve beklentileri doğrul-
tusunda farklı etkinlikler gerçek-
leştirmeyi hedeflediklerini kaydeden
Arı, “Çok genç bir kurum olan Urla
Yaşam’ı güzel bir şekilde büyütmeye
çalışıyoruz. Buranın alanında örnek
bir yapı olmasını istiyoruz.
Darüşşafaka geleneğinde var olan
kalite anlayışını burada da yaşatmak
ve daha da yükseğe çıkarmayı hedef-
liyoruz” diyerek sözlerini noktalıyor.
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Canlı bir sosyal hayat

“Ören yerlerine geziler düzenliyoruz, festivallere katılım sağlıyoruz.
Tesis içinde şiir dinletisi, konser, sinema gösterimleri gibi etkinlikler
yapıyoruz. Etkinliklerimizi aylık olarak sakinlerimize duyuruyoruz.
Katılmak istedikleri takdirde kurum aracımızla mutlaka bir sağlık
personeli ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde bu aktiviteleri 
gerçekleştiriyoruz.”

URLA YAŞAM
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Urla Yaşam’ın sakinleri arasında yer
alan Sedat ve Fikriye Özbeyler, lise
yıllarında başlayan arkadaşlıklarını
1948 yılında evliliğe taşıyor. Sedat
Bey, 1921 doğumlu… İzmir Ticaret
Lisesi’nin ardından üniversite eğiti-
mini İstanbul’da tamamlıyor. Çalışma
hayatına Ticaret Bankası’nda başlı-
yor, Buğday Bankası’na müdür olu-
yor. Emekli olduktan sonra ticarete
atılan Sedat Bey, İzmir’de “Gözde
Bebe” adı altında bebek eşyaları
satan bir mağaza açıyor. Yoğun ilgi
üzerine mağaza sayısını bir dönem
üçe çıkarıyor. 

1926 yılında Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de dünyaya gelen Fikriye
Hanım ise Türk bir baba ile Macar bir
annenin çocuğu... Ailesi, o on yaşın-
dayken Türkiye’ye göç ediyor. Eşiyle
aynı lisede eğitim gören Fikriye
Hanım, Sedat Bey’le burada tanışıyor.

Lise yıllarında başlayan arkadaşlık-
ları Sedat Bey’in yükseköğrenim için
İstanbul’a gitmesi, ardından vatani
görevini yerine getirmesinden ötürü
kesintiye uğruyor. Çiftin yolları, Sedat
Bey’in İzmir’e geri dönmesiyle yeni-
den kesişiyor. Çift, 1948’de evleniyor.
Sedat Bey’in ticarete atılmasıyla
Fikriye Hanım da eşine destek olmak
için iş hayatına giriyor. 

25-30 yıl eşiyle birlikte çalışan Fikriye
Hanım, “Bir yandan çalışıyor diğer
yandan da anne ve babamla ilgileni-
yordum. Babamı 94, annemi 98
yaşında kaybettim. Bu arada gördüm
ki yaşlılık zor… İnsan ileriki yılları için
kendine bir istikbal hazırlamalı. Özel-
likle mağazalarımızı kapatıp, evde
oturmaya başlayınca yaşlılıkta sosyal
yaşamın çok önemli olduğunu an-
ladım. Eskiden aileler büyük evlerde

“Türkiye’ye layık bir tesis”

Altmış beş yıldır aynı yastığa
baş koyan Sedat ve Fikriye
Özbeyler, mutlu evliliklerini
şubat ayından beri Urla
Yaşam’da sürdürüyor. Bu
süreci değerlendiren Fikriye
Hanım,“Buranın beş yıldızlı
otelden farkı yok. Bütün
ihtiyaçlarımız anında
karşılanıyor. Odalarımız 
temizleniyor, çamaşırlarımız
yıkanıyor, ütüleniyor.
Yemeğimizi temiz bir restoran
ortamında yiyoruz. Güzel bir
bahçemiz var, yürüyüş yapıyor,
dört çaylarını arkadaşlarımızla
sohbet ederek içiyoruz. 
Doktorumuz, hemşiremiz yanı
başımızda” diyor.

DOSYA
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beraber otururlardı ama bu yüzyılda
teknoloji patladı, yaşamlar çok
değişti. Artık kızınızın da oğlunuzun
da size bakacak durumu yok. Böyle-
likle eşimle ileri yaşlarımız için
huzurevi arayışına girdik. Eşim SEV
Vakfı’nda görevli olduğu için bu tesisi
ilk inşa edildiği günden bu yana 
biliyorduk. Burası Darüşşafaka
Cemiyeti ile hakikaten Türkiye’ye
layık bir tesis haline gelince buraya
gelmeye karar verdik” diye anlatıyor.

“Hem anne-baba rahatı hak
ediyor, hem de çocuklar”

İki kız evlat, dört torun sahibi olan
Özbeyler çiftini, çocukları hiç yalnız
bırakmıyor. Fikriye Hanım,
“Başlangıçta çocuklarımız buraya
yerleşmemize karşı çıktı. ‘Yardımcı
bir hanım tutalım’ dediler. Ancak bir
yardımcım vardı. Yine de birçok şey-
den mahrum kalabiliyorduk. Mesela
sosyal yaşamdan… Ayrıca ileri yaştaki
herkesin böyle merkezlerde yaşa-
ması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü hem anne-baba rahatı hak
ediyor, hem de çocuklar biliyor ki
anne ve babaları huzurlu bir yerde
bakılıyor ve onlar da rahat ediyor”
görüşlerini dile getiriyor.

Urla Yaşam’daki hayatlarını değer-
lendirmelerini istediğimizde Fikriye
Hanım, şu yanıtı veriyor: “Buranın
beş yıldızlı otelden farkı yok. Bütün
ihtiyaçlarımız anında karşılanıyor.
Odalarımız temizleniyor, çamaşır-
larımız yıkanıyor, ütüleniyor.
Yemeğimizi temiz bir restoran or-

tamında yiyoruz. Güzel bir bahçemiz
var, yürüyüş yapıyor, dört çaylarını
arkadaşlarımızla sohbet ederek 
içiyoruz. Büyük bir tesadüf sonucu
60-70 yıl önce Karşıyaka’da birlikte
ev yaptırdığımız komşum Mihri Bil-
giner Hanım’ı da burada buldum.
Benim için büyük mutluluk oldu.
Bunun yanı sıra doktorumuz,
hemşiremiz yanı başımızda… Eşim
uzun senelerden beri şeker hastası…
Burada sürekli gözetim altında…
Mesela geçenlerde fenalaştı. Hemen
odamızdaki acil durum düğmesine
bastım. Anında doktor, sağlık ekibi
geldi, müdahale edildi. Ama evde ol-
saydım, taksi çağırıncaya, arabaya
bindirinceye, hastaneye götürünceye
kadar belki de onu kaybedecektim.”

65 yıllık mutlu evliliklerinin sırrını
sorduğumuzda yanıt Fikriye Hanım’-
dan geliyor: “Ben, evliliği bir teraziye
benzetiyorum. İdare etmek gerekir.

Mesela hiçbir vakit münakaşayı son
raddeye kadar getirmedik, susmayı
da bildik.” 

Yaşamı boyunca hayır işlerinin içinde
bulunan Fikriye Hanım, Darüşşa-
faka’yı yakından tanıdığını ve misyo-
nuna  büyük saygı duyduğunu  be-
lirtiyor. Urla Yaşam’dan elde edilen
gelirin Darüşşafaka’da okuyan babası
veya annesi hayatta olmayan, maddi
durumu yetersiz çoçuklara kaynak
yaratmasından ayrıca mutluluk duy-
duğunu kaydeden Fikriye Hanım,
“Yaşıtlarıma güvenli, sağlıklı, kon-
forlu bir ortamda ikinci baharlarını
geçirmek istiyorlarsa, Urla Yaşam’ı
gelip görmelerini, gençlere de ileriye
yönelik hazırlıkta bulunmalarını
tavsiye ediyorum” diye konuşuyor.

“Yaşıtlarıma güvenli, sağlıklı, konforlu bir ortamda ikinci baharlarını
geçirmek istiyorlarsa, Urla Yaşam’ı gelip görmelerini, gençlere de
ileriye yönelik hazırlıkta bulunmalarını tavsiye ediyorum.”

URLA YAŞAM
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Bir yıldır hayatını Urla Yaşam’da
sürdüren Abdürrahim Akarsu,
1927’de İstanbul’da dünyaya geliyor.
Yüksek Deniz Ticaret Mektebi’ni
bitiriyor. 1950’li yılların başında Deniz
Yolları İşletmesi’nde yardımcı kaptan
olarak yolcu ve yük gemilerinde
çalışıyor, ardından uzak yol baş kap-
tanı oluyor. 1950’li yılların sonlarında
Türkiye’nin ilk kargo gemisinin
yapımında görev almak üzere Al-
manya’ya giden Abdürrahim Bey, 49
yıl boyunca aynı yastığa baş koyacağı
hayat arkadaşı Karin Hanım’la da bu
vesileyle tanışıyor: “O zamanlar ikinci
kaptandım. Eşimin babası ticaretle
meşguldü. Gemi için kumanya

malzemeleri alırken kendisiyle
tanıştım. Birkaç görüşme sonunda
beni evine yemeğe davet etti. Davete
icabet ettim ve eşimle tanıştım. 1957
yılıydı, eşim henüz 12. sınıf öğren-
cisiydi. Aramızda bir arkadaşlık
başladı. Dört- beş ay sonra gemi
tamamlanınca sefere çıktım. Ancak
Karin ile yazışmalarımıza devam
ettik. Liseyi 1958’de bitirdi, o sırada
biz de geminin bakımı için Al-
manya’da idik. Evlenme teklif ettim,
1959’da nişanlandık, bir yıl sonra da
Almanya’da evlendik. Ardından
Türkiye’ye geldik. İstanbul Bebek’e
yerleştik. Ben, Sıtkı Koçman Bey’in
sahibi olduğu Koçtuğ Denizcilik ve

Ticaret AŞ’de çalışıyordum, eşim de
aynı firmaya girdi. Sıtkı Koçman
Bey’in asistanlığını ve tercümanlığını
yapmaya başladı. İkimiz de oradan
emekli olduk.”

Emekli olduktan sonra eşinin de yol-
culuklarda yanında bulunması koşu-
luyla İngiliz Denizcilik İşletmesi’nde
yeniden iş başı yapan Akarsu, böyle-
likle eşiyle birlikte yeryüzünün tüm
deniz ve okyanuslarını dolaşıyor.
Akarsu, “Gitmediğimiz tek yer 
kutuplar kaldı” diyor.

Büyük bir aşkla bağlı olduğu eşini
yaklaşık beş yıl önce kaybeden ve
onun adını yaşatmak için Urla
Yaşam’ın bahçesine bir oturma alanı
yaptıran Akarsu, günün büyük kıs-
mını orada geçiriyor. Urla Yaşam’daki
birinci yılını geride bırakan Akarsu,
bu süreci şöyle özetliyor: “Yeni
arkadaşlar edindim, onlarla zaman
daha güzel geçiyor. Birlikte oturu-
yoruz, sohbet ediyoruz, yemek 
yiyoruz. Güvenli, sağlıklı, nezih bir
mekandayız. Hele bahçemiz  insanın
içini ferahlatıyor. Çam ağaçları, ren-
garenk çiçekler, kuş sesleri… Ben
bahçede, özellikle eşimin adına yap-
tırdığım mekanda zaman geçirmek-
ten mutluluk duyuyorum. Bir de
Darüşşafaka gibi köklü, güvenilir bir
kurumun çatısı altında olmak, hepi-
miz için büyük bir güvence” diyor.

“Darüşşafaka çatısı altında
olmak, büyük bir güvence…”
Urla Yaşam sakinlerinden Abdürrahim Akarsu,“Burada yeni
arkadaşlar edindim, onlarla zaman daha güzel geçiyor. Birlikte 
oturuyoruz, sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Güvenli, sağlıklı, nezih 
bir mekandayız. Bir de Darüşşafaka gibi köklü, güvenilir bir 
kurumun çatısı altında olmak, hepimiz için büyük bir güvence…” 





İsmet Orhan Saatçioğlu, 1924’te,
Tekel Müdürü olan babasının o
dönemki görev yeri Bitlis’te doğuyor.
O devri mahrumiyet yılları olarak
tanımlayan Saatçioğlu, “Hayat şart-
ları zordu. Doğu Anadolu’da vasıta
bile yoktu. Dört metre kar yağardı.
Evlerin pencerelerinin önüne kar
dolar, yol pencereyle aynı hizada
olurdu. Çocukluğumuz o sıkıntı
içinde, kar içinde okula gidip
gelmekle geçti” diye anlatıyor. Daha
sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a
taşınan Saatçioğlu, ilk ve ortaokulu
Üsküdar’da tamamlıyor, ardından da
Haydarpaşa Lisesi’ne devam ediyor.
Liseyi bitirir bitirmez hayata atılan
Saatçioğlu, 1946’da Anadolu’da

vesika memuru olarak işe başlıyor:
“O zaman Alman Harbi vardı. Yiyecek,
içecek, her şey vesikayla veriliyordu.
O görevi de belediyede ben yapıyor-
dum” diyor. 1950’de Gaziantep’e tayin
olan Saatçioğlu, karayolları, su, in-
şaat gibi işlerle meşgul olan Nafa
Müdürlüğü’nde (şimdiki Bayındırlık
Müdürlüğü) çalışıyor: “Menderes’in o
zaman ABD ile anlaşması vardı. Yol
makineleri sipariş etmişti.
Gaziantep-Suriye hududu civarındaki

köylerde su, elektrik, yol yoktu. O
dönem Menderes’in de bizzat gelip
bizlerle görüşmesiyle köylerde yol-
lar, çeşmeler yapıldı ve elektrik ge-
tirildi. Ondan sonra 1970’de İstanbul
Devlet Opera ve Balesi Müdür-
lüğü’nde muhasebe müdürü olarak
göreve başladım. O devirde de
sanatçılar ve sanat hayatıyla tanışmış
oldum. 1980’de kendi isteğimle
emekliye ayrıldım” diye özetliyor iş
yaşamını. 

PORTRE

Sekiz yıldır eşi Nazlı Hanım’la
birlikte Darüşşafaka Yakacık 
Rezidans’ta yaşamına devam
eden İsmet Orhan Saatçioğlu, 
“Babası veya annesi hayatta 
olmayan bir çocuğun okutul-
masından daha güzel şey 
olamaz. Gurur duyuyoruz.
Çocukları okutmak, onları
görmek bize şevk veriyor.
Keşke Darüşşafaka’da bin değil,
iki bin, üç bin çocuk okuyabilse”
diyor.

“Keşke Darüşşafaka’da bin değil,
iki bin, üç bin çocuk okuyabilse”
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“AKM’nin yıkılması yanlış”
On sene Devlet Opera ve Balesi’ne
emek veren Saatçioğlu, 1969 yılında
“İstanbul Kültür Sarayı” adıyla
hizmete açılan ve günümüzde
2008’den beri kapalı olan Atatürk
Kültür Merkezi’nde (AKM) 1970’te
çalışmaya başlıyor. Aynı yıl AKM’yi

harap eden büyük yangına şahit
oluyor. “Yangın sırasında ben
Kadıköy’deki evimdeydim. Yangın
piyes sırasında gece oluyor. Evvela,
sahnenin perdeleri alev alıyor. Sonra
binanın her tarafına yayılıyor. Tabii
içeride çok insan var. O zaman da
hanımların kürk mantoları var.
Herkes eşyalarını bırakıp dışarı
kaçıyor. Tabii bir perişanlık oluyor.
Biz sabahleyin gittiğimiz zaman
inanır mısınız kültür sarayının o kalın

duvarlarının hepsi yanmıştı. O zaman
rejisörümüz, başkanımız Aydın
Gün’dü. Bir müddet Sıraselviler’de
bir yer kiralayıp orada çalıştık. Daha
sonra da Maksim’de çalıştık. Binamız
tamir edilince de eski yerimize
geçtik. Orada güzel günlerimiz oldu.
Bugün kullanılmıyor olması üzücü.
Hâlbuki çok güzel, şahane bir bina.
Bana kalırsa yıkılması yanlıştır.
Çünkü öyle bir bina, bir daha zor
yapılır. O bir eserdir. Onu yıkıp tekrar
yenisini yapmak fuzuli masraftır yazık
olur” şeklinde görüş bildiriyor.

“Burası yaşanacak yer”
Rezidansa yerleşmeden önce de
Darüşşafaka’nın faaliyetlerini takip
eden Saatçioğlu, ilk olarak bakıma
ihtiyaç duyan bir komşusu için
Darüşşafaka Rezidansları’nı öneriyor
ve onun rezidansa gelmesine vesile
oluyor. Bu sayede rezidansları daha
yakından tanıyan Saatçioğlu ve eşi,
bir süre sonra daha emniyette olma
ve özenli bakım hizmetinden yarar-
lanma isteğiyle Yakacık Rezidans’a
yerleşiyor. Saatçioğlu neden Yakacık
Rezidans’ı tercih ettiklerini ise “Ben
eskiden her pazar günü Kadıköy’den
Yakacık’a Ayazma’ya çay içmeye
gelirdim. Bir de orada bir çeşme var.
Bidonlarımı da alır, oradan suyu
doldurur arabayla eve dönerdim.
Burası eskiden beri İstanbul’un yaz-
lığı... Çünkü Yakacık’ın havası güzel,
her şeyi güzel. Benim için hava, su
bakımından İstanbul’un en güzel
yeri… Kısacası, burası yaşanacak yer”
diye anlatıyor.

“Türkiye’de bu düzende, 
bu samimiyette yer yok”
2005’te Yakacık Rezidans’a yerleşen
Saatçioğlu, ilk günden beri her
bakımdan yuvasından memnun
olduğunu söylüyor. Saatçioğlu, “Evde
böyle rahat yaşayamayız. Zaten ileri
yaştaki insanların evde yalnız yaşa-
masını doğru bulmuyorum. Burası
yaşamak için çok güzel bir yer.
Türkiye’de Darüşşafaka’dan başka da
ileri yaştaki insanlara bakım hizmeti
veren kurumlar var ama bu düzende,
bu samimiyette başka yer yok” diyor. 

Saatçioğlu çiftinin rezidanstaki
dairesi rengarenk biblolar, resimler,
süsler ve ışıklarla dolu. Devlet Opera
ve Balesi’nde 10 yıl süreyle görev
yapmanın bunda etkisi olup olma-
dığını sorduğumuzda Orhan Bey’in
yanıtı şöyle oluyor: “Operada hanım
bir soliste ayakkabı alacağımız
zaman, gidip lalettayin bir ayakkabıyı,
paramız olmasa dahi alamazdık.
Çünkü hem o hanım o ayakkabıyı
giymez, hem de o ayakkabı sahnede
göze çarpmalı. Yapacağınız bir eser
kusursuz olmalı. Solist hanımın giye-
ceği ayakkabı da kusursuz olmalı, 
en iyisi, en güzeli olmalı. Onun için
her şeyin en iyisini alıyorduk. Ben 
bu işlere çok inceden inceye
bakarım. Çarşıda gezerken güzel 
bir şey gördüğüm zaman hemen
alırım.” 

Eskiden kanaryaları olduğunu söy-
leyen Saatçioğlu, ayrıca arabaları çok
sevdiğini de ekliyor.

ORHAN SAATÇİOĞLU

“Türkiye’de Darüşşafaka’dan başka da ileri yaştaki insanlara bakım
hizmeti veren kurumlar var ama bu düzende, bu samimiyette başka
yer yok.”
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“Biz, Atatürk devrinin
adamıyız”
Odalarını, çok sevdikleri Atatürk’ün
fotoğraflarıyla donatan Saatçioğlu
çifti, “Atatürkçüyüz biz. Çünkü o 
devrin adamıyız. Atatürk Türkiye’yi
kurtaran adam” diyor ve Atatürk ile
ilgili anılarını paylaşıyor: “Üsküdar’da
ilkokulda okuduğum yıllarda, Atatürk
Dolmabahçe’de pencereden baktığı
zaman neşelensin diye, Üsküdar’daki
Şemsi Paşa semtinde güzel, geniş bir
havuz yapılmıştı. Fıskiyeler ve her
fıskiyenin altına kırmızı, yeşil, sarı,
mavi; renk renk projektörler koyul-
muştu. Fıskiye 10 metre yükseğe 
çıktığı zaman o su da kırmızı olarak
yukarıya çıkıyor ve akarken de kırmızı
kırmızı akıyordu. Manzara çok şa-
hane oluyordu. Atatürk de o zaman
Dolmabahçe’de hastayken çıkıp
odasından seyredermiş. Atatürk vefat
ettikten sonra da her okuldan birkaç
talebeyi cenazesinin yanından saygı
yürüyüşüne götürdüler. Ben de o
talebeler arasındaydım. Vefatında

onu Sirkeci’de gemiye bindirdikleri
zaman Dolmabahçe’den Sirkeci’ye
götürürken de yine biz talebeler
arkasından yürüdük. Uğurlanışında
bulunduk.”

“Burada; hayatın tükendiği
anda yeni bir hayat başlıyor”
Rezidansta günlerini gazete oku-
yarak, televizyondaki açık oturumları,
haberleri izleyerek, siyasi durumları
takip ederek geçiren Saatçioğlu,
özellikle yazı yazmayı çok seviyor.
Çevresinde gördüğü noksanlar, yan-
lışlar, düzeltilmesi gerektiğini dü-
şündüğü konular hakkında 
yetkililere mektup yazarak,
düzeltilmesi için girişimlerde bulu-
nan Saatçioğlu’nun mektup gön-
derdiği kişiler arasında Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhur-
başkanı Süleyman Demirel gibi isim-
ler de var. Saatçioğlu, “Düşüncele-
rinizi her yerde söyleyeceksiniz. Eski-
den derlerdi, ağlamayan çocuğa
meme verilmez diye. Ben bu

düşüncedeyim. Yani bir noksanlık
olduğu zaman korkmadan yazın.
Bana kalırsa buna teşekkür edilmesi
lazım. Bugün Türkiye’de bu biraz
bürokraside ters anlaşılıyor. Bu da
yanlış. Türkiye’nin gelişmesine mani
oluyor” diyerek her yerde insanların
kendini ifade edebilmesinin ve hak-
larını aramasının önemine işaret
ediyor.

Yakacık Rezidans tarafından aylık
olarak çıkarılan Çınaraltı Mecmua-
sı’nın ilk sayısı için de “Çevre ve
Doğamız” başlıklı bir yazı kaleme
alan Saatçioğlu, sekiz yıldır “evi” olan
Yakacık Rezidans hakkındaki duygu-
larını şöyle özetliyor: “Artık oksijeni
bol Yakacık’ın güzel Rezidansının
çam ağaçları ile çiçekleri içinde bu
güzel havanın cana yakın dostlarıyla
mutlu olarak yaşıyoruz. Burada; 
hayatın tükendiği anda yeni bir hayat
başlıyor.”
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Yılbaşı, bayram gibi özel gün-
lerde Darüşşafakalı öğrencilerin
rezidansta kendilerini ziyaret
etmesinden çok mutlu olduğunu
belirten Saatçioğlu, onları çok
sevdiğini söylüyor ve duygularını
şöyle ifade ediyor: “Babası veya
annesi hayatta olmayan bir
çocuğun okutulmasından daha
güzel şey olamaz. Gurur 
duyuyoruz. Çocukları okutmak,
onları görmek bize şevk veriyor,
hoşumuza gidiyor. Keşke
Darüşşafaka’da bin değil, iki bin,
üç bin çocuk okuyabilse... Bunu
istiyorum.” 

“Çocukları okutmak 
şevk veriyor”





“Kendimi 
tatil köyünde 
yaşıyormuş gibi
hissediyorum”

PORTRE
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Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı Melda
Ünen, 1930’da bir memur çocuğu olarak Urfa’da
dünyaya geliyor. Aslen Bursalı olan ailesi, 
babasının emekliliğiyle birlikte 40’lı yıllarda
yeniden Bursa’ya dönüyor. Melda Hanım, Bursa
Kız Öğretmen Okulu’nun ardından TED Koleji’ni
bitiriyor. 1953’te İş Bankası’nda çalışmaya
başlıyor, 46 yıllık hayat arkadaşı Vahdet Ünen’le
de orada tanışıyor. 1954’te Vahdet Bey’le evlenen
Melda Hanım, ilk çocuğu doğduktan sonra çalış-
mayı bırakıyor, çünkü çocuklarını kendi yetiştir-
mek istiyor. Dört çocuk büyütüyor. Hayattaki en
önemli amacı, çocuklarının en iyi okullarda oku-
ması ve iyi birer insan olarak yetişmeleri oluyor.
Eşini 2001’de kaybeden Melda Hanım, Bursa’da
yaşamaya devam ediyor. Ancak zamanla tek
başına yaşamını idame ettirmekte zorlanıyor. Bu
noktada çocukları onun yaşlılığını en iyi ortamda

“Her şeyden önce Urla Rezidans’ta olmaktan ötürü çok 
mutluyum. Kendimi tatil köyünde yaşıyormuş gibi 
hissediyorum. Penceremden her baktığımda Van Gogh’un
bir tablosunu seyrediyor gibiyim. Karşımda rüzgar 
türbinleri, çam ağaçları, zeytinlikler, at çiftliği… 
Müthiş bir manzara…” 



ve kaliteli geçirebileceği bir yer
arayışına giriyor ve Darüşşafaka Rezi-
dansları’na ulaşıyorlar. 2011’den bu
yana Urla Rezidans’ta yaşamını
sürdüren Ünen’i, dairesinde ziyaret
ettik. Çocukları Bahar, Pınar, Serdar
ve Gülsar’ın 80. yaş günü için hazır-
ladıkları “Kırmızı Yanaklı Melda”
isimli kitap ve 62 yıllık mektup arka-
daşı Amerikalı Joyce Anderson’dan
gelen mektuplarla bizi karşılayan
Melda Ünen’le 83 yıllık yaşamının du-
raklarını ve Urla Rezidans’taki yeni
yaşamını konuştuk.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1930’da memur çocuğu olarak Ur-
fa’da doğdum. Ailem, aslen Bursalı…
Babamın görevi nedeniyle Urfa’day-
mışlar. Babam, Anadolu’nun muhtelif
yerlerinde memuriyet yaptıktan sonra
emekli oldu ve ardından ailem
Bursa’ya yerleşti. Böylelikle 11 yaşın-
dan itibaren Bursa’da yaşamaya baş-
ladım. Bursa Kız Öğretmen Okulu’nu
ardından TED Koleji’ni bitirdim. Bur-
sa’da üniversite olmadığı için devam
etmedim. Daha sonra Akşam Sanat
Okulu’na gittim. O yıllar genelde genç
kızlar liseden sonra böyle sanat okul-
larına gider, ev hanımlığını öğrenirdi.

Ardından da İş Bankası’na girdim. 
Yıl 1953’tü. Eşim Vahdet Ünen’le de
orada tanıştık, bir yıl sonra da
evlendik.

Evlendikten sonra da çalışmaya
devam ettiniz mi?
İlk çocuğum üç yaşına gelene kadar
çalışmaya gayret ettim ama o yıllar
kreş falan yoktu. Bakıcıya bırakmak
yerine çocuğumu kendim büyütmek
istedim. Ardından diğer çocuklarım
dünyaya geldi. Üçüncü çocuğum ikiz
olmak üzere dört çocuğum var.  
İkizler sürpriz geldi, bir oğlan bir kız.

Nasıl geçti evlilik hayatınız?
46 yıllık evlilik hayatım anlayış, sevgi
ve saygı üzerine kuruluydu. Eşim, İş
Bankası’ndan emekli oldu. Ne yazık ki
12 yıl önce onu kaybettim. 

Eşimle çocuklarımızı iyi insanlar
olarak yetiştirmeye, en iyi okullarda
okutmaya çalıştık. Bunda da başarılı
olduk. Büyük kızımız Üsküdar
Amerikan Koleji’nden mezun oldu, 
ikinci kızımız tekstil mühendisi. 
İkizlerden kız olanı avukat, oğlumuz
ise ODTÜ Makina Mühendisliği’nden
mezun ama reklamcılık yapıyor.

1951’den bu yana ABD’de yaşayan
bir mektup arkadaşınız olduğunu
biliyoruz. Bu öyküyü bizimle paylaşır
mısınız?
Ortaokulda çok iyi bir İngilizce öğret-
menim vardı. Adı Sara Saylağ…  O
beni çok güzel yetiştirdi. Ki o da eşiyle
birlikte Darüşşafaka bağışçısı imiş.
Bir gün gazetede Darüşşafaka’nın
mevlit ilanında onun da ismini gör-
düm. Lise bittikten sonra İngilizcemi
ilerletmek için mektup arkadaşı edin-
meye karar verdim. Bir akrabamın
yardımıyla ABD’de yaşayan Joyce An-
derson’ı buldum. 1951’de Joyce’den
ilk mektup geldi. Böylece mektuplaş-
maya başladık. Eşimin görevi nede-
niyle farklı illere tayin olduk. Buna
rağmen mektuplarımız kaybolmadı.

Bütün mektupları saklıyor
musunuz?
Tabii… Hepsi duruyor… Kaç tane
olduğunu bilmiyorum, saymayı bırak-
tım artık ama iki kutu mektup var. 

Peki, neler yazıyordunuz?
Gündelik olayları… İki kız kardeş
olduk. Her türlü sıkıntımızı, mutlulu-
ğumuzu birbirimizle paylaşıyoruz.
Mektuplaşmaya başladığımız zaman
ikimiz de bekardık. Ardından evlendik,
ikimizin de dörder çocuğu oldu.
2001’de ziyaretimize geldi.

O zamana kadar hiç görüşmediniz
mi?
Hayır, sadece mektuplaştık. Eşim
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emekli olduktan sonra Bursa’ya yer-
leştik. Ardından onların bizi ziyarete
gelmelerine karar verdik. Eşim de
merakla bekliyordu ama bu ziyaret
gerçekleşmeden eşimi kaybettik.
2001’de Joyce ve ailesi, Bursa’ya 
geldi. Çocuklarımla beraber güzel
programlar hazırladık onlar için… 
İstanbul, Bursa, Kapadokya, Efes, 
Bodrum, Milas, Dalyan’ı gezdirdik.
Dört-beş sene sonra da torunumla
beraber ben onları ziyarete gittim, on
gün kadar misafir olduk. Çocukları-
mız da artık mailleşiyor.

Urla Rezidans’ta da ziyaretinize geldi
değil mi?
Evet, geçen yıl eylül ayında eşiyle
geldi. Burada misafir ettik. Hatta be-
raber rezidansın düzenlediği bir
etkinliğe katıldık. Rezidansı ve Urla’yı
çok beğendi. 

Urla Rezidans bağışçısı olma
sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?
Eşim hayattayken yaşlılığımızı böyle
rahat, huzurlu bir yerde geçirmeyi
planlamıştık ama eşimi 2001’de kay-
bettim. Bir süre yalnız yaşadım. 
Bedensel gücüm vardı, seyahatler
yapıyordum ama onu da yitirince yal-
nızlık zor geldi. Çocuklarım, “Siz bizi
en güzel yerlerde okuttunuz, en güzel

şekilde büyüttünüz şimdi sıra bizde…
Sen de yaşlılığını en iyi şekilde 
yaşayacaksın” dediler. O dönemin
Urla Rezidans Kurum Müdürü Ahmet
Çakaloz’u tanıyorduk. O da şiddetle
burayı tavsiye edince hemen
muameleleri başlattık.

Peki, burada geçen iki senenizi
değerlendirir misiniz?
Her şeyden önce burada olmaktan
ötürü çok mutluyum. Kendimi tatil
köyünde yaşıyormuş gibi hissediyo-
rum. Penceremden her baktığımda
Van Gogh’un bir tablosunu seyrediyor
gibiyim. Karşımda rüzgar türbinleri,

çam ağaçları, zeytinlikler, at çiftliği…
Müthiş bir manzara…

Rezidansta günleriniz nasıl geçiyor?
Buradaki hayatımız çok güzel, rahat
ve huzurlu… Yemeğimizin, temizli-
ğimizin, sağlığımızın, güvenliğimizin
emin ellerde olmasının rahatlığıyla
yaşıyoruz. Yeni dostlar edindim, 
yalnızlık çekmiyorum. Burada pek
çok etkinlik düzenleniyor. Özellikle
rezidans içinde düzenlenen etkinlik-
lere katılıyorum. Bunların yanında
Urla’nın doğası çok güzel…  

Çamlar içindeyiz, bahçeye çık-
tığımızda çam kokusu alıyoruz.
Dairemin penceresi sürekli açık.
Rezidans bağışçısı olmadan önce de
fitre ve kurban bağışlarımı
Darüşşafaka’ya yapıyordum. Rezi-
dansa girerken yaptığım bağışın an-
nesi veya babası hayatta olmayan,
maddi durumu yetersiz çocukla-
rımızın okumasına kaynak yaratması
ayrı mutluluk... 

Darüşşafaka, çok nitelikli ve kıymetli
insanlar yetiştiriyor. Böyle insanların
yetişmesinde payımın olduğunu
bilmek beni çok rahatlatıyor. Darüş-
şafaka’da okuyan öğrencilerle iftihar
ediyoruz. Onların başarıları kendi
çocuklarımın başarısı gibi göğsümü
kabartıyor. 
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Çocukluk arkadaşını rezidansta buldu

Burada ilginç ve güzel bir tesadüf yaşadım. Şöyle ki geçtiğimiz yıl 
Rezidansa doktor bir çift geldi diye duydum. Üstelik karşı komşum
oldular. Tanıştığımızda Günseli Hanım’ın da (Akınsal) Bursalı
olduğunu öğrendim. Konuştukça aynı dönemde, aynı okulda
okuduğumuzu öğrendik ama birbirimizi tanıyamadık. Sonra birden
bire ortaokulda Günseli diye bir arkadaşım olduğunu hatırladım. O
yıllara ait sınıfça çekildiğimiz bir fotoğrafım vardı, onu Günseli
Hanım’a gösterdim. Tabii, hemen kendini tanıdı. İkimiz de çok
sevindik. 
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Mutlu etmeyi kendine görev 
edinmiş bir takı tasarımcısı

Darüşşafaka Rezidans / Ekim’1380

“Darüşşafaka’da çocuklar çok güzel eğitiliyor.
Atatürkçü çocuklar yetişiyor. Hepsi pırıl pırıl, en
ufak ayrıntısına kadar ilgileniyor öğretmenleri.
Çocuğumuz olmadı. Darüşşafakalı çocuklar
benim çocuklarım oldu şimdi. Onları çok 
seviyorum. İyi okutuluyorlar diye seviniyorum,
hayatta hiç olmazsa birilerine yardım ediyoruz.”



OLCAY SEZEN
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Amerikan Konsolosluğu’na bağlı
Amerikan Basın ve Kültür Merke-
zi’nde 28 yıl çalışan ve emekli olduk-
tan sonra takı tasarımıyla uğraşan
Olcay Sezen, Nisan 2012’den bu yana
Darüşşafaka Maltepe Rezidans’ın,
yaratıcı, doğa dostu, çevresine mut-
luluk ve moral veren, renk katan bir
sakini... Türkiye’nin şeker fabrika-
larında görev yapan ziraatçı baba-
sının işi dolayısıyla, çocukluğunda
annesi, babası, ağabeyi ve küçük kız
kardeşiyle ülkenin çeşitli yerlerini
dolaşan Olcay Sezen, Turhal’da
doğuyor. İlkokulu Alpullu’da okuyor.
Daha sonra İstanbul’a gelerek Ar-
navutköy Kız Koleji’nde yatılı eğitim
gören Olcay Hanım, mezun olduktan
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’ne devam ediyor. Ek olarak
da, Sanat Tarihi, Avrupa Sanatı ve
Türk İslam Sanatı sertifikaları alıyor. 

Sanatı, eskiyi çok seviyor. 1960
yılında üniversite son sınıftayken “üç
aylık yaz tatili için” diye çalışmaya
başladığı Amerikan Basın ve Kültür
Merkezi’nde 28 yıl görev yapıyor.

“Burası benim evim”

1964’te Merih Sezen ile evlenen
Olcay Hanım, “Hayatta yaptığım en
akıllıca iş eşimi bulmak, ikincisi de
Darüşşafaka’ya gelmek. Eşimle çok
mutlu oldum. Çok akıllı, uygar bir
adamdı, nur içinde yatsın. Onu kay-
bettikten sonra da böyle güzellikler
buldum. Çok memnunum, çok uygar
bir yer. Çok ilgileniyorlar. Kendimi
emniyette hissediyorum. Artık burası
benim evim…” diyor. Geçen ay hasta-
landığını ve 15 gün bir hastanede
yattığını kaydeden Olcay Hanım,
“Hastanedeyken ‘ah bir an evvel
odama gitsem’ diyordum. Her sabah
Darüşşafaka’dan bir hasta bakıcı
geliyor, 24 saat refakatçi olarak
kalıyordu, yalnız bırakmıyorlardı.
Çok mutluyum ki böyle bir yeri akıl
edebildim” diye ekliyor. 

Emekli olduktan sonra takı
tasarımına başladı

1988 yılında emekli olan Olcay
Sezen, boş durmayı hiç sevmediği
için, hep hayalini kurduğu takı
tasarımını azimle öğreniyor ve bir-
birinden güzel takılar üretiyor, dört
kişisel sergi açıyor. Takı yapmaya
1989 yılında, Ayşe Ünaydın’ın ga-
lerisinde başlayan Olcay Hanım, ken-
disine yeni bir dünyanın kapılarını
açan takı tutkusunun peşinden gitme
öyküsünü şöyle anlatıyor: “Emekli
olduktan sonra da bir şeyler yapmak
istedim. Hep ‘ah bir takı yapsam’ 
diyordum. Gazetede, akademiden
mezun, Urart’ta çalışmış, New
York’ta takı öğrenmiş Ayşe Ünaydın
diye bir genç hanım hakkında bir yazı
gördüm. Ortaköy’de takı galerisi
açmış ve ders de veriyormuş diye.

“Hayatta yaptığım en akıllıca iş eşimi bulmak, ikincisi de
Darüşşafaka’ya gelmek. Eşimle çok mutlu oldum. Çok akıllı, uygar bir
adamdı, nur içinde yatsın. Onu kaybettikten sonra da böyle güzellikler
buldum. Çok memnunum, çok uygar bir yer. Çok ilgileniyorlar.
Kendimi emniyette hissediyorum. Artık burası benim evim…”



Hemen gittim. Ayşe, ‘Ben on ay
Amerika’dayım, iki ay buradayım,
ders vermiyorum, gazeteci öyle
söylemiş’ dedi. Ama benim gibi otuz
kişi başvurunca ‘İsteyene iki ay
göstereyim, ondan sonra siz kendiniz
atölyemde çalışırsınız’ dedi. Ayşe git-
tikten sonra bir tek ben devam ettim.
Haftada üç gün oraya taşındım.
Kendi kendime çalıştım, uğraştım.”
Kapalıçarşı’da Ermeni ustaların
yanına giderek kaynak yapmayı da
öğrenen Olcay Sezen, 1992 yılında
evinin balkonlarından birini kapatıp
atölyeye çeviriyor. Takı tezgâhını,
frezesini, kaynak makinesini, cila
makinesini yerleştiriyor ve tüm
takılarını kendi evindeki atölyesinde
yapıyor.

Takılarından sergi açtı

İlk kişisel sergisi “Evren ve Doğa
Takıları”nı 1995’te, ikinci sergisi
“Abidin Dino’ya Saygı – Uzay Çiçek-
leri”ni 1996’da, üçüncü sergisi
“Doğanın Bitmeyen Senfonisi:

Yaprak”ı 1998’de Ayşe Takı Ga-
lerisi’nde açan Olcay Hanım,
takılarıyla üç karma sergide de yer
alıyor. Son sergisini ise 2001 yılında
Atölye Örümcek’te “Neyse Halim
Çıksın Falım” ismiyle takıseverlerle
buluşturuyor.

Her sergisi için 7-8 ay günde 4-5 saat
çalışarak, mum tekniğini kullanarak
en az 70 parça ürettiği bilgisini veren
Olcay Sezen, “Evren ve Doğa
Takıları’nda ay, güneş, yıldızlar, yağ-
mur damlaları, bulutlar, deniz dal-
gaları, kar tanelerini takılarıma
taşıdım. Uzay Çiçekleri’nde, Abidin
Dino’nun çiçeklerinden esinlenerek
kolye, küpe ve yüzükler yarattım.
Üçüncü sergimde yapraklardan,
dördüncüde ise kahve fincanının tor-
tularında oluşan, umut veren
şekillerden ilham aldım. Eserle-
rimde doğanın tahribatına, terörizme

karşı bir duruşu, direnişi ifade et-
meye çalıştım” diyor.

Olcay Hanım’ın avukat eşi Merih Bey
de insan haklarıyla, sanatla, arkeolo-
jiyle, sporla ilgilenen çok yönlü ve
duyarlı bir insanmış. Beyoğlu Ticaret
Lisesi’nde ve Galatasaray’da beşer
yıl ticaret hukuku, 1977-82 arası Tat-
biki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda
uygarlık tarihi dersi vermiş. Tenis,
yüzme, 100 metre-400 metre koşu,
boks, eskrim sporlarıyla ilgilenen
Merih Sezen, eskrimci olarak 1948
Londra Olimpiyatları’na katılmış.
Seyahat etmeyi çok seven Sezen çifti,
Çin, Hindistan, İsrail, Ürdün gibi
birçok ülkeyi ve Avrupa’yı gezmiş. 
48 sene çok mutlu yaşadıklarını ifade
eden Olcay Hanım, “Onu özlüyorum.
Çok hoş bir hayat yaşadım. Ama bu
hayatım da çok güzel, çok mutluyum
Darüşşafaka’da olduğum için” diye
anlatıyor.

“Dünyada çocukları eğiterek
yaşlılara bakan tek müesse-
seye geldiğim için mutluyum”
Eşini 11 Aralık 2011’de kaybeden
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Olcay Sezen, 21 Nisan 2012’de
Darüşşafaka Maltepe Rezidans’a
yerleşiyor: “Daha evvel kuzenim has-
taydı ve ona bakım evi arıyordum.
Birçok yere bakmıştım.
Darüşşafaka’yı görmüştüm. Sonunda
kendim buraya geldim. Dünyada
çocukları eğiterek yaşlılara bakan
tek müesseseye geldiğim için mut-
luyum. Bu çok önemli. Başka bir
ülkede böyle bir yer görmedim. Çok
güzel bir sistem kurulmuş. Bunu kim
düşündüyse, müthiş...” diye duygu-
larını ifade ediyor. Rezidansa yerleş-
menin kendisine çok iyi geldiğini
söyleyen Olcay Sezen, “Ben kendi
kendime idare edebilecek vaziyettey-
dim ama yaş ilerledikçe ne olacağı
belli değil. Kendi kendime yaşamam
çok zor olacak diye düşündüm”
diyor. 

Rezidansta dolu dolu bir
yaşam
Olcay Hanım rezidansta günlerini
dolu dolu geçiriyor. Hobileriyle il-

gileniyor. Kendi kendine kitaplardan
patchwork yapmayı öğrenmiş ve
eşinin eski kravatlarından çok güzel
bir yelek ve etek yapmış. Eski şeyleri
değerlendirmeyi sevdiğini belirten
Sezen’in “Çöp Art” adını verdiği bir
çalışması da var. Market poşetlerini
kesip örerek kullanışlı, sağlam bir
çanta yapmış. Rezidansta kalan diğer
üyelerden ilgilenenler de bu çalış-
maya katılıyor. Yaratıcılığını kulla-
narak çok güzel ürünler ortaya
çıkarıyor. Rezidansta herkes ile
ahbap olduğunu, yakın arkadaşlıklar
kurduğunu söyleyen Sezen, konser-
leri, tiyatroları kaçırmıyor, her sabah
jimnastik yapıyor, örgü örüyor, dikiş
dikiyor, 50 senelik sınıf arkadaşlarını
görmeye gidiyor. 
Rezidansın hobi hocası Aysun
Gazez’den boncuk dizmeyi de öğre-
nen Sezen, bu günlerde boncuktan
bir kemer yapmakla uğraşıyor. Diğer
üyelere de bildiklerini gösteriyor.
Takı yapma aletlerini rezidansa da

getiren Sezen, bunları takı tasarımı
öğrenmek isteyenlerin hizmetine
sunuyor. Yıllarca takılarıyla insan-
lara mutluluk vermeye çalışan
Sezen, bugün de rezidansta yaşamı
paylaştığı diğer sakinlere mutluluk
ve moral veriyor: “Kendime bir
destur edindim. Bundan sonra geriye
bakmanın anlamı yok. Belli bir yaşa
geldim, herkese de onu söylüyorum,
‘boşver, ileri bakalım ve hiçbir şeye
üzülmemeye çalışalım’. Biz artık her
şeyi yapamıyoruz ama bir taraftan
pırıl pırıl gençler yetişiyor.
Darüşşafaka’da çocuklar çok güzel
eğitiliyor. Atatürkçü çocuklar
yetişiyor. Hepsi pırıl pırıl, en ufak
ayrıntısına kadar ilgileniyor öğret-
menleri. Çocuğumuz olmadı.
Darüşşafakalı çocuklar benim
çocuklarım oldu şimdi. Onları çok
seviyorum. İyi okutuluyorlar diye
seviniyorum, hayatta hiç olmazsa
birilerine yardım ediyoruz” diyerek
sözlerini noktalıyor. 

Ekim’13 / Darüşşafaka Rezidans 83

Olcay Sezen’in odasında, eşinin
Ressam Rasin imzalı 

bir portresi de yer alıyor.
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Cad. No: 14 

Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul 

Tel: 0212 286 22 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.findikcioglu@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.genc@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: can.bostanci@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:  0 216 441 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: 0 232 754 11 06

E-posta: info@urlayasam.com.tr

Web: www.urlayasam.com.tr

Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Çayır Sokak No:15, 

Burgazada-İstanbul

Tel: +90 216 381 20 60

E-posta: bilgi@saitfaikmuzesi.org

Web: www.saitfaikmuzesi.org

İletişim ve Adresler



“İkinci Baharınız” 

URLA YAŞAM’da 
sizi bekliyor!..

Urla Yaşam 
Huzurevi ve Bakım Merkezi, 

sürekli ya da dönemsel özel bakım 
hizmetiyle de yanınızda...

BİZİ ARAYIN!  +90 (232) 754 11 86

Özel Huzurevi & Bakım Merkezi




