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BAŞKAN’DAN

148 yıllık varlığımızı borçlu olduğumuz bağışçılarımızın ileri yaşlarını rahat, huzurlu, 
sağlıklı, konforlu ve hepsinden önemlisi evlerinin sıcaklığında geçirmeleri için 
kurduğumuz Darüşşafaka Rezidansları’nda bugün 422 bağışçımız “ikinci baharını” 
yaşıyor. Türkiye’de huzurevi algısının yıprandığı, negatif pek çok anlam yüklendiği 
yıllarda Cemiyetimiz, cesur bir adım atarak, “rezidans” projesiyle ileri yaş bakımına 
talip oldu. 1997’de Yakacık Rezidans’ı hizmete açarak da Türkiye’yi ileri yaş bakımında 
yeni bir anlayışla tanıştırdı. 

Yakacık’ın ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları bağışçılarımızın 
hizmetine soktuk. Şimdi de rezidans projesiyle yarattığımız hizmet anlayışını daha 
geniş kitlelere ulaştırmak için “Urla Yaşam Evleri” projesini hayata geçiriyoruz.
Urla Rezidans’ın sınırları içinde yer alan SEV Vakfı’na ait blokta açmayı planladığımız 
“Urla Yaşam Evleri”, toplam 120 süit/oda kapasitesiyle hizmet verecek. Tesisin 40 
süit/odası SEV Vakfı’nın üyelerine ayrılırken, kalan 80 süit/odanın bir kısmı Urla 
Rezidans üyelerinin ileri bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bir kısmı 
da bağış yapmadan aylık ödemeler karşılığında rezidanslarımızda sunduğumuz 
hizmet kalitesinden yararlanmak isteyen üçüncü şahısları ağırlayacak. Bu projemiz 
de tamamlandığında ileri yaşlarını mutlu bir ortamda geçirmek isteyen pek çok insan, 
temelini şefkatten alan hizmet anlayışımızla sıcacık bir yaşam ortamını paylaşıyor 
olacak. İnanıyorum ki Urla Yaşam Evleri de yine ülkemiz için alanında yeni bir örnek 
oluşturacak.

Darüşşafaka kuruluşundan bu yana bağışçılarına vefa duygusuyla bağlanmıştır. 
Sadece Türkiye’de değil dünyada örneği olmayan rezidans modeli de bu vefa 
duygusunun bir sonucu. Kurumsal yönetişimin önem kazandığı günümüzde 
bağışçılarımıza vefa göstermenin ötesinde bize verdikleri destekleri nasıl 
kullandığımızı anlatmak, bir diğer deyişle onlara hesap vermek istiyoruz. 
Bağışçılarımızın destek verdikleri misyonu solumalarını, misyonumuza elleriyle, 
gözleriyle temas etmelerini, gözbebeğimiz öğrencilerimizle bir araya gelmelerini 
istiyoruz. Bu düşüncelerle Yönetim Kurulumuz her yılın ekim ayında tekrarlanmak 
üzere “ Bağışçılar Günü” ihdas etti. İlkini 20 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz Bağışçılar 
Günü ile Darüşşafaka’da bağışçısıyla bütünleşen yeni bir anlayışı yerleştireceğimize 
inanıyoruz. 

Bu yıl sınavımızı kazanan 37 ilden 120 çocuğumuz da eğitim hayatına okulumuzda 
devam edecek. Sınavımızı kazanan yavrularımızın mali durumlarını yerinde tesbit 
etmek ve aileleriyle tanışmak için onları evlerinde ziyaret ettik. Her yıl tekrarlanan 
ev ziyaretleri Darüşşafaka misyonunun kutsallığını ve yüceliğini, bir kez daha 
yüreğimizde yaşamamıza,  Darüşşafaka’nın eğitimle hayatları nasıl değiştirdiğini 
doğrudan gözlememize vesile oluyor. Yeni öğrencilerimizin aramıza katılmasıyla 
Darüşşafaka’da okuyan öğrenci sayısı 928’e ulaştı. Okulumuzun açılışında ilk dersi 
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker verdi. Yeni başlayanlardan lise 
son sınıfta okuyan kadar tüm öğrencilerimiz açılışta kendileri için gösterilen çabaları 
boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.  Yeni bir ders yılına daha başlarken Darüşşafakalı 
olmanın sorumluluğunu taşıyan ve kendileriyle gurur duyduğumuz öğrencilerimizin 
göğsümüzü kabartacak yeni başarılara imza atacaklarına tüm yüreğimle inanıyorum.

“Darüşşafaka kuruluşundan bu yana 
bağışçılarına vefa duygusuyla bağlanmıştır”

“Bağışçılarımızın destek 
verdikleri misyonu solumalarını, 

misyonumuza elleriyle, 
gözleriyle temas etmelerini, 

gözbebeğimiz öğrencilerimizle 
bir araya gelmelerini istiyoruz. 

Bu düşüncelerle Yönetim 
Kurulumuz her yılın ekim ayında 
tekrarlanmak üzere “ Bağışçılar 

Günü” ihdas etti. İlkini 20 Ekim’de 
gerçekleştirdiğimiz Bağışçılar 

Günü ile Darüşşafaka’da 
bağışçısıyla bütünleşen yeni 

bir anlayışı yerleştireceğimize 
inanıyoruz.”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

Zekeriya Yıldırım
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 
2011-2012 eğitim ve öğretim yılı, 
Darüşşafaka TİM Show Center’da 19 
Eylül Pazartesi günü düzenlenen törenle 
açıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nihat Berker’in yeni eğitim 
yılının “ilk dersi”ni verdiği törene;  
Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri 
Haluk Bal (DŞ’73), Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım, Başkan Vekili Davut Ökütçü, 
Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Özmen, 
Fırat Tekin, Sertaç Ökten, Mükremin 
Altuntaş, Yedek Üye Betül Oran Akan, 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları yö-
neticileri, Darüşşafakalılar Derneği 
Başkanı Necip Akbaş, Darüşşafaka 
Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, en 
kıdemli Darüşşafaka mezunu Halit Ziya 
Yılmayan, Darüşşafaka bağışçıları, veli 
ve öğrencileri katıldı.

Adnan Ersan:
“Hayallerimiz, hedeflerimiz en üst sevi-
yede olsun”
Darüşşafaka’nın geçmişten bugüne 
uzanan öyküsünün anlatıldığı slayt 
gösterisiyle başlayan törende konu-
şan Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve 
Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan, 
yeni bir eğitim-öğretim yılını Atatürkçü 

düşünceden taviz vermeyen 148 yıllık 
eğitim çınarında açmanın heyecanı 
içinde olduklarını belirtti. Öğrencilerine 
“Hayallerimiz, hedeflerimiz en üst 
seviyede olsun” diye seslenen Ersan, 
“Sevgili gençler, hayallerinizden vaz-
geçmeyin. Hayallerinizi, hedeflerinizi 
gerçekleştirmek için çaba sarf edin, 
çalışın, bilin ki bizler hep yanınızda ola-
cağız” diye sözlerini noktaladı.
 
 Zekeriya Yıldırım:
“Darüşşafaka’da yeni bir zirve yapalım, 
yeni bir tarih yazalım”
Konuşmasına 37 ilden gelerek 
Darüşşafaka’ya başlayan 120 yeni öğ-
renciye “hoş geldin” diyerek başlayan 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Yıldırım ise şöyle 
devam etti: “Bugün açılışını yaptığı-
mız yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 
müdürlerimiz Adnan Ersan hocanız ve 
Çiğdem Kaya hocanız sizler adına bizi 
heyecanlandıran hedefler koydular 
önümüze.  Yönetim Kurulu ve Eğitim 
Komisyonu olarak o hedeflere ulaştı-
ğımızda Darüşşafaka’da yeni bir zirve 
yapacağımıza ve yeni bir tarih yaza-
cağımıza inanıyoruz. Başarılı geçen 
bir yılın ardından sizleri tatile gön-
derirken ne demiştim. Eskinin güçlü 

Darüşşafaka’sına duyulan özlem bitti. 
Umutları geleceğe taşımaya da gerek 
kalmadı. Artık kendimizle yarışaca-
ğız. İşte şimdi hepimiz için önümüzde 
bir fırsat var. Gelin hep beraber 
Darüşşafaka’da yeni bir zirve yapalım, 
yeni bir tarih yazalım.”

Prof. Dr. Nihat Berker:
“Atatürk’ün dört prensibi var”
Konuşmaların ardından kür-
süye gelen Prof. Dr. Nihat Berker, 
Darüşşafakalılara “Okulda ve Sonradan 
Atılım, Erişim ve Macera”  konulu ilk 
dersi verdi. Prof. Dr. Berker, kendi 
yaşamından anekdotlarla beslediği 
dersi şu sözlerle noktaladı: “Bana 
göre Atatürk’ün dört temel prensibi 
var. Birincisi akla güveneceksin, ikin-
cisi kendine güveneceksin, üçüncüsü 
gençliğe güveneceksin, dördüncüsü ise 
ne olursa olsun pes etmeyeceksin. Bu 
dört prensiple hayatınıza yön verme-
nizi diliyorum.” Prof. Dr. Berker’e ilk 
dersinin ardından Sabancı Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nde “onur bursu” ile okuyan 
Darüşşafaka mezunu Onur Ahmet ile 
Haluk Bal tarafından Darüşşafakalı öğ-
rencilerin çektiği bir fotoğraf armağan 
edildi.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları törenle açıldı 
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 148’inci 
eğitim ve öğretim döneminde kapı-
larını 120’si yeni, 928 öğrenciyle açtı. 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Yıldırım, Başkan 
Vekilleri Davut Ökütçü, Talha Çamaş, 
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs 
Koordinatörü Adnan Ersan ve İlköğretim 
Müdürü Çiğdem Kaya, yeni dönemi de-
ğerlendirmek için 22 Eylül 2011 tarihinde 
basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Darüşşafaka’nın yaklaşık bir buçuk asır-
dır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 
çalıştığını belirten Zekeriya Yıldırım, 
“2011-2012 döneminde kayıt aldığımız 
öğrencilerimizin kız-erkek oranı yarı 
yarıya gerçekleşti. Ülkemizin önemli 
sorunlarından biri olan kız çocuklarının 
okuması konusunda kurumumuzun bu 
noktaya ulaşmasından büyük mutluluk 
duyuyoruz “ dedi. 

Yeni başlayan 120 öğrencinin yüzde 72’si 
Anadolu’dan geliyor
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın öğ-
renci seçme süreci hakkında bilgi veren 
İlköğretim Müdürü Çiğdem Kaya, “Her 
yıl Milli Eğitim Bakanlığı’ndan babası 
hayatta olmayan 3. sınıf öğrencilerinin 
verisini alıyoruz ve hepsini tek tek sı-
navımıza davet ediyoruz. Bu yıl 11 bin 
600 öğrenciye sınav daveti gönderdik. 
Sınavımıza 78 ilden 1.570 öğrenci baş-
vurdu. Bunların 1.458’i sınava girdi. 
Yetenek sorularına dayalı sınav netice-

sinde bu yıl da 120 öğrenci alabildik” 
dedi. Yeni başlayan 120 öğrencinin yüzde 
72’sinin Anadolu’dan yüzde 28’inin ise 
İstanbul’dan geldiğini, öğrencilerin yüzde 
50’sinin kız yüzde 50’sinin ise erkek 
olduğunu kaydeden Kaya, toplam 37 
ilden yeni öğrencinin eğitim hayatlarına 
Darüşşafaka’da devam edeceğini belirtti.

 “81 İlden 81 Öğrenci” projesi sayesinde 
öğrenci sayısı 928’e ulaştı
Darüşşafaka’nın öğrenci sayısının 928’e 
ulaşmasında dört yıl önce İş Bankası ile 
başlatılan “81 İlden 81 Öğrenci” proje-
sinin büyük etkisi olduğunu vurgulayan 
Zekeriya Yıldırım, “Türkiye İş Bankası 
iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘ 81 İlden 81 
Öğrenci’ projesi sayesinde kurumumuzda 
okuyan 324 öğrencimizin eğitim gideri İş 
Bankası tarafından karşılanıyor. Bu çok 
ciddi bir rakam ve eğitime büyük bir des-
tektir “ diye konuştu. 
Darüşşafaka’nın öğrenci profili hak-
kında bilgi veren Lise Müdürü ve 
Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan, 
“65 ilden 928 yetenekli çocuğumuz 
bu yıl Darüşşafaka’da okuyacak. 
Öğrencilerimizin yüzde 53’ü İstanbul’dan 
gelirken, yüzde 47’si Anadolu’dan geliyor.  
Bu öğrencilerin 494’i hafta sonunu aile 
ya da akrabalarının yanında geçirirken, 
434’ü hafta sonları da kurumumuzda ka-
lacak. Toplam öğrencilerin yüzde 42’sini 
kız, yüzde 58’ini ise erkek öğrenciler 
oluşturuyor” dedi.

Darüşşafaka’nın 148 yıllık tarihinin  
ilk üçüzleri
Toplantıda, bu yıl Darüşşafaka sınavını 
kazanan Biray, Tahsin ve Birol Aladağ 
adlı üçüz kardeşler de basın mensupla-
rıyla buluştu. Bursa’daki Karamehmet 
İlköğretim Okulu’nun üçüncü sınıfında 
okuyan ve babalarını üç yaşındayken 
kaybeden üçüz kardeşler, Darüşşafaka 
sınavını bin 458 öğrenci arasından ilk 
35’e girerek kazandı. Böylelikle Aladağ 
kardeşler, Darüşşafaka’da eğitim gören 
ilk üçüzler oldu. Sınavı 14’üncü olarak 
kazanan Biray Aladağ, doktor olmak 
istediğini belirterek , “Neticeyi öğre-
nince çok sevindim. Keman çalmayı çok 
istiyordum ama bunu şimdiye kadar 
gerçekleştiremedim. Darüşşafaka’da 
her çocuk bir enstrüman çalıyormuş, 
ben de keman çalmayı öğreneceğim” 
dedi.  “Bursa’daki özel okulların hepsini 
toplasanız Darüşşafaka kadar güzel 
olmaz” diyen Tahsin de şöyle devam 
etti: “Masal gibi bir okul. Özellikle fen 
laboratuvarlarını ve jimnastik salonunu 
çok sevdim çünkü ben jimnastikle ilgi-
leniyorum. Darüşşafaka’yı bitirdikten 
sonra iyi bir üniversiteye gidecek, büyük 
bir bilim adamı olacağım ve ilk icadımı 
Darüşşafaka’ya vereceğim.” Mimar 
olmak isteyen Birol ise eğitimini tamam-
ladıktan sonra ne yapacağı sorusuna, 
“Darüşşafaka’ya anneler yatakhanesi 
yapacağım. Sonra bir karavan satın 
alacağım ve onunla dünyayı gezeceğim. 
Dağcılık kulübü ve yüzme kulübüne girip 
dalgıç olacağım. Emekli olunca da köpek 
çiftliği açacağım” cevabını verdi.

Yeni ders yılına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı 
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Ülkemizin önde gelen online çiçek sipariş sitesi Çiçek Market, 
Darüşşafaka’nın 148 yıllık eğitimde fırsat eşitliği misyonuna 
destek için “Darüşşafaka Çiçekleri” reyonu oluşturdu. Sosyal 
sorumluluk anlayışı doğrultusunda bu projeyi gerçekleştiren 
firma, www.cicekmarket.com/cicekler/darussafaka/ linkinden 
yapılan her alışverişin yüzde 20’sini 928 yetenekli çocuğa kolej 
seviyesinde eğitim sağlayan Darüşşafaka’ya bağışlıyor. 

Çiçekler, eğitim için açıyor

Darüşşafaka Cemiyeti, 2012 yılı için 
Darüşşafakalı öğrencilerin çektiği 
fotoğraflardan ve çizdikleri resimlerden 

oluşan iki farklı masa takvim çalışmasını 
bireysel ve kurumsal bağışçılarının 
beğenisine sundu. “Bu çocuklar size 
emanet”  temalı takvimler, hem 65 
ilden gelerek Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nda okuyan 928 yetenekli 
öğrencinin eğitimine kaynak yaratıyor 
hem de yeni yıl için güzel ve anlamlı 
bir armağan oluşturuyor. 2012 yılında 
dilerseniz Darüşşafakalı öğrencilerin 
objektifinden yansıyan karelerin 
süslediği, dilerseniz de onların hayal 
dünyasını aralayacağınız resimlerin yer 
aldığı takvimlerimizden birini tercih 

edebilir, Darüşşafaka’nın 148 yıldır bu 
ülkenin yetenekli ve başarılı çocuklarına 
tanıdığı eğitimde fırsat eşitliğine siz de 
ortak olabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:
www.darussafaka.org 

(0212) 444 1863

2012 yılında 
masanızı 
Darüşşafaka 
takvimleri 
süslesin 

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2007 
yılında startını verdiği “Darüşşafaka 
Velilerini Arıyor” programına rezidans 
bağışçılarının desteği artarak sürüyor.  
Geçtiğimiz altı ay içinde programa 
destek veren Maltepe Rezidans’tan 
Zehra Birgül Mutluay “Kurucu Bağışçı, 
Feruze Tunalıgil “Temel Taş”, Ayşe 
Madelet Körhan ile Aliye Mefaret 
Özcan  “Çifte Diplomalı”, Saide Elam ve 
Yakacık Rezidans’tan Binnaz Alperen 
“Mezun” bağışçı payesi kazandı. Urla 

Rezidans’tan Selçuk Nisa Gündemir; 
Maltepe Rezidans’tan Birsen Özeş; 
Nebahat Taşkın, Necmiye Altuğ, Hasan 
Sinangil ve Şenesenevler Rezidans’tan 
Fatma Gönül Levent ile İlhan Durrin 
Kocabıyık ise yaptıkları bağışlarla 
Darüşşafaka “Velisi” oldu.
Program kapsamında hayırseverler, 
Darüşşafaka’da eğitim gören bir 
öğrencinin yıllık eğitim gideri 10 bin 
lirayı karşılayarak “Veli”; 10 yıllık 
eğitim gideri 100 bin lirayı bağışlayarak 

“Mezun Bağışçı”; iki öğrencinin 10 
yıllık eğitim gideri 200 bin lirayı 
karşılayarak, “Çifte Diplomalı Bağışçı” 
payesi kazanıyor. Ayrıca; Daçkalı beş 
öğrencinin mezun olmasını sağlayan 
500 bin lirayı karşılayan bağışçılar 
“Temel Taş” ve 10 öğrencinin eğitim 
hayatları boyunca gideri 1 milyon 
lirayı karşılayan bağışçılar “Kurucu 
Bağışçı” payesini alarak, isimlerini 
Darüşşafaka’nın sütunlarında geleceğe 
taşıyabiliyor.

Daçkalıların “velisi”,  Rezidans bağışçıları



7Kasım’11 / Darüşşafaka Rezidans

HABERLER HABERLER

Urla Rezidans, bağışçılarının vakitle-
rini verimli bir şekilde değerlendirmesi 
amacıyla rezidans bahçesinin bir kısmını 
parselleyerek üyelerinin kullanımına 
açtı. Geçtiğimiz nisan ayında oluşturu-
lan ve bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği 
hobi bahçelerinde üyeler, diledikleri 
sebzeyi, meyveyi ya da çiçeği yetiştiri-
yor. Uzun yıllar çalıştığı Avustralya’dan 
kesin dönüş yaparak eşiyle birlikte Urla 
Rezidans’ta yaşamayı seçen Mustafa 
İbrahim, rezidansın en büyük bahçesinin 
sahibi. Domatesten salatalığa, bibere, 
kabağa, fasulyeye, kavuna kadar pek çok 
ürünü bahçesinde yetiştiren İbrahim, 
topladığı ürünleri rezidansın diğer sa-

kinleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ediyor. 
Toprakla uğraşmanın insanı dinlendir-
diğini ve rahatlattığını belirten Mustafa 
İbrahim, “Biz, toprağı seven ve değer 
veren bir milletiz. Urla’nın toprağı 
da çok verimli. Ne ekseniz bitiyor.  
Sabahları erkenden geliyor, toprağı 
çapalıyor ve yabani otları temizliyorum. 
Yetişen domatesi, biberi, salatalığı top-
luyor, kahvaltıda kullanıyorum” diyor.
Ürünlerinin tamamen organik olduğunu 
vurgulayan İbrahim, “Seneye hem kendi 
tohumlarımı kullanacağım hem de 
rezidans bahçesine çiçek tarhları yapa-
cağım” diye konuşuyor.

Urla Rezidans’ta sebzeler bahçeden!..

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye’de ileri 
yaş yaşam kalitesinde fark yaratan hiz-
met anlayışını bir adım daha ileri taşıyor. 
1997’de bağışçılarının ileri yaşlarını 
mutlu, sağlıklı, güvenli ve konforlu bir 
ortamda geçirmeleri için rezidanslar 
projesinin ilk örneğini hayata geçiren 
Darüşşafaka, yoğun talep üzerine rezi-
dans projesiyle yarattığı hizmet anlayışını 
daha geniş kitlelere ulaştırmak için “Urla 
Yaşam Evleri”ni hizmete sokmaya hazır-
lanıyor. Urla Rezidans’ın sınırları içinde 
yer alan SEV Vakfı’na ait blokta kapılarını 
açacak olan “Urla Yaşam Evleri”,  toplam 
120 süit/oda kapasitesine sahip. Tesisin 
40 süit/odası SEV Vakfı’nın üyelerine ay-
rılırken, kalan 80 süit/oda ise hem Urla 
Rezidans üyelerinin özel bakım ihtiyaçları 
karşılanmasında kullanılacak hem de 
aylık ödeme karşılığında, üçüncü şahıs-
lara hizmet verecek. 
Çam ağaçlarının arasındaki Urla Yaşam 
Evleri’nde; 1-2 kişilik odalarda ikamet, 
yemek, oda temizliği, ütü ve çamaşır 
hizmeti, gündüz kurum içi sağlık hizmeti, 
psiko-sosyal destek hizmetleri, tesis ba-
kımı ve güvenliği, Urla ve İzmir’e tarifeli 
sefer yapan servisler ücretsiz olacak. 
Tesiste; Destekli Yaşam ve Özel Bakım 
Üniteleri de yer alacak ve bu birimlerde; 

7/24 saat doktor, hemşire, bakıcı hizmeti 
ve yaşlı yakınları için oda izleme hizmeti 
sunulacak. Darüşşafaka’nın ileri yaş 
alanındaki 14 yıllık hizmet tecrübesiyle 
konuklarını ağırlayacak olan Urla Yaşam 

Evleri’nde; fizik tedavi ve rehabilitasyon, 
konsültan hekim muayenesi, market, ku-
aför, kuru temizleme, sosyal aktiviteler 
gibi hizmetler ise ücret karşılığı sağla-
nacak.

İleri yaş bakımında yeni bir adım:
Urla Yaşam Evleri
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Bağışçılarının güvenli, konforlu, rahat 
bir yaşam sürmeleri için her türlü ayrın-
tının göz önünde tutulduğu Darüşşafaka 
Rezidansları’nda doğum günü ve 
diğer özel günler asla unutulmuyor.  

Bağışçıların anneler, babalar, öğ-
retmenler günü gibi özel günleri 

anlamlarına uygun bir şekilde 

kutlanması için çeşitli etkinlikler dü-
zenleniyor. Bu etkinliklerin bazılarında 
Darüşşafaka’da eğitim gören öğrenciler 
de eğitimlerine katkı sunan bağışçılarla 
bir araya geliyor. Aile sıcaklığında kut-
lanan özel günler rezidanstaki hayatı 
reklendiriyor.

Biz kocaman bir aileyiz!..

Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler Rezidansları’nda yaşayan bağışçılar için 14 Haziran 
2011 tarihinde Eskişehir gezisi düzenlendi. Toplam on altı bağışçının katıldığı ve iki 
gece, üç gün süren gezide bağışçılar şehir merkezi, Cumhuriyet, Cam Sanatları ve 
Lületaşı Müzeleri, Eskişehir kent parkları, yapay kumsal, Cristof Colomb gemisi, 
opera binası, Atlıhan el sanatları çarşısı, Odunpazarı evleri gibi tarihi ve turistik 
mekanları gezdi.

Darüşşafaka bağışçıları Eskişehir’deydi
Darüşşafaka Cemiyeti, 148 yıldır 
bağışlarıyla çocuklarımıza bir 
gelecek armağan eden ve artık 
aramızda olmayan bağışçılarının 
aziz ruhlarına geleneksel 
olarak okuttuğu Mevlit’i bu yıl 
da 26 Ağustos Kadir Günü’nde 
Erenköy Galip Paşa Camisi’nde 
gerçekleştirdi.

Darüşşafaka 
Cemiyeti, Kadir 
Günü’nde tüm 
bağışçılarının 
aziz ruhları için 
Mevlit okuttu

Bağışçılarının güvenli, konforlu, rahat 
bir yaşam sürmeleri için her türlü ayrın-
tının göz önünde tutulduğu Darüşşafaka 
Rezidansları’nda doğum günü ve 
diğer özel günler asla unutulmuyor.  

Bağışçıların anneler, babalar, öğ-
retmenler günü gibi özel günleri 

anlamlarına uygun bir şekilde 

Biz kocaman bir aileyiz!..
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Biz kocaman bir aileyiz!.. Rezidans bağışçıları ile öğrenciler piknikte buluştu
Darüşşafaka Rezidansları’nın bağışçıları 
ile Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
4. sınıf öğrencileri, 10 Haziran 2011 
tarihinde İstanbul Polonezköy Değirmen 
Park’ta düzenlenen piknikte bir araya 
gelerek yaza “merhaba” dedi. Günün ilk 
saatlerinde buluşan Yakacık, Maltepe 
ve Şenesenevler Rezidans bağışçıları 
ile Daçkalı 4. sınıf öğrencileri, tüm günü 
birlikte geçirdi. Şenesenevler Rezidans 
bağışçılarının onlar için elleriyle boyadığı 
rengarenk  tişörtleri giyen öğrenciler, 
bağışçılara güzel bir sürpriz yaptı. 250 
bağışçının katıldığı piknikte öğrenciler 
ile bağışçılar, güneşli günün ve yemyeşil 
doğanın tadını çıkardı. Birlikte ip 
atlayıp, top oyunları oynayan bağışçı ve 
çocukların neşesi görülmeye değerdi. 
Açık havada yenilen leziz yemekler 
eşliğinde bol bol sohbet eden bağışçılar 

ile öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden 
okunuyordu. Yemeğin ardından 
müzik eşliğinde dans eden öğrenci ve 
bağışçılar, renkli görüntüler yarattı. 
 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi Sertaç Ökten ile Betül Akan’ın da 
katıldığı piknikte Daçkalı öğrenciler, 
bağışlarıyla kendilerine bir gelecek 
bağışlayan rezidans sakinlerine böyle 
güzel bir gün yaşattıkları için tek tek 
teşekkür ederek vedalaştı. 
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Yaptıkları bağışlarla, babası hayatta 
olmayan, maddi durumu yetersiz 
öğrencilerin ilköğretim dördüncü 
sınıftan lise son sınıfa kadar kolej 
seviyesinde eğitim almasına katkıda 
bulunan Urla Rezidans bağışçıları, 
“yaza merhaba partisi”nde doyasıya 
eğlendi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle 

katılanlar arasında eski bakanlardan 
Işılay Saygın, CHP Eski Milletvekili 
ve Urla Eski Belediye Başkanı Bülent 
Baratalı, Urla Kaymakamı Şehmus 
Günaydın, Narlıdere SGK Huzur ve 
Bakımevi Müdürü Zekeriya Alan, 
Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı 
Dr. Aysel Gürsoy, İzmir Foça Reha 
Midilli- Necla Ana Huzurevi üyeleri de 
vardı.

Urla Rezidans yazı partiyle karşıladı

Darüşşafaka Cemiyeti, IC Çeşme 
Marina’da gerçekleştirdiği kokteylle 
Urla Rezidans’ı tanıttı. 200’ü aşkın 
Darüşşafaka dostunun katıldığı tanıtım 
toplantısında gazetecilere açıklama 
yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, 
“Darüşşafaka Cemiyeti, babasını kaybet-
miş, maddi olanakları yetersiz çocuklara 
1863’ten bu yana kaliteli eğitim fır-
satı sunarak yaşamlarını değiştiriyor. 
Kurulduğu günden bugüne birçok kişi ve 
kuruluşun verdiği desteklerle varlığını 
sürdüren Cemiyetimiz, elde ettiği ge-
lirle her yıl 900’ü aşkın öğrencinin tam 
burslu ve yatılı eğitimini karşılıyor” diye 
konuştu. Cemiyetin bağışçılarının ileri 
yaşlarını rahat ve huzurlu bir ortamda 
geçirmelerini sağlamak amacıyla rezi-
dans projesini hayata geçirdiğini belirten 
Yıldırım, Urla Rezidans’ın hâlâ 100’ü 
aşkın yeni bağışçıyı kabul edebileceğini 
kaydetti. 

Darüşşafaka dostları, Çeşme’de buluştu 

Darüşşafaka Cemiyeti, 9 Eylül 2011 
tarihinde Bodrum Turgutreis Marina’da 
tanıtım kokteyli düzenledi. Bodrum 
mülki idaresi ve önde gelen isimlerinin 
katıldığı etkinlikte Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım, Cemiyet’in çalışmalarını 
konuklarla paylaştı. 

Darüşşafaka 
Cemiyeti,
Bodrum’da 
tanıtım toplantısı 
düzenledi 

Urla Rezidans, 6 Temmuz 2011’de 
Garanti Masters Özel Bankacılık iş 
birliğinde organize edilen bir kokteyle ev 
sahipliği yaptı. Rezidans bağışçılarının 
yanı sıra Garanti Masters Özel 
Bankacılık’ın çok sayıda konuğunun 
katıldığı kokteylde renkli saatler 
yaşandı. Konuklar, müzik eşliğinde 
bol bol dans ederek keyifli saatler 
geçirirken, ilk kez Urla Rezidans’ı gören 
pek çok davetli hayranlıklarını ifade etti.

Urla Rezidans’ta 
eğlence bitmiyor 
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Kurulduğu 1863 yılından bu yana 
eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla babası 
olmayan ve maddi olanakları yetersiz 
çocuklara kolej seviyesinde eğitim veren 
Darüşşafaka Cemiyeti oldukça anlamlı 
bir etkinliğe imza attı. Tamamen kişi ve 
kuruluşların bağışlarıyla faaliyetini sürdüren 
Darüşşafaka çalışmalarını anlatmak ve 
şükranlarını sunmak amacıyla 20 Ekim 
2011 tarihinde bağışçılarını bir araya getiren 
özel bir etkinlik düzenledi. 
 
Darüşşafaka Rezidansları’nda ikamet 
eden bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlik, Darüşşafaka’nın her yaş ve 
meslek grubundan bağışçısını aynı çatı 
altında buluşturdu. Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, 
Başkan Vekili Davut Ökütçü, Yönetim 
Kurulu Üyesi Beşir Özmen ile Sertaç 
Ökten, Genel Sekreter Ahmet Buldam, 
Yedek Üye Betül Akan, Darüşşafaka Lisesi 
Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Adnan 
Ersan, İlköğretim Müdürü Çiğdem Kaya, 
Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Necip Akbaş ve en kıdemli Daçkalı 
Halit Ziya Yılmayan da bu özel günün 
katılımcıları arasındaydı.
 
Bağışçılar ilk olarak öğrenciler eşliğinde 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı gezerek 
okuldaki sosyal ve eğitsel çalışmalar 

hakkında bilgi aldı. Çeşitli atölye ve 
kulüplerde çalışma yapan öğrencileri 
ilgiyle izleyen bağışçılar, okul gezisinden 
sonra kendileri için düzenlenen törene 
katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Zekeriya 
Yıldırım ilk kez düzenledikleri Bağışçılar 
Günü’nü geleneksel hale getirmek 
istediklerini ifade ederek sözlerine başladı.  
148 yıl önce bir grup genç Osmanlı 
tarafından kurulan Darüşşafaka’nın en 
önemli özelliğinin eğitimde fırsat eşitliği 
misyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağışçılarımız 
olmasa Darüşşafaka ayakta kalamazdı, 
bu kadar kaliteli eğitim verilemezdi.
Bağışçılarımızın bizim için ne kadar değerli 
olduğunu anlatmak, şükranlarımızı sunmak 
ve çalışmalarımızı anlatmak için bu etkinliği 
tertip ettik. Çocuklarımıza ellerinizle, 
gözlerinizle dokunun istedik.”
Öğrencilere sunulan eğitim olanaklarından 
da söz eden Yıldırım, İş Bankası ile 
dört yıl önce başlatılan “81 İlden 81 
Öğrenci” projesi ile daha çok öğrenciye 
ulaşabildiklerini belirtti. Gerçekleştirdiği 
sunumla Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan 
bağışların nerelere harcandığını ayrıntılı bir 
şekilde paylaşan Yıldırım, konuşmasının 
ardından kız öğrencilerin Darüşşafaka’ya 
alınmasının 40. yılı vesilesiyle 
“Darüşşafakalı Kızlar 40. Yıl” adlı bir 

kampanya düzenleyen Daçkalı kızlar adına 
Garanti Bankası Genel Müdür Asistanı 
Hanife Güldağ’a bir plaket takdim etti. 
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” programı 
kapsamında 2011 yılı içinde bağışta bulunan 
Osman Nuri Canik, Sodexho Entegre 
Hizmetleri AŞ Kurumsal İlişkiler Müdürü 
İlker Canalp, Garanti Portföy Genel Müdür 
Yardımcısı Sinem Edige ve iş adamı Serdar 
Saatçioğlu’nun sertifikalarının da takdim 
edildiği etkinlikte Darüşşafakalı öğrenciler 
küçük bir dinleti için sahne aldı.

Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarıyla buluştu 
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Mesut Ilgım:
Şapka çıkartılacak, saygı duyulacak bir proje!..
Koç Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ilgım, “Bizim kültürümüzün hem iyi hem de kötü bir 
yanı var: Bizde büyük aile kavramı eskisi kadar yoğun olmasa da hâlâ mevcut. Fakat yurt dışında 
böyle değil. Mesela Amerika’da dostlarım var. Onlar kendi yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirmek 

amacıyla senenin bir kısmını rezidans tarzı yerlerde geçiriyor, dinleniyor. Bizde bu yok. Dolayısıyla 
Darüşşafaka Rezidansları, bu boşluğu kapatacak bir kurum olarak görüyorum” diyor.

Mesut Ilgım, Koç Grubu’nda 
otuz dokuz yıl üst düzey 
yöneticilik yapmış bir 
isim. Son bir yıldır Koç 

Topluluğu’nda emekli olmuş üst düzey 
yöneticilerin bilgi ve birikimlerini, 
Türkiye ekonomisine, iş dünyasına ve 
KOBİ’lere, yöneticilik ve danışmanlık 
suretiyle sunmalarına olanak tanıyan Koç 
Yönder’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürütüyor. Darüşşafaka Rezidansları’na 
ilişkin çevresinde duyduklarını yerinde 
görmek için ilk olarak Yakacık Rezidans’ı 
gezen Mesut Ilgım, gördüklerinden çok 
etkileniyor ve rezidanslarda verilen 
hizmeti daha geniş kitlelere duyurmak için 
harekete geçiyor. Geçtiğimiz mayıs ayında 
Koç Yönder üyelerinden oluşan 45 kişilik 
bir grupla Urla Rezidans’ı ziyaret eden Koç 
Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
Ilgım ile rezidanslara ilişkin izlenim ve 
görüşlerini konuştuk.

Öncelikle Darüşşafaka Rezidansları’ndan 
nasıl haberdar oldunuz?
Uzun süredir Darüşşafaka Rezidansları 
hakkında farklı kişilerden çok pozitif 
görüşler duydum. Ancak kendim gidip 
görmemiştim. İlk defa geçtiğimiz sene 
derneğimize üye bir grupla Yakacık 
Rezidans’ı ziyaret ettik. Gördüklerimiz 
çok etkileyiciydi. O güne kadar çevremden 
duyduklarım farklı boyut kazandı ve daha 
büyük bir kitleye tanıtım yapmaya karar 
verdik. 

İlk izleniminizi bizimle paylaşır mısınız? 
Yakacık Rezidans, beklentilerinizi 
karşıladı mı ya da öyle bir yer bekliyor 
muydunuz?
Kesinlikle öyle bir yerle karşılaşmayı 
beklemiyordum. Ben ekonomistim. Koç 
Grubu’nda uzun seneler çalıştım. 2001’de 
emekli oldum. Evvelinde ise on beş sene 
Divan Otel’de genel müdürlük yaptım. Yani 

hizmet sektörünü çok iyi bilirim. 
Hizmet sektörü dünyanın en ilginç 
sektörlerinden biridir. Bir yerde de 
nankördür. Çünkü bir sürü çok güzel 
iş yaparsanız, sonra bir tane kötü bir 
şey yaptığınızda fatura ona çıkar. Tabii, 
Darüşşafaka’daki tablo çok değişik. 
Darüşşafaka’nın böyle bir organizasyonu 
olduğunu çok kişi bilmiyor. Bu noktada 
rezidanslarda verilen hizmetin tanıtımına 
ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bir de Darüşşafaka ile Darülaceze 
karıştırılıyor. Bence bu nokta da bir şeyler 
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yapılmalı. Mesela Darüşşafaka, alt marka 
olarak kalabilir ama üst kimlik için başka 
bir şey düşünülebilir.

Koç Yönder üyeleriyle birlikte geçtiğimiz 
mayıs ayında Urla Rezidans’ı da ziyaret 
ettiniz. Bu ziyaretiniz nasıl geçti?
Koç Yönder olarak üyelerimize yönelik 
İzmir ve çevresindeki tarihi yerleri 
kapsayan bir Batı Anadolu gezisi organize 
ettik ve gezimize Urla Rezidans’ı da 
ekledik. 13 Mayıs’ta İzmir’e uçtuk. O 
gün akşamüstü Urla Rezidans’a gittik. 
Orada rezidans bağışçısı iki arkadaşımla 
karşılaştım: Ruhi Bengi ile Aykut Bagana… 
Güzel bir akşam yemeğinin ardından 
rezidanslar hakkında sunum yapıldı. 
Bütün akşam rezidans bağışçılarını 
izledim. Ruhi, çok eski ve sevdiğim bir 
dostumdur. Onu görmek benim için 
oyuncağını kaybeden çocuğun seneler 
sonra o oyuncağı bulduğunda yaşayacağı 
sevinç gibiydi. Benim açımdan gerek 
Yakacık gerekse Urla Rezidans’ta 
gördüğüm en çarpıcı nokta ise şu oldu:  
Bu sektörün en önemli niteliklerden 
biri hizmet veren personelin niteliğidir. 
Personelinizin insan mühendisi olması 
gerekir ve rezidanslardaki personel 
bu niteliğe sahip kişilerden seçilmiş. 
Aynı duyarlılık fiziksel açıdan da 
gösterilmelidir, ki rezidanslar bunu da 
başarmış. Şöyle ki; Urla Rezidans’taki 
yemek esnasında bazı üyelere ilaçlarını 
veren hemşireler gördüm. Hepsinin 
üzerinde pembe önlük vardı. Bence 
pembe rengin seçimi bile bu özenin 
göstergesi…  Çünkü hemşireler, pembe 
önlükleri içinde hastane atmosferi 
yaratmıyor. Oradaki insanların kendilerini 
bir hasta olarak değil de ailesinin uzantısı 
bir mekânda hayatlarını sürdürdükleri 
hissinde olmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.  Gözlemlediğim kadarıyla 
da rezidans idaresinin bağışçılara aile 
eksikliğini hissettirmeyen bir becerisi var. 
Her bakımdan örnek olacak bir kurum. 
Gönül ister ki böylesi bir kurum, çok daha 
büyüyüp, gelişip, zincir halinde Türkiye’nin 
farklı yerlerinde de bu hizmeti geniş 
kitlelere sunabilecek hale gelsin.

Geziye katılan üyelerinizin Urla 
Rezidans’a ilişkin geri dönüşümleri  
nasıl oldu?
Urla Rezidans’a üyelerimiz ve eşleriyle 

birlikte 45 kişi gittik. Son derece olumlu 
tepkiler aldım. Bir şey daha dikkatimi 
çekti. İnsanlar bu konuda çok rahatça 
duygularını belirtemiyor. Yine de geziye 
katılan en az üç çiftin kafasında bu 
düşüncenin oluştuğunu biliyorum. 
Darüşşafaka, şu an böyle bir kültürün 
bulunmadığı bir toplumda talep yaratmaya 
uğraşıyor.  Gönül ister ki her iki sene 
de  yeni bir rezidans hizmete girsin. 
Sosyal güvenlik sistemi, son senelerde 
iyi çalışır hale geldi.  Ancak Darüşşafaka 
Rezidansları’nda verilen hizmet, sosyal 
güvenliğin çok ötesinde…  Rezidanslar 
sakinlerine hem belki ailelerinde arayıp 
da buladığı şefkati hem ekonomik bir 
güvence veriyor hem de ileri yaştaki 
her insanın kafasında yer edinen 
sağlık sorunlarını anında ve yerinde 
yanıtlıyor.  Özellikle Darüşşafaka Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 
olanaklar muhteşem… Ben aynı 
zamanda fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. 
Görmek ile bakmak ayrı ayrı şeylerdir.  
Urla Rezidans’a okuyabilen bir gözle 
baktım ve ayrıntılara hayran kaldım. 
Tüm dekorasyonda ileri yaş insanların 
ihtiyaçları göz önünde alınarak 
hazırlanmış. Urla Rezidans’ın benim 
için çok daha cazip gelen bir diğer 
yönü de hem İzmir’e yarım saatlik 
mesafede hem de tatil yöresinde olması. 

İstanbul’dan Urla’ya gidip, orayı bir yazlık 
gibi düşünebilecek çok insan olduğunu 
düşünüyorum. 

Gelecekte yaşar mısınız?
Eşimle de konuştuk.  Neden olmasın?

İleri yaştaki insanları yönelik 
rezidans hizmet anlayışını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bizim kültürümüzün hem iyi hem de kötü 
bir yanı var: Bizde büyük aile kavramı 
eskisi kadar yoğun olmasa da hâlâ 
mevcut. Fakat yurt dışında böyle değil. 
Mesela Amerika’da dostlarım var. Onlar 
kendi yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirmek 
amacıyla senenin bir kısmını rezidans tarzı 
yerlerde geçiriyor, dinleniyorlar. Bizde bu 
yok. Dolayısıyla Darüşşafaka Rezidansları 
bu boşluğu kapatacak bir kurum olarak 
görüyorum.

Vurgulanmasını istediğiniz bir nokta  
var mı?
Herkes kendi muhitinde hem bu ekonomik 
potansiyele sahip hem de ileriyi düşünme 
evresine girmiş kişilere Darüşşafaka 
Rezidansları’nı olabildiğince tanıtırsa, 
bu sistemin kendi kendini besleyip, 
güçlenerek Türkiye sathına yayılmaması 
için hiçbir neden görmüyorum.  Şapka 
çıkartılacak, saygı duyulacak bir proje!..
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“Rezidanslardan sağlanan kaynakla 
900’ü aşkın çocuk okuyor”

Kırk yedi yıldır aynı yastığa baş koyan Hüseyin ve Filiz Erkezen, mutlu aile yaşantılarını 
son üç yıldır Şenesenevler Rezidans’ta sürdürüyor. Başarılı kariyerini sağlık sorunları 
nedeniyle yarım bırakan Hüseyin Bey, “Rezidanslardan sağlanan kaynakla 900’ü aşkın 

çocuk okuyor. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı… Çünkü ikimiz de daima 
eğitimin önemine inandık. Eğitim kadar güzel bir şey var mı? Bütün kötülükleri arka 

eden, insanlara en güzel nitelikleri kazandıran şey eğitimdir” diyor.
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HÜSEYİN - FİLİZ ERKEZEN

Kırk yedi yıldır aynı yastığa baş 
koyan Hüseyin ve Filiz Erkezen, 
mutlu aile yaşantılarını son üç 
yıldır Şenesenevler Rezidans’ta 

sürdürüyor. 1941’de eskiden Van’a, şimdi 
ise Bitlis’e bağlı Ahlat’ta doğan Hüseyin 
Bey, ortaöğrenimini orada tamamladıktan 
sonra Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler 
Fakültesi Maliye Bölümü’ne girmiş 
ve 1964’te mezun olmuş. Kariyerine 
Maliye Bakanlığı’nda başlayan, ardından 
Sayıştay’a geçen Hüseyin Bey, o yılları 
şöyle anlatıyor: “O dönem Sayıştay, iyi 
durumda değildi. Çünkü iş takibi çok 
yoğundu ve bu iş takipleri menfaat 
karşılığında yapılıyordu. İş takibini 
kaldırdık. Önemli yapısal değişiklikler 
gerçekleştirdik ve Sayıştay’ı Türkiye 
Cumhuriyeti’ne layık bir konuma getirdik. 
Ardından Berlin Konsolosluğu’nda 
görevlendirildim. Bir müddet orada görev 
yaptıktan sonra istifa ettim ve İtalya- 
İsviçre ortaklığı bir şirkette genel müdür 
olarak çalışmaya başladım.” 

“Avrupa’da iyi bir iş adamı olmak 
istiyordum. Ki buna da başarmak 
üzereydim” 
Almanya’daki bu çok uluslu şirkette on 
sene genel müdürlük yapan Erkezen, 

sağlık sorunları ortaya çıkınca kariyerini 
yarıda bırakıyor: “1979’da by-pass 
ameliyatı geçirdim. Doktorlar, ‘Ya sağlık 
ya para… Hangisini tercih edersiniz?’ diye 
sorunca sağlık daha ağır bastı ve erken 
sayılacak bir yaşta emekli oldum. Halbuki 
daha çok idealim ve geniş imkanlarım 
vardı. Onları değerlendirip, Avrupa’da iyi 
bir iş adamı olmak istiyordum. Ki buna da 
başarmak üzereydim” diyor.

“Eşim benim hep en büyük  
destekçim oldu”
Büyük sevgiyle bağlı olduğu eşi Filiz 
Hanım ile görücü usulü tanıştıklarını 

“1964’te evlendik. 
Hayatımın en doğru 

kararlarından biridir. 
Eşim benim hep en 

büyük destekçim oldu, 
her konuda arkamda 

durdu. Üç oğlumuzu da 
çok güzel yetiştirdik. 

Gayet saygı, sevgi 
çerçevesinde bir 

ilişkimiz var ve hiçbir 
şeye bulaşmadan, 

görevlerinin başında 
tertemiz çalışıyorlar.”
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belirten Hüseyin Bey, o günleri şöyle 
anlatıyor: “Maliye Bakanlığı’nda 
çalışıyordum. Evlenmek istediğimi 
çevreme beyan etmiştim. Ortak aile 
dostlarımız bizi tanıştırdı. 1964’te evlendik. 
Hayatımın en doğru kararlarından biridir. 
Eşim benim hep en büyük destekçim oldu, 
her konuda arkamda durdu. Üç oğlumuzu 
da çok güzel yetiştirdik. Gayet saygı, sevgi 
çerçevesinde bir ilişkimiz var ve hiçbir 
şeye bulaşmadan, görevlerinin başında 
tertemiz çalışıyorlar. En büyük oğlum, 
uzun süre aynı zamanda akrabamız olan 
Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Zeki 
Ergezen’e danışmanlık yaptı. Şimdi ise 
Yalova’da Atatürk Köşkü’ndeki TBMM’nin 
otelinde çalışıyor. Diğer oğlum da 
Yalova’daki Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı 

bir laboratuvarda şeflik yapıyor. Küçük 
oğlum Harun ise Kemer’de yaşıyor ve 
müzikle uğraşıyor. Birkaç ay önce de 
albümü çıktı.”

1949 Afyon doğumlu olan Filiz Hanım, 
ailesinin o üç yaşındayken Ankara’ya 
göç ettiğini ve tüm ömrünün Ankara’da 
geçtiğini belirtiyor. Eşinin görevi nedeniyle 
on yıl Almanya’da yaşayan Filiz Hanım 
o günleri, “Başlangıçta zordu. Sanat 
okulu mezunuyum. Dil bilmiyordum. 
Dolayısıyla ilk etapta Almanca kursuna 
gittim, iyi derecede Almanca öğrendim. 
Çocuklarımızın ikisi de orada doğdu.  
Çok güzel bir hayatımız vardı. Türk ve 
Alman birçok dostumuz oldu. Öyle ki 
Türkiye’ye dönüş kararı verdiğimizde 

bizi vazgeçirmek için çok uğraştılar” diye 
anlatıyor.

“Darüşşafaka’nın Osmanlı Devleti 
zamanında kurulmuş mümtaz bir 
kurum olduğunu zaten biliyordum”
Erkezen çiftine Darüşşafaka Rezidansları 
ile nasıl tanıştıklarını sorduğumuzda 
sözü Hüseyin Bey alıyor: “Çok erken 
yaşta, by-pass ameliyatı geçirdim. Öyle 
ki o yıllarda bu ameliyat sadece Amerika,  
Almanya ve İngiltere’de yapılıyordu. 
Türkiye’ye geldiğimizde ikinci kez by-pass 
ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. O 
ameliyatım çok ağırdı. Hatta doktorlar, 
‘Biz bu ameliyatı yapamayız. Amerika’ya 
gideceksiniz’ dedi.  Ama Türkiye’de olma 
konusunda ısrar ettim ve Hacettepe’de 
ameliyat oldum. Ondan sonra da 
devamlı kontrol altındayım ve sağlık 
koşullarım çok dikkatli bir yaşam sürmeyi 
gerektiriyor. Darüşşafaka’nın Osmanlı 
Devleti zamanında kurulmuş mümtaz 
bir kurum olduğunu zaten biliyordum. 
Rezidanslarındaki imkânları da çeşitli 
vesilelerle öğrenmiştim. Özellikle bir 
akrabam, burayı görmüş,’Senin yerinde 
olsam orada yaşardım. Problemsiz bir 
yaşam, sağlığınız ve her şeyiniz kontrol 
altında...  Kimseye muhtaç olmadan 
yaşayacağın koşullar orada var’ demişti. 
Üç yıl önce Şenesenevler Rezidans’a 
geldim, misafir olarak kaldım. Baktım ki 
gerçekten söylenenler doğru. Ardından 
eşimi getirdim. Burada gösterilen yakın 
alaka eşimin de hoşuna gitti. Böylelikle 
hanımı ikna edeceğimi anladım. Bağışçı 
olmak için muameleleri başlattım ve 
işlemleri halledip, her şeyi bitirdikten 
sonra aileme duyurdum. 

Eşim bir müddet karşı çıktı ama ben iyi 
bir şey yaptığıma emindim. Sonradan 
çocuklarım, milletvekili ve bakan 
arkadaşlarımız geldi. Hepsi, ‘Tebrik 
ederiz, çok güzel bir karar vermişsin. 
Çok ciddi, uzun vadeli, bir düşünceyle 
bu hesabı yapmışsın. İleri de bizim de 
şansımız olsa da gelsek’ dedi. “

Filiz Erkezen:  
“Buradaki itinalı bakım başka 
yerde yok”
Eşinin kararının kendisi için çok büyük 
bir sürpriz olduğunu ifade eden Filiz 

PORTRE
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Hanım, “Böyle bir şeye gerek olmadığını 
düşünüyordum. Kendimize yetiyorduk, 
çocuklarımız vardı.  Ancak şu an hakikaten 
eşimin doğru karar verdiğine inanıyorum. 
Yaş ilerledikçe insanların düşünceleri 
değişiyor. Buranın en güzel yanlarından 
biri özgürsünüz. Ne zaman isterseniz o 
zaman kalıyorsunuz. Biz, özellikle eşimin 
sağlık sorunları olduğunda rezidansa 
geliyoruz, çünkü buradaki itinalı bakım 
başka yerde yok.  Mesela birkaç ay önce 
eşim rahatsızlandı. Ankara’da hastaneye 
yatacaktı. Buradaki doktorumuzu aradık. 
‘Hemen gelin, hastaneye yatıralım’ 
dedi. Bunun üzerine geldik, anında 
tüm tetkikleri başladı. Onun dışında ya 
Ankara’da ya da Kemer’deki çiftliğimizde 
yaşıyoruz. Ancak hakikaten rezidansta 
yaşamak çok dinlendirici oluyor. Çok 
güzel dostluklar edindik. Hem personel 
hem de diğer bağışçılar çok nazik. Burası 
da artık evimiz oldu. Öyle ki Ankara’da ya 
da Kemer’de biraz uzun süre kaldığımız 
zaman özlüyoruz. ”

Rezidanstaki hayata dair görüşlerini 
sorduğumuz zaman Hüseyin Bey şu yanıtı 
veriyor:  “Ankara’da büyük bir dairede 
oturuyoruz. Ben de çok titiz bir insanımdır. 
Oturduğum yerin ışıl ışıl ve muntazam 
olmasını isterim. Yardımcı alsak bile 
eşim yine de çalışmak zorunda kalıyor. Yaş ilerledikçe de bu tür işler, insanı 

çok yoruyor.  Rezidans, bu açıdan da çok 
rahat. Eşime zaman zaman takılıyorum 
‘Hanım, artık sana bir şey söylemeye 
çekinmeye başladım. Rezidansta rahata 
alıştın’ diye…”

Filiz Hanım ise “Eşim, yıllardır diyet 
uyguluyor. Yemekleri özeldir. Rezidansın 
benim açımdan başlıca kolaylığı yemek 
derdine son verişi oldu. Bunun yanı 
sıra temizlikmiş, çamaşırmış, ütüymüş 
gibi dertler de yok. En küçük sağlık 
probleminde anında müdahale imkânı 
var. Burada vakit hem verimli hem de 
eğlenceli geçiyor” diyor.

Hüseyin Erkezen:
“İkimiz de daima eğitimin 
önemine inandık”
Rezidansta yaşamaktan ötürü mutlu 
olduğunu vurgulayan Hüseyin Bey, 
“Hemşirelerimiz, doktorlarımız benim 
hastalığımla son derece ilgililer ve en iyi 
yerlerde tedavi olanağı sağlıyorlar. Bir 

de rezidanslardan sağlanan kaynakla 
900’ü aşkın çocuk okuyor. Bu da bizim 
için ayrı bir mutluluk kaynağı…  Çünkü 
ikimiz de daima eğitimin önemine inandık. 
Eğitim kadar güzel bir şey var mı? Bütün 
kötülükleri arka eden, insanlara en güzel 
nitelikleri kazandıran şey eğitimdir. Bir 
çocuğa vereceğiniz en değerli armağan iyi 
bir eğitimdir. Çünkü iyi bir eğitim aldığında 
gerisini kendi getirir” diye konuşuyor.

Filiz Erkezen:
“Yaptığımız bağışın çok doğru  
bir amaca gittiğini anladım”
Darüşşafaka Rezidansları’nın babası 
hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz 
çocuklara eğitim olanağı yarattığını 
bilmenin kendisine huzur verdiğini ifade 
eden Filiz Hanım ise, “Bunun için eşime 
minnettarım. Darüşşafaka’da okuyan 
çocuklarla bir araya geldiğim an, eşimin 
ne kadar doğru bir karar verdiğini, 
yaptığımız bağışın çok doğru bir amaca 
gittiğini anladım ve çok mutlu oldum” diye 
duygularını dile getiriyor.

HÜSEYİN - FİLİZ ERKEZEN
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Yakacık Rezidans bağışçısı Ayhan 
Göletli, IV., V., VI.ve XII.Dönem 
Sinop Milletvekilliği yapan Hulusi 
Oruçoğlu’nun dört çocuğunun en 

küçüğü… 1939’da Boyabat’ta doğan Ayhan 
Hanım’ın çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları 
babasının milletvekilliği nedeniyle Ankara’da 
geçmiş. Ardından makine yüksek mühendisi 
Adil Göletli ile evlenerek, İstanbul’a yerleşmiş. 
Kalabalık ve geniş bir aileye sahip olan 
Ayhan Hanım’ın rezidansta yaşama kararına 
başlangıçta aile üyelerince tepkiyle karşılanmış.  
Ta ki Yakacık Rezidans’ı birlikte gezene kadar…   

İstediği zaman rezidanstaki dairesinde 
istediğinde evinde kalan Ayhan Göletli ile 

geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa 
çıktık. 

Sizi daha yakından  
tanıyabilir miyiz?

1939 senesinde Boyabat 
doğumluyum. Ailem ben 
iki- üç aylıkken Ankara’ya 
yerleşmiş, çünkü babam Hulusi 
Oruçoğlu hem Atatürk hem de 
İsmet İnönü döneminde Sinop 
Milletvekili idi.  Özellikle annem 
koyu bir Atatürkçü idi. Babamın 

milletvekilliği nedeniyle Atatürk’ü 

Hem Atatürk hem de İsmet İnönü döneminde milletvekili olan Hulusi 
Oruçoğlu’nun dört çocuğunun en küçüğü Ayhan Göletli, “Eşimle 
birlikte eskiden beri mal varlığımızı Darüşşafaka’ya bırakmayı 

düşünüyorduk. Ki o zamanlar rezidanslar yoktu. Çünkü ikimiz de 
hep eğitimin önemine inandık. Eşim sağlığında her sene beş 

üniversite öğrencisine burs verirdi. Onu kaybettikten sonra da 
bu işi ben devraldım ve devam ettiriyorum” diyor. 

“Rezidanslar için  
beş yıldızlı otel  

deniyor oysa yedi  
yıldızlı otelle eşdeğerler” 
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AYHAN GÖLETLİ

tanımış hatta bir Cumhuriyet Balosu’nda 
onunla dans etmiş. Öyle ki konuşmaya 
başladığımda benim ilk sözcüğüm 
“Atatürk “olmuş. Çocukluğum, gençliğim 
ve tahsil hayatım Ankara’da geçti. Liseyi 
bitirdikten sonra evlenerek İstanbul’a 
geldim. Evleneceğimiz zaman eşim 
bana söz vermişti, üniversite okumak 
istiyordum, o da okutacağını söyledi. 
Ancak evlendikten sonra ilk ve son olarak 
sözünde durmadı ve beni üniversiteye 
yollamadı.  

Ne zaman evlendiniz?
1963 yılında… Eşim Adil Göletli, makine 
yüksek mühendisiydi.  Çok güzel bir 
evlilik hayatımız oldu.  Annem ve babam 
Ankara’daydı ama benim yokluğuma çok 
fazla dayanamayarak İstanbul’a geldiler.  
Böylelikle senelerce Beylerbeyi’ndeki 
yalımızda beraber yaşadık. Önce annemi, 
ardından babamı kaybettim. Eşimle 
koca evde yalnız kaldık. Bu duruma 
dayanamayınca da Nişantaşı’nda 
küçük bir daire aldık ve sadece yazları 
Beylerbeyi’nde yaşamaya devam ettik.  

Anne ve babanızla birlikte yaşamak 
zor olmadı mı?
Tabii bazı zor yanları vardı. Ama çok 
güzeldi. Biz kalabalık bir aileydik. Yazın 
bütün ablalarım, eniştelerim, yeğenlerim, 
ağabeyim, yengem Beylerbeyi’ne gelir, 
dört aile bütün yazı bir arada geçirirdik.

Darüşşafaka Rezidansları ile nasıl 
tanıştınız?
Darüşşafaka’yı her zaman duyar ve 
yaptığı işi takdir ederdik. Hatta eşim mal 
varlığımızı Darüşşafaka’ya bırakmayı 
düşünürdü.  Rezidansları ise yakın 
arkadaşım Prof. Dr. Şükran Karacadağ’ın 
sayesinde öğrendim. Şükran, Urla 
Rezidans’ta daire aldı. Ben de o sıra 
eşimi kaybetmiştim.  Ailem kalabalık, 
yeğenlerim çok ama hiçbirine yük olmayı 
istemem.  Şükran da bunu bildiği için 
Rezidansları tavsiye etti. Yakacık rezidans’ı 
gezmeye karar verdim. Yeğenlerime 
söylediğimde ilkin “Biz size bakarız” diye 
karşı çıktılar. Ama böylesinin herkes 
için daha iyi olacağı konusunda onları 
ikna ettim ve yeğenimle birlikte Yakacık 
Rezidans’a gittik. İkimiz de gördüklerimiz 
karşısında hayran kaldık. Yolda dönerken 

yeğenime “Halukçuğum, kararımı 
verdim, rezidanstan daire alacağım” 
dedim. Yeğenim, “Teyzeciğim, ben de 
çok beğendim. Hatta ilerisinde kendim 
için bile düşünebilirim” dedi ve hemen 
işlemleri başlattık. 2007’de Yakacık 
Rezidans bağışçısı oldum. 

Ama evinizde yaşamaya devam ettiniz?
 Evet... İlerisi için düşündüğümden beş-
altı ay hiç uğramadım. Ancak bir kaza 
geçirdim. Hastaneden taburcu olduktan 
sonra özel bakıma ihtiyacım vardı. Bu 
nedenle hastaneden çıktığımda direkt 
Yakacık Rezidans’ın kliniğine yattım. 
Oradaki ihtimam, güler yüz, şefkat beni 
çok etkilendi. Hemşirelerin, doktorların 
hepsi etrafımda pervane idi. Bir ay kadar 
klinik bölümünde yattıktan sonra odama 
çıktım. Her şeyi o kadar çok beğendim 
ki iyileşmeme rağmen birkaç ay daha 
kaldım. Evime döndükten sonra rezidansı 
ve orada edindiğim dostlarımı özlemeye 
başladım. Bu nedenle artık sık sık gidip 
kalıyorum. Orası da evim oldu. Artık 
istediğim zaman rezidansta istediğim 
zaman evimde kalıyorum. Özellikle 
hastalandığımda rezidansta bakılmayı 

tercih ediyorum. Çünkü öyle bir bakımı 
başka yerde bulamam. İyileşince de evime 
gidiyorum.  

Peki, rezidansta en fazla sizi  
etkileyen neydi?
Her şey…  Çünkü en ince ayrıntısına 
kadar düşünülmüş bir hizmet var orada... 
Personel son derece terbiyeli, kibar, güler 
yüzlü ve şefkatli.  Her türlü sorunumuzla 
ilgileniyorlar. Hatta şahsi sorunlarımızı 
bile çözüyorlar. İltifat olsun diye değil 
hakikaten çok memnunum. Rezidanslar 
için beş yıldızlı otel deniyor ama bence 
yedi yıldızlı otelle eşdeğerler.   

Darüşşafakalı çocuklarla bir araya 
geliyorsunuz. Sizde nasıl bir intiba 
bırakıyorlar?
Çok akıllı ve saygılılar. Hepsini 
çok seviyorum. Onların yıl içinde 
gerçekleştirdikleri gösterileri asla 
kaçırmıyorum. Zaten bağışçı olmamdaki 
en önemli etken Darüşşafaka’nın 
çocuklarımıza sağladığı mükemmel 
eğitim olanakları… Eşimle birlikte eskiden 
beri mal varlığımızı Darüşşafaka’ya 
bırakmayı düşünüyorduk. Ki o zamanlar 
rezidanslar yoktu. Çünkü ikimiz de hep 
eğitimin önemine inandık. Eşim sağlığında 
her yıl beş üniversite öğrencisine burs 
verirdi. Onu kaybettikten sonra da bu işi 
ben devraldım ve devam ettiriyorum.  
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Davut Sıtkı Sönmez, nam-ı 
diğer “Doğrucu Davut”, 
döneminin tanınmış ceza 
avukatlarındandı. Meslek 

hayatı boyunca “İpten adam alan avukat” 
diye anıldı. 1932’de Düzce’de doğan 
Sönmez, zorluklar içinde okumuş bir 
isim… Öyle ki; ilkokula ulaşmak için her 
gün bir buçuk, ortaokul içinse dokuz 
kilometre yol kat etmiş. Ardından en 
yakın lise İzmit’te olduğu için oranın 
yolunu tutmuş. Üç arkadaşıyla birlikte 
bir oda kiralayarak lise eğitimini 
tamamlamış. Liseyi bitirdiğinde babası 
kıt kanaat gönderdiği harçlığı da artık 
gönderemeyeceğini ve kendi başının 
çaresine bakmasını istemiş. Bunun 
üzerine Ankara’ya gidip, iş bulmuş, 
ardından da Ankara Hukuk Fakültesi’ne 
kayıt yaptırmış… Fakülteyi bitirdiğin’de 
ise artık kendi tabiriyle “Bütün kapılar” 
açılmaya başlamış… İki yıl önce 
Şenesenevler Rezidans bağışçısı olan 
Sönmez, böylelikle eğitimin kendi 

hayatında yarattığı değişimi başka 
çocukların hayatına taşıyor. 

Sıtkı Bey, 1933’te Düzce’de doğdu-
ğunuzu biliyoruz. Hayat hikâyenizin 
gerisini sizden dinleyebilir miyiz?
Aslında 12 Şubat 1932 doğumluyum. 
Ancak o zaman askerlik çok sıkı 
olduğundan ailem “askerlikte ezilmesin” 
diyerek nüfus kâğıdıma bir buçuk 
yaş küçük yazdırmış. İlk ve ortaokulu 
Düzce’de okudum. İlkokula ulaşmak için 
her gün bir buçuk kilometre, ortaokul 
içinse dokuz kilometre yürüdüm. Ne 
şemsiye ne palto... Türkiye o zaman 
çok fakirdi. Düşünün; Düzce, Bolu ve 
Adapazarı’nda lise yoktu ve en yakın 
lise İzmit’teydi. Bunun üzerine İzmit 
Lisesi’ne kaydoldum. Üç arkadaş 
bir odada kalıyorduk. Yemeğimizi, 
çamaşırımızı, ütümüzü kendimiz 
yapıyorduk. Tabii babam harçlık 
gönderiyordu. Fakat son sınıftayken 
babam,”Oğlum, kardeşin hasta 

Eğitimle kendi yaşamını 
değiştiren Davut Sıtkı 
Sönmez, nam-ı diğer 

“Doğrucu Davut”, 
“Rezidansa bilhassa geldim 
çünkü çorbada benim de bir 
kaşık tuzum olsun istedim. 

Burada Darüşşafakalı 
öğrencilerle sık sık bir araya 

gelme şansını yakaladım. 
Her hallerinden fevkalade 
yetiştirildikleri belli oluyor 
ve onları her gördüğümde 
kendi kendime ne iyi bir iş 

yaptığımı söylüyorum” diye 
konuşuyor.

“Çorbada benim de tuzum olsun istedim”
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artık seni okutamam, kendi başının 
çaresine bak” dedi. Ankara’ya gittim, iş 
buldum. İki sene kayıpla Ankara Hukuk 
Fakültesi’ne girdim. O zamanlar hukuk 
fakültesinde zor bir eğitim vardı. Mesela 
günde dört sözlü imtihana giriyorduk. 
Güçlükler içinde okudum ama sonra 
tüm kapılar açıldı. 

Üniversiteden ne zaman mezun 
oldunuz?
1963 yılında mezun oldum. Ancak 
1955’te askere alındım, as teğmen 
olarak Güney Kore’de görevlendirildim, 
ardından da levazım müdürü oldum. 
Askerliğimi tamamladıktan sonra 
bir ara ziraatla uğraştım. Babamla 
beraber Düzce’de elma yetiştirdim. 
Ardından tekrar üniversiteye devam 
ettim. Fakülteyi bitirdikten sonra on yıl 
Ankara’da, otuz küsur yıl da Düzce’de 
ceza avukatlığı yaptım.  

Unutamadığınız bir dava var mı?
Var. Yıl 1964… Ankara’da bir adam, 
karısını 42, kızını da 19 bıçak darbesiyle 
öldürmüştü. Baro bana verdi. Mesleğe 
yeni başlamış, genç bir avukatım. 
Meşhur olabilmek için bu davaya, 
çok iyi hazırlandım. Adam, idamla 
yargılanıyordu, altı seneyle kurtardım. 
Ardından tüm cezaevi bana akın etti. “Bir 
idamlığı altı seneyle kurtaran kim?” diye 
konuşuluyordu. Bu sayede çok tanındım. 
İyi bir ceza avukatı olarak isim yaptım. 
Özellikle İzmit, Adapazarı, Düzce ve 
Bolu’da “İpten adam alan avukat” diye 
bilinirdim. Meslektaşlarım arasında 
ise “Doğrucu Davut” diye anılırdım ve 
bu mahlas avukatlık hayatım boyunca 
devam etti 

PETKİM’de de çalıştınız değil mi?
Evet… Ankara’da avukatlık yaptığım 
yıllarda Adalet Partisi’nde bizim 
vilayetten milletvekili adayları arasında 
adım geçiyormuş. Benim haberim bile 
yoktu. Tabii o söylentiler şuyu bulunca 
bizim vilayetin o zamanki milletvekilleri 
onları saf dışı etmemden çekindikleri 
için bana PETKİM Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nü teklif ettiler.  

PETKİM’de neler yaptınız?
Sosyal işler müdürlüğünden personel 

müdürlüğüne ardından da idari işler 
başkanlığına terfi ettim. 1971 Askeri 
Muhtırası geldi. Altımızdaki müdürler 
alındı. İdare meclisi reisi ise Korkut Özal 
idi. O da görevden alınınca PETKİM’den 
ayrıldım. Ankara’daki avukatlık muhitim 
dağıldığından Düzce’ye gittim.  

Peki, ne zaman evlendiniz?
1964’te evlendim, 45 sene sonra 
da boşandım. Eşim, boşanma 
konusunda ısrar edince ben de uymak 
mecburiyetinde kaldım. Davamıza bakan 

hâkim eşimi ikaz ederek, “45 sene 
berabermişsiniz. Mutlu değil miydiniz?” 
diye sorunca, eşim de “44,5 sene 
mutluyduk” dedi. Böylece iki sene önce 
boşandık. İki çocuğumuz var. 

Kızım Amerika’da yaşıyor. Eczacı olarak 
gitti, orada altı sene daha okuyarak 
moleküler biyoloji doktoru oldu. Oğlum 
zaten üstün zekalıdır. Adı, Fazıl Fırat 
Sönmez… 1986 yılında Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSYS) Türkiye 
ikincisi oldu. O zaman üniversite giriş 
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sınavları iki basamaklıydı. Birincisinde 
dokuzuncu oldu. İkinciye girmeden eğer 
daha başarılı olursa kendisine araba 
alacağımı söyledim. Çok enteresan bir 
olay anlatacağım. O yıl, Dünya Fizik 
Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden 
beş kişiden biri oğlumdu. Yarışma için 
Londra’ya gittiler ve dördüncü oldular. 
Döndüğünde oğlum, “Baba, üniversite 
sınavında birinci olamam” dedi. “Niye?” 
diye sordum. “İzmir Fen Lisesi’nde bir 
arkadaş var. Benden çok daha hızlı” 
dedi. Ardından ÖSYS’ye girdi. Neticeler 
ilan edildi. İzmirli çocuk, Mehmet Deniz 
Ertaş birinci, oğlum ise ikinci oldu. Şimdi 
de bir şirkette genel müdür muavini 
olarak çalışıyor.  

Aynı zamanda yazarsınız…
Evet… İslam dini uzmanıyım. On iki sene 
önce “Şeriatın Kestiği Parmak Acır” 
adlı kitabı yazdım. İki sene yargılandım, 
beraat ettim ama kitabım toplatıldı. 
Ardından “Ne Şam’ın Şekeri Ne Arap’ın 
Yüzü”nü kaleme aldım.

Darüşşafaka Rezidansları’ndan nasıl 
haberdar oldunuz?
Darüşşafaka’yı eskiden beri 
bilirdim. Hatta bir ahbabımın oğlu 
Darüşşafaka’da okumuştu. Rezidansları 
ise bir arkadaşım tavsiye etti. 
Şenesenevler Rezidans’a gelip gezdim 
ve hemen üye oldum. Böylelikle de 
hayatımın en isabetli işini yaptım. Uzun 
yıllar Kızılay’ın avukatlığını yaptım. 
Halen de avukatıyım. Nezaketen 
azletmiyorlar. Bu nedenle bana Kızılay’ın 
huzurevlerinde yer önerdiler. Fiyat 
açısından çok daha ucuzdu fakat burayı 
tercih ettim, çünkü burayı gezdiğimde 
daha iyisinin olamayacağını anladım. 
İki senedir rezidansta yaşıyorum. Bazı 
hanım bağışçılar, yemekleri tenkit 
ediyor. Bir üyemiz bana, “Sen niye tenkit 
etmiyorsun?” dedi. “Ne babamın ne 
benim evimde böyle açık büfe yemek 
yoktu” dedim. Sadece yemekleriyle 
değil temizlik, sağlık hizmeti, düzeniyle 
fevkalade buluyorum. Türkiye’nin en iyisi 
burası. 

Siz de zor şartlarla okumuş 
ve eğitimle kendi hayatınızı 
değiştirmişsiniz.  
Bildiğiniz gibi Darüşşafaka da bir 
buçuk asırdır eğitimle çocukların 
yaşamın değiştirmek için  
çalışıyor. Rezidans bağışçımız 
olmanızda bu etkili oldu mu?  
Kendi hayatınıza dair bir şeyler  
buldunuz mu?
Tabii… Daha öncede söylediğim gibi 
bir ahbabımın çocuğu Darüşşafaka’da 
okumuştu. Bu nedenle Darüşşafaka’nın 
babası hayatta olmayan çocuklara 
sağladığı eğitim olanaklarını yakından 
biliyorum. Buraya da bilhassa geldim, 
çorbada benim de bir kaşık tuzum 
olsun istedim. Rezidansta yaşamaya 
başladıktan sonra Darüşşafakalı 
öğrencilerle sık sık bir araya geliyoruz. 
Her hallerinden fevkalade 
yetiştirildikleri belli oluyor ve onları her 
gördüğümde kendi kendime ne iyi bir iş 
yaptığımı düşünüyorum.



1. Kredi Kartı
Kredi kartınızla www.darussafaka.org adresinden online 
bağış yapabilir ve sitemizdeki formu doldurarak düzenli ba-
ğışçımız olabilirsiniz.

2. İnternet Bankacılığı
İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, 
Denizbank, Finansbank, Fortisbank, Halk Bankası, HSBC, ING 
Bank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası, Tekstilbank, Vakıfbank 
internet şubelerindeki “bağış” menüsü aracılığıyla bağış 
yapabilirsiniz.

3. Banka Havalesi
Darüşşafaka’nın tüm bankalardaki “1863” numaralı hesap 
numarasına bağışta bulunabilirsiniz.

4. Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı
Darüşşafaka’da okuyan bir öğrencinin bir yıllık sadece eğitim 
gideri 10 bin TL’dir.
10 bin TL bağışlayarak “Velimiz” 
100 bin TL bağışlayarak “Mezun Bağışçımız”, 
200 bin TL bağışlayarak “Çifte Diplomalı Bağışçımız” 
500 bin TL bağışlayarak “Temel Taşımız” 
1 milyon TL bağışlayarak “Kurucu Bağışçımız” olabilir ve 
adınızı okulumuzun sütunlarında yaşatabilirsiniz.

5. Vasiyet Bağışı
Bünyesine aldığı çocuklara gerçek bir “şefkat yuvası” olan 
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulunarak, vasiyetinizin 
maddi koşulları yetersiz, yetenekli çocukların eğitimi için 
kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle hem Türkiye’nin 
aydınlık geleceği için bir ışık yakmış olacaksınız hem de 
isminiz Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sonsuza kadar min-
net ve saygıyla yaşatılacaktır.
Vasiyet bağışçılarına gayrimenkullerinin tüm hukuksal işlem-
lerinin takibinde destek veren Darüşşafaka Cemiyeti, acil sağ-
lık sorunları için “medline kartı” ve anlaşmalı sağlık kurum-
larında indirimler sağlamakta, bağışçısının vefatı durumunda 
da tüm dini vecibelerin yerine getirilmesini, düzenli olarak 
kabir bakımlarını yapılmasını ve her Kadir Gecesi mevlit oku-
tulmasını sağlamaktadır.

6. Rezidans Bağışçısı
Darüşşafaka misyonuna destek veren bağışçılarının ileri yaş-
larını, sağlıklı ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacı 
ile 1997 yılında ilk Rezidansını hizmete soktu. İstanbul’da Ya-
kacık, Maltepe ve Şenesenevler; İzmir’de ise Urla’da yer alan 
Rezidanslarımızda, hem yeni ve ayrıcalıklı bir hizmet anlayışı 
ile tanışabilir hem de bağış- larınızla çocuklarımızın aydınlık 
yarınlara kavuşmalarına katkıda bulunmuş olabilirsiniz.

7. Ayni Bağışı
10 ay 7 gün 24 saatini Darüşşafaka’da geçiren öğrencilerimi-
zin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri bağışlayabilirsiniz.

8. Adak Kurban Bağışı
Darüşşafakalı öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılmak 
üzere yıl boyunca adak kurban bağışında bulunabilirsiniz.

Kurumsal Bağış*
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyasına destek verebilir, 
eğitimle değişen yaşamlara bir hikâye de kurum olarak siz 
ekleyebilirsiniz.

Personel Bağışı
Personelinizin gönüllü onayıyla maaşlarından belli oranlarda 
düzenli bağış yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Eğitime Destek Bağış Sertifikası
Yılbaşı, kuruluş yıldönümü, bayramlar ve tüm önemli günleri-
nizde değer verdiklerinize, “Eğitime Destek Bağış Sertifikası” 
hediye edebilirsiniz.

*Kurumsal bağışlar ve yardımlar Kurumlar ve Gelirler Vergi Matra- 
hından indirilebilmektedir.

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?

Sorularınız için: 444 1863  
darussafaka@darussafaka.org
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Mimar Sinan Üniversitesi 
Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü emekli 
öğretim üyesi Nezihe 

Bilgütay Derler, yarım asrı aşkın süredir 
geleneksel Türk motiflerini çiniden 
porselene, camdan ahşaba, deriden 
kumaşa kadar farklı materyallerin 
üzerine işleyerek geleceğe miras 
bırakıyor. Seksen beş yaşına inat fırçayı 
hâlâ elinden düşürmeyen ve engin 
bilgisini gelecek kuşaklara aktarmaktan 
vazgeçmeyen Nezihe Hanım, şimdi de 
Urla Rezidans’ta üretmeye ve öğretmeye 
devam ediyor. Altmış yıl boyunca 
yaptığı tezhip, minyatür, çini ve seramik 
eserlerle bezediği yeni dairesinde 
Türkiye’nin dört bir köşesinden arayan, 
gelen öğrencilerini yönlendirmeyi 
sürdüren Nezihe Derler sorularımızı 
yanıtladı.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1926 Heybeliada doğumluyum. Babam 
bahriyeliymiş. Ben, altı aylıkken vefat 
etmiş. Annem de ablam ve beni alarak 
İstanbul’a gelmiş. On yaşındayken 
de annemi kaybettik. Böylece ablam 
ile ben yapayalnız kaldık. Ablamla 
aramızda iki yaş fark vardı. Babamızdan 
kalan maaşla geçiniyorduk. Orta 
mektepteyken bir hocam beni keşfetti. 
“Sen muhakkak akademiye gideceksin 
ve süsleme okuyacaksın” dedi. Çünkü 
o zamanlar defterlerimin kenarına 
çok değişik süslemeler yapardım. 
Gören herkes hayran kalırdı. Tabii bu 
kafama takıldı. İstanbul Kız Lisesi’ni 
bitirdim. Ama maddi durumumuz iyi 
değildi. Yaz tatillerinde hep çalışırdım. 
Liseyi bitirdikten sonra da yedi-sekiz 
yıl çalıştım. Harita ressamlığı yaptım. 
Çok iyi bir patronum vardı. Biraz 

Yedi ay önce Urla Rezidans 
bağışçısı olan Nezihe Derler, 
geleneksel Türk motiflerine 

ömrünü adamış bir isim… 
Washington Türk Cami, Van 
Merkez Cami ve Rize İskele 

Cami gibi pek çok önemli 
yapıta desenleriyle hayat 

veren Derler’in rezidanstaki 
dairesinde kullandığı tüm 
eşyalar da kendi el emeği 

göz nuru… 

Türk motiflerine adanmış bir ömür
Nezihe Bilgütay Derler 
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para biriktirdikten sonra akademiye 
gidebildim. 

Bugünkü adıyla Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne başlardınız yani…
Evet, o zamanki adıyla Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü’ne girdim. 1957’de de 
mezun oldum. Hoca olarak üniversitede 
kalmak istiyordum ama mezun 
olduğum yıl, benim bölümüm kapatıldı. 
Eczacıbaşı’nda çalışmaya başladım. 
Yıldız Porselen’den teklif gelince de 
oraya geçtim. Yıldız Porselen’i, Yıldız 
Porselen yapanlardan biriyim. 

Eczacıbaşı’ndan neden ayrıldınız?
Türk süsleme sanatını seramiğe ilk 
taşıyan Eczacıbaşı’dır. Orada epey 
çalıştım. Sanatım çok beğenildi. Yıldız 
Porselen’den teklif aldığım vakit 
Nejat Eczacıbaşı, “Ne istiyorsa verin, 
gitmesin” demişti. Bunun üzerine bir 
müddet daha orada çalışmaya devam 
ettim. Yıldız Porselen teklifinde ısrar 
edince “Ne istersem onu yapacaksanız 
gelirim” dedim. Kabul ettiler. 
Orada son derece özgürce çalıştım. 
Canım ne istiyorsa onu yaptım. Aynı 
zamanda el sanatları atölyesini idare 
ediyordum. Çok insan yetiştirdim. Hâlâ 
oradan talebelerim ziyaretime gelir. 
Washington Cami’nin çinilerini de 
oradayken çizdim.

Washington Cami’nin çinileriyle ilgili 
iş size nasıl geldi?
Evvela yapılan çinilerin hepsi 
dökülünce iş Yıldız Porselen’e geldi. 
O dönemki fabrika müdürü de işi 
bana verdi. Bütün desenleri yeniden 
çizdim, iğnelettim. Ardından Kütahya 
yakınlarında bir fabrika vardı, oraya 
gittik. 20 gün o fabrikada kaldık ve tüm 
boyaların testini yaptık. Bu işlemler 
tamamlanınca atölyeyi kurdum 
ve Washington Cami’nin çinilerini 
üretmeye başladık.

Yıldız Porselen’den sonra ne yaptınız?
Bir yandan Vehbi Koç’un teklifiyle 
kurslar verdim diğer yandan da 
akademide hocalık yaptım. Vehbi Koç, 
sanata çok meraklıydı. Çini üzerine 
çeşitli kurslar açtı. Bana, “Kütahya’ya 
gider misiniz?” diye sordu. Kabul 

ettim. Böylece bir hafta Kütahya’da bir 
hafta İstanbul’da yaşamaya başladım. 
Kütahya’da Azim Çini Fabrikası’nda çok 
çalıştım, çok desen çizdim. Mesela; 
Van Merkez Cami’nin ve Rize İskele 
Cami’nin çinilerini orada çizdim. 
Ben desenleri çiziyor, bir talebeme 
veriyordum. O da üretim için gerekli 
ekibi oluşturuyordu. Böylelikle 
hem kurslara devam ettim hem de 
akademide ders vermeye…

Mimar Sinan Üniversitesi’nde ders 
vermeye nasıl başladınız?
Yıldız Porselen’de çalışırken birgün 
akademinin müdürü fabrikayı gezmeye 
geldi. Bizim çalışmalarımızı görünce, 
“Bu motifler niçin bizim okulda 
öğretilmiyor?” dedi. Bunun üzerine ben 
de “Ben, bunları akademide öğrendim. 
Ancak mezun olduğumda, siz o bölümü 
kapattınız” dedim. Akademinin müdürü; 
“Ben kapatmadım ama şimdi açacağım 
ve sizi de oraya alacağım” dedi. Tekrar 
o bölüm açıldı. Ben de öğretim üyesi 
oldum.

Üniversitede hocalığa ne kadar devam 
ettiniz?
65 yaşına geldiğimde emeklisin dediler. 
Talebelerim “Hocam, siz daha gençsiniz 
ne olur çalışmaya devam edin” deyince 

75 yaşıma kadar üniversitedeki 
derslerime devam ettim.

Van, Rize ve Washington Cami’nin 
bitmiş halini gördünüz mü?
Hayır. Van Cami’nin çinilerini benim 
monte etmem istenmişti. Ancak 
çok kıştı. Bu nedenle gitmedim. 
Fotoğraflarını gördüm. Haberlerini 
aldım. Mesela birgün mutfağımın 
çinilerini değiştirmek için bir usta 
gelmişti. Rizeliymiş. Ona İskele 
Camisi’ni bilip bilmediğini sordum. 
“Tabii, çok güzel bir camidir. Herkes 
çok beğenir” dedi.

Kendi atölyeniz var mıydı?
Tabii… Evim atölyeydi. Evimin 
balkonunda küçük bir fırınım vardı. 
Küçük eserlerimi orada yapıyordum. 
Ayrıca eşimle de bir atölyemiz vardı. 
Eşim de sanatkârdı. Bana orada yardım 
ediyordu. Dört yıl önce Bodrum’a 
taşınınca atölyeyi kapattım,  fırınımı da 
akademiye verdim. 

Eşinizle nasıl tanıştınız, ne zaman 
evlendiniz?
Çok maceralı… Ben liseyi bitirdikten 
sonra tanıştık. Birbirimizi çok sevdik 
ama ben okumak istiyordum.  O 
ise evlenmeye hazırdı. Tabii ben 
istemeyince evlenmedik. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra bir gün tesadüfen 
karşılaştık ve bu kez evlendik. Eşim, 
Taşkızak Tersanesi’nde çalışıyordu.
Gemilerin tamirine bakıyordu. Ama 
daha önce dediğim gibi elinden her iş 
gelen, sanatkâr bir insandı.

Peki, Türk motifleri konusunda 
yaptığınız çalışmaları bizimle paylaşır 
mısınız?
Ben hiçbir zaman araştırmayı, 
öğrenmeyi ve desen çizmeyi 
bırakmadım. Bizim desenleri öğrenmek 
çok zordur. Her motifin bir ismi 
vardır. Öğrencilerime de desenlerimin 
uygulamasını yaptırdım. Bizde tahrir 
çekmek çok önemlidir. Çocuklara bunu 
öğrettim.

Türk motiflerini bir kitapta toplamayı 
düşünmediniz mi hiç?
Çok istediler ama her yerde o motifler 
zaten vardı. Şimdi benim yerime 
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talebem Özlem Karagöz, bu işi yapıyor.  
Motiflerimi topluyor ve hayatımı 
yazıyor. Mimar Sinan Üniversitesi’nden 
öğrencimdi. Talebelerimin hepsi çok 
çalışkandı ve beni çok severlerdi. Ne 
yaparlardı biliyor musunuz? Sene 
sonu geldiğinde “Biz sınıfta kalacağız 
hocam” derlerdi. Topluca sınıfta 
kalırlardı, ertesi sene devam ederlerdi. 
Sadece benimle devam etmek için… 
Birçok talebem şu an Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde profesörlük yapıyor. 
Kütahya’da da çok insan yetiştirdim. 
Vehbi Koç’un ilk kursunu Kütahya’da 
Almanlar tarafından kurulan bir 
tesiste verdim. Bir hafta Kütahya’ya 
gidiyor, öğretiyor, çocuklara desenleri 
çizdiriyor, onları tashih ediyor, renkleri 
söylüyor ve İstanbul’a geliyordum. O 
bir hafta zarfında benim söylediğim 
renkleri seramiğe uyguluyorlardı, 
ben gittiğimde ürünü bitmiş olarak 
buluyordum. Ne kadar çok şey 
yapmıştık. 
Sergi açtık salonlar almadı. Bu 
çalışma bittikten sonra bana yeniden 
teklif geldi. Kabul ettim, çünkü ben 
öğretmekten büyük zevk alırım. Tabii 
aradan bayağı zaman geçmişti, ilk 
yetiştirdiklerim o fabrikada çalışıyordu. 
İkinci bir çalışma daha yaptık. Vehbi 
Koç vefat edinceye kadar da bu derslere 
devam ettim.

Ne tür malzemelerin üzerini 
motiflerinizle bezediniz?
Cam, porselen, ahşap, çini, deri, kumaş 
gibi pek çok malzemenin üzerinde 
çalıştım. Ahşabı talebelik yıllarımdan 
beri kullanırım. Camı ise cam boyası 
Türkiye’ye geldikten sonra başladım. 
İlk kez camdan bir pano yaptım ve 
onu oturduğumuz apartmanın girişine 
astım.  O kadar güzel olmuştu ki… 
Apartmana gelen herkesin aklı onda 
kalıyordu. O kadar çok kişi o panodan 
istedi ki cam panolar üzerine çalışmaya 
devam ettim. Ben kumaşla da çok 
çalıştım. Daha doğrusu aklıma gelen 
her şeyi yaptım. Eğer gece aklıma 
gelmişse kalkar çalışır, yatardım. 

Kişisel sergi açtınız mı?
Hayır. Çünkü yetiştiremedim. Ayrıca 
Yıldız Porselen’de çalışırken açılan 
sergilerdeki ürünlerin desenleri 

benimdi. Hâlâ da ürünlerin üzerinde 
desen Nezihe Bilgütay Derler yazar. 

Koleksiyonerlere eserlerinizden 
verdiniz mi?
Benim eserlerim en fazla iş adamı 
Necip Tatari’de vardır. Necip Bey’e 
çok pano yaptım. Hatta eserlerimi 
koymak için özel bir konut yaptırdı. Çok 
sanatsever bir insandı. Nerede sanat 
kitabı bulsa bana getirirdi.

Hâlâ üretmeye devam ediyorsunuz…
Evet ama kolum ağrıyor. Meslek 
hastalığı...  O nedenle eskisi kadar uzun 
süreli çalışamıyorum. Ama yine de 
fırçayı, kalemi elimden bırakamıyorum. 

Rezidanslarla nasıl tanıştınız?
Akademiden mezun iki arkadaşım 
var. İkisi de eşleri vefat ettikten 
sonra Yakacık Rezidans’ın bağışçısı 
oldu. Onlar çok rahat olduklarını 
söylüyorlardı. Fakat eşim katiyen 
istemiyordu, çünkü huzurevlerinin 
o kötü imajı kafasında yer edinmiş, 
rezidansları da öyle görüyordu. Lafını 
bile ettirmezdi. Sonra birlikte Urla 
Rezidans’a geldik. O kadar sevdi ki 
burayı “hemen gelelim” dedi. Ancak 
eşim burada yaşayamadı. Onun 
vefatından sonra gelebildim.

Rezidansta günleriniz nasıl geçiyor?
Burada her şeyden önce hayat çok 
rahat ve kolay. Odam temizleniyor, 
çamaşırlarım yıkanıyor, ütüleniyor. 
Yemek, fatura, çarşı pazar derdi yok. 
Harika bir sağlık hizmeti var. Sağlık 
ekibi etrafımızda pervane… Tüm 
personel çok insancıl. Hepsi o kadar 
hürmetkâr, saygılı ve iyiler ki, insanın 
ancak evladından görebileceği sevgiyi, 
saygıyı gösteriyorlar. Bazen bu kadar 
iyi insanı nasıl bir yerde toplamayı 
başarmışlar diye kendi kendime 
soruyorum. 

Şu anki Türk çini sanatını nasıl 
buluyorsunuz?
Gittikçe güzelleşiyor. Bilhassa Vehbi 
Koç’un bunda payı büyüktür. İlk 
kurslara başladığımızda Kütahya’da 
fırça bile kullanılmazdı. Eşek kılından 
yapılan fırçalar vardı. Ben, samur 
fırçaları önerince samur fırçayla 
çalışılmaya başlandı. 

PORTRE
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“Dört sene önce hiçbir şey bilmeyen, on 
alaylı kişiye bu işi öğretti”
Bütün hayatını geçirdiği İstanbul’dan 
sonra dört yıl önce eşiyle birlikte 
Bodrum’un Turgutreis beldesine 
yerleşen Nezihe Hanım, orada da 
sanatını yeni kuşaklara aktarmaya 
devam etmiş ve isteyen herkesi 
geleneksel motiflerin büyülü dünyasıyla 
tanıştırmış. Filiz Özan ile Nigar Melek 
de bu isimler arasında yer alıyor. 
Nezihe Hanım’ın Bodrum’dan öğrencisi 
olan ikili, Urla Rezidans’a yerleştikten 
sonra da onunla bağlarını koparmamış. 
Nezihe Hanım’ı sık sık ziyaret eden ikili, 
röportajımız esnasında da yanımızdaydı. 
Nezihe Hanım’ı dört yıldır tanıdıklarını 
belirten Filiz Özan, onun hayatlarında 
yarattığı değişimi şöyle açıklıyor: “Bir 
derneğe destek için el sanatları kursu 
açmaya karar verdik. Hocamıza söyledik, 
kabul etti. Haftada bir gün sabahtan 
akşama kadar bizi çalışmaya başladı. 
On kişiydik ve hiçbir şey bilmiyorduk. 
Şu an hepimiz güzel eserler ortaya 
çıkartıyoruz. Hocamız bize bir meslek 
öğretti.”
Ayda iki kez Nezihe Hanım’ı ziyaret 
ettiklerini kaydeden Özan, “Takıldığımız 
noktalarda yine ona başvuruyoruz. 
Yaptığımız çalışmaları hocamıza 
gösteriyor, onun yönlendirmeleri, 
eleştiri ve önerileriyle yeniden 
şekillendiriyoruz. Hocamızın bilgisi 
o kadar sonsuz ki… Onu mutlaka 
çalışırken seyretmelisiniz, sanki kalem 
elinde dans ediyor. Dört sene önce hiçbir 
şey bilmeyen, on alaylı kişiye bu işi 
öğretti” diyor.
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PORTRE

Emekli biyoloji öğretmeni Emel Sükan, özellikle Adana Erkek Lisesi’ndeki günlerini mutlulukla yad 
ediyor. Yılmaz Güney’den Ceyhun Demirtaş’a kimler yok ki öğrencilerinin arasında… Zaten onun 

için öğretmenlik sadece bir meslek değil, hayata tutunmanın bir yolu olmuş hep… 

“Öğretmenler, sınıftan içeri girdiklerinde evlerinde 
ölümcül hasta bile olsa kafalarından silinir”
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EMEL - AHMET SÜKAN

Urla Rezidans bağışçıları 
arasında yer alan emekli Albay 
Ahmet Sükan ile öğretmen eşi 
Fatma Emel Sükan, yaklaşık 

bir yıldır rezidansta yaşıyor. Sükan çiftinin 
yolu, Darüşşafaka ile ilk olarak dört 
yıl önce doğuştan özürlü çocukları için 
bakımevi araştırırken Maltepe Özel Bakım 
Ünitesi’ni bulmalarıyla kesişmiş. Oradan 
aldıkları hizmetten son derece memnun 
kalan çift, kendi geleceklerini planlarken 
de tercihlerini Urla Rezidans’tan yana 
kullanmış. Urla Rezidans Ara Bakım 
Ünitesi’nin açılmasıyla oğullarını da 
oraya nakleden çift, şimdi yaşamlarını 
Darüşşafaka çatısı altında hep beraber 
sürdürüyor.  
Rezidansın hem evlerindeki yaşantının 
devamına olanak tanıdığını hem de kendi 
başlarına temin edemeyecekleri konforu 
sağladığını ifade eden Emel Sükan’la 
öğretmenlik yıllarını, Ahmet Bey’le ise 
rezidans günlerini konuştuk. 

Emel Hanım, sizi daha yakından 
tanıyabilir miyiz?
1929 İstanbul, Kuzguncuk doğumluyum. 
1950’de İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun 
oldum. O yıllarda öğretmenler, önce 
Anadolu’da görev yapıyor, sonra 
merkezlere atanıyordu. Bu nedenle iki 
sene tayinimin Anadolu’ya yapılmasını 

bekledim. O esnada da Üsküdar Türk Kız 
Koleji’nde ücretli olarak çalıştım. Tayinim 
Adana Erkek Lisesi’ne çıktı. Oradaki 
görevimin ilk yılında evlendim. 

Ahmet Bey ile nasıl tanıştınız?
Aileler vasıtasıyla tanıştık. Yani tamamen 
eski usul. Evliliğimizin ilk yılında oğlum 
Mahmut doğdu. Oğlum, engelli olarak 
dünyaya geldi. Ardından eşimin tayini 
İstanbul’a çıktı. Böylelikle Adana 
Erkek Lisesi’ndeki görevimi bırakmak 
zorunda kaldım. İstanbul’a geldik. 
Pendik Ortaokulu’nda yine ücretli olarak 
çalışmaya başladım, ardından Pendik 
Lisesi’ne tayinim çıktı. Oradan da Kadıköy 
Kız Lisesi’ne geçtim ve 18 sene orada 
çalıştıktan sonra emekli oldum.  

Eğitim hayatınız 1930’lu yıllarda 
başladı. Bir öğretmen olarak o 

yıllardaki eğitime dair neler söylemek 
istersiniz?
Öncelikle ben okumaya çok meraklıydım. 
Öyle ki beni kayıt yapmadan okula aldılar, 
çünkü okulun kapısında beklerdim. 
Okuma-yazmayı ne zaman öğrendiğimi 
hatırlamıyorum. Bütün öğrencilik hayatım 
başarılı geçti. Bununla birlikte kendimi 
hep talihli bir öğrenci olarak gördüm, 
çünkü çok iyi okullarda eğitim aldım. 
Kuzguncuk’ta Marko Paşa Konağı’nda 
ilkokulu okudum ardından İstanbul 
Kız Lisesi’ne devam ettim. Bizim 
dönemimizde öğretmenler hakikaten çok 
iyi yetişmiş ve idealisttiler… Yine büyük bir 
şans ki üniversite eğitimimi de Atatürk’ün 
ileri görüşlülüğü neticesinde Nazi 
zulmünden kaçan profesörlere kapılarını 
açtığı yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde 
tamamladım. Belli başlı derslerimizi 
Alman profesörlerden aldık ve çok 
iyi yetiştik. Bu bakımdan kendimi çok 
bahtiyar görüyorum. 

Bir yandan engelli bir çocuk sahibi 
olmak diğer yandan öğretmenlik 
yapmak. Zor olmadı mı?
O günkü şartlarda hem maddi açıdan 
engelli bir çocuğu büyütebilmek hem 
de kendimi ayakta tutabilmek için 
çalışmaya ihtiyacım vardı. Şu an sağlıklı 
bir şekilde hayatıma devam ediyorsam, 
bunu mesleğime borçluyum. Çünkü 
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öğretmenler, sınıftan içeri girdiklerinde 
evlerinde ölümcül  hasta bile olsa  
kafalarından silinir. Sadece öğrencilerine, 
en iyi şekilde öğretme isteğini taşır. Bu 
nedenle meslek hayatım hem maddi hem 
manevi açıdan benim önemli destekçim 
oldu. 

Öğretmenlik yıllarınıza dair pek 
çok anı biriktirmişsinizdir. Bizimle 
paylaşacağınız bir anınız var mı?
Tabii…  Öncelikle benim enteresan 
öğrencilerim oldu. Örneğin Yılmaz Güney, 
bunlardan biridir. Adana Erkek Lisesi’nde 
görev yaptığımda lise 12 yıldı. Yılmaz 
Güney ise 11. sınıfta ve Adana Erkek 
Lisesi’nin en yaramazı 3-C sınıfındaydı. 
Fakat Yılmaz Güney, son derece saygılı ve 
efendi bir öğrenciydi. Çocukların arasına 
fazla karışmaz, yaramazlıklara katılmazdı. 
Öğrenciler, her yazılı imtihan öncesi, 
sınavı yaptırmamak için ellerinden geleni 
yapar, ben de onlara bu tavizi vermezdim. 
Bir gün yine yazılı imtihan yapacaktım. 
Öğrenciler ise o sınavı yaptırmamayı, 
ısrar etmem durumunda da boş kâğıt 
vermeyi kararlaştırmış. Öyle de yaptılar. 
Sınıftan çıktığımda Yılmaz Güney, yanıma 
geldi, “Hocam, size karşı saygım sonsuz. 
Fakat arkadaşlarımın verdiği kararı 

bozamazdım. Onun için beni affedin” 
dedi.” 

Peki, Yılmaz Güney, Türkiye’nin en 
fazla konuşulan insanlarından biri 
haline geldiğinde ne hissettiniz?
Her öğretmen, öğrencilerinin bir yerlere 
geldiğini görmekten mutlu olur. Ben 
de aynı mutluluğu yaşadım. Bana bu 
mutluluğu yaşatan bir diğer öğrencim ise 
Ceyhun Göbekli (Demirtaş Ceyhun)’dir. 
Çok sevdiğim bir öğrencimdi. Maalesef, 
birkaç yıl önce onu kaybettik . 

Demirtaş Ceyhun nasıl bir öğrenciydi?
Hakikaten çok yetenekli bir öğrenciydi. 
Onun tanınmış biri olacağını o zamandan 
anlamıştım. Hatta onun bir resim sergisini 
gezmiş ve natürmont olarak çizdiği bir 
portakal tablosunu çok beğenmiştim. 
Bana hediye etmek isteyince, “Ceyhun, 
sen ileride ismi duyulacak bir 
ressam olacaksın. Bu tabloların çok 
kıymetlenecek. O yüzden kabul edemem” 
diyerek kabul etmemiştim. Mimar 
oldu. Çok iyi piyano çaldığını, resim 
yaptığını biliyordum ama yazarlığının o 
kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. 
Büyük bir yazar oldu. Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nı kazanması benim için ayrı 

bir mutluluktu. Bu arada bahsettim 
bu öğrencilerimle yaş farkım çok azdı. 
Hatta Adana Erkek Lisesi’nde ben, 22-23 
yaşlarındayken 28 yaşında öğrencilerim 
oldu. Zaten öğrencilerimin en küçüğü 18 
yaşındaydı. Buna karşın meslek hayatımın 
en unutulmaz günlerini orada geçirdim. 
Oradaki öğrencilerin hepsi ateş gibi, 
çalışkan, zekiydi. Bir ödev verdiğimizde 
tez gibi hazırlarlardı. Onlardan sonra, 
İstanbul’a geldiğimde İstanbul’daki 
öğrenciler beni sukutu hayale uğrattı.  

Yaklaşık bir yıldır Urla 
Rezidans’tasınız. Sizin için rezidansta 
hayat nasıl?
Rezidansta hayat, Türkiye şartlarında en 
iyisi… Oğlum dolayısıyla hem onun şu 
anki ve bizden sonraki bakımı hem de 
kendimizin ileri yaştaki bakımı için bu 
gibi müesseseleri çok tetkik ettik ve en 
iyi şartların Darüşşafaka’da olduğunu 
gördük. Burada hem ev şartlarımızın 
devamı hem de kendi başımıza temin 
edemeyeceğimiz konforu ve alakayı 

PORTRE
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bulduk. Hakikaten ideal bir müessese... 
Bu müessesenin devamını ve sayısının 
çoğalmasını arzu ediyorum. Çünkü çok 
büyük bir ihtiyacı karşılıyor.  

Ahmet Bey, rezidanstaki yaşama dair 
siz neler söylemek istersiniz?
Darüşşafaka, 148 yaşında… Dördüncü 
sınıftan liseye kadar 900’ü aşkın 
çocuğa tam burslu, yatılı ve İngilizce 
eğitim veriyor. Yani takdire şayan bir iş 
yapıyor. Rezidanslarıyla da bizler gibi 
ileri yaştakilerin hayatlarını rahat bir 
şekilde güven içinde geçirmelerini temin 
ediyor. Biz de rezidans bağışçısı olmaya 
karar verirken, evvela bir hayır işleyelim 
dedik. Bu bakımdan da huzurluyum. 
Rezidanstaki hayata gelirsek, öncelikle 
burada mükemmel işleyen bir sağlık 
hizmeti var. Burada yaşayanların yaş 
ortalaması 75-80 arasında... Hepsi 
geçmişten bugüne biriktirdiği sağlık 
sorunlarıyla geliyor. Bu açıdan sağlık 
ünitesi çok büyük önem taşıyor ve Urla 
Rezidans, bizlere bu hizmeti gayet iyi 

sağlıyor. Düşünün; odanızdaki acil 
durum düğmesine bastığınız an sağlık 
personeli yanınızda oluyor ve en ufak 
sağlık sorununa anında müdahale ediliyor. 
Türkiye’de böyle bir sağlık hizmetini 
sadece Darüşşafaka’da gördüm. Bunun 
yanı sıra yemeğimizi nezih bir ortamda 
yiyoruz, çamaşırlarımız yıkanıyor, 

dairelerimiz temizleniyor ve tüm 
ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yani bizlerin 
hayatını kolaylaştıracak her şey mevcut. 
Ayrıca bir ailenin evindeki düzeni, aile 
yaşantısını sürdürebileceği tüm olanaklar 
var. Böyle bir yer, Türkiye için kazançtır. 
Türkiye’de böyle ikinci bir kurumsal 
müessese yok. 

EMEL - AHMET SÜKAN
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Darüşşafaka Rezidansları, size sadece yaşamın 
tadını çıkarmayı bırakıyor!

Bugün toplam 422 bağışçıya ev sahipliği yapan Darüşşafaka Rezidansları’nda, bağışçıların 
ihtiyaçlarını karşılamak için 200’ü aşkın personel görev yapıyor. Dergimizin yeni sayısında 

rezidanslardaki hayatı sizlerle buluşturabilmek üzere Maltepe Rezidans’a konuk olduk ve sorumlu 
hekim Altan Binici, sorumlu hemşire Elif Bakır, hasta bakıcı Tülay Gelmez, sosyal hizmet uzmanı 

Volkan Çakır ve aşçıbaşı Emin Demirtaşlı’ya kulak verdik.
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Darüşşafaka Cemiyeti, 1863’ten 
bu yana eğitimle binlerce 
çocuğu çaresizlikten umuda, 
bilgiye, özgürlüğe, güvene, 

başarıya ulaştırma yolculuğuna katkı 
sunan bağışçılarının ileri yaşlarını rahat, 
konforlu, güvenli ve sağlıklı geçirmeleri 
için on dört yıl önce rezidansları hizmete 
soktu. Ülkemizde ileri yaş bakımında 
büyük bir boşluğu dolduran rezidanslar, 
aynı zamanda Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nda okuyan 928 çocuğun 

eğitimi için kaynak yaratıyor.
İstanbul Yakacık, Maltepe, Şenesenevler 
ve İzmir Urla olmak üzere dört ayrı 
mekanda hizmet veren Darüşşafaka 
Rezidansları, ömür boyu sağlık 
güvencesi, beslenme uzmanları 
kontrolünde hazırlanmış farklı lezzet 
sunan restoranları, kişiye özel dizayn 
edilmiş daireleri, 7/24 güvenlik hizmeti, 
yüzme havuzu, hobi odaları, keyifli sosyal 
aktiviteleri ve özgürlükçü anlayışıyla 
Türkiye’de ileri yaş yaşam kalitesine 

yeni bir bakış açısı katıyor. Bugün 
200’ü aşkın personelle 422 bağışçıya 
hizmet veren rezidanslardaki hayatı 
sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 
Bu nedenle dergimizin yeni sayısında 
Maltepe Rezidans’a konuk olduk ve;

Sorumlu hekim  Altan Binici, sorumlu 
hemşire Elif Bakır, hasta bakıcı Tülay 
Gelmez, sosyal hizmet uzmanı Volkan 
Çakır aşçıbaşı Emin Demirtaşlı’ya kulak 
verdik.
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7/24

Türkiye’yi ileri yaş yaşam 
kalitesinde yeni bir hizmet 
anlayışıyla tanıştıran 
Darüşşafaka Rezidansları, 

sağlık hizmetiyle de farkını ortaya 
koyuyor. Bağışçılarına uzman doktor 
ve ekibiyle 7 gün 24 saat sağlık hizmeti 
veren rezidanslar, aynı zamanda tüm 
üyelerine Türkiye’nin önde gelen A1 
sınıfı özel sağlık kuruluşlarında tedavi 
olanağıyla ömür boyu sağlık güvencesi 
sağlıyor. Her rezidansta klinik ve acil 
müdahale odası bulunuyor. Bağışçılar, 
dairelerinde ve ortak kullanım 
alanlarında rezidans kliniğine bağlı olan 
çağrı cihazlarını kullanarak günün her 
anı doktor ve hemşirelere ulaşabiliyor. 
Rezidans bağışçıları alanlarında en iyiler 

arasında yer alan Darüşşafaka Ömran 
ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi ile Maltepe 
Özel Bakım Ünitesi’nin olanaklarından 
ücretsiz olarak yararlanabiliyor.  
Maltepe Rezidans sorumlu hekimi Altan 
Binici ile Maltepe Rezidans özelinde 
rezidanslardaki sağlık hizmetini 
konuştuk.

Maltepe Rezidans’taki sağlık hizmeti 
hakkında genel bilgiler verir misiniz?
Rezidanslar arası sağlık prosedüründe 
temelde işlemler benzer olmakla 
birlikte ufak tefek farklılıklar olabiliyor. 
Darüşşafaka Ömran Yahya Hamuluoğlu 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
ile Darüşşafaka Özel Bakım Ünitesi’ne 
komşu olması ve Ara Bakım Ünitemizin 
mevcudiyeti Maltepe Rezidans’ı 
diğerlerinden biraz faklılaştırıyor. 
Rezidans kliniğimizde bağışçılarımıza 
kurumsal hekimliğin temel amacı 
olan birinci basamak sağlık hizmetini 
veriyoruz. Bu hizmeti aynı kişilere 
vermemizden dolayı onların sağlık 
sorunlarını tam anlamıyla ve bir 
bütün olarak bilen en yetkin kişi 
pozisyonundayız. Bağışçılarımızın 
hepsinin geçmişte ne tür sağlık 
sorunları yaşadığını biliyoruz ve bundan 
ötürü çoğu zaman birinci basamak 
sağlık hizmetinin ötesine geçiyoruz. 
Konsültan hekimlerimizle iş birliği 
içinde onların yaşamlarını sağlıklı bir 
şekilde sürdürmeleri için çalışıyoruz. 

Burada 7 gün 24 saat verilen sağlık 
hizmeti söz konusu…
Tabii ki… Tüm rezidanslardaki sağlık 

hizmetinin temel amacı bağışçıların 
7/24 bu hizmeti alabilmeleridir. Daha 
önce de söylediğim gibi Darüşşafaka 
Özel Bakım Ünitesi’ne yakın olmak bizim 
için büyük avantaj. İhtiyaç duyduğumuz 
her an oranın olanaklarından 
yararlanabiliyoruz. 
Rezidansımızın revirinde iki yatağımız 
bulunuyor, gerekli durumlarda 
bağışlarımızı gözlem altında 
tutuyoruz. Muayenesini yapıyor, ihtiyaç 
duyuluyorsa hemen ilgili ana bilim 
dalına sevkini gerçekleştiriyoruz. Daha 
yakından takip edilmesi gereken ve 
sağlık problemi olan bağışçılarımızı 
Darüşşafaka Özel Bakım Ünitesi’ne 
alıyor, yoğun bir şekilde tedaviye devam 
etmelerini sağlıyoruz. Bu bağışlarımız 
iyileştiklerinde tekrar rezidanstaki 
hayatlarına devam ediyor.

Bağışçılara yönelik yapılan rutin 
tetkikler hakkında bilgi verir misiniz?
Her altı aylık periyotta bağışçılarımızın 
gerekli tetkiklerden geçmelerini 
sağlıyoruz. Maltepe Rezidans 
bağışçılarının rutin tetkiklerine 
insülin direncini de ekledik. Çünkü 
birçok bağışçımızın metabolik 
sendrom açısından riskli durumu ve 
potansiyeli mevcut. Çoğunun vücut kitle 
endeksleri yüksek, tansiyon problemi 
var. Dolayısıyla çoğu olası bir şeker 
bozukluğu için aday. Bu bağlamda rutin 
tetkiklerimizde insülini de tarayacağız. 
Rezidansımıza girişlerinde tüm 
bağışçılarımız geniş kapsamlı sağlık 
taramasından (Check-up) geçiyor. 
Bu taramada rutin tetkiklerine ek 
olarak batın ultrasonu, EKG ve PA 

Sağlık hizmeti yedi gün yirmi 
dört saat yanı başınızda!
Rezidans bağışçılarının her altı aylık periyotta gerekli tetkiklerden 
geçmelerini sağladıklarını belirten Maltepe Rezidans sorumlu 
hekimi Altan Binici, “Sağlıklarıyla ilgili değişen her durumu takip 
edebiliyor, eğer tedavi edemeyeceğimiz bir durum varsa hemen 
anlaşmalı olduğumuz hastanelere sevk ediyor ve tedavilerinin her 
aşamasını takip ediyoruz” diyor.
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akciğer grafisi çekiliyor. Fakat en 
büyük “check-up”, onların devamlı 
bizim gözlemimiz ve takibimiz altında 
olmasıdır. Sağlıklarıyla ilgili değişen 
her durumu takip edebiliyor, eğer tedavi 
edemeyeceğimiz bir durum varsa hemen 
anlaşmalı olduğumuz hastanelere sevk 
ediyor ve tedavilerinin her aşamasını 
takip ediyoruz. Tedavi süresince doktor 
randevularını izliyor, günü geldiğinde 
bir hemşiremizin refakatinde hastaneye 
gitmelerini, hekimin talep ettiği 
tetkikleri yaptırmalarını sağlıyoruz. 

Maltepe Rezidans’ta yaşayan Nebahat 
Hanım (Taşkın) ile röportaj yaparken, 
erken tanı neticesinde kanseri 
yendiğini söyledi. Nebahat Hanım 
gibi erken tanı neticesinde hayatına 
sağlıklı bir şekilde devam eden başka 
bağışçılarımız var mı?
Tabii… Bu tür vakalarımız çok fazla… 
Kronik pek çok rahatsızlığı olan 
bağışçımız var. Kimisi daha önceden 
bir kanser vakası yaşamış. Bu kanserin 
tekrar nüksedip etmediğini rutin 
kontrollerle takip ediyoruz. Rutin 
kontroller dışında sürekli kontrol altında 
oldukları için yeni oluşan bir sağlık 
problemini de anında saptayabiliyoruz. 
Örneğin; bir vakada kapanmayan bir 
yarası olan hastamız vardı. Yakın tarihte 
yapılmış biyopsisi olmasına rağmen 
yaranın kapanmamakta ısrar etmesi 
üzerine kişiyi tekrar ilgili bölüme 
yönlendirdik. Yaklaşık bir aylık arayla 
yapılan ikinci biyopside bu sefer sonucun 
olumsuz olduğu tespit edildi. Bu vakada 
yakın takip ve erken tanının avantajını 
kullanarak, zamanında ufak bir 
cerrahi operasyon ile hastamızı şifaya 
kavuşturduk.

Ağırlıklı olarak hangi sağlık 
sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz? 
Bağışçılarımızın en önemli ortak 
noktası belli bir yaşın üzerinde 
olmaları. Tabii belli bir yaşın üzerinde 
olunca da ortak hastalıkların sayısı 
artıyor. İlk sırada hipertansiyon yer 
alırken, bunu hiperlipidemi, diyabet ve 
osteoporoz problemi takip ediyor. Ayrıca 
birtakım kardiolojik problemler, ritim 
problemleri ya da damar tıkanıklığına 
bağlı geçirilmiş operasyonlar da 
görüyor. Alzheimer, Parkinson, Demans 

gibi nöropsikiyatrik rahatsızlıklar ve 
bunlara bağlı ilaç kullanımlarıyla da 
sıklıkla karşılaşıyoruz. Acil olarak en 
sık karşılaştığımız durum ise kişilerin 
denge problemlerinden kaynaklanan 
düşmeleri ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan ortopedik sağlık sorunları oluyor.

Bir hekim olarak Darüşşafaka 
Rezidansları’nda görev yapmak sizin 
için ne ifade ediyor? 
Darüşşafaka’nın adını ilkokul yıllarında 
Fatih’te olması, gençlik yıllarımda 
ise basketbol takımı vesilesiyle çok 
duydum. Maltepe Belediyesi’nde 
hükümet tabipliği yaparken de 
Darüşşafaka Özel Bakım Ünitesi’ne 
ziyaretlerimiz sırasında birebir 
Darüşşafaka’yı tanıma ve vermiş 
olduğu üstün hizmeti görme şansını 
yakaladım. Darüşşafaka Rezidansları, 
ülkemizin hatta dünya koşullarının 
ötesinde çok kapsamlı, son derece 
özverili ve hümanist bir yaklaşımla 
hizmet veriyor. Tabii ki her hizmetin 
daha üstü vardır. Bizim gayemiz de 
burada verdiğimiz hizmetin çıtasını her 
geçen gün yukarı çıkarmaktır. Tüm 
sağlık personelimizle, bağışçılarımızın 
yaşamlarını sağlıklı, huzurlu ve memnun 
bir şekilde rezidansımızda sürdürmeleri 
için çalışıyoruz. Darüşşafaka’da 
bağışçılarımız çok değerli. Onlar için 
daima en iyisini yapmanın bizler için 
borç olduğunu düşünüyorum. 

Altan Binici kimdir? 
Maltepe Rezidans’ta görev yapan genel 
pratisyen hekim Altan Binici,  aynı 
zamanda işyeri hekimliği, hipnoz, aile 
hekimliği ve ileri kardiyak yaşam desteği 
sertifikalarına sahip. Kabataş Erkek 
Lisesi’nden sonra Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni bitiren Binici, ilk görev 
yeri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bir 
buçuk yıl hekimlik yaptıktan sonra Adalet 
Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na 
geçti. Bir müddet Kars Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’nde acil hekimliği yapan 
Binici, İstanbul’a geri dönerek, Yeditepe 
Üniversitesi Mediko Sosyal Birimi’nde 
gece nöbetçi hekimliğine başladı. Altı 
yıldır bu görevi sürdüren Binici, gündüz 
dilimlerinde ise yerel yönetimlerde 
hükümet tabipliği ve poliklinik 
hizmetlerinde bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi’nde evde sağlık hizmetleri 
biriminde bir yıl kadar çalışan Binici, bu 
görevi süresince ileri yaşta ve yatağa 
bağımlı hastaların sağlık sorunlarıyla 
ilgilendi.  Son olarak Ataşehir 
Belediyesi’nin kemoterapi sürecindeki 
hastaların İstanbul’a geldiklerinde 
barınma sorununu gidermek amacıyla 
açtığı hasta konukevinde sorumlu hekim 
olarak görev yapan Binici, mesleki 
bilgi ve birikimini yedi aydır da Maltepe 
Rezidans’ın bağışçılarının yaşamlarını 
sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için 
kullanıyor.



KAPAK KAPAK

36 Darüşşafaka Rezidans / Kasım’11

Demans, Alzheimer ya da 
fizikisel bir rahatsızlığı 
bulunan ve yaşamını yalnız 
başına idame ettiremeyen 

rezidans sakinlerinin sağlıklarına 
kavuşana kadar bakıldığı Maltepe 
Rezidans Ara Bakım Ünitesi, uzman 
ekibiyle 7 gün 24 saat hizmet 
veriyor. Ara Bakım Ünitesi sorumlu 
hemşiresi Elif Bakır, on altı yıllık 
meslek hayatında Darüşşafaka 
Rezidansları’nın çok ayrı bir yeri 
olduğunu belirterek, “Burada geriatri 

alanında örnek teşkil eden bir sağlık 
hizmeti veriyoruz. Öyle ki yurt dışından 
çalışma sistemimizi görmek için 
gelenler oluyor. En son Hollanda’dan 
bir grup geldi. Ülkelerinde böyle bir 
merkez açmayı düşünüyorlarmış ve 
örnek olarak Ara Bakım Ünitemizi 
incelediler. Keşke, Türkiye’de bizim 
gibi hizmet veren tesis sayısı fazla 
olsa, çünkü bu tarz tesislerin ileri 
yaştaki insanlara sağladığı bakım, 
evde yapılandan çok daha kaliteli ve 
konforlu. Toplumumuzda anne ve 

babaya sahip çıkmama olarak görülen 
huzurevi olgusunu bizim verdiğimiz 
sağlık ve benzerine rastlanmayan 
hizmet anlayışımızla yıkabiliceğimizi 
düşünüyorum” görüşünü dile getiriyor.
Ara Bakım Ünitesi’nin sadece rezidans 
bağışçılarına hizmet verdiğini ve 
sağlığına kavuşan bağışçıların tekrar 
rezidanstaki hayatına geri döndüğünü 
kaydeden Bakır, “Demans, Alzheimer 
ya da fizikisel rahatsızlığı bulunan ve 
yaşamını yalnız başına idame edemeyen 
bağışçılarımız, sağlıklarına kavuşana 

“Keşke bizim gibi hizmet veren tesis 
sayısı fazla olsa”
Demans, Alzheimer ya da fizikisel bir rahatsızlığı bulunan ve yaşamını yalnız başına idame 
ettiremeyen rezidans sakinlerinin sağlıklarına kavuşana kadar bakıldığı Maltepe Rezidans Ara Bakım 
Ünitesi sorumlu hemşiresi Elif Bakır, “Burada geriatri alanında örnek teşkil eden bir sağlık hizmeti 
veriyoruz. Öyle ki yurt dışından çalışma sistemimizi görmek için gelenler bile var. Keşke, Türkiye’de 
bizim gibi hizmet veren tesis sayısı fazla olsa. Çünkü bu tarz tesislerin ileri yaştaki insanlara sağladığı 
bakım, evde yapılandan çok daha kaliteli ve konforlu” diyor.
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kadar burada bizim ilgi ve gözetimimiz 
altında yaşıyor. 

Kurum bünyesindeki hekimin dışında 
uzman bir psikiyatri doktor her hafta 
demans ve Alzheimer rahatsızlığı olan 
bağışçılarımızın muayenesini yapıyor, 
ilaçlarını düzenliyor, sohbet ediyor. 
Geceleri de en az iki bakım elemanı ve 
hemşire nöbet tutuyor” bilgisini veriyor.

“Bir aile ortamı içindeyiz”
Ara Bakım Ünitesi’nde kalan 
bağışçıların vakitlerini keyifli şekilde 
geçirmesi için çeşitli aktiviteler 
düzenlediklerini belirten Bakır, 
“Örneğin; dört çayında bütün 
üyelerimizi dinlenme salonunda bir 
araya getirmeye özen gösteriyoruz. 
Böylelikle kendi aralarında sohbet 
ediyor, bulmaca çözüyorlar. 
Üyelerimizin de dediği gibi burada ‘Bir 
aile ortamı’ içindeyiz” diyor.

“Bağışçılarımıza hizmet ettiğim zaman 
kendimi tamamlanmış hissediyorum”
Görevi esnasında farklı yaşam 
hikayelerine tanıklık ettiğini ve bunun 
kendisine çok şey kattığını belirten 
Bakır, “Örneğin; bağışçılarımızdan 

biri emekli Fransızca öğretmeni 
Kadriye Selmanoğlu. İnanılmaz bir 
yaşam öyküsü var. Zaten hayatını 
anlatan bir kitap çalışması yapılıyor. 
Türkiye’nin ilk plak şirketini kuran 
Kayhan Çağlayan da ünitemizde tedavi 
görüyor. Bazen opera söylüyor. Hepsi 
çok iyi eğitim almış ve müthiş kültürlü. 
Burada gündüzleri sürekli müzik yayını 
yapıyoruz. Bazen Fransızca bir şarkı 
çalıyor, hepsi o şarkıyı söylemeye 
başlıyor. Aslında üyelerimizin her 
hareketi bir anı, bir hikâye bir 
yaşanmışlık fısıldıyor. Okumasını 
bilen insan için hepsi bir roman” diye 
duygularını dile getiriyor.

On altı yıllık meslek hayatının en farklı 
deneyimini Darüşşafaka’da edindiğini 
söyleyen Elif Bakır sözlerini şöyle 
noktalıyor:“Bağışçılarımıza hizmet 
ettiğim zaman kendimi tamamlanmış 
hissediyorum. Verdiğimiz bu hizmetin 
ülkemizin geleceği çocuklarımızın 
eğitimine katkı sağladığını bilmek ise 
ayrı bir huzur kaynağı. Üyelerimize 
verilen hizmet eşittir eğitim olduğunu 
düşünüyorum. Bu da benim her sabah 
mutlu bir şekilde işe gelmemi sağlayan 
etkenlerden biri.”

“Sevgi, şefkat ve dikkat gerektiren bir iş”
Maltepe Rezidans Ara Bakım Ünitesi’nde hasta bakıcı olarak çalışan Tülay 
Gelmez, yaptığı işin sevgi, şefkat ve dikkat istediğini belirterek “Altı yıldır 
Maltepe Rezidans’ta çalışıyorum. Başka bir yerde çalışmayı hiç düşünmedim, 
çünkü burada sımsıcak bir aile ortamı var.

Hizmet verdiğimiz kişilerle aramızda annemiz ve babamızla kurduğumuz 
ilişkinin benzeri var. Bu işi sevmeden yapamazsınız. Sevgi, şefkat ve dikkat 
gerektiren bir iş. Burada tedavi gören bağışçılarımızın temel ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Kıyafetlerini giydiriyoruz, kişisel bakımlarını yapıyoruz. Tek başına 
yıkanamayanların banyolarını yaptırıyor, yemeğini yediriyoruz. Sohbet etmek 
istediklerinde onları dinliyoruz. Geceleri her yarım saatte tek tek kontrol ediyor, 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyor.

Yaş ortalamasını her geçen yıl yükseldiği ülkemizde Darüşşafaka 
Rezidansları’nın büyük bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Gelmez, “Burada 
ileri yaştaki insanların her türlü ihtiyacı düşünülmüş bir sistem var. Kişinin 
başına ne gelirse gelsin daima nezih bir ortamda en itinalı bakım veriliyor. 
Darüşşafaka haricinde ne yazık ki bu kadar alakalı bir bakımın verildiğini hiç 
duymadım. Bu hizmetten elde edilen gelirin babası hayatta olmayan, maddi 
durumu yetersiz çocuklara eğitim olanağı yaratması da ayrı bir takdir konusu” 
diye konuşuyor.
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D arüşşafaka 
Rezidansları’nda bağışçılara 
sabah kahvaltısıyla 
başlayan, akşam saat 

dokuza kadar süren yemek hizmeti 
veriliyor. Gerek dekorasyonları gerek 
personeliyle bol yıldızlı bir otelin 
restoranlarından farksız olan rezidans 
restoranlarında menüler uzman 
diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor. 

Menüler, bağışçıların yaş ve sağlık 
problemlerinin yanı sıra, günlük 
almaları gereken kalori miktarı 
göz önüne alınarak oluşturulurken, 
yemekler de rezidansların mutfağında 
profesyonel ekip tarafından ev yemeği 
lezzeti ve kalitesinde hazırlanıyor.  
Restoranlarda salata, zeytinyağlı 
ve diyet tatlı seçenekleri açık büfe 
olarak sunulurken, Türk ve dünya 

mutfaklarından seçme yemekler, 
garsonlar tarafından servis ediliyor. 
Doktor tarafından özel bir diyet 
uygulaması istenen bağışçılar için 
listeye göre yemek hazırlanıyor ve 
gerekli durumlarda bağışçıların 
odasına yemek servisi yapılıyor. 
Üç yıldır Maltepe Rezidans’ta 
aşçıbaşılık yapan Emin Demirtaşlı, 
mesleğe 1989’da başlamış. Çarşı 

“Temel önceliğimiz sağlıklı beslenme”
Rezidanslarda verilen yemek hizmetinin temel önceliğinin sağlık olduğunu belirten Maltepe 
Rezidans aşçıbaşısı Emin Demirtaşlı,“Menüler aşçıbaşılar, uzman diyetisyen, hemşire ve kurum 
müdürlerinden oluşan 10-12 kişilik ekip tarafından, seçmeli ve aylık hazırlanıyor. Öğlen ve akşam 
yemeği menüleri iki ana yemek, iki çorba ve ara sıcağın yanı sıra 10-12 çeşit salata, zeytinyağlı, tatlı 
ve meyveden oluşuyor” diyor.
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Mağazaları, Migros ve Divan 
Oteli’nde aşçıbaşılık yaptıktan sonra 
ISS firmasına geçen Demirtaşlı, 
rezidanslarda çok özel ve farklı bir 
yemek hizmetinin olduğunu belirtiyor: 
“Burada 65 yaş üzeri kişiler için 
yemek yapıyoruz. Pek çoğunun belli 
başlı sağlık sorunları var. Buna karşın 
hepsi yemeği çok iyi biliyor. Çoğu 
özel aşçılarla büyümüş, dünyanın her 
yerine gitmiş, en iyi restoranlarda 
farklı lezzetler tatmış. Bu nedenle 
kişi odaklı çözümler üretiyor ve nezih 
bir ortamda yemeklerini yemeleri için 
çalışıyoruz.”

 “Menüler aşçıbaşılar, uzman 
diyetisyen, hemşire ve kurum 
müdürleri tarafından oluşturuluyor”
Rezidanslarda verilen yemek 
hizmetinin temel önceliğinin 
bağışçıların sağlığı olduğu ve tüm 
rezidanslarda ortak menü uygulandığı 
bilgisini veren Demirtaşlı, “Menüler 
aşçıbaşılar, uzman diyetisyen, 
hemşire ve kurum müdürlerinden 
oluşan 10-12 kişilik ekip tarafından, 
seçmeli ve aylık hazırlanıyor. Öğlen 
ve akşam yemeği menüleri iki ana 
yemek, iki çorba ve ara sıcağın 
yanı sıra 10-12 çeşit salata, iki 
çeşit zeytinyağlı, tatlı ve dört çeşit 
meyveden oluşuyor. Ana yemekleri 
garsonlar servis ederken, salata, 
zeytinyağlı, tatlı ve meyveyi açık 
büfe olarak sunuyoruz. Ayrıca tüm 
yemeklerin diyetlerini de üretiyoruz. 
Ana yemeklerin de ara sıcağın da 
zeytinyağlıların da diyeti var. Bunun 
yanında üyelerimize istedikleri zaman 
sebze, tavuk haşlama, pirinç lapası, 
makarna servisi de yapıyoruz. Ancak 
buradaki yemek hizmetinin en temel 
önceliği sağlıktır. Örneğin; bazı üyeler 
yemeklerde et suyu ya da bulyon 
kullanmamızı isteyebiliyor. Bunlar 
yemeğe lezzet katıyor ama ileri yaşta 
ve çeşitli sağlık sorunları olan kişiler 
için asla önerilmeyen ürünler olduğu 
için bu tür ürünleri kullanmıyoruz. 
Özetle; burada gerekirse lezzetten 
feragat edebiliyoruz ama sağlıklı 
beslenmeden asla” diyor.

Yeni lezzetler için önce ar-ge 
yapılıyor

Rezidans menüsüne girecek her yeni 
yemek için ar-ge çalışması yapıldığını 
ifade eden Demirtaşlı, “Menülerimiz 
Türk ve dünya mutfağından 
yemeklerden oluşuyor. Rezidans 
sakinlerinden farklı yemeklerin 
yapılmasına ilişkin talepler geldiğinde 
de bu talepleri firmamızın kalite 
yönetim bölümüne bildiriyoruz. 
Buna göre yeni ar-ge çalışmaları 
yapılıyor ve yeni yemekler üretiyoruz. 
Geçen ay beş, bu ay da altı farklı 
yemeği bağışçılarımıza sunduk” diye 
konuşuyor. 

“Her yemeği bağışçıların sağlıklarını 
göz önünde bulundurarak 
hazırlıyoruz”
Rezidansta 350 kişiye yemek üretimi 
yaptıklarını kaydeden Demirtaşlı, “Her 
üyeyi dikkate almanız, isteklerini göz 
önünde bulundurmanız, dinlemeniz 
ve ilgilenmeniz gerekiyor. Elbette 
bazı üyelerimizin yemeklerle ilgili 
şikâyetleri oluyor. Ama burada 
alışılmışın dışında bir üretim 
yapıyoruz. Örneğin bir yemekte 8 gr 
salça kullanılması gerekiyorsa biz, 5 
gr kullanmak ya da kızartmayı yağda 
değil püskürtme sistemiyle turbo 

fırınlarda yapmak zorundayız. Çünkü 
rezidans sakinlerinin hemen hemen 
hepsinin belli başlı sağlık sorunları 
var. Bu nedenle her yemeği onların 
sağlıklarını göz önünde bulundurarak 
hazırlıyoruz” diye anlatıyor.

“Yemekler rezidansta yapılıyor ve 
günübirlik tüketiliyor”
Öğle ve akşam yemeğinin günübirlik 
olarak ayrı üretim yapıldığı belirten 
Demirtaşlı, “Çünkü yemeğin 
bekleme süresi büyük önem taşır. 
Soğutma yapmıyoruz çünkü soğutma 
yapıldığında iyi kontrol edilmesi 
gerekir. Bu da bir risk yaratır. Bunun 
yanı sıra her yemeğin 85 derece 
üzerinde olması gerekir. Çünkü 65-35 
derece arasındaki yemekler her 
zaman bakteri üretir. Bunlara sıkı sıkı 
bağlıyız. Hijyene çok önem veriyoruz. 
Personelimiz her yarım saatte ellerini 
yıkar, kullanılan her ürünün mutlaka 
etiketlenir ve ne zaman açıldığı, kaç 
gün kullanılması gerektiği sisteme 
geçirilir. Bunun yanı sıra hekim 
tarafından özel diyet uygulanması 
istenilen bağışçılar için reçetesinde 
ne yazıyorsa birebir uyguluyoruz” diye 
sözlerini noktalıyor.

“Rezidansta gerekirse lezzetten feragat edebiliyoruz  
ama sağlıklı beslenmeden asla...”
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Rezidanslarda sosyal, kültürel 
ve sanatsal etkinlikler, 
bağışçılardan gelen istek 
ve öneriler doğrultusunda 

psiko-sosyal servisler tarafından yıllık 
olarak planlanıyor. Her ay ve hafta 
başı da üyelerin beğenisine sunuluyor. 
Rezidans sakinlerinin zamanlarını 
verimli, eğlenceli ve hoş geçirmeleri için 
gerek rezidans içi gerek dışı etkinlikler 
geniş bir yelpazede sunuluyor. Şöyle 
ki sinema salonlarında hem vizyondaki 
hem de klasikleşmiş filmlerin gösterimi 
yapılıyor. Rezidans sakinlerini sevdikleri 
sanatçılarla buluşturan söyleşiler, müzik 
dinletileri, panel gibi etkinlikler organize 
ediliyor. Gerek dini gerekse milli 
bayramlarda bağışçıların günü anlamına 
uygun şekilde geçirmeleri için farklı 
etkinlikler organize ediliyor. Yılbaşı, 
Anneler Günü, Öğretmenler Günü 

Bol aktiviteli, canlı sosyal hayat
Rezidanslarda sabah yürüyüşleri, salon sporu, ring servisi, alışveriş, sinema ve hobi atölyesi gibi rutin 
yapılan etkinliklerin yanı sıra üyelerin istekleri, profilleri ve mevsime göre aylık ve haftalık olarak 
etkinlik planladıklarını kaydeden Maltepe Rezidans sosyal hizmet uzmanı Volkan Çakır, “Örneğin; bu 
yılın ilk altı ayında Maltepe Rezidans’ta toplam 293 etkinlik yaptık” bilgisini veriyor.

ve doğum günleri asla unutulmuyor. 
Bağışçılar, profesyonel hobi öğretmeni 
eşliğinde resim, örgü, nakış, filografi, 
kolye, maket, yemek yapımı gibi farklı 
uğraşlarla zamanlarını renklendiriliyor. 
Bunların yanı sıra hemen her gün farklı 
bir dış etkinlik gerçekleştiriliyor. Sosyal 
hizmet uzmanı kontrolünde bağışçılar 
gezilere, konserlere, tiyatroya, 
sinemaya, alışveriş merkezlerine, bale 
ve opera gösterilerine gidiyor. Mevsime 
bağlı olarak sabah yürüyüşleri, piknikler 
yurt içi hatta yurt dışı geziler yapılıyor. 

Rezidans sakinlerinin profiline, yaşına, 
mevsime ve üyelerin isteklerine göre 
aktivite
Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
kariyerine Yakacık Rezidans’ta 
başlayan ve Maltepe Rezidans’ta 
devam eden sosyal hizmet uzmanı 
Volkan Çakır, “Özel ve devlet yaşlı 
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hizmetleri sistemini daha önceden 
bilmeme rağmen rezidanslar gibi 
hizmet veren bir kurumla daha önce 
hiç karşılaşmamıştım. Rezidanslarda 
çalışmaya başlayınca sistemi çok 
beğendim. Bu sistem içinde çalışmak ve 
Darüşşafaka’ya hizmet etmekten gurur 
duyuyorum” diyor.
Bağışçıların rezidanslara yerleşmeleri 
ve yerleştikten sonra rezidans 
hayatına alışmalarına yardımcı olacak 
destek çalışmaları organize etmenin 
yanı sıra rezidansta hali hazırda 
yaşayan üyelerin rezidans içi ve dışı 
sosyalleşmesi, rezidans üyelerinin 
birbirleriyle iletişim kurmaları, kültürel 
ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarında 
etkin rol oynadıklarını belirten Çakır, 
“Rezidans sakinlerinin profilini, yaşını, 
mevsimi, üyelerin istek ve beğenilerini 
göz önüne alarak çeşitli aktiviteler 
planlıyor ve bunları gerçekleştiriyoruz. 
Bağışçılarımızın etkinlik alanına 
götürülmesi, güvenliği ve sağlıkları 
açısından gerekli önlemlerin alıyoruz” 
diye anlatıyor.

Maltepe Rezidans’ta ilk altı ayda 293 
etkinlik gerçekleştirildi
Rezidanslarda sabah yürüyüşleri, 
salon sporu, ring servisi, alışveriş, 
sinema ve hobi atölyesi gibi rutin 
yapılan etkinliklerin yanı sıra üyelerin 
isteklerine göre aylık ve haftalık olarak 
etkinlik planladıklarını kaydeden Çakır, 
“Tiyatro, konser, sergi, sinema, piknik, 
sahilde yürüyüş, şehir dışı geziler gibi 
dış etkinlikler düzenliyoruz. Bunların 
yanı sıra rezidans içinde de tombala, 
müzik dinletileri, sağlık, güncel yaşam 
ve psikolojiyle ilgili konferans ve 
söyleşiler organize ediyoruz. Örneğin; bu 
yılın ilk altı ayında Maltepe Rezidans’ta 
toplam 293 etkinlik yaptık” bilgisini 
veriyor.

Her detay önceden planlanıyor
Rezidans dışı etkinlikleri itinayla 
hazırladıklarına dikkat çeken Çakır, 
“Bu tür organizasyonlarda büyük bir 
sistem işliyor, çünkü yaşayacağımız 
en ufak problem üyelerimizde hem 
fiziksel hem de psikolojik açıdan 
olumsuz etkileyebilir. Biz, üyelerimizin 
hiçbir zaman üzülmesini istemiyoruz. 
Yaşın getirdiği fiziksel ve sosyal 

gerilemenin etkileri en aza indirgenmiş 
şekilde mutlu ve başarılı bir yaşlılık 
geçirmelerini istiyoruz. Bu yüzden 
gittiğimiz her yerde üyelerimizin 
kullanabileceği tuvaletlerden tutun 
da yiyecekleri yemeğin tuzuna, 
baharatına kadar her şeyi kontrol 
ediyoruz. Örneğin; bir restorana ilk defa 
gidiyorsak üyelerimizi götürmeden önce 
biz gidiyoruz. Yolun ne kadar sürdüğünü, 
günün hangi saatlerinde gitmenin daha 
iyi olacağını, restoranın giriş ya da 
çıkışlarında merdivenin olup olmadığını, 
ısıtma sistemini, menülerini kontrol 
ediyoruz. Piknik tarzı geniş katılımlı 
etkinliklerde mutlaka her rezidansın 
üyelerini tanıyan doktor ve hemşireden 
oluşan bir sağlık ekibi ve ambulans 
bulunduruyoruz” diye konuşuyor.

“Etkinliklere katılan üye sayısını 
azaltan etkenleri iyileştirmek için çaba 
sarf ediyoruz”
Etkinliklere katılım oranının her zaman 
yüksek gerçekleşmediğini kaydeden 

Çakır, “120 üyemizin yüzde 18-20’si 
faaliyetlerimize sürekli katılıyor. Katılım 
oranı düşük olsa bile etkinliklerimizi 
aksamadan hatta artırarak yapmaya 
devam ediyoruz. Etkinliklere katılan üye 
sayısını azaltan etkenleri iyileştirmek 
için çaba sarf ediyoruz. Örneğin, burada 
üç gün ikişer seans sinema gösterimi 
yapıyoruz. Böylelikle sabahları ya da 
öğleden sonraları uyuyan üyelerimizin 
de katılımı sağlıyoruz” diye anlatıyor.
İşini severek yaptığını vurgulayan Çakır, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Burada 
65 yaş üstü kişilere hizmet veriyoruz. 
Hepsi hem hayat deneyimi hem kültürel 
birikimi hem de bilinç açısından çok 
üst konumda. Onlarla kurduğumuz 
ilişkiler düzgün ve çok doyurucu oluyor. 
İsteklerini kolayca söylüyorlar. Hem 
personel hem de kendi üzerlerinde stres 
yaratıcı sorunları açık ve net bir şekilde 
anlatıyorlar. Bu nedenle rezidansta 
çalışmanın diğer sosyal hizmet 
alanlarına göre çok daha kolay olduğunu 
düşünüyorum.”
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Melih ve Ester Çözgen çifti, üç buçuk senedir yaşamlarını Şenesenevler Rezidans’ta 
sürdürüyor. Melih Bey 1920, Ester Hanım ise 1919 doğumlu… İkisi de İstanbullu ve 

64 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. 

“Ben okuyamadım,  
başka çocuklar okusun!”
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MELİH - ESTER ÇÖZGEN

Melih ve Ester Çözgen 
çifti, üç buçuk senedir 
yaşamlarını Şenesenevler 
Rezidans’ta sürdürüyor. 

Melih Bey 1920, Ester Hanım ise 1919 
doğumlu… İkisi de İstanbullu… İkisi 
de İstanbul’da sayıları her geçen 
gün azalan Türk Musevi cemaati 
Karaimlerin mensubu… Günümüzde 
40-50 aile kalsalar da İstanbul’da 
Doğu Roma döneminden beri Karaim 
nüfusunun olduğu biliniyor.
Melih Bey, iki yaşında babasını, on iki 
yaşında ise annesini kaybetmiş. İki 
ablasıyla yapayalnız kalan Melih Bey, 
çok küçük yaşta hayat mücadelesinin 
içinde kendini bulmuş. Okulu bırakmış 
ve daha on üç yaşındayken çalışmaya 
başlamış. Eğitimini yarım bırakmak 
ise içinde bir ukde olarak hep kalmış. 
O günleri, “Evvela iş öğrenmek üzere 
bir fabrikada çalışmaya başladım. 
‘Madem okumuyorum, iyi bir sanat 
öğreneyim’ dedim. Beş-altı yıl orada 
çalıştım. İkinci Dünya Harbi başlayınca 
bizi askere aldılar. Döndükten sonra 
bir tekstil fabrikasında ustabaşı olarak 
işe girdim” diye anlatan Melih Bey, 

hikâyesine şöyle devam ediyor: “Ester 
ile eskiden beri tanışırdık. Aynı semtin 
çocuklarıydık. Evlenmeye karar verdik. 
Evlendiğimizde 24 yaşındaydım. Bir 
yıl sonra da kızımız geldi dünyaya… 
Günde 15 saat çalışarak, ailemi 
geçindirebilmek için uğraşıyordum. Beş 
yıl sonra ikinci kızımız doğdu. Bunun 
üzerine hayatıma ustabaşı geliriyle 
devam edemeyeceğimi anladım. Ufak 
bir işyeri açmaya karar verdim. O 
sırada çalıştığım fabrikada bazı eski 
makineleri satışa çıkarılmıştı. Onları, 
uygun bir fiyata aldım ve Yeşildirek’te 
ufak bir çorap atölyesi açtım.”

Çorap atölyesinden fabrikaya…
Tekstilin kalbi konumundaki 
Yeşildirek’te açtığı küçük çorap 
atölyesini yavaş yavaş büyüten Melih 
Bey, “Çoraplarımız piyasada çok 
iyi bir intiba bıraktı. Piyasada itibar 
kazandık. Ben okuyamadım ama iki 
kızımı da en iyi okullarda okuttum. İkisi 
de Notre Dame De Sion mezunudur. 
Büyük kızım orayı birincilikle bitirdi, 
ardından üniversite için Fransa’ya 
gitti ve 50 yıldır orada yaşıyor. Küçük 
kızım da üniversiteyi Fransa’da 
okudu. 23 yaşında yüksek elektronik 
mühendisi oldu. 1970’de evlendi. 

Ancak evlendikten iki sene sonra 
çok acı bir durum yaşadık. Tatil için 
Türkiye’ye gelmişlerdi, dönüş yolunda 
Yugoslavya’da bir trafik kazasında 
maalesef ikisini de kaybettik. Yıllarca 
bu acıyı çektik.” 

“İşçilerimle kardeş gibiydik”
Küçük atölyesini fabrikaya 
dönüştürmeyi başaran Melih 
Bey’in nasıl bir patron olduğunu şu 
cümlelerinden anlıyoruz: “İşçilerim, 
20-25 sene benimle çalıştı. Hepsiyle 
kardeş gibiydik. Çünkü ben de işçilikten 
geldim. Onlara hiçbir zaman patron 
gözüyle bakmadım. Onlar da bana ona 
göre karşılık verdi. Aradan onca yıl 
geçti ama hâlâ bayramlarda telefon 
eder, hatırımızı sorarlar.” Kendini 
emekliye ayırmaya karar veren Melih 
Bey, “Fabrikamı 1983’te sattım, çünkü 
kızlarımızdan birini kaybetmiştik, diğeri 
de hayatını Fransa’da kurdu. Arkamızda 
işi bırakacağımız kimsemiz yoktu. O 
günden bugüne emekliyim.

Darüşşafaka Rezidansları  
ile tanışma öyküleri
Bu noktada sözü devralan Ester Hanım, 
eşi için “Emekli olduktan sonra da 
evde bana çok yardımcı oldu” diyor. 
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Melih Bey ile askere gitmeden önce 
nişanladıklarını ve üç yıl nişanlıktan 
sonra evlendiklerini belirten Ester 
Hanım, eşiyle birlikte Şenesenevler 
Rezidans’ta yaşamaya karar verme 
süreçlerini şu cümlelerle açıklıyor: 
“Bir kızımızı gencecik yaşında 
kaybettik, diğeri de yurt dışında yaşıyor. 
Yani eşimle baş başa kaldık. Tabii, 
yaş ilerledikçe hayat zorlaşıyor. Biz 
de yaşlılığımızı geçirebileceğimiz bir 
yer arayışına girdik. Birçok huzurevini 
gezdik ama hiçbiri içimize sinmedi. 
Sonra bir arkadaşımız Darüşşafaka 
Rezidansları’nı tavsiye etti. Burayı 
görür görmez yaşamımızın geri kalan 
yıllarına burada devam etmeye karar 
verdik. Nitekim çok memnun kaldık.”

“Bir zamanlar İstanbullular,  
büyük bir aile gibiydi”
Museviliğe bağlı bir mezhep olan 
Karaim cemaatinin mensubu olan 
Çözgen çifti, üzüntüyle Karaimlerin 
sayısının azalmasından yakınıyor. 
“Maalesef mezhebimiz tükendi” 
diyen Ester Hanım, “İstanbul’da 
tek ibadethanemiz Hasköy Karaim 
Sinagogu’dur. 
Eskiden bayramlarda hep giderdik. 
Ancak eşimin rahatsızlığından dolayı 

son birkaç yıldır gidemiyoruz” diye 
konuşuyor. Kökleri yüzlerce yıldan 
beri İstanbullu olan Çözgen çiftine eski 
İstanbul’u sorduğumuzda yanıtı Melih 
Bey’den alıyoruz: “Bunu sormayın hiç… 
İstanbul’u artık tanıyamıyoruz. İstanbul 
1950’den sonra değişmeye başladı ve 
önüne geçilemeyecek şekilde bozuldu. 
Bizler, Beyoğlu’nda hanımların tül 
şapkalar ve beyaz eldivenlerle dolaştığı 
zamanlarında yetiştik. O zamanlar 
İstanbullular, büyük bir aile gibiydi. 
Mesela yazları Büyükada’ya giderdik. 
Yandan çarklı gemiler vardı. Birinin adı 
sanırım Halep’ti. Onlara bindiğimizde 
sanki bir aile misafirliğe gitmişsiniz 
gibi bir hava eserdi vapurda. Herkes 
birbirine sarılı, sohbet ederdi. O 
günlerde İstanbul’da yaşadığımız için 
kendimi çok şanslı hissediyorum.”
Rezidansa gelmeden önce 
Fenerbahçe’de oturan ve hala 
istedikleri zaman evlerinde de 
kaldıklarını ifade eden Ester Hanım, 
“İlk zamanlar 15 gün rezidansta 15 
gün de evimizde kalıyorduk. Ama eşim 
rahatsızlanınca eve çok nadir gider 
olduk. Buradaki bakımı evde bulmamız 
imkânsız. Burada tüm ihtiyaçlarımız 
anında karşılanıyor.

“Ben okuyamadım, başka  
çocuklar okusun!”
Babasını ve annesini küçük yaşta 
yitiren, okulunu bırakıp çalışmak 
zorunda kalan Melih Bey, bu nedenle 
Darüşşafaka’nın misyonuna büyük 
saygı duyduğunun belirterek, “Ne 
yazık ki benim okuma şansım 
olmadı. Annemi kaybettiğimde on iki 
yaşındaydım. Ablalarım çalışıyordu ve 
ben her gün okuldan eve ‘Bana kim 
bakacak’ diye ağlayarak gelirdim. 
Üç kardeş, böyle büyüdük. Ablalarım 
lise mezunuydu. Okulu bırakınca 
eğitimimle onlar ilgilendi ve beni 
yetiştirdiler. Yine de keşke okulu 
bırakmak zorunda kalmasaydım. 
Darüşşafaka Rezidans’ına gelerek 
hem kendimize çok iyi bir bakım 
temin ettik hem de benim gibi maddi 
olanaksızlıklar yüzünden okuma 
şansı bulunmayan çocuklara bu 
şansın sağlanmasına katkı sunduk. 
Ben maddi olanaksızlıklar yüzünden 
okuyamadım ve başka çocukların da 
bunu yaşamasını istemiyorum. Evet, 
ben okuyamadım ama başka çocuklar 
okusun… Bu açından da eşimle 
huzurluyuz” diyor.



Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dan edebiyatımızın büyük 
üstadı Sait Faik’e kadar Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sevdalı 
sayısız hayırseverin mal varlığını bağışladığı Darüşşafaka,  ye-
tiştirdiği aydın gençlerle hem bağışçılarının en büyük arzularını 
yerine getiriyor, hem de onların adlarını sonsuza kadar yaşatı-
yor. Bir buçuk asırlık tarihi boyunca bağışçılarının güvenine ve 
arzusuna gölge düşürecek herhangi bir eyleme izin vermeyen 
Darüşşafaka, aydınlık bir Türkiye’nin eğitimle sağlanacağına 
inanan siz gönlü yüce hayırseverleri, gözleri arkada kalmadan 
bağışta bulunmaya davet ediyor. 

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 gibi ekonomik değer getiren 
bir hakkı, Cemiyetimize bağışlayabilir. Medeni hakları kullanma 
ehliyetine sahip herkes böyle bir bağışlama tasarrufunda bulu-
nabilir. 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, mal varlığınızın tümünü veya belli bir kıs-
mını Cemiyetimize bağışlayabilirsiniz. Vasiyet bağışında bulunan 
herkes yaşadığı sürece mallarını dileği gibi değerlendirme hak-
kına 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 huku-
ki sorunlarınızı (kira takibi, kiracı davaları) takip ediyoruz.
• Size verdiğimiz MEDLINE kartıyla acil durumlarda indirimli 
doktor ve ambulans hizmeti alabiliyorsunuz.
• Özel bakım gerektiren sağlık sorunlarınızda, belirli bir süre 
Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nden faydalanabiliyorsunuz.
• Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerdeki indirimlerden ya-
rarlanabiliyorsunuz.
• 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 olarak 
yerine getirilmesini sağlıyor, düzenli olarak bağışçılarımızın 
kabir bakımını yaptırıyor, her yıl Kadir Gecesi Mevlit okutuyoruz.

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

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

0212 44 1863 numaralı telefondan Çağrı 
Merkezimizi arayabilirsiniz.

Onlar, Darüşşafaka’nın yeşil-siyah demir kapısından 
içeri girdiklerinde dokuz, ayrıldıklarında ise on dokuz 
yaşında oluyorlar. Bizler, onların büyümelerine, 
gelişmelerine, başarıdan başarıya koşmalarına, 
kendi ayakları üzerinde durmalarına, akademik, 
sosyal ve kültürel açıdan tam donanımlı bir şekilde 
hayata atılmalarına destek oluyor, kısacası eğitimle 
yaşamlarının değişmesini sağlıyoruz. 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!

DARÜŞŞAFAKA BAŞIŞÇILARINI 

UNUTMAZ 
UNUTTURMAZ!
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“Hiç kimsenin yaşamadığı kadar yaşadım, hiç 
kimsenin sevilmediği kadar sevildim”

Şair Ümit Yaşar Oğuzcan ile otuz yıl evli kalan, “İspanyol Meyhanesi’nde Seni 
Aradım”  kitabıyla tanınan şair Turhan Oğuzbaş’ın ise kız kardeşi olan Özhan 

Oğuzcan,  artık yaşamın Urla Rezidans’ta devam ediyor.

Bütün sevgililer, dostlar gitti. 
Bir sen kaldın kadınım, 
beni terk etmeyen” diyordu 
“Batık Gemi” adlı şiirinde 

Ümit Yaşar Oğuzcan, otuz yıllık hayat 
arkadaşı Özhan Hanım’a…  Altmış iki 
yıllık ömrüne otuz üç kitap, sığdırmış 
edebiyatımızın en üretken şairlerinden 
Ümit Yaşar Oğuzcan’ın tabiriyle 
“Kaptan”dı, o… On dört yaşındaydı, Ümit 
Yaşar Oğuzcan ile evlendiğinde…  Kendi 
deyimiyle sokakta “sek sek” oynuyordu 
daha… Aileler öyle uygun görmüştü, ona 
da kabul etmek düşmüştü. Tanıdıkça 
sevmişti hem de çok sevmişti Ümit 
Yaşar’ı…  Altı ay önce Urla Rezidans’ın 
bağışçıları arasına katılan Özhan 
Oğuzcan ile yeni dairesinde bir araya 
geldik. Şimdiye kadar suskunluğunu 
koruyan Oğuzcan, bizi kırmayarak, 
sorularımızı yanıtladı.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Mersinliyim. 1934 doğumluyum ama 

evlenirken nüfusumu büyüterek 1933 
yaptılar. Ümit, teyzemin üvey oğluydu 
ama birbirlerini öz anne-oğul gibi 
severlerdi. On dört yaşındayken, beni 
Ümit’e istemişler. Oysa ben daha 
sokakta sek sek oynuyordum. Annem, 
önceleri yaşım küçük diye itiraz etti. 
Ancak teyzem ve Ümit’in babası çok 
ısrar ettiler ve enstitüyü -Mersin 
Enstitüsü’ne gidiyordum- bitirene kadar 
bekleme sözü verdiler.  Fakat maalesef 
bu olmadı. 

Siz nasıl karşıladınız?
Benim haberim yoktu. Hatta Ümit ile 
sözlendiğimizi çocukluk arkadaşımın 
vasıtasıyla öğrendim. Arkadaşımın 
babası ile Ümit’in babasının akrabaydı. 
Arkadaşım akşam evde annesi ve babası 
konuşurken duymuş, ertesi gün telaşla 
bana anlatmıştı. “Seni Ümit Ağabeyi’ne 
vermişler  Özhan” dedi.  Ardından da 
teyzem geldi, durumu açıkladı. Teyzemi 
çok severdim. Onun elinde büyüdüm. 

Teyzem, “Benim yanımda kalacaksın, 
okulun bitince de evleneceksiniz” 
diyerek beni ikna etti. Mersin küçük bir 
şehir olduğu ve teyzemler de sürekli 
Adana-Mersin arası gelip gittikleri 
için dedikodu olur diye nişan ve nikahı 
birlikte yaptılar. Sekiz ay nikahlı 
kaldıktan sonra çok sevdiğim dedemin 
arzusu üzerine Ümit ile düğünümüz de 
yapıldı. Evlendiğimizde Ümit 21, ben ise 
14 yaşındaydım. On beşimde rahmetli 
oğlum Vedat’ı kucağıma aldım. 

Eğitiminizi yarım bırakmak içinizde 
ukde kaldı mı?
Hâlâ ukdedir. Çünkü idealim enstitü 
hocası olmaktı. Dikişe çok yeteneğim 
vardı. On bir yaşındayken annemin eski 
elbisesini bozup kendim için kıyafet 
dikmiştim.

Evlendikten sonra Ümit Bey’e okumak 
istediğinizi söylemediniz mi?
Altmış yıl öncesini size anlatıyorum. 
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O dönemin şartlarında nikahlanan bir 
insanın tekrar okulunda okumasının 
imkânı yoktu. Onun için teklif dahi 
etmedim. Evlendikten sonra Adana’da 
yaşamaya başladık. Kendi dikişimi 
kendim dikiyordum. İleriki yıllarda 
Ankara’da yaşarken komşum terziydi. 
Birlikte çalışmamızı önerdi. Çok istedim 
ama Ümit, izin vermedi. Bu da içinde 
hâlâ ukdedir. Her kız çocuğunun elinde 
bir mesleğinin olması gerektiğine 
inanıyorum.

Peki, nasıl bir hayatınız oldu?
Ümit, İş Bankası’nda çalışıyordu. 
Evlenince Adana’da kayınpederim ile 
teyzemin yanında yaşadık.  Oğlum 
bir buçuk yaşına geldiğinde ayrı eve 
taşındık. O sırada Adana’ya Hamiyet 
Yüceses gelmişti. Onun “Çeşmi Siyah” 
gazel şarkısını dinledikten sonra ilham 
alarak bir şiir yazmıştı. Aradan bir 
zaman geçtikten sonra Ümit kayboldu. 
Hiçbir haber alamadık. Bazı dedikodular 

çıktı. Kimisi Hamiyet Yüceses’in 
ardından kaçtı, kimisi de intihar etti 
dedi. 15-20 gün sonra bir mektup geldi, 
tayinini Manisa Turgutlu’ya çıkarmış, 
oradaymış. Hiçbir haber bırakmadan 
kaybolmasına çok kızmıştım, o nedenle 
yanına gitmek istemedim. Annem araya 
girdi, beni onun yanına götürdü.  Oradan 
Niğde’ye ardından da Ankara’ya gittik. 
Ankara’da edebiyatçılarla bir araya 
gelme olanağı buldu. İlk kitabı da orada 
basıldı. İstanbul’a yerleştikten sonra ise 
iyice popüler oldu. 

En sevdiğiniz şiiri hangisi?
“İki Kişiye Bir Dünya”…  Bence Ümit’in 
en güzel şiiri bu… O şiiri yazdığı hanım 
avukattı. Sonra çok iyi dost olduk. Elli 
beş senelik arkadaşım. Hatta öz kız 
kardeşim gibidir. Çocukları elime doğdu. 
Sık sık görüşürüz. 

Peki, ya Ayten, “Milyon Kere Ayten”, 
onu ve Mihriban’ı da tanıdınız mı?

Tabii… Onlarla da arkadaş olduk. Ümit, 
1961 İhtilali’nden sonra İş Bankası’ndaki 
halkla ilişkiler müdür muavinliği 
görevinden istifa etti. İstanbul’a geldik. 
O arada Ayten’i tanıdı. Bir toplulukta 
tanımış. Hakikaten çok hoş kadındı. O da 
benim arkadaşım oldu. Daha sonra da 
Mihriban’ı tanıdım. 

Siz, Ümit Bey’i onlardan kıskanmaz 
mıydınız?
Hayır. Kıskanmadım. Çünkü kıskanmam 
için hiçbir neden yoktu. Hiçbir zaman 
da ihmal edildiğimi hissetmedim. Beni 
şiir yazdığı hanımlarla tanıştırır ve ben 
de onlarla arkadaş olurdum. Ümit  de 
bu durumu kıskanırdı. Birbirimizin 
evine çaya ve yemeğe giderdik.  25. 
evlilik yıldönümümüzde getirdiği 
çiçekte bana olan sevgisini şu sözlerle 
belirtti: “Senin eşsiz gönlüne hangi 
gönül yetişir? Ben her derdi çekerim, 
yalnız sen gül yetişir… Anlatabilmek 
için sana şükranlarımı; Ne 25 yıl ne 25 

Kaptan

 “Eskidikçe güzelleşen 

şeyler de var;

Şarap gibi, senin gibi

Senin için yazdığım 

şiirler gibi…” 
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evlat kaybetmiştik. Benim insana en 
çok ihtiyaç duyduğum zaman böyle bir 
şey yaşattığı için kendisini affetmedim.  
Oğlum, 1973’te Galata Kulesi’nden 
atlayarak intihar etmişti. Babasından 
çok etkilendi. Çünkü Vedat, ergenelik 
çağına girdiğinde Ümit, çok sık intihar 
ederdi, sürekli hastanelerdeydik. Diğer 
bir neden de oğlum hep, “Vedat” olarak 
var olmak istiyordu ama her zaman Ümit 
Yaşar Oğuzcan’ın oğlu olarak anılıyordu. 
Kayınpederim Lütfi Oğuz Oğuzcan da 
yazardı. Bundan ötürü Ümit, ona hep 
şöyle derdi: “Oğlum ben babamı geçtim, 
sen de beni geç, -Vedat, Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde heykel okuyordu-Sen 
de heykel alanında Vedat Oğuzcan ol 
ve ben, Vedat Oğuzcan’ın babası olarak 
anılayım” derdi…

Gülümseyerek hatırladığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
O kadar çok ki, hangisini anlatayım. 
Çok ince ruhlu bir insandı. Örneğin, 
münakaşa ettiğimizde ona vereceğim 
en büyük ceza ertesi gün, pencereden 
el sallamamaktı. Ya geri gelir ya da 
Nişantaşı’nda Bahçe Çiçekevi vardı, 
oradan zamanın en yeni çıkmış çiçeği 
neyse onu gönderirdi. Birgün de İş 
Bankası Genel Müdürü Ahmet Dallı, 
Ümit’i yemeğe götürüyor. Ümit, sarhoş 
oluyor. Ahmet Bey de şoförüyle Ümit’i 
eve bıraktırıyor. Ümit, yolda çıkartıyor, 
arabayı berbat ediyor. Şoför arabayı 
yıkatsa da koku sinmiş tabii… Ahmet 
Dallı, “Şairi arabaya oturttuk, arabayı 
değiştirmek içinmiş” diyor. Acısıyla 
tatlısıyla dolu dolu bir hayat geçirdik biz. 

Darüşşafaka Rezidansları’ndan nasıl 
haberdar oldunuz? Burada mutlu 
musunuz?
Başta mutluyum. Mutlu değilim dersem 
nankörlük etmiş olurum. Buradan vefat 
eden oğlumun lise ikiden beri sınıf 
arkadaşı olan Rozi sayesinde haberdar 
oldum. İstanbul’da yalnız yaşıyordum. 
Evim üçüncü kattaydı ve apartmanda 
asansör yoktu. Merdiven inip çıkmak 
bir eziyetti. Sürekli ilaç kullanıyorum, 
o ilaçları gidip almam gerekiyordu. 
Alışverişe çıktığım zaman eve dönmeye 
halim kalmıyordu. Haftada iki gün 
yardımcı bir hanım çalıştırıyordum, 
ancak yine de olmuyordu. Çok 

gül yetişir” notu vardı. Biz otuz sene 
çocuklar haricinde bir gün münakaşa 
etmedik. Yaşadığı her şeyi bana 
anlatırdı. Yokluk çektim, sarhoşluğunu 
çektim. Bunları çektim ama severek 
çektim. Yaşadım, yaşattı… Son hanım 
çıkıncaya kadar hiçbir şeyi inkâr 
edemem. Hiç kimsenin yaşamadığı 
kadar yaşadım, hiç kimsenin sevilmediği 
kadar sevildim. “Nasıl ki bir heykeltıraş 
ya da ressamın resim yaparken nü 
modele ihtiyacı varsa, benim de şiir 
yazmak için aşık olmaya ihtiyacım var” 
diye beni ikna ederdi. Ümit’in farklı 
bir yapısı vardı. 60’lı yıllarda altı kez 
intihar etti.  Bu durumlarda da şair eşi 
olmanın zorluklarını fazlasıyla yaşadım. 
“İki Kişiye Bir Dünya” şiirini yazdığında 
ise Ankara’da kafasını buzlu cama 
vurdu. Neden bu şekilde davrandığını 
sorduğumda, şiiri yazdıktan sonra bir 
boşluğa düştüğünü söylüyordu. İşte 
o sancılı dönemlerin çilesini hep ben 
çektim. Ayten’den sonra “Mihriban’a 
Mektuplar” çıktı. Zaten ismi de Mihriban 
değil Perihan’dı. Eşi ünlü bir şahsiyetti. 
O nedenle ismini kullanmadı. Bu üç 
kadının Ümit’in hayatında önemli yeri 
vardı. Başkaları da olmuştu ama bu üç 
isim büyük ilham kaynaklarıydı. 

Sizin için yazılmış en sevdiğiniz şiir 
hangisi?
Ümit, benim için çok şiir yazdı. Ancak 
bir ara hiç yazmaz oldu. Bir gün sitem 
ettim. Ertesi gün el yazısıyla yazdığı “Ana 
Koşması”, “Kaptan” ve “Batık Gemi” 
şiirlerinin yanına benim fotoğrafımı 
koyup çerçeveletmiş olarak getirdi.

Boşandıktan sonra da eşinizin soyadını 
kullanmaya devam etmenizin özel bir 
nedeni var mı?
55 yıllık avukat arkadaşımın tavsiyesiyle 
soyadımı korudum. Zaten biz kavgalı 
ayrılmadık. Boşandıktan sonra da ayda 
bir iki kez öğle ya da akşam yemeğinde 
bir araya gelirdik.

Otuz yılın ardından boşanma kararı 
almak, zor oldu mu?
Hayır. Benden sonra evlendiği hanım 
ve onun eşiyle Avrupa seyahatine 
gitmiştik. Türkiye’ye döndükten kısa bir 
süre sonra Ümit, boşanmak istediğini 
söyledi. Hemen kabul ettim, çünkü 
bardak artık taşmıştı. Araya kimse 
girmesin diye işlemler tamamlanana 
kadar hiç kimseye bir şey söylemedim.  
O an hiçbir şey düşünmedim, hiçbir 
şey istemedim. Çünkü 25 yaşında bir 
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yoruluyordum. Rozi’ye bir huzurevi 
düşündüğümü söyledim. O da burayı 
tavsiye etti. Ardından broşürleri 
gönderdi. Hoşuma gitti. Küçük oğlum 
Lütfü, Behramkale’de butik otel 
işletiyor. Ona, söyledim. Önce bu fikre 
pek sıcak bakmadı.  Yine de rezidansı 
aradım, gelip beni aldılar. Bir gece 
kaldım. Çok beğendim.  O sırada oğlum, 
Darüşşafaka Yönetim Kurulu üyesi bir 
bey ile tanışmış, ona sormuş. O çok 
övmüş rezidansları… İnternetten de 
incelemiş. Rahat edeceğime inanınca 
kabul etti. Burada hayatımın en rahat 
günlerini geçiriyorum. Düşünün 
evimdeyken ilacım bitmişti, gidip almaya 
gözüm kesmemişti. Buraya geldim, 
ilacım odama geldi. Buradaki hizmet 
anlayışını gösterecek küçük bir anımı 
paylaşmak istiyorum. İlk geldiğimde 
odamda abajur yoktu. Ben de gece 
okumayı severim. İdareye söyledim, bir 
saat içinde odama abajur geldi.

Ümit Bey’in kitaplarını okuyor 
musunuz?
Hayır. Ümit eskiden yazdığı her şiiri önce 
bana okurdu. Artık Ümit’in şiirlerini 
okumuyorum, çünkü ben o şiirlerin her 
satırının çilesini çektim. Sizler okurken 
ayılıp bayılıyorsunuz ama ben, onların 
yazıldığı o sancılı günleri yeniden 
yaşıyorum. Ölümünün 20. yılında İş 

Bankası bir anma töreni düzenledi. 
Oğlumun da katkılarıyla Ümit’in o güne 
kadar yayınlanmış şiirlerini ve tüm 
şiirlerini içeren yedi ciltlik kitapları 
basıldı. Benim ağabeyim de şairdi: 
Turhan Oğuzbaş… İspanyol Meyhanesi 
yüzünden ikisinin arasında çok kaldım. 

Nasıl yani?
Şöyle ki;  “İspanyol Meyhanesi’nde Seni 
Aradım” ağabeyim şiiri…  “İspanyol 
Meyhanesi” ise Ümit’in… Vakko’nun 
karşısındaki sokakta İspanyol Meyhanesi 
vardı.  Ağabeyim ve daha sonra eşi 
olan Güngör Hanım ile birlikte sık 
sık oraya giderdik. İkisi de bu şiirleri 
Güngör hanım için yazdı. Teferruatı 
hatırlamıyorum ama ağabeyimle Ümit’in 
arası açıldı. O sırada ağabeyim “İspanyol 
Meyhanesi’nde Seni Aradım” adlı şiir 
kitabını çıkardı. Ümit, bu kitaba itiraz 
etti. Mahkemelik oldular. Ümit’e şahitlik 
edebilmek için boşandık. Gerek olmadığı 
anlaşılınca yeniden evlendik. Sevgi 
ve güveni o vakit anlayın… Hakikaten 
çok sevdim. Boşanma davasında 
Hüsamettin Cindoruk Ümit’in, ortağı 
da benim avukatımdı. Resmi olarak 
2-3 ay ayrı kaldık. Çocuklarım dahil 
kimse bilmedi. Gerek kalmayınca 
da yeniden Hüsamettin Bey’in Mısır 
Apartmanı’ndaki yazıhanesinde 
nikahımız kıyıldı. 

“Teferruatı 
hatırlamıyorum ama 
ağabeyimle Ümit’in 
arası açıldı. O sırada 
ağabeyim  ‘İspanyol 
Meyhanesi’nde Seni 
Aradım’ adlı şiir kitabını 
çıkardı. Ümit, bu kitaba 
itiraz etti. Mahkemelik 
oldular. Ümit’e şahitlik 
edebilmek için boşandık. 
Gerek olmadığı 
anlaşılınca yeniden 
evlendik.”
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“Benim şu dünyada yeğenimden başka kimsem 
yoktu. Şimdi bir de Darüşşafaka var”

“Artık yalnız başıma evimde yatamıyorum. Çünkü kendimi evimde emniyette hissetmiyorum. 
Düşünün yıllarımı geçirdiğim evde değil de 2003’ten beri bağışçısı olduğum bu yerde kendimi 

güvende hissediyor ve huzur içinde uyuyorum. Başıma bir şey gelse anında müdahale edileceğini 
biliyorum. Benim şu dünyada yeğenimden başka kimsem yoktu. Şimdi bir de Darüşşafaka var.”
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Nesrin Yılmaz, 81 yaşında…  
Bitmeyen enerjisi, yüzünde 
eksilmeyen gülümsemesiyle 
Yakacık Rezidans’taki tüm 

etkinliklerin değişmez siması o…  
Başlıca tutkusu seyahat etmek. 1956 
yılından beri her sene bir yere gitmeyi 
kendine amaç edinmiş ve bu geleneğini 
hâlâ sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz Tuna 
Nehri’ni keşfe gittiğini anlatıyor. 
Yakacık Rezidans’taki dairesinde bizi 
ağırlayan Nesrin Yılmaz ile yaşamının 
duraklarını konuştuk

Sizi daha yakından tanımak istiyoruz…
1930 Ankara doğumluyum. 
Ancak ailem İstanbul kökenlidir. 
Cumhuriyet ilan edilince dedem ile 
babam Ankara’ya çağrılarak genç 
Cumhuriyetin yapılandırılmasında 
görevlendirilmiş. İki yaşımdayken ailem 
tekrar Erenköy’deki büyükbabamın 
köşküne dönmüş. Kendimi bildiğimde 
Erenköy’deydim. İlkokulu orada 
okudum ardından Üsküdar Amerikan 
Kız Koleji’ne gittim. Babam Ziraat 
Bankası müdürüydü, ben koleji 
bitirince o da Anadolu’da görev almak 
istedi. Önce Adapazarı’na, ardından 
da Ankara’ya gittik. Ankara’dayken 
annem çalışmamı istedi. Çok ileri 
fikirli bir kadındı. “Kızım, sakın evde 
oturma, çalış” dedi. Annemin teşvikiyle 
iş aramaya başladım. O sırada 
Ulaştırma Bakanlığı’nda hava trafik 
kontrol merkezi açılmış ve oranın 
yapılandırılması için Amerika’dan iki 
uzman getirilmişti. O uzmanlardan 
birinin sekreteri olarak çalışmaya 
başladım, çünkü iyi derecede İngilizcem 
vardı. Tabii, işe başlayınca babam çok 
üzüldü, “Ben, sana bakamıyor muyum?” 
diye…  Amerikalı uzman, ülkesine 
dönünce de Birleşmiş Milletler’e (BM) 
geçtim.

BM’de ne yaptınız?
Yine sekreterlik yaptım. Ardından 
Maden Tetkik Arama Umum Müdürlüğü 
yapmış ve Raman’da ilk petrolü bulmuş 
İhsan Ruhi Berent’in kurduğu polar 
şirketine girdim. Babam emekli olunca 
İstanbul’a döndük, ben de bu şirketin 
İstanbul şubesine geçtim. Ancak İhsan 
Bey, şirketi kapattı ve İsviçre’ye gitti. 
Bana da mektupları takip etme işini 

verdi ama bu ağrıma gitti, çünkü hiçbir 
iş yoktu ve boşuna maaş alıyorum 
gibi geldi. Bunun üzerine ayrıldım 
ve 1965’te Hilton Otel’in personel 
biriminde çalışmaya başladım. 1979’da 
da oradan emekli oldum. 

Bildiğim kadarıyla ailenizin Atatürk’ün 
kız kardeşi Makbule Hanım ile 
akrabalığı var. Bunu biraz açar 
mısınız?
Dedem, Atatürk’ün kız kardeşi 
Makbule Hanım’ın eşi Mustafa Bey’in 
dayısıydı. Bu nedenle Makbule Hanım,  
Erenköy’deki köşkümüze çok sık 
gelirdi. Ben, 4-5 yaşlarındaydım. 
Hayal meyal hatırlıyorum. Tombulca, 
masmavi gözlü bir kadındı. Tam 
karşısına geçer, gözlerine bakardım. O 
da Atatürk gibi gözlerini hiç kırmadan, 
sabit bakardı. Babaannem anlatırdı. 
Makbule Hanım’ın okuryazarlığı 
yokmuş. Atatürk’e göndereceği 
mektupları babaanneme yazdırırmış.

Yakacık Rezidans’ın en fazla seyahat 
eden bağışçı arasında sizin de adınız 
geçiyor…
Evet, 1956’dan beri her sene seyahat 
ediyorum.  Gitmediğim yer kalmadı. 
Önce yalnız gezerdim,  evlendikten 
sonra da eşimle birlikte tüm dünyayı 
gezdik.

“Merhum eşim  
Darüşşafaka’yı çok 
beğenirdi.  ‘Orada çok 
kutsal bir iş yapılıyor, 
yoksul çocuklar okuyor. 
Mükemmel bir tedrisatı 
var’ derdi.  Bu nedenle 
aklımızın bir köşesinde 
hep Darüşşafaka’ya 
bağış yapmak vardı. “
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Ne zaman evlendiniz?
1971’de. Eşim Muhittin Yılmaz, yüksek 
makine ve sanayi mühendisiydi. 
Evlendikten sonra annem de bizimle 
yaşadı. Çok mutlu bir hayatımız 
vardı. Annemi, 1999’da kaybettim. 
Bir söz vardır: “Ne zaman ki anneni 
kaybedersen, o zaman büyürsün…” 
Hakikaten annemi kaybettiğimde 
büyüdüğümü hissettim. O güne kadar 
kendimi hep çocuk zannederdim. 
2003 yılında eşimi de kaybedince artık 
yaşlandığımı anladım.

Darüşşafaka Rezidansları ile  
nasıl tanıştınız?
Merhum eşim Darüşşafaka’yı çok 
beğenirdi. “Orada çok kutsal bir iş 
yapılıyor, yoksul çocuklar okuyor. 
Mükemmel bir tedrisatı var” derdi.  Bu 
nedenle aklımızın bir köşesinde hep 
Darüşşafaka’ya bağış yapmak vardı. 
Rezidanslar hizmete açıldığında eğer 
ikimizden biri vefat ederse diğerinin 
hayatına rezidansta devam etmesini 
kararlaştırmıştık. Eşimi kaybettikten 

Dekorasyonu, hizmetiyle çok farklıydı. 
Ardından mide kanaması geçirdim. Yine 
rezidansa geçtim. İyileşince de Karayip 
Adaları’na uzun bir yolculuk yaptım. 
Döndüğümde bir süre daha rezidansta 
kaldım. Yavaş yavaş alışmaya, dostlar 
edinmeye başladım. Hem rezidansta 
hem evimde kalıyordum.  Ancak bir 
akşam tiyatroda düşerek, kalçamı 
kırdım. Hemen Darüşşafaka’ya haber 
verildi. Ambulans geldi, hastaneye 
kaldırıldım. Ameliyat olduktan 
sonra Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne yatırıldım. 
Orada bana yeniden yürüme öğretildi 
ve 29 günün sonunda bastonsuz 
olarak taburcu oldum. Hatta ertesi 
gün rezidanstaki baloda dans bile 
ettim. Ardından da rezidansta yaşama 
başladım.

Rezidanstaki hayatınıza dair neler 
söylemek istersiniz?
Benim açımdan çok bir şey değişmedi. 
Her yaz seyahatlerime devam ediyorum, 
bu yaz da Tuna Nehri’ne gittim. Rezidans 
o kadar evim oldu ki artık evime 
gittiğimde kalamıyorum. Hatta son bir 
yıldır evimde hiç yatmadım. Burada 

sonra Yakacık Rezidans’a gelip gezdim. 
Beklentilerimin çok üstünde bir yer ve 
hizmetle karşılaştım. Odamı seçmek 
için çok dolaştım ve beğenerek seçtim. 
Pencereden bakıldığında bütün adaları 
görebiliyordum. Beş ada ışıl ışıl 
mücevher gibi geceleri parlardı. Ne yazık 
ki binalar yapılınca manzaram kapandı. 

Hemen rezidansa geçtiniz mi?
Hayır, evimde yaşamaya devam ettim.  
Gene seyahatlerime gidiyordum. 
Rezidanstaki etkinliklere katılıyor 
ama akşam evime gidiyordum. Bir 
ara “Acaba odam nasıl?” diye merak 
etmiş ve bir akşam çıkıp bakmıştım.  
Çok hoşuma gitmesine rağmen yine 
de evime gitmiştim. Ta ki 2005 yılında 
rahatsızlanıncaya kadar. Beyin kanaması 
geçirdim, hastaneden çıkınca rezidansa 
geçtim ve nekahet dönemini orada 
geçirdim. Tedavim tamamlanınca yine 
evime gittim. “Huzurevinde yaşayamam” 
diyordum ama sonra buranın bir 
huzurevi olmadığını gördüm. Bilinen 
o huzurevleri gibi değildi. Şato gibiydi. 

“Huzurevinde 
yaşayamam 
diyordum ama sonra 
buranın bir huzurevi 
olmadığını gördüm. 
Bilinen o huzurevleri 
gibi değildi. Şato 
gibiydi. Dekorasyonu, 
hizmetiyle çok 
farklıydı. “

PORTRE
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örgü öğrendim. Örgü örüyor, televizyon 
seyrediyor, yeni arkadaşlarımla zaman 
geçiriyor ve her geçen gün verdiğim 
kararın doğruluğundan emin oluyorum. 
Burada olmak Allah’ın bir lütfü… 
Garsondan temizlik elemanına kadar 
tüm personel terbiyeli, güler yüzlü ve 
iyi eğitimli. Gerek doktorumuz gerekse 
diğer sağlık ekibi bizlerle alakalılar ve en 
küçük rahatsızlığımızda başımızdalar. 

Rezidansta sizi en fazla mutlu 
eden nedir?
Huzur.  Gelecekte başıma ne gelirse 
gelsin iyi bakılacağımı biliyorum. 
Bu çok mühim.  Artık yalnız başıma 
evimde yatamıyorum ve bunun 
nedeni düşündüğümde evimde 
kendimi emniyette hissetmediğim için 
kalamadığımı anladım. Düşünün yıllarımı 
geçirdiğim evimde değil de 2003’ten beri 
bağışçısı olduğum bu yerde kendimi 
emniyette hissediyor ve huzur içinde 
uyuyorum. Çünkü başıma bir şey gelse 
anında müdahale edileceğini biliyorum. 
Benim şu dünyada yeğenimden başka 
kimsem yoktu. Şimdi bir de Darüşşafaka 
var.

Yeğeniniz rezidansta yaşama karanınızı 
nasıl karşılamıştı?

İlkin karşı çıktı: “Ne münasebet, ben 
sana bakamaz mıyım?”dedi.  Huzurevine 
gidiyorum diye çok üzüldü.  Ancak 
rezidansı gelip gezdikten sonra “Burada 
kalacağın için içim çok rahat” dedi. 
Bir de kolejden sınıf arkadaşlarıma 
Darüşşafaka Rezidans’ta kalacağımı 
söylediğimde bir arkadaşımın gözünde 
acıma gördüm. Kolej arkadaşlarımla hiç 
kopmadık, 66 yıldır aralıksız görüşürüz. 
Bağışçı olduktan sonra hepsini 
yemeğe davet ettim. Burayı görmek 
o arkadaşımın gözündeki acımayı 
silmeye yetti. Her sene buraya yemeğe 
çağırıyorum. Hepsi hayran olarak 
buradan ayrılıyor. Ki bugüne kadar altı 
kişiyi bağışçı yaptım. 

Yaptığınızı bağışla ihtiyaç sahibi 
çocukların eğitimine kaynak yaratması 
sizin için ne ifade ediyor?
İç huzuru ve mutluluk… O çocuklara 
ne kadar iyi bakıldığını gözlerimle 
görüyorum. Çocuklar ve yaşlılar şefkat 
ister. Darüşşafaka’da adı üstünde 
“Şefkat yuvası”…  Hakikaten de öyle… 
Ayrıca Darüşşafaka mezunu beş 
üniversite öğrencisine burs veriyorum 
ve onların da vesilesiyle ne kadar 
mükemmel gençler yetiştirdiğini çok iyi 
biliyorum.

“Gelecekte başıma 
ne gelirse gelsin iyi 
bakılacağımı biliyorum. 
Bu çok mühim.  
Artık yalnız başıma 
evimde yatamıyorum 
ve bunun nedeni 
düşündüğümde evimde 
kendimi emniyette 
hissetmediğim 
için kalamadığımı 
anladım.”

NESRİN YILMAZ
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Ben burada şunu anladım:  
Yaşlılık güzel şeymiş!..

Atatürk’e “Kemal” adını veren öğretmenin torunu olan 
Ömer Sezai Yenidoğan, yaşamını üç yıldır Maltepe 

Rezidans’ta sürdürüyor ve oradaki hayatı şu cümlelerle 
özetliyor: “Burada istediğiniz zaman istediğiniz yere 

gidiyor ve istediğiniz kadar kalabiliyoruz. Bin arabana 
git ve altı ay sonra geri gel. Ben burada şunu anladım: 

Yaşlılık güzel şeymiş!..”

Maltepe Rezidans bağışçısı 
Ömer Sezai Yenidoğan, 
“Bütün hayatım Bursa’da 
geçti” diyerek söze başlıyor 

ve ekliyor: “1931 Bursa doğumluyum. 
Bursa Erkek Lisesi’ni onuncu sınıfta 
terk ettim. Esas işim gıda maddesi 
ticaretiydi. Türkiye’nin ilk bisküvi 
fabrikalarından olan Arı Bisküvi’nin 
Bursa bölgesinde çalışmaya başladım. 
Zaman içinde de Arı Bisküvileri’nin 
Türkiye pazarlamasını yaptım ve 
fabrikanın küçük ortaklarından biri 
oldum. Fabrikanın kurucusu Cemil 
Akar’ın vefatından sonra oradan 
ayrıldım. Kendi başıma gıda ticaretiyle 
ilgilendim ve diğer yandan da 
müteahhitliğe başladım. Bursa’da 45 
villa ve 24 daire yaptım. Tansu Çiller’in 
başbakan olduğu dönemdi. Bankalar 
yüksek faiz veriyor, insanlar evini satıp 
bankaya para yatırıyordu. O nedenle 
yaptığım evleri satamadım ve zarar 
ettim.”   

Atatürk’e “Kemal” adını veren 
öğretmenin torunu
Aile köklerinin Balkanlar’dan geldiğini 
belirten Yenidoğan, Atatürk’e “Kemal” 
adını veren öğretmenin büyük dedesi 
olduğunu ise  şu cümleler anlatıyor: 
“ Babam Esat Yenidoğan, avukattı. 
Dedem ise Manastır İdadisi’nde riyaziye 

(matematik) öğretmeni Mustafa Recai 
Efendi’nin oğludur. Yani Atatürk’e 
“Benim adım Mustafa Recai, seninki 
de Mustafa Kemal olsun” diyen adamın 
oğlu. Babam, beş kızdan sonra tek erkek 
çocuk olarak doğmuş. Onun için dedem 
de onu İstanbul’a tahsile göndermiş. 
Hukuku bitirdikten sonra hakim ve savcı 
farklı yerlerde görev yapmış. Bursa’ya 
geldiğinde ise hakimliği bırakarak 
avukatlığa başlamış.” 

Manastır’a gidip köklerimi araştırmayı 
istediğini belirten Yenidoğan, “Hatta 
Zekeriya Bey de (Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı) teklif etti ama 
uzun yolculuklara artık çıkamıyorum. 
Oysa çok gezdim, dolaştım. Toplam 
56 yurt dışı seyahatim var. Avrupa’da 
sadece Arnavutluk ile Portekiz’i 
görmedim. En son da Japonya’ya gittim. 
Türkiye 67 vilayetken neredeyse hepsini 
çok iyi bilirdim” diye anlatıyor.

 “Yaşlılığımı güven içinde 
geçirebileceğim bir yer ararken, 
rezidansları buldum”
Yenidoğan, Maltepe Rezidans’ta 
yaşamaya karar verme sürecini ise 
şöyle anlatıyor: “36 senelik evlilikten 
sonra maalesef hanım ayrılmak istedi. 
Anne tarafım Arnavut’tur ve bizde itiraz 
yoktur. “Peki” dedim. On üç yıl önce 

boşandık. Çocuğumuz da olmadığından 
büsbütün yalnız kaldım. Yedi yıl önce de 
ablam, geçirdiği bir ameliyat esnasında 
maalesef bitkisel hayata girdi. Uzun süre 
hastanede kaldı. Sonra da kızı yanına 
aldı. Böylece evin içinde bir hastanın 
varlığının herkes için ne kadar zor 
olduğunu gördüm. 
Evdekilerin hepsi rahatsızlanmaya 
başladı. Velhasıl hem yalnız kalmak 
hem de ablamın hastalığı beni ürküttü. 
Yaşlılığımı güven içinde geçirebileceğim 
bir yer aramaya başladım. 
Yeğenlerimden biri  ‘Ben, sana bakarım’ 
dedi. Onu ablamın evine götürdüm. ‘Bu 
hale düşersem de bakar mısın?’ diye 
sordum. ‘Bakamam’ dedi. Bir komşum 
rezidanslardan bahsetti. 2008’de 
görmek için geldim. Görür görmez de 
‘Tamam, burası’ dedim.”

“Güne, ‘günaydın’ diyerek başlamak, 
yemeğe ‘afiyet olsun’ diyerek oturmak 
güzel bir şey”
Verdiği karardan ötürü hiç pişmanlık 
yaşamadığını belirten Yenidoğan, 
“Bir defa burada yalnızlığınızı 
hissetmiyorsunuz. Güne, ‘günaydın’ 
diyerek başlamak, yemeğe ‘afiyet olsun’ 
diyerek oturmak güzel bir şey. Yani her 
an konuşacağınız, selam vereceğiniz, hal 
hatır soracağınız birileri var etrafınızda… 
Ayrıca vaktimizi güzel geçirmemiz için 
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ÖMER SEZAİ YENİDOĞAN

Manastır’a gidip köklerimi 
araştırmayı istediğini 
belirten Yenidoğan, 
“Hatta Zekeriya Bey de 
(Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı) 
teklif etti ama uzun 
yolculuklara artık 
çıkamıyorum. Oysa çok 
gezdim, dolaştım. Toplam 
56 yurt dışı seyahatim 
var. Avrupa’da sadece 
Arnavutluk ile Portekiz’i 
görmedim.  En son da 
Japonya’ya gittim. Türkiye 
67 vilayetken neredeyse 
hepsini çok iyi bilirdim” diye 
anlatıyor.pek çok etkinlik yapılıyor. Her hafta 

üç-dört defa rezidans dışı geziler 
düzenleniyor. Ayrıca iki yıl boyunca 
Maltepe Rezidans’ta üye temsilciliği 
yaptım. Bundan ötürü bağışçıların 
hepsiyle ahbap oldum ve hepsinin 
buradan ne kadar memnun olduğunu 
biliyorum” diyor.
Bursa’ya sık sık gittiğini ifade eden 
Yenidoğan,  rezidanstaki hayatını şu 
cümleler özetliyor: “Özellikle geceleri 
müzik dinlemeyi severim. Klasik müzik 
tutkunuyumdur. Mozart, Beethoven 
plaklarım var. Onlar için pikap aldım. 
Televizyonda güzel program olursa 
izliyorum. Burada istediğiniz zaman 
istediğiniz yere gidiyor ve istediğiniz 
kadar kalabiliyoruz. Bin arabana git ve 
altı ay sonra geri gel. Ben burada şunu 
anladım: Yaşlılık güzel şeymiş!..  Güzel 
dostluklarım oluştu. Benim samimi 
olduğum dört-beş arkadaşım var. 
Gazete odasında toplanırız. Özellikle 
Özcan Bey ile çok yakınız. Tesadüfe 
bakın ki ikimiz de 11 Eylül 1931 
doğumlu, ikimizin de annesinin adı 
Emine, ikimiz de aynı tarihte ameliyat 
olmuşuz. Şimdi bana ‘kanka’ diye hitap 
ediyor.”

“Bizden daha fazla sağlığımızla 
alakadarlar”
Sağlık hizmeti açısından rezidansın 
mükemmel olduğunu vurgulayan Sezai 

Bey, “Bu konuda söylenecek hiçbir şeyi 
yok. Bizden daha fazla sağlığımızla 
alakadarlar” diyor. Yenidoğan’ın 
şikayet ettiği tek konu ise yemekler: 
“Defaatle aşçıbaşıyla, diyetisyenle 
konuştum. Onlar, önce sağlık diyor 
ama benim için lezzet önemlidir. Çünkü 
biz böyle büyüdük. Annem Arnavut’tu. 
Yapmadığı yemek yoktu. Börekler, 
tatlılar…  Neyse ki Üsküdar’da Kanaat 
Lokantası’nı buldum. Canım, elbasan, 
Büryan kebap, kapama isteyince orada 
yiyorum. Rezidans hekiminin haberi olsa 
kıyameti kopartır. Çünkü devamlı sağlık 
kontrolünden geçiyoruz.”

“Keşke memlekette birkaç tane daha 
Darüşşafaka olsa”
Rezidanslarda yaşamayı seçerek 
900’ü aşkın çocuğun eğitimine katkı 
sağlamaktan ötürü ayrıca mutlu 
olduğunu ifade eden Yenidoğan, 
“Darüşşafaka, çok iyi niyetle kurulmuş 
bir teşkilat. Öyle ki Zübeyde Hanım 
gibi yüce bir insan, bu teşkilata bağış 
yapmış. Bir buçuk asırdır bu teşkilat 
çocukların hayatını değiştiriyor. 
Darüşşafaka’da okuyan çocuklar hem iyi 
bir eğitim alıyor hem de bu ülkedeki pek 
çok çocuğa nasip olmayan koşullarda 
büyüyorlar. En önemlisi de hakikaten 
hepsi çok mutlu. Keşke memlekette 
birkaç tane daha Darüşşafaka olsa“ diye 
konuşuyor.
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Maltepe Rezidans bağışçısı Nebahat Taşkın, yaşam 
enerjisiyle örnek alınması gereken bir isim. Her zaman şık 
ve zarif olmayı başaran ve bu nedenle rezidans sakinlerinin 
“manken” diye hitap ettiği Nebahat Hanım, beş ay önce 
rutin tetkiklerinde kanser olduğunu öğreniyor. Hemen 
Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nde tedavisi 
başlatılan Nebahat Hanım, dört ay sonra hastalığını yenerek, 
“evim” dediği rezidansa geri dönüyor.

“Burası bize çok büyük 
bir mükafat”
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NEBAHAT TAŞKIN

Nebahat Taşkın, 1929 İstanbul 
doğumlu ve Rumeli kökenli 
bir ailenin üç kızından en 
küçüğü… İstanbul’un tarihi 

semtlerinden Eyüp Sultan’da doğan 
Nebahat Hanım, doğduğu evi şöyle 
anlatıyor: “Eyüp Sultan’ın tepelik bir 
bölgesinde yer alan Otakçılar’da büyük 
ahşap bir evde doğdum. Fatih Sultan 
Mehmet, İstanbul’u fethederken 
otağını (çadır) Haliç’i yukarıdan gören 
bu noktaya kurmuş ve gemilerini 
buradan Haliç’e indirmiş. İsmi de 
buradan geliyor. Bahçe içinde, iki katlı, 
10 odalı bu köşkte annem, babam, 
kardeşlerim, dayım ve kuzenlerimle 
birlikte yaşardık. Böyle kalabalık bir 
aile içinde çok mutlu bir çocukluk 
geçirdim. Öyle ki hayatımın en 
unutulmaz yıllarıdır o günler…” 

Terzilikten bankacılığa…
Ortaöğrenimini Eyüp Sultan’da 
tamamlayan, ardından Selçuk Kız 
Sanat Enstitüsü’ne giderek dikiş 
öğrenen Nebahat Hanım, 1960’lı 
yıllarda terzi bir arkadaşıyla birlikte 
butik açıyor. İkili, kısa sürede diktikleri 
kıyafetlerle isim yapıyor. Nebahat 
Hanım, o günleri “Abiyeden gelinliğe 
kadar her türlü kıyafeti tasarlayıp 
dikiyorduk. Hazırladığımız kıyafetler 
takdir ediliyor ve beğeniliyordu. Çok 
güzel iş çıkardık fakat çok yorucuydu. 
Gecemiz gündüzümüz yoktu. Büyük 
ablam, Ziraat Bankası’nda çalışıyordu. 
Hep ona özenirdim. Bankaya memur 
alımı olunca ablam, beni tavsiye etmiş. 
Böylelikle 1967’de Ziraat Bankası’nın 
Bahçekapı Şubesi’nde çalışmaya 
başladım. Emekli oluncaya kadar da 
orada görev yaptım” diye anlatıyor. 

 Yıllar sonra karşılaştığı çocukluk 
arkadaşıyla evlendi
1976’da yıllar boyu izini yitirdiği 
ve bir vapur yolculuğunda yeniden 
bulduğu çocukluk arkadaşı Necdet 
Taşkın evlenen Nebahat Hanım, bu 
ilginç hikâyeyi ise şöyle aktarıyor: 
“Eyüp’te oturduğumuz zaman merhum 
eşimin halasıyla komşuyduk. O da 
her hafta sonu halasına gelirdi. Bu 
nedenle çocukluğumuz bir arada 
geçti. Daha sonra onlar, Dragos’a 

taşındı. Yıllar boyu hiç görüşmedik. 
Ziraat Bankası’nda çalışırken 
Göztepe’de oturuyordum. İşim ise 
Bahçekapı’daydı. Bu nedenle her gün 
vapur yolculuğu yapardım. Bir sabah 
vapurda Necdet ile karşılaştık. O, 
beni tanıdı, konuştuk. Sık sık vapurda 
birlikte yolculuk etmeye,  ardından da 
görüşmeye başladık.” 

Ablası da Maltepe Rezidans 
bağışçısıydı
25 sene evliliğin ardından 2000 
yılında eşini yitiren Nebahat Hanım, 
“Evlenince eşimin evi Dragos’ta  
olduğu için oraya taşınmıştım ama 
eşimi kaybedince Göztepe’ye geri 
döndüm. Çünkü bütün akrabalarım 
oradaydı. 2006 yılında ablam Emine 
Balcıoğlu, Maltepe Rezidans’ın 
bağışçısı oldu. Böylelikle ben de 
Darüşşafaka Rezidansları’yla 

“Evlenince eşimin evi 
Dragos’ta olduğu için 
oraya taşınmıştım 
ama eşimi kaybedince 
Göztepe’ye geri 
döndüm. Çünkü bütün 
Akrabalarım oradaydı. 
2006 yılında ablam 
Emine Balcıoğlu, 
Maltepe Rezidans’ın 
bağışçısı oldu. Böylelikle 
ben de Darüşşafaka 
Rezidansları’yla 
tanıştım.”



58 Darüşşafaka Rezidans / Kasım’11

tanıştım” diyor ve ekliyor: “Biliyor 
musunuz, ablam burada yaşayacağını 
söylediğinde hüngür hüngür 
ağlamıştım. Gelmesini hiç istemedim. 
Fakat birlikte buraya geldiğimizde 
bu görüşüm tamamen değişti. Çünkü 
kafamdaki huzurevi imajıyla burasının 
hiç alakası yoktu. Ablamın yaşayacağı 
daireyi birlikte seçtik. Ardından misafir 
olarak onun yanında kalmaya ve sık sık 
gelip gitmeye başladım. Burayı o kadar 
sevdim ki, 2007’de ben de bağışçı 
olmaya karar verdim. İkimiz de birlikte 

yaşayacağımız için çok mutluyduk. 
Ancak ben, bağışçı olduktan 10 
gün sonra ablam vefat etti. Birlikte 
yaşamadık ama içi rahat gitti.”

“Öyle güzel bir ihtiyarlık 
geçiriyorum ki burada, keşke 
herkese nasip olsa…”
2007’den bu yana Maltepe Rezidans’ta 
yaşayan ve  “Burası bizler için çok 
büyük bir mükafat” diyen Nebahat 
Hanım, rezidanstaki bir gününü 
şöyle özetliyor: “Sabah kalkıyor, 
restoranda arkadaşlarımla birlikte 
muhabbet ederek, gayet nefis bir 
kahvaltı yapıyoruz. Tüm garsonlar 
etrafımızda pervane oluyor. Ardından 
bazen dinlemek için odama çekilsem 
de çoğunlukla hobi odasında vakit 
geçiriyorum. Arkadaşımla beraber 
çok güzel işler yaratıyoruz. Öğle 
yemeğinden sonra ise mutlaka 
istirahata çekiliyorum. Saat üç 
buçukta çay saatimiz var ve bu 
saat, rezidans sakinlerinin hemen 
hemen hepsini bir araya getiriyor. 
Çay servisi eşliğinde sohbet ediyor, 
çok hoş vakit geçiriyoruz. Bu rutin 
işleyişin yanı sıra pazartesi ve cuma 
günleri sahile yürüyüşe, çarşambaları 
alışveriş merkezine, cumaları ise 
market alışverişine gidiyoruz. Burada 
hayat inanılmaz rahat. Öyle güzel bir 
ihtiyarlık geçiriyorum ki keşke herkese 
nasip olsa… Ağzımızdan çıkan sözü 
biz unutuyoruz ama görevli personel 
unutmuyor. Böyle bir idare şekli 
nasıl teşekkül etti, bilmiyorum ama 
ülkemizdeki pek çok kurumun örnek 
alması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
müesseseyi kuranlara ve yönetenlere 
müteşekkiriz. Dua etmekten başka 
elden bir şey gelmiyor ve ben de her 
daim bize bu hizmeti sağlayanlara dua 
ediyorum.”

Özel Bakım Ünitesi’nde kanseri 
yendi, evine geri döndü
Yaklaşık beş ay önce rutin kontrolleri 
yapılırken kanser tanısı konulan 
Nebahat Hanım, “Hemen Özel 
Bakım Ünitesi’ne yatırıldım. Nasıl 
baktılar bana biliyor musunuz? Daha 
fazla hiçbir şey yapılamazdı. Gerek 
doktorumuz Can Bey (Bostancı) 

“Ablam rezidansta 
yaşayacağını 

söylediğinde hüngür 
hüngür ağlamıştım. 

Fakat birlikte buraya 
geldiğimizde bu 

görüşüm tamamen 
değişti.”

PORTRE
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gerekse diğer sağlık personeli ilgi 
ve şefkatleriyle beni yeniden hayata 
döndürdü. Hastalığım çok başında 
fark edildi. Rezidansta yaşamasaydım 
büyük ihtimalle geç kalınacaktı. Özel 
Bakım Ünitesi’nde özenli bakımla 
dört ay içinde iyileştim ve yeniden 
evime geri geldim. Artık kendimi çok 
iyi hissediyorum. Sadece iki ayda 
bir kontrole gidiyorum. Sağlığımı 
Darüşşafaka’ya borçluyum. Bir 
kez daha Darüşşafaka’ya kurup, 
yaşatanlara teşekkür ediyorum” diyor.

Maltepe Rezidans’ın mankeni…
Pek çok rezidans sakinlerinin 
“manken” diye hitap ettiği Nebahat 
Hanım’a, bunun nedeninin 
sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz: 
“Evvelden beri temiz ve uyumlu 
giyinmeye özen gösterimim. 
Tabii bunda yıllar önceki terzilik 
deneyimimin rolü olsa gerek… 
Bu unvanı rezidansta kazandım.” 
Rezidansta geldikten sonra pek çok 
yeni dost edindiğini kaydeden Nebahat 
Hanım, “Burada birbirinin iyiliği için 
uğraşan, bir eksiğiniz olduğunda 
hemen tamamlayan bir arkadaşlık var” 
diye konuşuyor.

Daçkalıların “velisi” oldu
Rezidans bağışçısı olduktan sona 
geleceğe dair tüm kaygılarının 
sona erdiğini vurgulayan Nebahat 
Hanım, manevi açıdan da sonsuz bir 
huzur yaşadığını belirterek şöyle 
konuşuyor: “Buraya yaptığımı bağışın 
çocuklarımızın mükemmel eğitim 
almasına kaynak yaratıyor olması bana 
manevi açıdan büyük huzur yaşatıyor. 
Darüşşafaka’da okuyan çocuklarla 
zaman zaman bir araya geliyorum. 
Her hallerinden fevkalade yetiştikleri 
anlaşılıyor. Hepsinin ülkemizin 
geleceğine iz bırakacağına inanıyorum 
ve onların eğitimde az da olsa payımın 
olduğunu bilmek büyük mutluluk. Kısa 
bir süre önce Darüşşafaka’da okuyan 
bir öğrencinin bir yıllık eğitim giderini 
karşılayarak, Darüşşafaka velisi 
oldum. Her zaman da Darüşşafakalı 
öğrencilerin yanında olmaya devam 
edeceğim.”

NEBAHAT TAŞKIN
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2007’den beri Maltepe 
Rezidans’ın bağışçısı olan 

Nurettin Mahir ve Necmiye 
Altuğ çifti, diledikleri zaman 

evlerinde dilediklerinde de 
rezidansta yaşıyor. Elli yıldır 

serbest avukatlık yapan 
Nurettin Bey, “Rezidansta 

kaldığımızda kendimizi 
evimizden daha fazla güven 

içinde hissediyoruz. Ki bu 
parayla satın alabileceğiniz 

bir şey değil”  diyor.

Nurettin Altuğ, 1924 İstanbul 
doğumlu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezun ve 50 
yıldır İstanbul Barosu’na bağlı 

olarak serbest avukatlık yapıyor.  
Yeni dava almasa da eski müvekkillerinin 
hukuki işlerini takip eden Nurettin Bey, 
uzun yıllar Romanya Devleti’nin de 
avukatlığını üstlenmiş… Romanya ile 
yolu tarih kitaplarına “Independenta 
faciası” olarak geçen 15 Kasım 1979’da 
Romanya’ya ait hampetrol yüklü  tanker 
gemisi ile bir kuru yük gemisinin 
Haydarpaşa açığında çarpışması sonucu 
meydana gelen kazayla kesişen Nurettin 
Bey, “İstanbul doğumluyum ama orta 
mektep tahsilimi Romanya’da yaptım. 
Bu nedenle Romence ve Fransızcayı iyi 
biliyorum. 1979’da Independenta tanker 

kazası oldu. Korkunç bir kazaydı, 40’ı aşkın 
mürettebat hayatını kaybetmiş, tanker bir 
ay boyunca yanmış ve bir çevre felaketi 
yaşanmıştı. Bu vesileyle Romanya’nın 
devlet deniz yollarının ve devlet sigorta 
teşkilatının avukatlığını üstüme aldım. 
1991 yılına kadar da Sosyalist Rumen 
hükümetinin Türkiye’deki yegâne 
avukatıydım. Benim için çok mutlu bir 
çalışmaydı” diye o günleri anlatıyor. 

Neden Darüşşafaka Rezidans?
Nurettin Bey, Darüşşafaka ile tanışma 
öyküsünü ise şöyle açıklıyor: “Ağabeyimin 
vefatı üzerine refikası Bedia Altuğ - aynı 
zaman da eşimin ablası olur- yalnız 
kaldı. Bir kızı var ama Amerika’da 
yaşıyor. Bunun üzerine yengem için 
ileri yaşlarını yaşıtlarıyla birlikte güven 

“Rezidansta kaldığımızda kendimizi evimizden 
daha fazla güven içinde hissediyoruz”
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NURETTİN MAHİR - NECMİYE ALTUĞ

içinde geçirebileceği bir yer araştırmaya 
başladık. Böylelikle Darüşşafaka 
Rezidansları’nın varlığını öğrendik.  
Altı yıl önce yengemi Maltepe Rezidans’a 
yerleştirdik. Halen oranın üyedir. Onu 
ziyarete gidip gelirken de mütemadiyen 
Darüşşafaka’daki bakımı, ciddiyeti, 
dürüstlüğü gördüm. Çok hoşuma gitti. 
Dünyanın pek çok yerini dolaştım. Ne 
Amerika ne Avrupa ne de Rusya’da ileri 
yaştakilerin bu kadar iyi bakıldığı bir yer 
gördüm. Düşünün sosyalist ülkelerde 
devlet, yaşlıları himayesi altına aldığı 
halde Darüşşafaka gibi bir müessese 
yoktu. Çok beğendik. 55 senedir evliyiz. 
Çocuğumuz olmadı. Şu an sağlıklıyız 
ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz. 
Şimdiden tedbir almak istedik ve 2007’de 
Maltepe Rezidans bağışçısı olduk.” 
Pek çok arkadaşına rezidansları tavsiye 
ettiğini kaydeden Nurettin Bey, “Çünkü 
ileri yaştaki insanların hayatlarını her 
türlü gelecek kaygısından uzak, güvenli 
ve korunaklı geçirebilecekleri daha iyi 
bir müessese yok. Herkesin 70’li, 80’li ve 
daha ileriki yaşlarını düşünmesi lazım. 
Bizim çocuğumuz yok ama olsaydı bile 
yine böyle bir müessesede yaşamayı 
seçerdik. Çünkü çocuklarınızı da zamanı 
geldiğinde serbest bırakmalısınız ki 
kendi hayatlarını yaşasın ve size sitem 
etmek zorunda kalmasın. Darüşşafaka bu 
bakımdan çok faydalı bir müessese” diyor. 

Dilekleri zaman rezidansta 
dilediklerinde evlerinde yaşıyorlar
Rezidansa yerleştikten sonra evlerini 
boşaltmayan Altuğ çifti, “Bazen rezidansta 
bazen de evimizde yaşıyoruz. Özellikle 
kış aylarını rezidansta geçiriyoruz. Çok 
mutluyuz. Rezidanslarda bizler için pek 
çok etkinlik organize ediliyor. Onlara 
iştirak ediyoruz. Burayı geleceğimizin 
en önemli garantisi olarak görüyorum” 
görüşlerine dile getiriyor. Nurettin Bey 
rezidanstaki hayata dair ise şu cümleleri 
kuruyor: “Rezidansta hayat güzel, rahat 
ve kolay… Orada kaldığımız zaman çok 
rahatlıyor ve dinleniyoruz. Çünkü ne 
yemek ne temizlik ne alışveriş ne de 
ödenecek fatura derdi var. Ayrıca güzel 
arkadaşlıklarımız oluştu. Öyle ki eve 
gittiğimizde onları özlüyoruz. Rezidans 
personeli içten ve güler yüzlü. Hepsinden 
önemlisi rezidansta kaldığımızda 
kendimizi evimizden daha fazla güven 

içinde hissediyoruz. Ki bu parayla satın 
alabileceğiniz bir şey değil. Kısacası; 
Maltepe Rezidans, bir cennet… Burada 
huzur içinde yaşıyoruz.“
1926 İstanbul doğumlu Necmiye Hanım, 
Selçuk Kız Sanat Okulu’ndan mezun… 
Nurettin Bey ile 1950’de nişanlandıklarını 
ve ardından da hemen evlendiklerini 
söylüyor. On yedi sene eşinin sekreterliğini 
yaptığını anlatan Necmiye Hanım, 
“Maltepe Rezidans’ın bağışçısı olmayı 
ben daha fazla istedim. Çünkü ablamdan 
ötürü buradaki hizmeti yakından gördüm. 
Emekliliğim de olmadığı için burayı bir 
gelecek sigortası olarak değerlendirdim” 
diye konuşuyor. Rezidansta yeni dostlar 
edindiklerini vurgulayan Necmiye Hanım, 
“Öyle ki evde kaldığımız zaman onları 
özlüyor ve rezidansa dönüyoruz” diyor. 

“Onların yetişmesinde damla kadar 
payımız varsa ne mutlu bize…”
Necmiye Hanım, Darüşşafakalı 
öğrencilerle bir araya gelmekten 
duyduğu mutluluğu şu cümlelerle ifade 
ediyor: “Onlarla bir araya geldiğimde 
Darüşşafaka bağışçısı olmakla yaptığımız 
işin güzelliğini daha iyi anlıyorum. Nasıl 
büyük bir huzur anlatamam. Her biri 
pırlanta… Ne kadar güzel yetiştirilmişler, 
hayran olmamak imkânsız. Onların 
yetişmesinde damla kadar payımız varsa 
ne mutlu bize… “

Bu noktada sözü devralan Nurettin Bey, 
Darüşşafaka’nın faaliyetlerinin daha geniş 
kitleleri anlatılmasının önemi üzerinde 
durarak, “İstanbul’da doğup büyümüş ve 
yaşamış biri olarak Darüşşafaka’yı geç 
tanıdım. 148 senelik bu müesseseyle 
tanışalı 20-30 sene oldu. O zaman 
rezidanslar yoktu. Fatih’teki okulda maddi 
durumu yetersiz çocukları okuttuğu 
dışında Darüşşafaka’ya ilişkin bilgim 
yoktu. Oysa Darüşşafaka’nın çalışmaları, 
artık sosyal açıdan çok yaygınlaştı ve 
bu genişlemeyi iyi tanıtmak lazım” 
diyor ve ekliyor: “Babamı 10, annemi 
13 yaşımda yitirdim. Zorluklar içinde 
okudum. Üniversiteyi okurken çalışmak 
zorundaydım. Esnaflık yaptım, Anadolu’da 
ilaç sattım. Öyle ki hukuk fakültesini 
dokuz senede bitirebildim. Bu nedenle 
Darüşşafaka’nın yaptığı işin büyüklüğünü 
çok iyi anlıyorum ve bunun daha çok kişi 
tarafından anlaşılmasını istiyorum.”

“Darüşşafaka 
öğrencileriyle bir araya 
geldiğimde Darüşşafaka 
bağışçısı olmakla 
yaptığımız işin güzelliğini 
daha iyi anlıyorum. 
Nasıl büyük bir huzur 
anlatamam. Her biri 
pırlanta… Ne kadar güzel 
yetiştirilmişler, hayran 
olmamak imkânsız. Onların 
yetişmesinde damla kadar 
payımız varsa ne mutlu 
bize…”
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“Ne mutlu 
ki hayatımı 

eğitimle ilişkili 
bir yerde 

sürdürüyorum”
“Öğretmenlik yıllarımda Darüşşafaka’nın çok iyi bir okul olduğunu duyardım. Ancak ne kadar 
özel bir okul olduğunu ve yaptığı işin büyüklüğünü rezidansa girdikten sonra öğrendim. Ben, 
öğretmenliği çok seviyordum ve istifa kararını çok zor aldım. Ama ne mutlu ki bana eğitmenlik 
hayatımda hiç kopukluk olmadı. Çünkü özel sektöre geçtiğimde bilgilerimi uygulama ve uygulatma 
olanağım oldu. Okul yaptırmak yerine böyle bir gayeye hizmet eden Darüşşafaka gibi bir kurumu 
destekleyerek hem kendi geleceğimi garantiye aldım hem de ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesinin 
yaşatılmasına katkı sundum.”

Urla Rezidans bağışçısı Tevfik 
Erel, eğitimci kimliğini 
hayatı boyunca korumuş 
bir isim… On üç yıl teknik 

liselerde öğretmenlik yaptıktan sonra 
1966’da kendi tabiriyle “hayatının 
en zor kararını” alarak, çok sevdiği 
mesleğinden istifa ediyor.  Erel, bu 
kararının nedenini o yıllarda montaj 
sanayideki hızlı gelişime bağlı olarak 
yaşanan teknik personel ihtiyacıyla 
açıklıyor.  
1978’de iki arkadaşıyla birlikte 
Türkiye’nin ilk alüminyum jant firması 
CMS’nin kuruluşunda görev alan 
Erel, 2002’de oradan emekli oluyor. 
Geçtiğimiz sene Urla Rezidans’ta 
yaşamaya başlayan Tevfik Bey, yedi yıldır 
baktığı kanaryasını, torna tezgahını ve 
bilgisayarını da getirmiş yanında... Yurt 
dışında yaşayan çocukları ve torunlarıyla 
internet üzerinden sık sık konuştuğunu 

söyleyen Tevfik Erel ile rezidans 
günlerini konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Ailem 1924’te Selanik’ten İzmir’e göç 
etmiş. Ben, Karaburun’da doğmuşum.  
Ancak ailemin yaşam koşulları oraya 
uymadığı için Ödemiş’e geçmiş. İlk ve 
orta tahsilimi Ödemiş’te tamamladım.  
Ardından Ankara Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu’nu bitirdim ve 1953’te 
Giresun Endüstri Meslek Lisesi’nde 
öğretmenliğe başladım. Bir yıl orada 
görev yaptıktan sonra askerlik görevimi 
yerine getirdim. Askerlik dönüşünde 
ilkin Kastamonu’ya ardında da İzmir 
Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi’ne 
tayinim çıktı ve on yıl orada öğretmenlik 
yaptım. O yıllar montaj sanayide çok hızlı 
gelişme yaşanıyor ve teknik personele 
olan  ihtiyaç her geçen gün artıyordu. 
Bizlere de çok cazip koşullarda iş 

olanakları sunuluyordu. Böylelikle 
öğretmenliği bırakarak özel sektöre 
geçtim. Özel sektör beni, ben de özel 
sektörü cezbetmişim ki tam 36 yıl 
çalıştım.

Nerelerde çalıştınız?
Birkaç şirkette çalıştıktan sonra 
Türkiye’nin ilk alüminyum jant firması 
CMS’nin kuruluşunda bulundum ve 
onun tüm gelişim aşamalarını yaşadım. 
Bugün otomotiv yan sanayisinin lider 
firmaları arasında yer alan CMS’nin 
kurucuları Hüseyin Özyavuz ile Tonguç 
Ösen yakın arkadaşımdı. Üçümüz 
de öğretmen kökenliydik. Ankara’da 
tanışmıştık. 
 
Ne yazık ki ikisi de vefat etti. Bu nedenle 
şirketin yönetimindeki yeni nesil, o 
günlere ait anıları paylaşmam için beni 
bazen toplantılara çağırıyor.  
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Peki, Türkiye’de üretilmeyen 
alüminyum jantı üretme fikri nasıl 
ortaya çıkmıştı?
Türkiye’de montaj sanayi yeni 
başlamış ve Avrupa’da alüminyum 
jant moda olmuştu. Biz de bunu 
yakaladık. Başlangıçta buradaki montaj 
fabrikalarını bayağı zorladık. İcabında 
da çok üzüldük. Tabii bizden sonra bu 
alanda pek çok firma ortaya çıktı. Şu an 
sektör üretiminin yüzde 95’ini ihracata 
yönelik yapıyor. Avrupa’da erişilmesi 
zor olan pek çok noktaya ulaşıldı. 
Mercedes, Audi, Volkswagen gibi büyük 
ölçekli firmalara üretim yapılıyor. Ben 
de sektörün bu başarılarıyla gurur 
duyuyorum.

Özel sektöre geçtikten sonra 
öğretmenliği özlediniz mi?
Aslında özel sektörde de öğretmenliğe 
devam ettim. Bilgilerimi paylaştım, 
pek çok usta yetiştirdim. Bu açıdan 
özel sektördeki çalışma hayatım, hiçbir 
şekilde öğretmenlik dışı bir vasıfla 
adlandırılamaz. Zaten sektörde herkes 
beni “Tevfik Hoca” olarak tanır. Ne 
mutlu ki hayatımı eğitimle ilişkili bir 
yerde, Darüşşafaka’nın bir rezidansında 
sürdürüyorum.

Darüşşafaka Rezidansları’ndan nasıl 
haberdar oldunuz?
Teyzem Bahriye Aşkar, Maltepe 
Rezidans’ın bağışçısıdır. 
Rezidanslardaki hayat biçimini ilk kez 
ondan dinledim.  Bana istediği zaman 
evinde istediğinde rezidansta kaldığını, 
rezidansa yerleştikten sonra günlük 
işlerle uğraşma derdinin bittiğini 
ve her açıdan çok rahat bir hayata 
kavuştuğunu anlattı. Ben de araştırdım 
ve rezidanslardaki yaşam tarzının, 
sağlık hizmetinin, üyelerin ihtiyaçlarıyla 
ilgilenme koşullarının çok iyi olduğunu 
gördüm. Çok kolay, rahat ve sorunsuz 
bir şekilde yaşayabileceğimiz huzur 
veya bakım evi dışında isimlendirilen ve 
bunu fazlasıyla hak eden bir müessese 
olduğunu düşündüğüm için burasını 
seçtim. İlk olarak 2007’de eşimle 
birlikte Urla Rezidans’ı gezdik. Ancak 
eşim gelmek istemedi.  Bu nedenle 
o zaman gerçekleşmedik ama eşim 
rahatsızlanınca benden rezidansa 
yerleşmemi istedi. Eşimin vefatından 

sonra 2010 yılında buraya yerleştim.

Ne zaman evlendiniz?
19 Mart 1958’de evlendim ve eşimi 
28 Kasım 2010’da kaybettim. Eşim, 
ev hanımıydı. Üç çocuğumuz oldu. 
İlk oğlum doktor, İzmir’de yaşıyor. 
İkinci oğlum ise makine mühendisi, 
Amerika’da yaşıyor.  En küçük çocuğum 
kız. O da kimya mühendisi ve İtalya’da 
yaşıyor. Dört de torunum var.

Peki, rezidanstan memnun musunuz? 
Burada hayat nasıl gidiyor?
İzmir’de evim olmasına rağmen orada 
kalmak istemiyorum. Çok büyük düzen 
değişikliği olmasına karşın buraya çabuk 
alıştım. Güzel dostluklarım oluşmaya 
başladı, her açıdan rahat ve huzurlu bir 
hayat var burada… Hâlâ yarım kalan 
işlerimi tamamlıyorum. Dolaplarımı 
tam olarak yerleştirmedim. Kırk senedir 
biriktirdiğim el aletlerim var. Bir kısmını 
Darüşşafaka’ya bağışladım, bir kısmını 
buraya getirdim. Ben, tesfiyeciyim. 
Küçük bir torna tezgahım bir çanta 
içerisinde duruyor. Hani  hanımların 
ziynet eşyası olur, kimse göstermezler, 
benim için de aletlerim öyledir.

Sağlık hizmeti açısından rezidansı nasıl 
buluyorsunuz?
Gıpta edilecek bir sağlık hizmeti var. 
Böyle bir hizmet anlayışının benzeri 
yoktur. Personel, iyi eğitimli, işini 
severek yapıyor ve daima güler yüzlü… 
Hastaneye gittiğimizde yanımızda 
refakatçimiz oluyor. İlaçlarımız tedarik 
ediliyor. Doktorlarımız 24 saat yanı 
başımızda… Kendimi her bakımdan 
güvende hissediyorum. Zaten evimde 
de bu yüzden kalamıyorum. Rezidansa 
geldikten sonra şahit oldum. Bir bağışçı 
odasında rahatsızlanıp, acil durum 
alarmını çalıştırmış. Tüm sağlık ekibi 
seferber oldu, filmlerdeki gibiydi. Anında 
müdahale edildi. Belki o bağışçı evinde 
olsaydı hayatını kaybedecekti.

Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşamayı 
tercih etmenizdeki temel faktör neydi?
Benim üç çocuğum var ama yine de 
onların yanında yaşamayı düşünmedim. 
Çünkü hayatım boyunca hiç kimsenin 
hayatından bir zaman dilimini alma 
hakkını kendimde bulmadım. Herkesin 

kendine ait bir hayatı, düzeni var. Onu 
bozma hakkına da sahip değiliz. Uzun 
yıllar yöneticilik yaptım, onun da verdiği 
mantıkla bundan sonraki hayatımı 
çocuklarımın yanında devam etme 
ihtimaline ”hayır” dedim. 

Rezidansta yaşama kararınızı 
çocuklarınız nasıl karşıladı?
Başlangıçta haber vermedim. Sadece 
kızım biliyordu. Zaten dairemi de birlikte 
seçtik. O burayı görür görmez “tamam” 
dedi. Oğullarım ise duyduklarında önce 
şaşırdılar fakat gördükleri zaman doğru 
bir karar verdiğimi söylediler.

Bir eğitimci olarak yaptığınız bağışın 
ihtiyaç sahibi çocuklar için eğitim 
olanağına dönüşmesi sizin için ne ifade 
ediyor?
Öğretmenlik yıllarımda Darüşşafaka’nın 
çok iyi bir okul olduğunu duyardım. 
Ancak ne kadar özel bir okul olduğunu 
ve yaptığı işin büyüklüğünü rezidansa 
girdikten sonra öğrendim. Ben, 
öğretmenliği çok seviyordum ve istifa 
kararını çok zor aldım. Ama ne mutlu 
ki bana eğitmenlik hayatımda hiç 
kopukluk olmadı. Çünkü özel sektöre 
geçtiğimde bilgilerimi uygulama 
ve uygulatma olanağım oldu. Okul 
yaptırmak yerine böyle bir gayeye hizmet 
eden Darüşşafaka gibi bir kurumu 
destekleyerek hem kendi geleceğimi 
garantiye aldım hem de “eğitimde fırsat 
eşitliği” ilkesinin yaşatılmasına katkı 
sundum.
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Her gün dışarı çıkın, kısa yürüyüşler ve hafif 
sporlarla birlikte güneş ışığı alın!..

Geriatri rehabilitasyon programın temel amacı yaşı belli bir sınırı aşmış hastalarımızın ileri 
yaşlarını ağrısız, sızısız ve konforlu geçirmelerini sağlamak. Bu noktada ileri yaştaki nüfusu 
mümkün olduğu kadar aktif olmaya yönlendiriyoruz. Örneğin; rezidans bağışçılarını toplu veya 
bireysel spor yapmaya teşvik ediyoruz. Kişiye özel spor programlarıyla aktif hayatlarını hızlandırıp 
hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha sağlıklı olmalarına yardımcı oluyoruz.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
eğitimde fırsat eşitliği 
misyonuna destek veren 
rezidans bağışçılarının 

en iyi koşullarda tedavi olanağı 
yaratmak amacıyla 2005 yılında 
kurduğu Darüşşafaka Ömran ve 
Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, sanatçı 
İbrahim Tatlıses’in tedavisi için 
burayı tercih etmesiyle gündeme 
oturdu. En ileri teknolojik donanım 
ile Darüşşafaka şefkatini birleştiren 
merkez, rezidans bağışçılarının yanı 
sıra ihtiyaç sahibi herkese 7 gün 24 
saat hizmet veriyor. Randevu sistemiyle 
çalışan ve günde ortalama 100 kişi 
kabul eden merkezden, rezidans 
bağışçıları ihtiyaç duydukları her an 
ücretsiz yararlanabiliyor. Prof. Dr. 
Tunç Alp Kalyon’un başkanlığında 
uzman kadroyla hizmet veren merkez, 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın 

sayılı fizik tedavi ve rehabilitasyon 
klinikleri arasında yer alıyor. Son 
aylarda hakkında çok şey yazılıp, 
söylenen Darüşşafaka Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki son 
durumu, rehabilitasyonun tıptaki yerini, 
geriatri rehabilitasyon programını Prof. 
Dr. Tunç Alp Kalyon ile konuştuk.

Rehabilitasyonun tıptaki yeri hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Rehabilitasyon, hastalık veya kaza 
nedeniyle bedensel yeteneklerinin 
bir kısmını kaybeden kişilerin geride 
kalan yeteneklerini güçlendirerek, 
bu kayıpları telafi etmeyi ve günlük 
yaşantılarında kimseye muhtaç 
olmayacak şekilde yani kendi sosyal 
ve ekonomik bağımsızlıklarını tekrar 
elde edebilecekleri seviyeye getirmeyi 
amaçlayan bir tedavi biçimidir. 
Rehabilitasyon çok uzun süreçleri, 
farklı hastalıkları ve karmaşık 

yöntemleri içine alır. Bu yöntemlerin 
çoğu emek yoğun, yani rehabilitasyon 
ekibinin hastayla birebir yapması 
gereken yöntemlerdir. Fizyoterapistler, 
rehabilitasyon hemşireleri, uğraşı 
terapistleri, psikologlar, konuşma 
terapistleri, hidroterapistler, 
ergoterapistlerden oluşan ekibin 
başında bir de rehabilitasyon uzmanı 
bulunur. Bu uzmanlık alanlarındaki 
kişiler, hastanın iyileştirilmesi 
operasyonunda bir araya gelirler. 

Peki, en fazla hangi rahatsızlıklarda 
rehabilitasyon uygulanıyor?
Hareket sistemiyle ilgili kayıplar. 
Biz özellikle kol ve bacakların 
kullanılamaması, yürüyememe gibi 
rahatsızlıkları tedavi ediyoruz. Bunun 
yanında eklemlere yerleşen çeşitli 
romatizmal hastalıklar ve omurgayı 
tutan fıtık tarzı rahatsızlıklarda fizik 
tedavi ve rehabilitasyonun içine 
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giriyor. En başta da söylediğim gibi 
bu tür rahatsızlıklar emek yoğun bir 
tedavi gerektiriyor. Teknoloji de bu 
emek yoğun tedavi biçimine katkı 
sağlıyor. Örneğin; robot teknolojisi 
yürüme tedavisinde etkin olarak 
kullanılıyor. Bizim merkezimiz, fizik 
tedavide teknoloji kullanımında öncü 
bir kurum olarak çalışıyor. 2004’te 
bu teknolojilerin adı bile bilinmezken 
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, bu teknolojileri 
getirerek, hastaların tedavisinde 
kullanmaya başladı. Biz burada 
teknolojik yöntemleri, eski yöntemlerle 
birlikte kullanabilen, hastalara en 
fazla nasıl fayda sağlanacaksa o 
şekilde hizmet veren bir yapıyla 
çalışıyoruz. Örneğin; su içi tedaviler 
çok eskiden beri bilinir. Milattan önceki 
dönemlerde bile insanlar suyu şifa 
amacıyla kullanmışlar. Bu, zamanla 
geliştirilerek hastaların kullanımına 
en uygun şekle sokulmuş. Şu an bizim 
hidroterapi bölümümüzdeki havuz 
ve diğer hidroterapi seçenekleri gibi 
hastalara maksimum fayda sağlayan 
kolay kullanılabilir tedavi yöntemleri 
ortaya çıkarılmış.

Teknoloji sürekli gelişiyor. Bu 
teknolojik gelişmeleri takip edebiliyor 
musunuz?
Fizik tedavide kullanılan tıbbi cihazlar 
ve yine bu cihazları kullanacak iyi 
eğitimli personel çok yüksek maliyet 
gerektirmektedir. Darüşşafaka, ilke 

olarak teknolojiyi yakın takip etmeyi 
benimsemiş bir kurum olduğundan,  
alanımızdaki gelişmelere çok rahat 
ayak uydurabiliyor. Şu anda devam 
eden yeniden yapılanma durumumuz 
var. Yeni cihazların alımı, montajı 
ve kullanacak personelin eğitim 
çalışmalarını sürdürüyoruz.

Rehabilitasyon alanında uzman 
personel bulmakta zorlanıyor 
musunuz?
Türkiye’de tıp fakülteleri 

kaliteli ve yeterli rehabilitasyon 
uzmanı yetiştiriyor. Asıl sorun, 
rehabilitasyonun alt dallarındaki 
personelin yetiştirilmesinde. Ne 
yazık ki Türkiye’deki üniversiteler, 
ergoterapi, hidroterapi ve konuşma 
terapisi alanında uzman ihtiyacını 
karşılayamıyor.

Bildiğiniz gibi Darüşşafaka Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 
temel kuruluş amacı rezidans 
bağışçılarının tedavisini sağlamak. 
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Rezidans bağışçılarımız buradaki 
tedavi olanaklarından kolaylıkla 
yararlanabiliyor mu? 
Tabii…  Darüşşafaka Rezidansları’ndan 
gelen her randevu talebine birinci 
önceliği veriyoruz. Bu prosedürümüzde 
herhangi bir değişiklik ya da aksaklık 
yaşanmamaktadır. 

Yurt dışından özellikle nelerden hasta 
geliyor? 
Özellikle Rusya, Ukrayna, Balkan 
ülkelerinden, Azerbaycan, Irak ve 
Ermenistan’dan tedavi için hasta 
geliyor.

Geriatri ne yazık ki ülkemizde 
yeni yeni gelişiyor. Buna karşın 
Darüşşafaka Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Merkezi’nde geriatri 
rehabilitasyon programı var. Bu 
program hakkında bilgi verir misiniz?
Programın temel amacı yaşı belli 
bir sınırı aşmış hastalarımızın ileri 
yaşlarını ağrısız, sızısız ve konforlu 
geçirmelerini sağlamak. Bu noktada 
ileri yaştaki nüfusu mümkün olduğu 
kadar aktif olmaya yönlendiriyoruz. 
Örneğin; rezidans bağışçılarını 
toplu veya bireysel spor yapmaya 
teşvik ediyoruz. Kişiye özel spor 
programlarıyla aktif hayatlarını 
hızlandırıp hem fiziksel hem de zihinsel 
açıdan daha sağlıklı olmalarına 
yardımcı oluyoruz.

Peki, rezidanslarda yaşayan 
bağışçılarımıza özellikle ne tavsiye 
edersiniz?
Öncelikle rezidanslarımızdaki, daha 
doğrusu belirli bir yaş grubunun 
üzerindeki insanların içlerine, evlerine 
ya da odalarına kapanıp, kendi 
hallerinde televizyon seyrederek vakit 

geçirmelerini istemiyoruz. Her gün 
dışarı çıkıp hareket halinde olmalılar, 
kısa yürüyüşler ve hafif sporlarla 
birlikte güneş ışığını almalılar. Bunlar 
sağlıklı bir yaşlılığın temel şartlarıdır.

Sizce burayı benzer merkezlerden 
farklı kılan nedir?
Buranın temel özelliği her 
hastayı kendine özgü bir biçime 
değerlendirmesi ve en ince ayrıntısına 
kadar takip etmesidir. 

Darüşşafaka bünyesinde görev 
yapmanın sizin için ayrı bir anlamı var 
mı?
Öncelikle burayı sıradan bir görev yeri 
olarak görmüyorum.  Burada 2007 
yılında göreve başladım ve bundan 
ötürü çok mutluyum. Görevimin 
her kısmında Darüşşafaka’daki 
yavrularımızı hatırlıyorum. Buradaki 
emeklerimizin onlara şefkat, sevgi ve 
eğitim olanağı olarak döneceğini bilmek 
beni mutlu ediyor.
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