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Kapaktaki Darüflflafaka dostlar›, Maltepe
Rezidans› sakinleri H.Süheyla-Hasan Sinangil



Bir y›l› daha geride b›rak›rken, Darüflflafaka Ailesi olarak büyümeye devam
ettik. 2008 y›l›nda Cemiyetimiz 149 yeni üye kazand›. Bir yandan
Rezidanslar›m›za kat›lan yeni 76 üyemizle 311 Rezidans sakinine ulafl›rken, öte
yandan de¤erli destekçilerimizin yapt›¤› ba¤›fllarla Darüflflafaka  E¤itim
Kurumlar›’nda bulunan 800’ü aflk›n ö¤rencinin ve üniversitelerde okuyan 200
mezunumuzun yaflam›n› de¤ifltirmeye devam ettik.

Do¤al olarak her biten y›l, hem yeni bir  bafllang›ç hem de bir önceki y›l›n
muhasebesi oluyor. Yeni bir y›lla yeni bir sayfa açarken, geçti¤imiz y›l›n
baflar›lar› ise bizleri umutland›rmaya devam ediyor. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’na Türkiye genelinden yetenekli
ö¤renciler
2008 y›l›nda bizleri en mutlu eden geliflmelerden biri, Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’n›n 1 Haziran 2008’de gerçeklefltirilen girifl s›navlar›na rekor say›da
baflvuru yap›lmas›yd›. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Okulumuz
yöneticilerinden oluflan ekiplerin 25 ilde yapt›¤› tan›t›m toplant›lar›n›n ard›ndan
Türkiye genelinde 1425 ö¤renci s›nava baflvurdu. Bu ö¤renciler aras›ndan 39
ilden 120 baflar›l› ve yetenekli ö¤rencimiz s›nav› kazanarak, Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’nda okumaya hak kazand›. Kazanan ö¤rencilerin; yüzde
72’sini Anadolu’dan kat›lan ö¤renciler oluflturdu. “E¤itimde F›rsat Eflitli¤i”
yaklafl›m›yla girifl s›nav› bilgi tabanl› olmaktan ç›kar›ld›, s›nava kat›lan
ö¤rencilere yeteneklerini öne ç›karan yeni bir s›nav uyguland›.

Türkiye genelinde 67 ilden  816 ö¤rencinin e¤itim ald›¤› Okulumuzda,
ö¤rencilerimizin e¤itim ve ö¤retim baflar›lar›ndaki geliflmeler de bizleri
onurland›rd›. Ö¤rencilerimizin Okul d›fl› yar›flmalara kat›l›mlar›n› özendirmeyi
amaçlayan Fettah Aytaç ödülleri bu sene teknoloji alan›nda; EB‹KO-E¤itimde
Biliflim Kültürü Oluflumu yar›flmas›nda Dünya 3.’lü¤ü, matematik alan›nda;
TÜB‹TAK Türkiye Finali, sanat alan›nda; 14. Uluslararas› 7-17 Karikatür
Yar›flmas›’nda Dünya 1.’li¤i, sosyal bilimler alan›nda;  TÜB‹TAK Felsefe dal›nda
Türkiye 2.li¤i baflar›lar›n› elde eden çocuklar›m›za verildi.

Darüflflafakal› 114 ö¤rencimiz, yetimhanede yetiflen Oliver’›n hayat›n› konu
edinen müzikalde yetenekleriyle göz doldurdular ve izleyicilere enfes üç
gösteri sahnelediler. 

Ö¤rencilerimize daha iyi e¤itim f›rsat› sa¤layan tüm
destekçilerimize teflekkür ediyoruz
1863’ten bu yana halk›n ba¤›fllar›yla çocuklar›n e¤itimine katk› sa¤lamay›
hedefleyen Darüflflafaka’ya 2008 y›l›nda tüm kifli ve kurulufllar›n yapt›¤›
ba¤›fllar geçti¤imiz y›llara göre h›zla büyümeye devam etti. 2006 y›l›nda destek
veren kifli ve kurumlar›n say›s› 400 iken, 2008 y›l›nda bu say› 3600’e ulaflt›. 

Kurumlar›n, sosyal sorumluluk  projelerinde ve Darüflflafaka ile iflbirli¤i yapt›¤›
çal›flmalar ise son üç y›lda önemli derecede artarak tüzel kifli nakit
ba¤›fllar›nda ciddi art›fllar sa¤lad›. “81 ‹lden 81 Çocuk Projesi” ile
Darüflflafaka’ya ondört y›l süreyle destek verecek olan Türkiye ‹fl Bankas›’n›n
katk›s› ve J.P Morgan’›n “ Yaflam Boyu Ö¤renen Ö¤retmenler Projesi”ne üç y›l
boyunca sa¤lad›¤› kaynak ve Axess Sosyal Yard›mlaflma Platformu’nda
Darüflflafaka’n›n yer almas› 2008 y›l›nda bafllat›lan önemli kurumsal
iflbirlikleriydi. Ayr›ca, verdikleri nakdi ve ayni desteklerle Fikret Yüksel
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Merhaba,
Foundation, Do¤ufl Grubu, Yap› Kredi Bankas›, Yap› Kredi
Kültür Sanat Yay›nc›l›k, Türkiye Garanti Bankas›, Axa Sigorta,
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, Zorlu Tekstil ve Mehmet
Zorlu Vakf› bizleri desteklemeye devam ettiler. 

Yeni Rezidans üyelerimiz… De¤erli Katk›lar›…
2008 y›l›nda dört rezidans›m›zda yaflayan üyelerimizin say›s›
311’e ulaflt›. Bu büyüyen aile ile iletiflimimizi artt›rmak için ise
size ikinci say›s›n› ulaflt›rd›¤›m›z Rezidans Dergisi’ni her üç
ayda bir yay›nlamaya bafllad›k. ‹ki haftada bir ise
yay›nlad›¤›m›z e-bültenlerle güncel bilgi paylafl›m›n›
sürdürüyoruz.

Ancak, Rezidans üyelerimizle  olan iletiflimimiz bu kanallar›n
çok ötesinde. Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’n›n kamuya aç›k
her etkinli¤inde faal olarak yer alan ve ö¤rencilerimize destek
veren Rezidans üyelerimiz bu y›l, Oliver müzikalinden Sezen
Aksu ile “ E¤itim ile De¤iflen Yaflam” konserine dek pek çok
etkinli¤e kat›ld›lar. Okulun aç›l›fltan mezuniyet törenine pek
çok etkinliklerin yan› s›ra Cumhuriyet Bayram›, 10 Kas›m
Atatürk’ü anma törenleri, Ö¤retmenler Günü gibi önemli
günleri vesile bilerek bir araya gelen ba¤›flç›lar›m›z ve
ö¤rencilerimiz ise Darüflflafaka Ruhu’nu tüm ortamlarda
birlikte yaflad›lar.

Bir vasiyet kütüphanede hayat buldu…
Ba¤›flç›lar›m›z Veli oldu..
Ba¤›flç›m›z Bedriye K›n›k’›n maddi destekleriyle yenilenen
kütüphanemiz 18 Aral›k 2008 tarihinde aç›ld›. Vasiyet
ba¤›flç›m›z merhum Mustafa K›n›k’›n ad› verilen
kütüphanemiz, ö¤renciler için yeni bir yaflam alan› oluflturdu.
Bu vesileyle, 2008 y›l›nda 19 yeni vasiyet ba¤›flç›m›za da
teflekkürlerimizi iletmek isteriz.

2008’de ayr›ca, Ba¤›fllar›m›z› artt›rmak için “Darüflflafaka
Velilerini Ar›yor” program› ve Darüflflafaka mezunlar›na
yönelik de “ Darüflflafaka Y›ll›k Ba¤›fl Kampanyas›” program›
gelifltirildi. “Darüflflafaka Velilerini Ar›yor” Program›na yo¤un
kat›l›m oldu. Toplam 60’› aflk›n ba¤›flç›m›z “Veli”, bunlardan 
5 tanesi “Temeltafl›m›z”, “Çifte Diplomal›”, “Mezun Ba¤›flç›”
s›fatlar›n› kazand›lar.

Darüflflafaka’y› daha genifl kitlelere tan›tmak
temel hedefimiz
Darüflflafaka Cemiyeti yönetimi olarak hem kamu
kurulufllar›na hem de topluma Darüflflafaka misyonunu
anlatmaya devam ettik. Ocak ay›nda Baflbakan›m›z Recep
Tayyip Erdo¤an Okulumuzu ziyaret ederek Yönetim Kurulu
Toplant›m›za kat›larak bizleri onurland›rd›. Mart ay›nda
Cumhurbaflkan›m›z Abdullah Gül, Kas›m ay›nda ise Meclis
Baflkan›m›z Köksal Toptan, Darüflflafaka yönetimini kabul etti.
3 Aral›k’ta Sezen Aksu Darüflflafaka yarar›na T‹M’de konser

verdi. Sezen Aksu ve orkestras›n›n hiçbir bedel almadan
sahne ald›¤› konserden elde edilen tüm gelir Darüflflafaka
Cemiyeti’ne “E¤itimle De¤iflen Yaflam” projesini
desteklemek için ba¤›flland›. Duygu dolu geçen
konser,bas›n haberleriyle de Darüflflafaka ad›n› kamuoyu
gündemine yo¤un flekilde tafl›d›.

Urla Rezidans›’n›n tan›t›m› amac›yla düzenlenen
ziyaretlerde, tan›t›m toplant›lar›nda ve resepsiyonlarda
1.500 kifli Rezidans› ziyaret etti. Urla Rezidans Kas›m
ay›nda Hollanda Ticaret Heyeti’ne, Aral›k ay›nda Merkez
Bankas› Baflkan› Durmufl Y›lmaz ve Banka Meclisi
üyelerine ev sahipli¤i yapt›.

Desteklerinizle büyümeye devam edece¤iz
Bu ülkenin çocuklar›n›n yaflamlar›n› e¤itim ile de¤ifltirme
misyonu kurucular›m›zdan bize kalan 146 y›ll›k miras.
Bize düflen bu misyonu ileri tafl›mak, daha çok yetenekli
Türk gencini Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›n› özümsemifl
olarak küresel yar›fla haz›rlamak, onlar› toplumun lider
kadrolar›na kazand›rmakt›r.

Yeni y›lda yine Anadolu’ya yay›laca¤›z. Hedefimiz her
ilimizden en az bir ö¤renciyi Darüflflafaka’ya almak.Bunu
yaparken ülkemizin her köflesinden Darüflflafaka’ya
destek verenlerin say›lar›n› ço¤altmaya da çal›flaca¤›z.

Üyemiz olsun olmas›n Darüflflafaka’ya gönül verenlerin,
Darüflflafakan›n misyonuna inananlar›n kendi ba¤›fllar›n›
öncelikle Darüflflafaka’ya yönlendirmelerini bekliyor ayr›ca
çevrelerinde ba¤›fl potansiyeli olan kifli ve kurulufllar›
Cemiyetimize yönlendirmelerini rica ediyoruz.

Bu konuda hertürlü destek ve bilgilendirme için 0212 276
50 35 no.lu hatt› arayabilir, zyasar@darussafaka.org
adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Sayg› ve Sevgilerimle,
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Darüflflafaka yarar›na düzenlenen Sezen
Aksu konseri s›ras›nda ilk kez gösterilen
Darüflflafaka’n›n yeni reklam filmi, çoban
olan bir çocu¤un iyi e¤itim alabilece¤i bir
okula gitme hayalini konu ediyor.
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda
yap›lan çekimlerde okul ö¤rencileri rol
al›rken reklam filminin baflrolunu ise

Çoban çocu¤un e¤itim hayali reklama konu oldu
ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencisi Samet Balar
canland›rd›. 
Karaman’dan Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar› seçme s›nav›n› kazanarak
umutlu bir gelece¤e ad›m atan Samet,
yaz tatillerinde dönem dönem çobanl›k
yapt›¤› için rolünü büyük bir keyifle
oynad›¤›n› söylüyor.

Tüm aflamalar› gönüllü ekipler
taraf›ndan haz›rlanan reklam filminin
kreatif ajans› TBWA\‹stanbul.
Prodüksiyonu Pozitif Film, post
prodüksiyonu ‹maj Stüdyolar› taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Reklam›n yönetmenli¤ini
Utku Bildirgen, görüntü yönetmenli¤ini
ise Gökhan Tiryaki üstlendi.

Atatürk’ü sayg› ve minnetle an›yoruz
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
70’inci ölüm y›ldönümü nedeniyle
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda 10
Kas›m’da bir ‘Anma Töreni’ düzenlendi.
Törene, Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim

Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m,
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› Genel
Müdürü Nilgün Akal›n ve Cemiyet
Üyeleri’nin yan› s›ra ö¤retmenler,
ö¤renciler ve ba¤›flç›lar da kat›ld›. 

Ö¤renciler, Atatürk’ün emanetine sahip
ç›kacaklar›n› ve onun ilke ve inkilaplar›na
s›k› s›k›ya ba¤l› kalacaklar›n› gösteren
konuflmalar›yla tüm izleyenleri gelece¤e
iliflkin umutland›rd›.

10 Kas›m’da Atatürk’ü bir törenle and›k

29 Ekim Cumhuriyet Bayram›
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda ve
Maltepe Rezidans’ta büyük bir coflkuyla
kutland›. Kutlama için, Yakac›k ve
fienesenevler Rezidanslar›’ndan Maltepe
Rezidans›’na gelen Rezidans sakinleri,
bir arada olman›n mutlulu¤unu
yaflarken, Cumhuriyet ve kazan›mlar›
üzerine sohbet etme f›rsat›n› da
buldular. Gece boyunca devam eden
baloda keyifli bir zaman geçirdiler.

Yakac›k Rezidans›’ndan Cumhuriyet
kutlamas› için Maltepe Rezidans›’na
gelen Mine Seçkinöz, Cumhuriyet
Bayram›’n› büyük coflku içerisinde
kutlad›klar›n›, özellikle önceki y›llarda
Maltepe Rezidans’ta yap›lan Cumhuriyet
Balosu’nu unutamad›¤›n› belirterek, “O
y›l Darüflflafaka ö¤rencisi genç k›zlar
tuvaletler, delikanl›larda smokin
giyinmiflti. Bize muhteflem bir vals
gösterisi sunmufllar, biz de onlara Türk
bayraklar› ile efllik etmifltik.
Ö¤rencilerle yap›lan Cumhuriyet
Bayram› merasimi ve ö¤rencilerin
coflkusu beni çok duyguland›rd›” dedi.

Cumhuriyet’in çocuklar›
Cumhuriyet’i kutlad›

“Gençler Cumhuriyetimize
daima sahip ç›kacak”
fienesenevler Rezidans›’ndan Maltepe
Rezidans›’na gelen bir di¤er
Darüflflafakal› Sadi Dilaver ise ilk defa
bir Cumhuriyet kutlamas›na, okudu¤u
okullar d›fl›nda bir yerde kat›ld›¤›n›
belirterek, “Cumhuriyet’in 85. y›l
kutlamas›na büyük bir istekle kat›ld›m ve
çok memnun kald›m. Bugün burada
olmak ve Atatürk dönemi heyecan›n›
tekrar yaflamak benim için onur verici.
Umar›m önümüzdeki nesiller de ayn›
coflku ve heyecanla Cumhuriyet
Bayram›’n› kutlarlar” dedi. Sadi Dilaver,
Cumhuriyet Bayram› ile ilgili
unutamad›¤› ve çok sevdi¤i bir an›s›n› da
anlatt›.”6-7 y›l önce Cumhuriyet Bayram›
gecesi, ‹stanbul Ba¤dat Caddesi’nde bir
fener alay› düzenlenmiflti ben de izlemek
için caddeye gitmifltim. Bu s›rada büyük
bir kamyonda Kenan Do¤ulu’nun
seslendirdi¤i 10. Y›l Marfl› çal›yor,
herkes de ona efllik ediyordu. Bu müthifl
kalabal›ktan ve yükselen seslerden pek
duyguland›m ve heyecanland›m. Çok
coflkulu bir kalabal›kt›. Gençli¤imiz,

Cumhuriyetimize daima sahip ç›kacak”
dedi. 

“Ben Cumhuriyet çocu¤uyum”
Cumhuriyet Bayram› kutlamalar›na
kat›lmay› bir vazife olarak gördü¤ünü
söyleyen Maltepe Rezidans’tan Fatma
Kadriye Selmano¤lu ise, duygular›n›
flöyle dile getirdi, “Ben Cumhuriyet
çocu¤u, genci, ö¤retmeni ve kad›n›y›m.
Babam Atatürk’ün silah
arkadafllar›ndan birisiydi ve Çanakkale
Savafllar› s›ras›nda flehit düfltü. 
Atatürk bize en güzel yap›lar› okul
olarak hediye etti. Yetim olarak yat›l›
okullarda burslu olarak e¤itim ald›m.
Ama ayn› zamanda hepimiz Atatürk’ün
evlatlar›yd›k. Gençli¤imizi içimizdeki
yetim hüznü ve Atatürk’ün evlad›
olman›n gururuyla geçirdik.
Gençli¤imizde Cumhuriyet
Bayramlar›’n› büyük bir sevinç
içerisinde kutlard›k. Cumhuriyet bizim
için en büyük gurur kayna¤›d›r.
Darüflflafakal› ö¤rencilerimiz de
Cumhuriyet’in ayd›nl›k gençleri olarak
bu ülkeye sahip ç›kacaklard›r” dedi. 

Sadi DilaverFatma Kadriye Selmano¤lu Zehra Ulusoy

Darüflflafakal›lar okullar›nda Cumhuriyet konseri ve fener alay› eflli¤inde Cumhuriyetimizin
85’inci kurulufl y›ldönümünü kutlarken, Rezidanslar›m›zdaki Cumhuriyet Çocuklar› da
Maltepe Rezidans’ta düzenlenen baloda bir araya geldiler.
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Hollanda Ekonomi Heyeti Urla Rezidans›’n›
ziyaret etti
Hollanda Ekonomi Heyeti, Ankara’daki
Hollanda Yüksek Ö¤retim Enstitüsü
(NIHA), Hollanda Kraliyeti Büyükelçili¤i
ve Hollanda E¤itim Kültür ve Bilim
Bakanl›¤›’n›n ortaklafla düzenledi¤i bir
organizasyonla 23-28 Kas›m 2008
tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. 

Ziyaret s›ras›nda, temel konusu "Yafll›
Sa¤l›k ve Bak›m› ile Bu Alandaki
Mesleki E¤itim" olan bir çal›fltay da
gerçeklefltirildi. Çal›fltay›n amac›, yafll›
bak›m› ve beslenme ihtiyaçlar›n›n

giderilmesi ve termal turizm, klinik ve
toplumsal geriatri gibi alanlardaki
yüksek ö¤renim ve mesleki e¤itim
görmekte olan personelin
yetifltirilmesinde Hollanda ve Türkiye
aras›ndaki ifl birli¤ini güçlendirmekti.

Genel Sekreter Adnan Dovan
heyete sunum yapt›
Çal›fltay›n ard›ndan içlerinde Hollanda
Bölgesel Mesleki ve Yetiflkin E¤itim
Merkezi Uluslararas› ‹liflkiler Bölüm
Baflkan› Marianna Markenhof ve
E¤itim Politikalar› Dan›flman› Marcel
Wiggers, Hollanda Meslek E¤itim
Okullar› Birli¤i Uluslararas› ‹liflkiler
Dan›flman› Loes van Fiem, NIHA
Ankara Müdürü Jak den Exter’in de yer
ald›¤› Hollanda heyeti Darüflflafaka
Urla Rezidans›’n› ziyaret etti. ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir’den çal›fltaya kat›lan
di¤er kat›l›mc›lar da heyete efllik
ettiler.

Ziyaret esnas›nda Darüflflafaka
Cemiyeti Genel Sekreteri Adnan
Dovan, Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’n› ve Rezidanslar› tan›tan
bir konuflma yapt›.

Heyet modern bak›m
olanaklar›n› be¤eniyle inceledi
Hollanda Ekonomi Heyeti ve yetkililer
çal›fltay›n ard›ndan Urla Rezidans›’n›
gezerek detayl› incelemelerde
bulundular. 

Rezidans yöneticilerinden bilgi alan
yetkililer yap›lan çal›fltay› faydal›
bulduklar›n› ve Türkiye’de ileri yaflta
bak›ma yönelik böyle bir tesisle
karfl›laflmaktan gerçekten
etkilendiklerini belirttiler. Benzer
örneklerin özellikle Avrupa ülkelerinde
gittikçe yayg›nlaflt›¤›n› vurgulayan
yetkililer Rezidans sakinleriyle de
sohbet ettiler.

Uluslararas› hay›r kurulufllar› Darüflflafaka
deneyimini inceliyor
Uluslararas› hay›r kurulufllar› ihtiyaç
sahiplerine verilen destekle ilgili
yapt›klar› incelemelerde, Darüflflafaka
Cemiyeti’nin 1863’ten bu yana
sürdürdü¤ü vizyonu inceliyorlar. 
Özellikle maddi olanaklar› yetersiz
ö¤rencilerin için haz›rlanan
programlarda Darüflflafaka Cemiyeti’nin
bir buçuk as›rd›r devam eden gelene¤i ve
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› baflar›l›
bir model olarak gözlemleniyor.

Bahreyn Kraliyet Hay›r Derne¤i
ve Johor Corporation Türkiye’de
temaslarda bulundu
Kas›m-Aral›k 2008 tarihlerinde Unicorn
Capital Menkul De¤erler A.fi. taraf›ndan
Türkiye’de a¤›rlanan Johor Corporation ve
Bahreyn Kraliyet Hay›r Derne¤i,
Darüflflafaka Cemiyeti ve Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’n› ziyaret etti.
‹ki heyete de Darüflflafaka’n›n e¤itime
destek veren modeli ve Darüflflafaka
Rezidanslar› hakk›nda bilgi verilirken

Darüflflafaka Cemiyeti yetkilileri ve
Darüflflafaka E¤itim Kurumu yöneticileri
heyetlere Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’n› gezdirdiler.

Darüflflafaka’y› ziyaret eden, 
Royal Charity Organization (RCO) Kraliyet
Hay›r Derne¤i, Bahreyn Kral› Shaikh
Hamad bin Isa Al Khalifa taraf›ndan 14
Temmuz 2001 y›l›nda kuruldu. Dernek,
Bahreyn’deki yetim çocuklara, dullara,
yafll›lara ve bak›ma muhtaçlara yard›m
etmek, ayn› zamanda muhtaç ailelerin
yükünü azaltmak için sosyal sa¤l›k ve
e¤itim hizmeti sunuyor.

RCO yetkilileri ile Unicorn Capital Menkul
De¤erler A.fi. CEO’su fiebnem
Kalyoncuo¤lu ve Bahreyn merkezli
Unicorn Investment Bank yetkililerinin
kat›ld›¤› grup ise Maltepe Rezidans›’n› ve
Darüflflafaka Ömran ve Yahya
Hamuluo¤lu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi.

Malezya’da kurulan Johor Corporation ise
toplumun farkl› kesimlerine eflsiz
olanaklar sunmay› ve maddi olanaklar›
yetersiz kesimlerin sosyal ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› amaçlayan kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri üstleniyor.

Kuruldu¤u günden bu yana devlet
deste¤iyle farkl› projelere kaynak
sa¤layan vak›f, Türkiye’de yapt›¤›
incelemelerin ard›ndan Darüflflafaka’ya
benzer bir yat›l› okul modelini gelifltirmeyi
planl›yor.

Hollanda Ekonomi Heyeti’ne sunum yap›ld›
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RCO  yetkilileri Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar› ö¤rencileriyle bir araya geldiler 

Sezen Aksu, 3 Aral›k Çarflamba gecesi
T‹M Show Center’da Darüflflafaka
yarar›na düzenlenen konserde
birbirinden güzel flark›lar› ve hayranl›k
uyand›ran sahne performans›yla
dinleyicilere unutulmaz anlar yaflatt›.

Sezen Aksu ve orkestra arkadafllar›n›n
hiçbir bedel talep etmeden sahne
ald›klar› konsere kat›lanlar yapt›klar›
ba¤›fllar ve ald›klar› biletlerle Sezen
Aksu’nun birbirinden güzel flark›lar›n›
dinlerken ayn› zamanda “E¤itimle
De¤iflen Yaflam”lara da destek oldular.

T‹M Show Center’daki 1500 kiflilik
konser salonunun tamamen doldu¤u
gecede, bir konuflma yapan
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m,
Darüflflafaka’da gördü¤ü e¤itim ile
hayat› de¤iflen çocuklar ve büyük
Darüflflafaka Ailesi ad›na Sezen Aksu’ya
teflekkürlerini sundu. Darüflflafaka’n›n
halk çocuklar›na e¤itim verebilmek için
145 y›l önce bafllayan bir yol hikâyesi
oldu¤unu söyleyen Y›ld›r›m, Sezen Aksu
ile bafllayan faaliyetlerini gelecek
dönemlerde de di¤er sanatç›lar›m›zla
sürdürmek istediklerini dile getirdi. 

E¤itime gönül verenler
notalarda bulufltu

Sezen Aksu’dan duygu f›rt›nas›
Sezen Aksu’nun muhteflem
performans›n› canl› olarak yaflamak
isteyen Sezen Aksu hayranlar› biletleri
günler öncesinden ald›. 

Gecenin sürprizi ise, Sezen Aksu’nun
sözlerini 22 yafl›ndayken yazd›¤› ‘Çocuk’
adl› flark›y› bu gece için özel olarak
repertuar›na alarak seslendirmesi oldu.
fiark›n›n, ‘Kim olursa anan-baban
sorumluyum onlar kadar senden / Ad›n›
hiç bilmesem bile benim öz be öz
çocu¤umsun sen’ sözleri salonda
bulunan herkesi duyguland›rd›.

Konser öncesinde Sezen Aksu’nun
Darüflflafakal› her bir ö¤renci için ayr›
ayr› gönderdi¤i imzal› özel albüme ise
Darüflflafakal› ö¤rencilerden güzel bir
yan›t geldi. Ö¤renciler, sanat dersinde
Sezen Aksu flark›lar›ndan ilham alarak
yapt›klar› tabloyu ve sar› gülleri konser

s›ras›nda sanatç›ya hediye ettiler.
Duygular›n› “Konuflmaya bafllarsam
a¤layaca¤›m, size içeride teflekkür
edeyim” diyerek ifade eden Sezen Aksu
ile ö¤rencilerin buluflmas›, gecenin en
özel anlar›ndan biri oldu. 

E¤itim için herkes gönüllü
Elde edilen tüm gelirin ba¤›flland›¤›
gecede Maltepe, Yakac›k ve
fienesenevler Rezidans sakinleri de
ba¤›fllar›yla ve ald›klar› biletlerle
Darüflflafakal› ö¤rencilerin e¤itimine
verdikleri önemi gösterdiler. Konserin
ana sponsoru olan Garanti Bankas›,
Darüflflafaka’n›n kampanya reklam›n›
haz›rlayan reklam ajans› TBWA/‹stanbul,
‹maj Stüdyolar›, Pozitif Film, Bir ‹letiflim
ile prodüksiyon flirketi Art› 3 ve Biletix de
projeyi gönüllü destekleyen kurumlar
aras›nda yer ald›. Ayr›ca medya
kurulufllar› konserin tan›t›m›na gönüllü
olarak destek verdiler.

Sezen Aksu, “E¤itimle De¤iflen Yaflam” etkinlikleri kapsam›nda verdi¤i konserde muhteflem bir
performans sergiledi. Biletlerin aç›k artt›rmayla sat›ld›¤› konsere Rezidans üyeleri de destek verdi

“E¤itimle De¤iflen Yaflam”

etkinlikleri kapsam›nda

düzenlenen konserlerin

ilkinde, Sezen Aksu minik

yürekler için söyledi.

Sezen Aksu ve orkestra

arkadafllar›n›n hiçbir bedel

talep etmeden kat›ld›klar›

konserin tüm geliri

Darüflflafaka Cemiyeti’ne

ba¤›flland›.
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Darüflflafaka ‘Veli’lerini
ödüllendirdi

Darüflflafaka Cemiyeti, 25 Aral›k 2008
tarihinde Yakac›k ve Maltepe
Rezidanslar›’nda düzenledi¤i törenle,
‘Darüflflafaka Velilerini Ar›yor’
kampanyas›na destek veren Rezidans
sakinlerine ödüllerini verdi. Törene
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m, Baflkan Vekili
Beflir Özmen, Genel Sekreter Adnan
Dovan, Kaynak Gelifltirme ve ‹letiflim
Koordinatörü Ahmet Çakaloz ile Rezidans
yöneticileri kat›ld›.

Ödül töreninden önce bir konuflma yapan
Zekeriya Y›ld›r›m saydaml›k ilkesi
do¤rultusunda;  Cemiyetin  son dönem
faaliyetleri, kampanyalar, toplanan
ba¤›fllar, kaynak yönetimi, Rezidanslar›n
durumu ve yeni düzenlemeler,
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› ilgili
geliflmeler, de¤ifltirilen s›nav sistemi ve
25 ilde yap›lan tan›t›m toplant›lar›na ait
detayl› bilgi aktard›. 2009 y›l›nda e¤itim
alan›nda yapacaklar› yeniliklerden de söz
eden Y›ld›r›m, ‹fl Bankas›’yla birlikte
bafllatt›klar› ’81 ‹lden 81 Ö¤renci’
projesiyle ilgili genifl bilgi verdi.  

‹letiflime çok önem verdiklerini de ifade
eden Y›ld›r›m, yay›mlad›klar› Darüflflafaka
ve Rezidans dergileriyle ilgili çal›flmalar›
anlatt›. Devlet büyüklerinin
Darüflflafaka’ya yapt›¤› ziyaretlerden
bahseden Y›ld›r›m, Darüflflafaka’ya ba¤›fl

yapmay› kolaylaflt›ran ve teflvik eden
düzenlemelerin yap›lmas› için çal›flmalar
yapt›klar›n› vurgulad›. Zekeriya Y›ld›r›m,
konuflmas›n›n ard›ndan, “Darüflflafaka
Velilerini Ar›yor” program›nda yer alan
kifli ve kurumlar› aç›klad›. 

‘Temel Tafllar›m›z’, ‘Mezun
Ba¤›flç›’lar›m›z ve ‘Veli’lerimiz
belgelerini ald›lar 
Program kapsam›nda Yakac›k Rezidans
üyesi Zehra Ulusoy ve Fikret Yüksel
Foundation ‘Temel Tafllar›m›z’ listesine
isimlerini yazd›rd›lar.

‘Mezun Ba¤›flç›’ olarak “diploma” almaya
hak kazanan Darüflflafakal›lar aras›nda
fienesenevler Rezidans› üyelerinden

Nevzat Türkden ve Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Beflir Özmen de vard›.
Özmen’e, 23 Aral›k 2008’de Darüflflafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu taraf›ndan
“Mezuniyet Diplomas›” takdim edildi.    
‘Darüflflafaka Velilerini Ar›yor Program›’
kapsam›nda;  Nevin Bilginer ‘Mezun
Ba¤›flç›’, Mihriflah-Müslim Süerdafl
‘Mezun Ba¤›flç›’, Binnaz-Ergun Melin ‘Veli
Ba¤›flç›’, olarak Darüflflafaka Yönetim
Kurulu taraf›ndan evlerinde ziyaret
edilerek ödüllendirildi.

Darüflflafaka ba¤›flç›s› Rezidans sakinleri, e¤itime verdikleri deste¤i sürdürüyor. ‘Darüflflafaka
Velilerini Ar›yor’ kampanyas›na katk›da bulunan Rezidans sakinlerine belgelerini, Darüflflafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m sundu.

Ba¤›flç›lar›m›zdan, Zehra Ulusoy ‘Temel Tafllar›m›zdan Biri’ unvan›yla plaketini, Nevzat Türkden ise ‘Mezun Ba¤›flç›’ diplomas›n›
Zekeriya Y›ld›r›m’dan ald›lar. 

‘Mezun Ba¤›flç›’ Nevin Bilginer, Binnaz ve Ergun Melin ‘Veli’ olarak belgelerini
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Taner Soyak’tan ald›lar.

Tevfik Fikret ölümün 141’inci y›l
dönümünde Galatasaray Lisesi’nde
düzenlenen bir etkinlikle an›ld›. 24
Aral›k’ta gerçekleflen etkinli¤in aç›l›fl
konuflmas›n› Galatasaray Lisesi Müdürü
Meral Mercan, Bilim ve Ütopya Kooperatifi
Baflkan› Semih Koray ve Galatasaray
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Mehmet
fiakir Ersoy yapt›.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, birinci
oturumda Orhan Kolo¤lu, Prof. Dr. Bedia
Akarsu, Demirtafl Ceyhun ve ‹brahim
Tezman, ‹stibdat döneminde bir ayd›n
olarak Tevfik Fikret temal› konuflmalar
yapt›lar.

Prof. Dr. Bedia Akarsu yapt›¤› konuflmada
Tevfik Fikret’in sadece bir flair de¤il, ayn›
zamanda ülkemizin yetifltirdi¤i çok büyük
bir ayd›n oldu¤unu dile getirdi. Prof. Dr.
Akarsu, Tevfik Fikret’in ayd›nlanma
yaklafl›m›n›, “Akl›, inanc›n karfl›s›na
ç›kararak ayd›nlanma düflüncesinin en
önemli ilkesini ortaya koymufltu. Akl›n

Prof. Dr. Bedia Akarsu
Tevfik Fikret Paneli’ndeydi

inançtan, bilimin dinden
ba¤›ms›zlaflmas›d›r ayd›nlanman›n laiklik
anlay›fl›. Fikret, laiklik terimini
kullanmam›fl olsa da, ak›la ve bilime olan
inanc›yla bunu yaflama geçirmifltir”
sözleriyle anlatt›. Akarsu, Fikret’in içinde
yaflad›¤› dönemin Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun çöküfl devri oldu¤unu
ve bu dönemde toplum düzeninin
derinden sars›ld›¤›n› dile getirdi. Prof. Dr.
Akarsu ayr›ca Fikret’in özgürlük,
ba¤›ms›zl›k ve ilerleme yanl›s› olan bir
düflünür oldu¤unu da belirtti.

Konuflmas›n›, “Tevfik Fikret, o karanl›k
günlerde fliirleri elden ele dolaflan bir
toplum flairi olmufltur. Mustafa Kemal
Atatürk de O’nun pek çok düflüncesinden
esinlenmifltir” sözleriyle noktalayan Bedia
Akarsu, Tevfik Fikret’in bir düflün adam›
olarak da önemine vurgu yapt›. Etkinli¤in
ikinci bölümünde Orhan Karaveli, Öner
Ya¤c›, Zekeriya Çakmak ve Ece fiengün
de, Tevfik Fikret ve Atatürk ile ilgili
düflüncelerini kat›l›mc›larla paylaflt›lar. 

Fikirleriyle Cumhuriyet ayd›nlanmas›n›n önemli isimlerinden biri olan Tevfik Fikret,
ölümünün 141’inci y›l›nda sevenleri ve takipçileri taraf›ndan an›ld›. Törende fienesenevler
Rezidans sakini dünyaca ünlü felsefe profesörü Bedia Akarsu da bir konuflma yapt›. 

Demirtafl Ceyhun, ‹brahim Tezman, Orhan Kolo¤lu, Prof. Dr. Bedia Akarsu Tevfik Fikret konulu panelde bir araya  geldiler.

Tevfik Fikret (1867 - 1915)

‘Darüflflafaka Velilerini Ar›yor’ kampanyas›
ba¤›flç›lar›m›z›n destekleriyle büyüyor.
Detayl› bilgi almak ve Velimiz olmak için
lütfen 0212 276 50 35 ‘ten Zeliha Yaflar’›
aray›n›z ve www.darussafaka.org’u ziyaret
ediniz. 
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Millet Mektepleri'nin aç›l›fl› ve Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
Baflö¤retmenli¤i’nin kabul tarihi olan
24 Kas›m günü, 1981 y›l›ndan bu yana
‘Ö¤retmenler Günü’ olarak kutlan›yor.
Atatürk'e ‘Baflö¤retmen’ unvan›
veriliflinin 79’uncu ve bu günün
ö¤retmenler günü olarak kutlanmaya
bafllanmas›n›n 27’inci y›l›nday›z. 
Ö¤retmenler Günü, Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar› ve Darüflflafakal›lar
Derne¤i ile birlikte 26 Kas›m 2008
Çarflamba günü keyifli bir kokteyl ile
kutland›. Böylelikle de¤iflik
dönemlerde Darüflflafaka’da
ö¤retmenlik yapm›fl farkl›
kuflaklardan ö¤retmenler bir arada
olma f›rsat›n› yakalad›. De¤iflik
dönemlerden Darüflflafakal›larla

ö¤retmenlerini bir araya getiren
Ö¤retmenler Günü’nde deneyimli
e¤itimciler tecrübelerini genç
kuflaklarla paylaflt›.

“Ö¤retmenlerin baflar›s›
Cumhuriyet’in baflar›s›d›r”
Ö¤retmen ve ö¤renci buluflmas›na
sahne olan bu anlaml› güne
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m ve
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Beflir Özmen de kat›ld›.
Zekeriya Y›ld›r›m yapt›¤› konuflmada,
“Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen
kuvvetli ve yüksek  koruyucular ister.
Yeni nesli bu özellik ve nitelikte
yetifltirmek sizin elinizdedir. Sizin
baflar›n›z Cumhuriyet’in baflar›s›

olacakt›r. Bugüne kadar
Darüflflafaka’da görev yapm›fl
arkadafllar›m›z iflte bu Atatürk ilkeleri
do¤rultusunda ö¤rencilerini
yetifltirmifl ve topluma kazand›rm›flt›r. 
Bir kere daha kendilerine teflekkür
ediyorum.Görevde bulunan
ö¤retmenlerimizin de Atatürk’ün
sayd›¤› niteliklere sahip nesiller
yetifltirmelerini bekliyoruz” dedi. 

Y›ld›r›m’›n ard›ndan Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar› Genel Müdürü
Nilgün Akal›n tüm ö¤retmenleri
kutlayarak onlar için haz›rlanan
arma¤anlar› takdim etti. Akal›n,
ö¤rencilerin baflar›s›nda
ö¤retmenlerin pay›n›n büyük oldu¤unu
dile getirerek, hepsine teflekkür etti.

E¤itimciler Ö¤retmenler
Günü’nde bulufltu

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› ile Darüflflafakal›lar Derne¤i’nin Ö¤retmenler Günü
vesilesiyle düzenledi¤i kutlamada, deneyimli e¤itimciler genç ö¤retmenlerle deneyimlerini
paylaflt›lar. Kutlamada yap›lan konuflmalarda; Türkiye’nin ve Darüflflafaka’n›n daha iyi
noktalara gelebilmesi için Atatürk ilkelerinin izinde ö¤retmenlere büyük görevler düfltü¤ü
vurguland›.
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Yar›n›n gelece¤i çocuklar›m›z›n
yetifltirilmesine büyük önem veren
Darüflflafaka, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü’nü, tüm Darüflflafaka
Rezidanslar›’nda büyük bir coflkuyla
kutlad›. 

Türk e¤itimine y›llarca eme¤i geçen ve
ülkemize birçok baflar›l› insan
kazand›ran ö¤retmenlerimizden ileriki
y›llarda Rezidans bünyesinde kalmay›
tercih edenler ise bu özel günü ayr› bir
gururla yaflad›lar. Rezidanslarda
yap›lan kutlamalarda emekli
ö¤retmenler için pasta kesildi ve çeflitli
hediyeler sunuldu.

Ö¤retmenler Günü’nü
Rezidanslar›m›zda kutlad›k

Kurban Bayram›’nda hep birlikte
Bayramlar›m›z›n getirdi¤i toplumsal
dayan›flma ve birliktelik duygusu,
Kurban Bayram›’nda Darüflflafaka
Rezidanslar›’nda güçlü bir biçimde
yafland›. 

‹stanbul’da, Rezidanslara yap›lan
ziyaretlerde Yönetim Kurulu Baflkan›
Zekeriya Y›ld›r›m, Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Beflir Özmen, Yönetim
Kurulu Üyeleri F›rat Tekin ve O¤uz Uslu
ile Genel Sekreter Adnan Dovan ve
Rezidans sakinleriyle çal›flanlar› bir
araya geldiler. 

Urla Rezidans’ta ise Rezidans sakinleri
ve Rezidans yöneticilerinin kat›l›m›yla
bayram yeme¤i düzenlendi.

Bayram vesilesiyle bir araya gelen
Rezidans sakinleri ve Darüflflafaka
yöneticileri aras›nda yaflanan
sohbetlerin ortak konusu ise
unutulmayan eski bayram
gelenekleriydi. Çocukluk y›llar›n›n
bayram an›lar›n›, bugün hala heyecanla
hat›rlayan büyüklerimiz, gelenekleri
yaflatmaktan duyduklar› sevinci

paylaflt›lar. Ortak paylafl›mlar›n
ve aile ba¤lar›n›n en kuvvetli
hissedildi¤i bayramlarda
geleneksel hale gelen bayram
yeme¤inde, Rezidans sakinleri
Darüflflafaka yönetimiyle bir
araya geldi. 

Yakac›k Rezidans›’n›n en yafll› ö¤retmeni Leman Seçmeer kutlama pastas›n› kesti.

DERS: ÇOCUKLARIMIZIN GELECE⁄‹

KONU: KURBAN BA⁄IfiLARINIZLA UMUT OLDU!

Tüm ba¤›flç›lar›m›za Kurban Bayram›’nda
yapt›klar› ba¤›fllar nedeniyle teflekkür ederiz.
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Darüflflafaka, Türkiye’nin en köklü
sosyal sorumluluk hareketlerinden biri
olarak kabul ediliyor. Bu kültür içinde
yetiflen Darüflflafakal› çocuklar, bu kez
de kendileri bir toplumsal sorumluluk
projesine imza atarak Darüflflafaka’dan
mezun olan ve üniversiteyi kazanan
a¤abey ve ablalar›n›n e¤itimlerine
destek olmak için sahneye ç›kt›lar. 

Ö¤renciler ilk kez 2007-2008 ö¤retim
y›l› sonunda sahnelenen ve büyük
be¤eni toplayan "Oliver" müzikalinin 24
Aral›k’ta yap›lan gösterisini
Darüflflafakal›lar Derne¤i yarar›na
sahnelediler. Elde edilen 6 bin TL geliri
Darüflflafakal›lar Derne¤i’ne
Darüflflafakal› üniversite  ö¤rencilerine

Darüflflafakal› ö¤rencilerden
bir sosyal sorumluluk örne¤i

burs olarak kulland›r›lmak üzere
ba¤›fllad›lar. 

25 Aral›k’ta yap›lan ikinci gösteriyi ise
Sar›yer ilçesindeki ilkö¤retim
ö¤rencileri ve Ça¤dafl Yaflam›
Destekleme Derne¤i’nin destekledi¤i
ö¤rencilerden oluflan 11-18 yafllar›
aras›ndaki 800 ö¤renci izledi.

Darüflflafaka’dan büyük
prodüksiyon
Gösteride; 120 sahnede, 40 sahne
arkas›nda olmak üzere 160 ö¤renci
görev ald›. Bu prodüksiyonun sahneye
konmas› için 30 ö¤retmen 400 saat
boyunca ö¤rencilerle birlikte çal›flt›.
Yetiflkin bir birey olana kadar toplumun

maddi ve manevi deste¤iyle yetiflen
ö¤rencilerin çok de¤erli bir amaç için
sahneledikleri müzikal, izleyiciler
taraf›ndan büyük alk›fl toplad›.

‹fl Bankas› kültüre deste¤ini
sürdürüyor
Türkiye ‹fl Bankas›, ‹fl Sanat Kültür
Merkezi’ni her iki gösterim için de
ö¤rencilere tahsis ederek müzikalin
tüm teknik giderlerini üstlendi. Böylece
çocuklar›n ayd›nl›k gelece¤i için “81
ilden 81 ö¤renci” projesi ile e¤itim
alan›ndaki en kapsaml› sosyal
sorumluluk hareketini bafllatan ‹fl
Bankas› bu deste¤iyle, çocuklar›n
sanatla iliflkilerinin güçlenmesi ad›na
anlaml› bir ad›m daha att›.

Oliver müzikali 24-25 Aral›k tarihlerinde ‹fl Sanat Kültür Merkezi’nde yap›ld›. ‹lk günkü
gösterinin geliri Darüflflafaka’dan mezun üniversitelilere ayr›l›rken ikinci gün düzenlenen
gösteri ise Sar›yer ilçesindeki ilkö¤retim okul ö¤rencileri ve ÇYDD ö¤rencileri için sergilendi.
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2009’u Rezidanslar’da karfl›lad›k

Yakac›k ve fienesenevler Rezidans sakinleri y›lbafl›n› bir arada kutlarken, Urla Rezidans sakinleri de yeni y›la birlikte girdiler.

Maltepe Rezidans’taki y›lbafl› kutlamas›nda Lale ve Güven And›ç çifti özel bir dans gösterisi sundular. 

Maltepe ve Yakac›k Rezidanslar›’nda
düzenlenen y›lbafl› kutlamalar›yla Rezidans
sakinleri 2009’u birlikte e¤lenerek
karfl›lad›lar. fienesenevler Rezidans
sakinleri de Yakac›k’da yap›lan y›lbafl›
balosuna kat›ld›lar. Baloda keyifli anlar
yaflan›rken, canl› müzik eflli¤inde y›lbafl›
yeme¤i yenildi ve geçmifl y›llar an›ld›.
Yeme¤in ard›ndan orkestran›n çald›¤›
müziklerle dans eden Rezidans sakinleri,
bu özel gecede bir arada olman›n
mutlulu¤unu yaflad›lar. Rezidans sakinleri
yeni y›l›n ilk saatlerinde sa¤l›k ve baflar›

dolu bir y›l temennisinde bulundular. 
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m ve Baflkan Vekili
Beflir Özmen, Yönetim Kurulu Üyesi O¤uz
Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi F›rat Tekin ve
efli Ayfle Tekin, Genel Sekreter Adnan
Dovan ile Kaynak Gelifltirme ve ‹letiflim
Koordinatörü Ahmet Çakaloz ve Bafl Hukuk
Müflaviri ‹nci Ercan Rezidans sakinlerini
y›lbafl› gecesi de yaln›z b›rakmad›. Her iki
Rezidans› da ziyaret eden Y›ld›r›m ve
Özmen ba¤›flç›lar›n yeni y›l›n› kutlayarak,
onlarla birlikte e¤lendi. Ayr›ca yöneticilere,

Rezidanslar›n yo¤un bak›m ünitelerini de
ziyaret ederek, iyi y›llar temennisinde de
bulundular.

Minik eller kocaman sevgi yaratt›
Darüflflafakal› ö¤rencilerin yapt›¤› hediye
seramik heykeller, Rezidans sakinlerini
farkl› bir atmosfere tafl›d›. Her bir
Rezidans sakinine Darüflflafakal›
ö¤renciler taraf›ndan haz›rlanan bu
anlaml› hediyeler, okulun Kurumsal
Geliflim Koordinatörü Robert Grider
arac›l›¤›yla iletildi.
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Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’n›n
kütüphanesi, bir Darüflflafaka ba¤›flç›s›
olan Bedriye K›n›k’›n okula yapt›¤› ba¤›flla
yenilendi. Merhum efli Mustafa Nuri
K›n›k’›n vasiyetini yerine getiren Bedriye
K›n›k, 18 Aral›k’ta gerçeklefltirilen
Mustafa Nuri K›n›k Kütüphanesi’nin
aç›l›fl›nda duygu dolu anlar yaflad›.

Aç›l›fla Darüflflafaka Yönetim Kurulu
Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m, Darüflflafaka
Baflkan Vekili Beflir Özmen,
Darüflflafakal›lar Derne¤i Baflkan› Orhan
Yalç›n Gültekin, Türkiye ‹fl Bankas›
Kurumsal ‹letiflim Müdürü Suat Sözen’in
yan› s›ra Darüflflafakal›lar ve ba¤›flç›lar da
kat›ld›. Aç›l›fl s›ras›nda kütüphaneye çok
say›da kitap ba¤›fl› da yap›ld›.

Bir vasiyet bir kütüphanede
hayat buldu

Bedriye K›n›k’tan k›sa ama
duygu yüklü bir konuflma
Zekeriya Y›ld›r›m’›n daveti üzerine
aç›l›fla kat›lan Darüflflafakal›larla
duygular›n› paylaflan Bedriye K›n›k,
“Çok güzel bir kütüphane, gerçekten
çok duyguland›m. Hislerimi tarif
edemem. Herkese çok teflekkür
ederim” dedi. Yo¤un duygular içinde
olmas› nedeniyle konuflmas›n› k›sa
kesmek zorunda kalan Bedriye K›n›k,
salonda bulunanlara da duygulu anlar
yaflatt›. Merhum Mustafa Nuri K›n›k’›n
mesai arkadafl› olan Baflak Sigorta eski
Genel Müdürü Muzaffer Bilgili’nin de bir
konuflma yapt›¤› aç›l›flta Mustafa Nuri
K›n›k’›n çal›flma biçimi ve flahsiyetiyle
ilgili anekdotlar anlat›ld›. Bilgili ayr›ca,

“Ç›nar Kurulufl” tan›mlamas›n› yapt›¤›
Darüflflafaka’ya da  bu güzel gün ad›na
teflekkür etti. 

Bir vasiyet yerine getirildi 
Bu duygu dolu konuflmalar›n ard›ndan
aç›l›fla kat›lanlar Darüflflafakal›
ö¤renciler eflli¤inde kütüphaneyi gezdi.
Kitaplar incelendi ve eski dostlar küçük
gruplar oluflturarak, bu özel güne flahit
olman›n mutlulu¤unu paylaflt›lar.
Kütüphanenin aç›l›fl›na kat›lanlar
aras›nda biri vard› ki o, sessiz sedas›z
kitaplar aras›nda dolafl›yordu. Onun
yaflad›¤› duygular› elbette ki salonda
bulunanlar tamam›yla anlayamazd›.
Duygu yüklü ve gururluydu. ‹leri yafl›na
ra¤men dik durmaya çal›fl›yor, zorlukla

yürüyor ama gururu gözlerinden
okunuyordu. O, Bedriye K›n›k’t›: Mustafa
Nuri K›n›k’›n  45 y›ll›k efli. Kütüphanenin
girifl kap›s›nda yaz›yordu flimdi merhum
kocas›n›n ad›. T›pk› vasiyet etti¤i gibi.
Ölmeden bir hafta önce Bedriye
Han›m’a, “Befl - on kuruflumuz var.
Bunu mutlaka e¤itime harcayacaks›n”
demiflti. Bu bir vasiyetti. Bugün bir
kütüphane aç›l›fl›ndan çok bir vasiyetin,
bir vazifenin yerine getirildi¤i gündü
Bedriye Han›m için.

Bir subay çocu¤uydu Mustafa Nuri Bey.
Babas›n› savaflta kaybetmifl, ablas›yla
hayat mücadelesine at›lm›flt› çocuk
yaflta. ablas›n› da kaybedince yaln›z
kalm›fl ve kendisine yard›m elini uzatan
bir beyefendi vas›tas›yla ‹zmir’de yat›l›
okumufltu. Burada da bir
ö¤retmeninden yak›nl›k görmüfl ve onun
sayesinde e¤itimine ‹stanbul’da devam
etmiflti ö¤rencilik hayat›. Ö¤retmeninin
birçok yard›m›n› alm›flt›.
Beslenmesinden giyimine kadar. “Daha
sonra çok arad›k o ö¤retmeni
rahmetliyle, ama bir türlü bulmay›
baflaramad›k. Vefa borcunu ödemek
istiyordu eflim ona. Görüp, elini öpmek
istiyordu” diyor Bedriye Han›m eflini
anlat›rken. 

Belki de Mustafa Nuri Bey böyle
ödemek istedi vefa borcunu
ö¤retmenine. Onu bulamad›, teflekkür
edemedi ama e¤itime destek verdi. El
uzatt›, ö¤retmeninden ö¤rendi¤i gibi
ö¤renmek, okumak, üretmek isteyen
çocuklara.  

“Eflimin ad› e¤itimle yaflas›n”
Sa¤l›¤›nda her fleyini Darüflflafaka’ya
ba¤›fllam›flt› Mustafa Nuri Bey. Ama
kitaplar ve kütüphane daha sonra
yap›lacak ifllerdi. Bedriye ve Mustafa
Nuri K›n›k çifti ayn› fleyleri
düflünüyorlard›. “Kitaplar varislere
kald›¤›nda, bir k›ymeti olacak m›?”
‹timat ettikleri bir yer olmal›yd› ba¤›fl
yapacaklar› yer. Bedriye Han›m’›n
deyifliyle, güvenilecek kaç tane kurum
kalm›flt› ki bugün? Tabi ki
Darüflflafaka’ya baflvuracakt›. Eflinin
vefat›ndan sonra Darüflflafakal›
yetkililerle görüflüp iste¤ini söyledi
Bedriye Han›m, “Öyle bir fley yap›n ki
onun ad› e¤itimle birlikte an›ls›n ve
yaflas›n“ dedi ve bu güzel proje ç›kt›
ortaya. Ve flimdi eflinin ad›n› tafl›yan
kütüphaneyi a¤›r a¤›r dolafl›yor ve flu
sözcükler dökülüyor dudaklar›ndan;
“Böyle bir günü yaflatt›lar bana. Benim
yafl›mda biri için çok önemli birfley bu.
Çok önemli birfley.”

Sürekli ayn› kelimeleri tekrar ediyordu
kütüphaneyi dolafl›rken Bedriye Han›m,
“Bu kadar çok gururlanaca¤›m› hiç
düflünmemifltim. Bu nas›l bir duygu, bu
ne gurur böyle. Harikulade yap›lm›fl. Bu
kadar güzel birfley yap›ld›¤›na
inanam›yorum. Çok güzel.”

E¤itim için el ele
Aç›l›flta bu önemli günün
mimarlar›ndan biri olan Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar› Müdürü Nilgün
Akal›n, birçok kiflinin eme¤iyle
gerçeklefltirilen projenin geliflim

sürecini anlatt›. Kütüphanenin haz›rl›k
aflamas›yla ve donan›m›yla ilgili önemli
bilgiler veren Akal›n, “Biz bu kütüphane
aç›l›rken, öncelikle dünyada
kütüphanecilik hangi aflamada, bu
alanda neler yap›l›yor, dünyadaki okul
kütüphaneleri nas›ld›r araflt›rd›k. Di¤er
yandan da 145 y›lda Darüflflafaka’n›n
kütüphanesi nereden nereye gelmiflti,
diye bakt›k”. 1940’l› y›llarda 11 bin 500
kitab› olan Darüflflafaka’n›n bugün 20
bin kitab› var. Bu say› ‹fl Bankas›’n›n da
katk›lar›yla 25 bini buluyor.
Kütüphanede 5 bin yabanc› yay›n
bulunuyor. Peki, Kütüphanemizi nas›l
daha ça¤dafl yapabiliriz diye de
düflündük ve üniversite kütüphanelerine
giderek araflt›rmalarda bulunduk.
Edindi¤imiz bilgiler ›fl›¤›nda, bu bilgi ve
teknoloji ça¤›na yak›flan, hem
bilgisayarlar›n hem de multimedyan›n
bulundu¤u bir kütüphane oluflturduk.
Üniversitelerden, mimarlardan yard›m
ald›k. 23 süreli yay›n›m›z var. Biz bunu
123 süreli yay›n haline getirmek
istiyoruz” diyerek törene kat›lan herkesi

“Bu kadar çok
gururlanaca¤›m› hiç
düflünmemifltim. Bu nas›l
bir duygu, bu ne gurur
böyle. Harikulade
yap›lm›fl. Bu kadar güzel
birfley yap›ld›¤›na
inanam›yorum. 
Çok güzel.”

Yapt›¤› ba¤›flla Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’n›n kütüphanesini yenileten 
Bedriye K›n›k, hem eflinin vasiyetini yerine getirdi hem de ça¤dafl bir Türkiye için yar›nlara
destek olman›n gururunu yaflad›. 

Bedriye K›n›k

Bedriye K›n›k kütüphane aç›l›fl›na kat›lanlarla bir aradaBedriye K›n›k kütüphane aç›l›fl›na kat›lanlarla bir arada

Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m, Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› Genel Müdürü Nilgün Akal›n, Bedriye
K›n›k ve k›z› It›r K›n›k’la Mustafa Nuri K›n›k Kütüphanesi’nin aç›l›fl›n› yapt›
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kitap ba¤›fl›na destek olmaya ça¤›rd›.
Ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin Türkçe
ve yabanc› dilde okumay› istedikleri
yay›nlar› listelediklerini belirten Akal›n,
ö¤retmenlerin listeleme çal›flmas›n›
bafllatt›klar›n› da söyledi. Akal›n, baflta
Bedriye K›n›k ve k›z› It›r K›n›k olmak
üzere bu kütüphanenin
oluflturulmas›nda eme¤i geçen herkese
teflekkür etti. Aç›l›fl törenine
Darüflflafaka E¤itim Kurumu
ö¤retmenleri, Darüflflafaka Cemiyeti
üyeleri ve K›n›k ailesinin yak›nlar›
yapt›klar› süreli yay›n ve kitap
ba¤›fllar›yla kütüphaneye katk›
sa¤lad›lar.

Yaln›zca bir kütüphane de¤il,
ça¤dafl bilgi merkezi 
‹fl Bankas›’n›n 5 bin adetlik ba¤›fl›yla kitap
say›s› 25 bini bulan Mustafa Nuri K›n›k
Kütüphanesi,  500 m2’lik bir alana sahip.
23 bilgisayar, bir fotokopi makinas›, bir
DVD player ve bir  plazma televizyon
bulunan kütüphanede Darüflflafakal›
ö¤rencilerin bilgiye kolayl›kla ulaflmas›
için gerekli her fley düflünülmüfl.
Ö¤renciler, kütüphanenin multimedya
alan›nda autocad ve animasyon
programlar›n› kullanarak film
üretebilecek ve televizyon
izleyebilecekler. Aç›l›fla kat›lanlara bu
projenin gerçekleflme hikayesini anlatan
Zekeriya Y›ld›r›m yapt›¤› konuflmada,
“Darüflflafaka’n›n bir buçuk as›r boyunca

yaflamas›n› sa¤layan üç önemli özelli¤i
var. ‹lki köklerine ve geleneklerine ba¤l›
olmas›, bir di¤eri ça¤a ayak
uydurabilmesi ve yenilikçili¤i. Bu
kütüphaneyi yenileyerek okulumuzun
kalbini yeniledik. Çocuklar›m›z›
sorgulayan, soru sormas›n› bilen
araflt›rmac› gençler olarak
yetifltirmemizin önemli bir arac› olan bu
kütüphaneyi açarak, yenilikçi yan›m›z için
önemli bir örnek ortaya koyduk.

Üçüncüsü ise Darüflflafaka’ya gönül
vermifl ba¤›flç›lard›r. Darüflflafaka
hayat›n› sürdürebilmesini de¤erli
ba¤›flç›lar›na borçludur. ‹flte bunlardan
biri de Mustafa Nuri K›n›k’t›r. Merhum
K›n›k, geliflen Türkiye’nin geliflen
sektörlerinde önemli görevlerde
bulunmufl biri. Sosyal güvenlik
kurumlar›n›n geliflmesi aflamas›nda, Türk
otelcili¤inin bat› standartlar›na
ulaflmas›nda, Türkiye’de  o günler için
emekleme döneminde olan sigortac›l›¤›n
geliflmesinde çok önemli üst görevler
bulunmufl. An›lar›yla yaflayan de¤erli efli
Bedriye Han›m ve k›z› It›r Han›m, Mustafa
Nuri Bey’in ismini bir e¤itim projesiyle
yaflatmak istediklerini belirttiler. Biz de
kütüphanemizi yenileme hedefindeydik.
Bu iki hedef bir araya gelince, kütüphane
projesi ortaya ç›kt›. Mustafa Nuri Bey’in
ad›n› bu kütüphaneye vermekten gurur
duyuyoruz” dedi. ‹fl Bankas›’na da yapt›¤›
kitap ba¤›fl›ndan dolay› teflekkürlerini
sunan Y›ld›r›m, “81 ilden 81 ö¤renci”
projesiyle önemli bir ifl birli¤i
bafllatt›¤›m›z ‹fl Bankas›’n›, e¤itim ad›na
att›¤›m›z her yeni ad›mda yan› bafl›m›zda
görmek bize cesaret veriyor. Bu destekle
çok daha fazla mesafe kaydedece¤iz”
sözleriyle bu iki büyük kurumun ifl
birli¤inin devam edece¤i mesaj›n› verdi.
Bu özel günün anlam›n› ortaya koyan
konuflmalar›n ard›ndan Zekeriya Y›ld›r›m,
Bedriye K›n›k’a bir teflekkür plaketi
sundu.
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‹lkokulu ‹zmir’de yat›l› olarak bitiren
Mustafa Nuri K›n›k, ortaokul ve liseyi
de ‹stanbul’da yat›l› olarak okudu.
Yüksek Ticaret Lisesi Ekonomi
bölümünden mezun oldu. Liseden
sonra ‹sviçre’ye giderek ekonomi
e¤itimi ald›. 

Türkiye’ye döndükten sonra, finans
sektöründe önemli görevlerde
bulunan ve daha sonra Emekli
Sand›¤›’na geçen Mustafa Nuri K›n›k,
aralar›nda ‹stanbul Hilton, Tarabya
Oteli, ‹zmir Efes, Bursa Çelik Palas
ve Ankara Stad Oteli de olan birçok
tesisin yap›m› s›ras›nda Genel Müdür
olarak görev yapt›. Yüksek Murakabe
Kurulu’nda ve 1961 Anayasas›’n›
haz›rlayan Kurucu Meclis’te üye
olarak bulundu. Sonraki y›llarda

Oyak Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve
Baflak Sigorta’da Genel Müdür olarak
görev yapt›.

Darüflflafaka’ya ba¤›fllar
6 yafl›nda iken anne ve babas›n›
kaybetmifl olan Mustafa Nuri K›n›k,
Darüflflafaka’da okuyan çocuklara
yak›nl›k duymufl, onlara destek olmay›
arzu etmifl. Bu amaçla, sahip oldu¤u
çok say›da gayr›menkulü kendisi ve
ailesi ad›na, gönül vermifl oldu¤u
Darüflflafaka’ya ba¤›fllam›fl.

Daha sonra efli Bedriye K›n›k ve k›z› It›r
K›n›k, Darüflflafaka yetkililerine babalar›
ad›na e¤itim alan›nda bir fley yapmak ve
ismini yaflatmak istediklerini söylediler.
Böylelikle bugün hayata geçen
kütüphane projesi do¤mufl oldu.

Mustafa Nuri K›n›k (1908 - 2005)

NASIL BA⁄Ifi YAPAB‹L‹RS‹N‹Z?

0212 276 50 35

5. 7 GÜN 24 SAAT ATM’LERDEN BA⁄Ifi
Garanti Bankası ATM’lerinden “baıfl” menüsü aracılı›yla “1863-Darüflflafaka’ya,Yapı ve Kredi Bankası ATM’lerinden “ba›fl” menüsüaracılııyla
“Darüflflafaka 1863”e 7 gün 24 saat baıfl yapabilirsiniz

6. 7 GÜN 24 SAAT TELEFON BANKACILI⁄I
Akbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, HSBC, Finansbank, ‹fl Bankası (Kozyataı fiubesi’nin adını veya 1206 Kodunu belirterek) telefon
bankacılıı aracılıı ile Darüflflafaka Cemiyeti 1863’e 7 gün 24 saat ba›fl yapabilirsiniz.

Baflak Sigorta Eski Genel Müdürü Muzaffer
Bilgili, Zekeriya Y›ld›r›m ve Bedriye K›n›k
Baflak Sigorta Eski Genel Müdürü Muzaffer
Bilgili, Zekeriya Y›ld›r›m ve Bedriye K›n›k
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Darüflflafakal›lar okulda
bulufluyor!

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’n›n
düzenledi¤i  buluflmalarda
Darüflflafakal›lar hem uzun zamand›r
görmedikleri arkadafllar›n› görme f›rsat›
buluyor hem de kurumlar›nda yaflanan
geliflmelerle ilgili bilgilendiriliyorlar. Eski
günlerini yaflama f›rsat› bulan mezunlar
böylece okulun son durumuyla ilgili fikir
sahibi de oluyorlar. Darüflflafakal›lar bu
toplant›larda, okuldaki geliflmelerle ilgili
ayr›nt›l› bir sunum yapan Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar› Genel Müdürü Nilgün
Akal›n’dan detayl› bilgi alma f›rsat›n› da
buluyorlar. 

Darüflflafakal›l›k ba¤› bu
toplant›larla güçleniyor
‘Darüflflafakal›lar Bulufluyor’ etkinli¤i 22
Ekim’den bu yana her 10 günde bir ayr›
bir dönemi buluflturuyor. Bu
buluflmalar›n 4’üncüsü 3 Aral›k’ta,
5’incisi ise 17 Aral›k’ta Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’n›n toplant› salonunda
gerçekleflti. 1977- 67 ve 1966- 56
mezunlar›n› bir araya getiren
buluflmalar, kat›l›mc›lara Darüflflafaka
mensubu olman›n gururunu bir kez
daha yaflatt›. Hepsi Fatih’teki okulda
okumufl olan mezunlar önce Genel

Müdür Nilgün Akal›n’›n  yapt›¤› sunumu
dinlediler. Akal›n’a okulla ilgili sorular
da yönelten Darüflflafakal›lar,
toplant›n›n ard›ndan okulda geleneksel
yemeklerini yediler ve binay› gezdiler. 

Kardefllerinin s›ralar›na oturarak okul
y›llar›na geri dönen mezunlardan
baz›lar›, 1994 senesinde infla edilen yeni
binaya ilk kez gelmenin heyecan›n› da
yaflad›. Oldukça keyifli bir atmosferde
gerçekleflen toplant›lar, mezunlar›n
daha s›k gelme sözü vererek okuldan
ayr›lmalar›yla son buldu.

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›, ilk kez bu y›l gerçeklefltirilen ‘Darüflflafakal›lar Bulufluyor’
etkinli¤i Darüflflafaka mezunlar›n› bir araya getiriyor.

Borusan Otomotiv’de BMW Grubu
Genel Müdürü’yüm. Biz
Darüflflafakal›lar her zaman
görüflüyoruz. Yaz tatilinde, hafta
sonlar›nda hep birlikteyiz. Ben
Fatih’teki okulda okudum. Bu okula
da zamanla gide gele ›s›nd›m. fiimdi
sanki burada okumufl gibiyim.

Eflref Biry›ld›z (1973 mezunu) Engin Tayfun (1973 mezunu) Y›lmaz Öder (1974 mezunu)

Darüflflafakal›lar kardeflten ötedir
insan kardefliyle bulufltu¤unda ne
hissederse biz de onu hissediyoruz
bu buluflma günlerinde. fiu an sahip
oldu¤um sosyal konumda, ben
Darüflflafakal›y›m dedi¤imde kimse
inanm›yor. Bu da bana büyük bir
zevk veriyor. 

Arkadafllarla birbirimize çok
ba¤l›y›z. Her zaman birlikteyiz. Hem
dernek hem Darüflflafaka hem de
özel olarak sürekli görüflüyoruz.
Darüflflafaka’dan gelen arkadafll›¤›
kaybetmedik. Biz Fatih’te okuduk. O
günleri ve oradaki arkadafllar›m›
unutmam mümkün de¤il.

Davut Ökütçü (1965 mezunu)

Darüflflafaka’n›n bana verdi¤i mükemmel e¤itim
sayesinde flimdi Bo¤aziçi Üniversitesi olan Robert
Koleji’nde okudum. 32 y›l Koç Holding’in bünyesindeki
flirketlerinde, yönetim kurulu baflkan yard›mc›l›¤› da
dahil olmak üzere de¤iflik kademelerde görev yapt›m.
Darüflflafaka ile ba¤›m› hiç koparmad›m. Hayat›mdaki en
önemli fleylerden biri Darüflflafakal› olmak. E¤itimimi
destekleyen Darüflflafaka olmasayd›, Diyarbak›r’›n en
fakir mahallesinden gelip, Türkiye’nin en büyük
holdinginin üst düzey yöneticisi olmay› hayal bile
edemezdim. Darüflflafaka ile sürekli iç içeyim. Yurt
d›fl›nda oldu¤um dönemlerde bile bu hep böyle oldu. 
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Ergün Banko¤lu (1962 mezunu)

Darüflflafaka bizim yaflant›m›z› de¤ifltiren kurumdur.
ODTÜ’de okudum ve kimya mühendisi oldum. 28 y›l
çal›flt›¤›m Unilever’den emekli oldum. Darüflflafaka
olmasayd› belki de bunlar›n hiçbiri gerçekleflmezdi.
Darüflflafaka’yla ba¤›m›z› hep koruyoruz. Bu nedenle
nerede bir aktivite varsa kat›lmaya özen gösteriyoruz.
Pilav günlerine kat›lmak, basket maçlar›n› seyretmek,
tesislerinden yararlanmak olsun ben Darüflflafaka’yla
ba¤›m› hiç koparmad›m. Daçka ruhunu korumaya
çal›fl›yoruz. Bugünkü toplant›y› son derece yararl›
buldum. Verilen bilgilerden Darüflflafaka’n›n iyi yönde
ilerledi¤i anlafl›l›yor. 

1966-56 mezunlar› Darüflflafakal› ö¤rencilerle bir araya geldiler. Onlarla s›ralara oturdular ve yemek yiyerek an›lar›n› paylaflt›lar.



Yeni yaflam evinizde sizi bekliyoruz...

Evim evim güvenli evim
‹nsano¤lu sahip olduklar›yla duygusal bir ba¤ kuruyor. En çok da yaflad›¤› mekana, topra¤a güçlü duygular besliyor. ‹flte bu
nedenle de her yere “evim” diyemiyor, her gitti¤i yerde de rahat edemiyor.  

Darüflflafaka Rezidanslar›
Darüflflafaka Rezidanslar› daha en bafltan kendi kiflisel alanlar›n› koruyarak yaflanabilecek s›cak büyük bir ev olarak tasarland›.
Yapay de¤il, zevkli; modern ama s›cak, büyük ama güvenli bir yaflam alan› yaklafl›m›yla yola ç›k›ld›. fiimdi Rezidanslar, burada
yaflamay› seçen sakinleri için bir yandan s›cak bir ev ortam› olurken, di¤er yandan da tüm gereksinimlerini karfl›lad›klar›
güvenli bir yaflam alan›.

Ömür boyu mutlu bir yaflam için Darüflflafaka Rezidans’ta sizleri bekliyoruz. Rezidanslar›m›z ile ilgili
detayl› bilgi almak ve Rezidanslar›m›z› gezmek için lütfen sizi aray›n sizi evinizden ald›r›p
Rezidanslar›m›zda konuk edelim.

Yakac›k Rezidans› daha genifl bir alanda
‹stanbul’un tepelerinden birinden flehre bak›yor.
Adalar ve beraberinde Marmara öylesine yak›n ki
Yakac›k tepesinden adeta deniz havas›n›
soluyorsunuz.

Tüm Rezidanslar›n mefruflat›nda gösterilen
önem Yakac›k Rezidans›’nda kendini tüm
detaylarda gösteriyor. ‹lerleyen yafl›n getirdi¤i
fiziksel performans düflüklü¤ünü sorun etmeden
yaflaman›n keyfini Yakac›k Rezidans›’nda her an
ç›karabilirsiniz.

Yakac›k Rezidans›

Yafl›n ilerlemesi yaflamdan kopmak anlam›na gelmez.
fiehrin merkezine daha yak›n olmak ve dostlarla
kendi evinizdeymiflçesine yarenlik etmek flimdi
fienesenevler Rezidans›’nda yaflayanlar için mümkün.
Hayal edin, dostlar›n›z› 5 y›ld›zl› bir otelde yetkin
hizmetlilerin servisiyle a¤›rlamakta siz de sohbet
etmektesiniz. Dostlar sizi yormad›klar› için, siz onlar›
gönlünüzce a¤›rlad›¤›n›z için memnunsunuz. Ne
dersiniz, bu kadar konfor bir arada, fienesenevler
Rezidans›’na gidip bakmaya de¤mez mi?

fienesenevler Rezidans›

Maltepe Rezidans›’n› di¤erlerinden farkl› k›lan
sa¤l›k alan›na yapt›¤› büyük yat›r›m. Tüm
Rezidanslarda kalan sakinlere hizmet sunarken,
d›flar›dan gelen taleplere de yan›t veren sa¤l›k
üniteleriyle Maltepe Rezidans›, ülkemizdeki en
geliflmifl sa¤l›k hizmetinden birini sunmakta.
Elbette Maltepe Rezidans›m›z’da öne ç›kan sadece
sa¤l›k üniteleri de¤il. Hobi odalar› Rezidans
sakinlerinin sosyalleflmesine vesile olurken, pek
çok dostlu¤un bafllang›c›n› da oluflturuyor.

Maltepe Rezidans›

Büyük flehrin karmaflas› beni yordu
diyenlerdenseniz, sizi Urla Rezidans›’na alal›m.
Büyük flehrin kokusundan, gürültüsünden
s›k›ld›m diyorsan›z, sizi Urla Rezidans›’n›n
bahçesine davet edelim. Daha sakin bir ortamda
kendime daha fazla zaman ay›rmak istiyorum
diyenlere önerimiz Urla Rezidans› olacakt›r. 

Urla Rezidans›

Ça¤r› Merkezi (0216) 444 1863 
Kurumsal ‹liflkiler Direktörü Rezidans Sorumlusu ‹lknur Kuzgun

Cep: 0532 264 86 58  ikuzgun@darussafaka.org 
• www.darussafaka.org • e-mail darussafaka@ darussafaka.org
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Ege’de güvenli bir liman

Burada kalan
üyelerimizin hepsi
güvenli bir yerde olman›n
mutlulu¤unu yafl›yor.
Do¤al olarak yeni bir
yaflama geçmek çok kolay
olmasa da “sanki
y›llard›r burada
yafl›yoruz, öyle
hissediyoruz” diyorlar.
‹ki senedir buraday›m,
adaptasyon s›k›nt›s›
çeken üyem hiç olmad›.
Ba¤›fl›n e¤itime olan
katk›s› onlara ayr›ca
mutluluk veriyor.

Darüflflafaka hem misyonuyla hem de
146 y›ll›k geçmifliyle Türkiye’nin köklü
e¤itim kurumlar›ndan. Bu kurumu
ayakta tutan elbette ilk baflta kardefllik
ve sevgi ve bu duygularla yap›lan
ba¤›fllar. Rezidanslar da, bu kuruma
gönül veren ba¤›flç›lar için kurulmufl
büyük ve s›cak bir yuva. 

Yafl› ilerlemifl olan ba¤›flç›lar burada
hem Darüflflafaka’ya ba¤›fl yaparak
Türkiye’nin yar›nlar›na destek olman›n
huzurunu hem de güvendikleri bir

Çam a¤açlar›n›n kuytusunda kufl seslerini dinlerken soluklan›n. Tabiat anan›n cömertçe
sundu¤u oksijeni içinize çekin. A¤açlar aras›na zarifçe serpifltirilmifl flezlonglara uzan›n ve bu
olanaklara sahip oldu¤unuz için flükredin çünkü Urla Rezidans›’ndas›n›z.
fiehrin karmaflas›ndan s›k›lanlar ve daha sakin bir yaflam› seçenler Urla Rezidans›’n› tercih
ediyorlar.

kurumun Rezidanslar›nda, aile
ortam›nda bulunman›n mutlulu¤unu
yafl›yorlar.

Bu Rezidanslardan biri de Urla’da. Urla
Rezidans› Kurum Müdürü Tülay Baysal
söyleflimizde Urla’n›n huzurlu, sayg›n
ve güvenilir atmosferi ile Darüflflafaka
Rezidans’ta yap›lan çal›flmalar›n
sonuçlar›n› anlatt›. 

Kuruma katk› sa¤lamak ilk hedefim
Tülay Baysal Ankara do¤umlu.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Sosyal Çal›flma
Bölümü’nden mezun. E¤itim ve
çal›flma hayat› Ankara’da geçen
Baysal, Erdemir Ankara Bölge
Müdürlü¤ü’nde, Taksim Otelcilik
A.fi.’de görev yapar. Erdemir Demir
Çelik’den emekli olduktan sonra,
2006’da Darüflflafaka Cemiyeti
bünyesinde çal›flmaya bafllayan Baysal,
Sorumlu Müdür ve Kurum Müdürü
olarak iki seneden bu yana Urla
Rezidans›’nda görev yap›yor.

Urla Rezidans›’n›n organizasyon
yap›s›yla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Urla Rezidans’ta 18 personelle hizmet
veriyoruz. Rezidans yönetimi idari,
sa¤l›k ve teknik olmak üzere üç
departmandan olufluyor. Temizlik,
güvenlik ve yemek hizmetleri d›flar›dan
al›n›yor. 

Rezidans›m›zda toplam 171 odam›z
bulunuyor. 2006 itibariyle sakinlerimizi
a¤›rlamaya bafllad›¤›m›z
Rezidans›m›zda flu anda odalar›m›z›n
38’i dolu ve üç tip odam›z var: Standart,
1 odal› ve 2 odal› suit. Bunun d›fl›nda
havuz, fitness, bilardo, hobi, oyun,
internet, TV ve sa¤l›k odas› resim
atölyesi, kütüphane ve otel odalar›m›z
bulunuyor. 

Etkinliklerinizden söz eder misiniz?
Rezidans yeni oldu¤u için tan›t›m
a¤›rl›kl› etkinlikler yap›yoruz. De¤iflik
sivil toplum kurulufllar›na kokteyl,
yemek gibi organizasyonlar
düzenliyoruz. Üye say›s› az oldu¤u için
bu organizasyonlar ayn› zamanda
üyelerimiz için de aktivite oluyor.
Bunun d›fl›nda üyelerimize yönelik
çevre gezileri düzenliyoruz. Servis
arac›m›zla her gün Urla’ya, haftada bir
gün ‹zmir’e servis yap›yoruz. 

Rezidanslara üye olmak için hangi
flartlar› yerine getirmek gerekiyor?
Rezidanslara üye olmak için ba¤›fl
yapmak gerekiyor. Be¤enilen oda tipine
efl de¤er ba¤›fl ve 65 yafl yeterli oluyor.
Ba¤›fl gayrimenkul ya da nakit
olabiliyor. 

Rezidansta kalan üyelerinizden
bahseder misiniz?
Urla Rezidans’ta kalan üyelerimizin yafl
ortalamas› 70-75, en yafll› üyelerimiz
93 yafl›nda. Tek kalan üyelerimiz
ço¤unlukta. Üyelerimiz aras›nda üç
çift de bulunuyor. 

Rezidanslar› huzurevlerinden ay›ran
özellikler nelerdir?
Rezidanslar› huzurevlerinden ay›ran en
önemli özellik, e¤itime yap›lan ba¤›fl.
Hem e¤itime katk›da bulunuyor ve
manevi huzur duyuyor hem de insan
hayat›n›n en önemli dönemi olan
yafll›l›k sürecini güvence alt›na alm›fl
oluyorsunuz. Ayr›ca alm›fl oldu¤unuz
hizmet, sa¤l›k dahil bir sistem
oldu¤undan Darüflflafaka’y› ayr›cal›kl›

k›l›yor. Darüflflafaka’n›n 146 y›ll›k
köklü bir Cemiyet olmas› ise en önemli
güvence. 

Rezidanslar ile yurt d›fl›ndaki
benzerleri aras›nda ne fark var?
Yurt d›fl›ndaki Rezidanslardan
fark›m›z, sa¤l›¤›n hizmetlerimize dahil
olmas› ve üyelerini ba¤›fl yoluyla kabul
etmesi. 

Yak›n dönemde yeni projeleriniz
var m›?
fiu an için gündemimizde Urla
Rezidans bünyesinde aç›lacak olan
Özel Bak›m Ünitesi (Nursing Home)
üzerinde çal›flmaktay›z. Ünitenin
tamamlanmas› 2010 y›l›n› bulacak. 

Belli bir yafl›n üzerine gelmifl
kiflilerden söz ediyoruz. Darüflflafaka
Rezidanslar›’n› neden tercih etsinler?
Belli yafl üzeri kiflilerin yaflamlar›n›
sa¤l›k, güven ve huzur içinde
sürdürebilmeleri çok önemli. Bu yönde
hizmet alabilecekleri, güven
duyacaklar› kurumlara ihtiyaçlar› var.
Darüflflafaka Rezidanslar› gerek
verdikleri günlük hizmetlerin
kalitesiyle, gerekse sa¤l›k ve güvenlik
alan›ndaki çal›flmalar›yla insanlar›n
yaflam›n› daha kolay bir hale getiriyor.
Ayr›ca e¤itim gibi kutsal bir misyona
sahip, 146 y›ll›k köklü kurum
Darüflflafaka’ya duyulan güven de
önemli bir tercih nedeni. 

Rezidanslarda yaflamay› seçenlere ve
seçebileceklere neler söylemek
istersiniz?
Yaflamda, gelecekle ilgili de¤iflik
yat›r›mlar yapar›z. Yafll›l›k belki de
hayat›m›z›n en önemli, en ciddiye
al›nmas› gereken dönemi. Yafll›l›¤›n
önemli bir süreç oldu¤unun
fark›ndal›¤› günümüzde giderek
anlafl›lmakta. Dolay›s›yla bu
fark›ndal›kla birlikte yafll›l›k dönemi
güvencesi, Rezidanslara olan talebi
art›rmaktad›r. Bu nedenle
Darüflflafaka, hem hay›rsever
ba¤›flç›lar›n kendi gelecekleri hem de
maddi imkan› olmayan baflar›l›,
yetenekli, yetim çocuklara e¤itimde
f›rsat eflitli¤i sa¤lamak için önemli ve
do¤ru bir adres oldu¤una ben de
yürekten inan›yorum. Eminim ki bütün
bunlar› bilmek pek çok kiflinin
Rezidanslarda yaflama iste¤ini
art›racakt›r.

Urla Rezidans›’ndan sakin bir köfle

Tülay Baysal
Urla Rezidans› Kurum Müdürü
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Darüflflafaka Rezidanslar›’n›n tamam›nda özel olarak
dizayn edilmifl hobi salonlar› var. Bu salonlarda
Rezidans sakinlerinin zamanlar›n› verimli bir flekilde
geçirmeleri için profesyonel e¤itmenler bulunmakta.
Hobi salonlar›nda rölyef, ahflap boyama, boncuk iflleri,
örgü, çiçek düzenleme sanat›, ebru çal›flmalar›,
hamurdan çiçek, seramik ve resim çal›flmalar›
yap›lmakta. Bu ünitelerde yap›lan çal›flmalar için
haftal›k bir plan haz›rlanarak, uzman ö¤retmenler
eflli¤inde gerçeklefltiriliyor. Rezidans sakinlerini
fiziksel ve zihinsel anlamda rahatlatan, ayr›ca
yaflamdan daha çok zevk almalar›n› sa¤layan hobi
üniteleri, ziyaretçilerine sundu¤u zengin hobi
olanaklar›yla ön plana ç›k›yor. 

“Üç senedir burada kal›yorum.
Geldi¤imden beri neredeyse her
gün hobi odalar›n› kullan›yorum.
Özellikle yün örme, ahflap boyama
ve bask› gibi ifllerle u¤rafl›yoruz gün
içinde. Buraya gelmeden önce
örgüyü biliyordum ama ahflap
boyama gibi hocam›z eflli¤inde
ö¤rendi¤im yeni u¤rafllar bana ayr›
bir tat veriyor. Hobilerle u¤raflmak
akl›m› da¤›t›yor, huzur veriyor.
Burada sadece hobilerle
u¤raflm›yoruz, sohbet edip beraber
iyi vakit geçiriyoruz. Yapt›¤›m›z
ürünleri hediye etmenin verdi¤i
keyif de tart›fl›lmaz.”

Bu say›da Maltepe Rezidans›’nda yer
alan hobi salonlar›ndaki keyifli anlara
tan›k olduk.

Kiflisel olarak üretilen ürünler, hobi
odalar›nda sergilenirken sosyal bir
amaca da hizmet etmekte. Rezidans
sakinlerimiz ürettikleri birbirinden fl›k
ürünleri yak›nlar›na hediye ederek
ayr›ca farkl› bir keyif daha
yaflamaktalar. 

Hobi salonlar› 
Maltepe Rezidans›’ndaki atölyede örgü
ve boncuk salonu olarak tasarlanan iki
hobi salonu bulunmakta. Rezidans
sakinlerinin sadece hobilerle u¤raflmak
için de¤il, sosyalleflmek için de

kulland›¤› serbest zaman alanlar› olan
bu salonlar çok ifllevsel. El iflleriyle
u¤raflmay› tercih eden kifliler, sadece
sohbet etmek amac›yla orada
bulunanlarla hofl vakit de
geçirebiliyorlar. Özellikle gün ortas›nda
salonlarda bofl yer bulunam›yor.

Hobilerden gelen sosyal fayda
Maltepe Rezidans sakinleri 2008 y›l›nda
hobi çal›flmalar› dahilinde ördükleri
kazak, bere ve atk›larla, sat›n ald›klar›
eflofman tak›mlar›n›, hiçbir karfl›l›k
beklemeden bir k›z ö¤renci yurduna
gönderdiler. 2007 y›l›nda da benzer bir
çal›flmay› Darülaceze için yapm›fllard›.
fiimdilerde ise y›l sonu mezuniyet
kutlamalar› için bir kermes  planl›yorlar.

Yaflam› daha keyifli hale
getiren u¤rafllar
Hayata anlam katan ve sundu¤u de¤iflik renklerle güzellefltiren hobiler, Darüflflafaka
Rezidanslar›’nda büyük bir zevkle uygulan›yor. Daha önce edindikleri hobilere devam
edenlerle, zevkli yeni al›flkanl›klar edinmek isteyen Darüflflafaka Rezidans sakinleri, kendilerini
hobi ünitelerinde keyifle ifade edecek ürünler ortaya koyuyorlar.

Rölyef ve
ahflap
boyama
çal›flmalar›
kiflilere
fiziksel ve
ruhsal
rahatl›k
sa¤l›yor.

“Burada bulunan hobi odalar›n›n
hepimize pek çok katk›s› var.
Mesela eflim buradan ayr›lam›yor.
El iflleriyle u¤raflmak onun için
büyük bir keyif. Asl›nda ben
hobilerle pek u¤raflm›yorum ama
burada vakit geçirmeyi seviyorum.
Hepimiz için bir sosyalleflme alan›
buras›. Günümüzün bir bölümünü
arkadafllarla beraber sohbet
ederek, gündemi de¤erlendirerek
geçirdi¤imiz keyifli bir alan.
Gözlemledi¤im kadar›yla herkes
burada zaman geçirmekten son
derece keyif al›yor.”

“Darüflflafaka Rezidans’ta
olmaktan zaten büyük bir huzur
duyuyorum. Hobi odalar›na genelde
her gün geliyorum. Ev han›m›
oldu¤um için bofl vakitlerimi örgü
gibi ifllerle de¤erlendirdim bugüne
kadar. Burada da bir süre örgüyle
u¤raflt›m ama flimdi biraz tembellik
yap›yorum aç›kças›. Hobi ünitelerini
daha çok sosyalleflmek için
kullan›yorum diyebilirim.
Hocam›z›n da deste¤iyle hobi
alan›ndaki di¤er çal›flmalara
kat›lmay› düflünüyorum. Zaten bu
kadar çok el yap›m› ürünün
aras›nda bulunmak bile ayr› bir
keyif benim için.”

Hobiler günlük yaflam›
kolay, e¤lenceli ve tad›na
doyulmaz bir hale getiren
günlük u¤rafllard›r. Ahflap
boyama gibi u¤rafllardan
tutun da, evcil hayvan
bak›m›ndan koleksiyon
yapmaya  kadar çok çeflitli
alanlarda gerçeklefltirilebilir.
Günlük s›k›nt›lardan ve
stresten kurtulmak isteyen
kifliler için bafll› bafl›na bir
ç›k›fl yoludur.

E¤itmen Aysun Gazez önderli¤inde Maltepe Rezidans› hobi
ünitelerinde Rezidans sakinleri  keyifli vakit geçiriyorlar

Hirsi Reymonda Örme (Maltepe)

Sevim Aralongun (Maltepe)

Hasan Sinangil (Maltepe)
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Dergimiz ad›na Maltepe Rezidans
sakinlerinden Paksoy çiftine konuk
oluyoruz. Yo¤un bir ifl yaflam›
sonras›nda kendilerine dinlenebildikleri
bir ortam seçen Bel¤›-Kaz›m Paksoy ile
geçmiflteki u¤rafl›lar› ve bugünkü
beklentileri üzerine sohbet ediyoruz.

Ünlü eserleri dilimize
kazand›ran Bel¤› Paksoy
Bel¤› Paksoy, 1938 y›l›nda Ankara’da
do¤mufl. Ankara K›z Lisesi’nden sonra,
Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› bölümünde
okumufl. 1958-1959 y›llar›nda da Tiyatro
Enstitüsü’ne devam etmifl. 1963 y›l›nda
Kaz›m Paksoy’la evlenen Bel¤› Han›m
ve Kaz›m Bey’in iki çocuklar› olmufl.
Bel¤› Han›m çocuk sahibi olduktan
sonra da çal›flmalar›na ara vermeden
devam etmifl. Çeviriler yapm›fl. 10 y›l
öncesine kadar Gösteri ve Milliyet Sanat
dergileri için Rus tiyatrosuyla ilgili Rus
sanatç›larla söylefliler yapm›fl. Befl y›l
öncesine kadar da Rekin Teksoy’un TRT
2 kanal› için haz›rlad›¤› sinema ve
edebiyat kufla¤›nda Rus edebiyat
eserleriyle ilgili söylefliler yapmay›
sürdürmüfl.

Bel¤› Han›m Rusça zor bir dil, çevirisi
de zor olmal›. Bu alandaki
çal›flmalar›n›za nas›l bafllad›n›z?
Eflim 1978 Ocak ay›nda Rusya’da göreve
bafllad›. Biz de aile olarak 1994 y›l›na
kadar, zaman zaman geri dönerek
Rusya’da yaflad›k. Ben Rusça dersleri
ald›m. Ö¤renmenin zevkine de vard›m.
Rusça’dan çeviri yapmak benim için
adeta kaç›n›lmaz olmufltu. 

Onlar, yaflamlar›n›
üreterek de¤erlendirdiler
Yeni bir hayata bafllama karar›, her dönemde zordur ama Bel¤› ve Kaz›m Paksoy çifti

Rezidansta yaflamaya karar verince bugüne kadar yaflad›klar› evlerini kapatt›lar, kendileri için

çok önemli olan kitaplar›n› Darüflflafaka Kütüphanesi’ne ba¤›fllad›lar. fiimdi ba¤›fllar›n›n do¤ru

yerlere harcand›¤›ndan, kitaplar›n›n da okundu¤undan emin keyifle yaflamlar›n›

sürdürüyorlar.

Bel¤› ve Kaz›m Paksoy

Rus edebiyat› ve tiyatrosunda sizi
çeken neydi?
Herfleyden önce daha az ulafl›l›r
olmas›yd›. ‹kincisi çocuklar›m› belli bir
yafla getirdikten sonra daha çok bofl
zaman›m oldu ve bu nedenle de
bulundu¤um ülkeyle daha fazla hafl›r
neflir olma f›rsat› yakalam›fl oldum. Her
gitti¤im ülkede tiyatro merak›m› tatmin
ediyordum çünkü gitti¤im ülkelerin
dilini biliyordum. Moskova’ya tayin
olmadan önce Türkçe’den ‹ngilizce’ye
fliirler çevirmifltim. Ayr›ca 1976 y›l›nda
dilimizden ‹ngilizce’ye çevirdi¤im,
“Ölümsüzlük Otu” adl› fliir Amerika’n›n
200. kurulufl y›ldönümünde Dünya
Ozanlar Kongresi’nde aç›l›fl bildirgesi
olarak okundu. Bu bana çok de¤iflik,
çok ulafl›lmaz bir fleyin içine düflmüflüm
hissi verdi. Çok büyük bir f›rsatt› benim
için.

Brejnev döneminde, yani komünist
yönetimin en ac›mas›z döneminde
tesadüfen tan›d›¤›m baz› yafl›t›m olan
yazarlar›n yazd›klar› oyunlar
yasaklan›yordu. Biz tam da o dönemin
sonlar›na denk geldik. Gorbaçov’un
gelmesiyle, tüm yasaklanan oyunlar
dünya sahnelerinde oynanmaya bafllad›.

Rusça’y› edebi anlamda
de¤erlendirmenizi istesem, neler
söyleyebilirsiniz?
Edebiyat edebiyatt›r asl›nda. Dünya
flaheserleri her dilde yarat›lm›flt›r.

Edebi anlamda herhangi bir ayr›cal›k
söylemeyece¤im ama Rus klasiklerini
ve Rus ça¤dafl yazarlar›n›, kiflisel olarak
üstün tutmaktay›m. Ama elbette ki
Çehov’la Shakespeare’i edebi anlamda
karfl›laflt›rmak hem bana düflmez hem
de böyle birfley yap›lamaz.

Çevirileriniz sahneye kondu¤unda
neler hissediyorsunuz? Eserlerle ilk
tan›flan, ilk karfl›laflan ve sonra onlar›
bize aktaran kifli sizsiniz. Sahnede
izledi¤inizde, eserlerin gerçek
kiflili¤ini buldu¤unu düflünüyor
musunuz?
‹fle tiyatro yazarl›¤› aç›s›ndan bakarsak,
dünyadaki hiçbir yazar eserine son
noktay› koydu¤unda, “Bu ifl bitmifltir,
ben kendi flaheserimi yazd›m” diyemez.
Bir çevirmen de en güzel çevirimi
yapt›m diyemez. Çevirilerimin
baflar›lar›n› kan›tlanm›fl olsa da,
yeniden çevirsem derim bazen onlar›.
Bir oyunun yönetilmesi çok ac›l›, çok
kavgal› bir süreçtir, hiçbir fley
göründü¤ü gibi de¤ildir. En do¤ru
anlat›m› vermek için ac›l› bir süreçten
geçer tüm tiyatro emekçileri. Ben de
görevimin gerektirdi¤i gibi bu sürecin
bir k›sm›nda bulunuyorum. 

Baflar›l› bir diplomat
Kaz›m Paksoy
Kaz›m Paksoy D›fl ‹flleri Bakanl›¤› D›fl
‹liflkiler Müsteflarl›¤›’ndan Genel Müdür
olarak emekli olmufl. Türkiye

Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde de
Ekonomi ve D›fl Ticaret Müsteflar›
olarak görev alm›fl.
Paksoy, 1928 y›l›nda Bursa Gemlik’te
do¤mufl. Yurt d›fl›na ilk kez doktoras›n›
yapmak üzere Fransa’ya gitmifl. Ülkeye
döndü¤ünde D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’nda çal›flmaya bafllam›fl.
Bir dönem özel sektörde de görev
alm›fl. “Çok ülke gezdim” diyen Kaz›m
Paksoy bu ülkelerde iyi iletiflim
kurabilmek için dil bilmek gerekti¤ini
söylüyor.

Yurt d›fl›nda yaflad›klar›n›z› ve
gördüklerinizi Türkiye ile
k›yaslad›¤›n›zda ortaya sizce ne
ç›k›yor?
Avrupa’da yaflamak insana çeflitli
kazan›mlar sa¤l›yor elbette. Oradaki

Okul gerçekten çok güzel.
Ö¤rencilerin oradaki p›r›l
p›r›l hallerini görünce çok
sevindim aç›kças›. Çok
kabiliyetli ve bir o kadarda
baflar›l› çocuklar›n
Darüflflafaka’da e¤itim al›yor
olmalar›, ülkemiz için çok
büyük ve önemli bir hizmet.
Bunu düflündükçe büyük bir
manevi haz duyuyorum.
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yaflam koflullar›n› görünce, keflke
bunlar bizde de olsun diyorsunuz.
Avrupa Birli¤i’ne girmeyi istememizin
temel nedeni de zaten bu.

Siz devlet memuriyeti hayat›n›z›n on
alt› y›l›n› Ortak Pazar’la iliflkiler
alan›nda geçirdiniz. Bugün Avrupa
Birli¤i ile iliflkilerimiz hakk›nda neler
düflünüyorsunuz? Mesela biz bu
serüvene Yunanistan ile ayn› zamanda
bafllad›k, onlar flimdi üye. Ama biz
halen bekliyoruz. Sizce bugün AB ile
iliflkilerimizde hangi noktaday›z?
Yunanistan üye oldu¤u zaman, biz de
tam üye olabilirdik. fiimdilerde AB’ye
girmek siyasi olaylara ba¤l›, yani
Yunanistan’›n istedi¤ini biz yapmazsak,
Yunanistan vetoyu çeker ve bizi
almazlar. Halbuki o dönem üye
olabilseydik bu sorunlar› yaflamazd›k. 
Türkiye’nin yerine getirmesi gereken
otuz befl farkl› alanda çal›flma söz
konusu. Onlar› tamamen yerine getirsek
bile, flimdi de siyasi bir tak›m s›k›nt›lar
ç›kart›yorlar.

Ege’de, s›n›rlar›m›zda, K›br›s’ta bizden
yapmam›z› istedikleri birçok fley var.
Esas amac›m›z Mustafa Kemal
Atatürk’ün belirtti¤i gibi ülkemizi
ça¤dafl medeniyetler seviyesine
ç›karmak olmal›d›r. Asl›nda bunun için
gerekli olan ad›mlar› att›¤›m›z zaman
Türkiye’nin AB’ye ihtiyac› da kalmaz. 

Rezidanstaki yaflam› keyifli
buldu¤unuzu söylemifltiniz. Bize baflka
neler söylersiniz?
Okul gerçekten çok güzel. Ö¤rencilerin
oradaki p›r›l p›r›l hallerini görünce çok
sevindim aç›kças›. Ald›klar› e¤itim çok
kaliteli. Çok kabiliyetli ve bir o kadar da
baflar›l› çocuklar›n Darüflflafaka’da
e¤itim al›yor olmalar›, ülkemiz için çok
büyük ve önemli bir hizmet. Bunu
düflündükçe büyük bir manevi haz
duyuyorum. 

Darüflflafaka’ya kütüphanenizi
ba¤›fllad›n›z. ‹nsanlar›n kitaplar›ndan
vazgeçmeleri çok zordur.
Tahminen bin befl yüz kitap ba¤›fllad›k.
Oldukça önemli ve zengin bir kitapl›kt›.
Evet insan›n kitaplar›ndan ayr›lmas›
zordur ama eminim ki Darüflflafaka
ö¤rencileri için çok faydal› olacakt›r.
Baflka bir yere ba¤›fllamay›
düflünemezdik zaten, bu nedenle de çok
huzur doluyuz.

Çehov, Rus ve dünya tiyatro edebiyat›n›n
en önemli yazarlar›ndan birisidir.
Paksoy Çehov’un Viflne Bahçesi’ni 
1985-1986 y›llar›nda çevirdi ve oyun ayn›
y›l ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda,
sahnelendi. Viflne Bahçesi’nin üst üste
iki bask›s› yap›ld›. Daha sonra eser,
Eskiflehir’de de Kültür ve Sanat
Saray›’n›n aç›l›fl oyunu olarak oynand›. 

Bu y›l Viflne Bahçesi üçüncü kez
sahneleniyor. “Çehov gerçekten de
bitmek bilmeyen bir de¤er ve özellikle
Çehov’un her
oyununda baflka
duygular
hissediyorum.”
Kendisi karmafl›k bir
kiflili¤e sahip. Ben
de ‘O’nunla
kurdu¤um empati
sayesinde baflka
hisler yafl›yorum.
Ruhumu ne kadar
açsam da, ‘O’nunki
gibi derin ve genifl bir
dünyaya
s›¤d›ram›yorum”
diyen Bel¤› Paksoy,
Viflne Bahçesi’ni
dilimize kazand›rd›. 

Çehov`a en sad›k
Viflne Bahçesi
Çehov’un en önemli oyunlar›ndan biri
olan Viflne Bahçesi, yine Çehov’un di¤er
oyunlar›nda oldu¤u gibi dönemin
s›k›nt›lar›n› yans›t›yor. Oyunda Rusya’n›n
trajik durumu simgesel anlat›mlarla
veren oyun, bir bahçe ve insanlar›n bu
bahçe ile ilgili s›k›nt›lar›n› da konu
ediniyor. Anton Çehov’un Viflne Bahçesi
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir
Tiyatrolar› taraf›ndan sahneleniyor.
Bel¤› Paksoy’un Türkçe’ye çevirdi¤i,
toplumsal çözülmenin olanca yal›nl›¤›
ve ç›plakl›¤›yla anlat›ld›¤› Viflne
Bahçesi’nin yönetmeni ise Ali Taygun. 
Viflne Bahçesi, Çehov’un dört büyük
oyununun sonuncusu ve yazar›n
vedas›d›r. Mart›, Vanya Day› ve Üç
K›zkardefl’ten sonra yazd›¤› Viflne
Bahçesi’nin 1904’de Stanislavski’nin
tiyatrosundaki prömiyerinden alt› ay
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fars` demifl ve ilk kez sahnelendi¤inde
Stanislavski’nin metnini `bir trajedi`
olarak yorumlamas›na çok sinirlenmiflti.
‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’n›n
prodüksiyonunda yönetmen Ali Taygun,
program notlar›nda belirtti¤i üzere
yazar›n bu sözlerini esas alarak
yorumlam›fl, Viflne Bahçesi’ni ve
farsvari sahne trafi¤i, fiziksel komik
unsurlar ile metinde yaflananlar›n
a¤›rl›¤›n› hafifleten bütün özellikleri ön
plana ç›karm›fl. Çok ilginç bir fley daha
yapm›fl en az Çehov kadar alt metin
ustas› olan Ali Taygun, Viflne Bahçesi’ni
Çehov’un dönemine, dünyas›na, teatral
imkânlar›na, oyunculuk anlay›fl›na geri
›fl›nlam›fl.

Yüzleri afl›nm›fl koltuklar, çok eski ve
tozlu mobilyalarda, biraz beceriksizce
çizilmifl görünen viflne a¤açlar›
panosunda (dekor tasar›m›: At›l Yalkut),
sahneyi ve oyuncular› ayd›nlatmaktan
baflka pek bir fley yapmayan ›fl›kta (›fl›k
tasar›m›: Murat Selçuk), zaman zaman
stilize ve abart›l› oyunculuklarda hem
Viflne Bahçesi dünyas›n›n nostaljisine ve
köhnemiflli¤ine bir sayg› hem de
Rusya’da en büyük ç›k›fl›n› yapan
tiyatroda gerçekçili¤in `eski tiyatro’dan
kurtulmaya çal›flt›¤› o ilk zamanlar›ndaki
mekaniklik, tam olmam›fll›k ve hafif
yapayl›¤a bir göz k›rpma var.
Günümüzde teknik imkanlar›n

sonra yazar Çehov ölür. Son oyununda
kendi hayat›ndan, yazd›klar›ndan,
tan›d›¤› insanlardan birçok iz vard›r ve
tabii ki Rusya’da 1861’de serf olarak
adland›r›lan derebeylik kölelerinin
özgürlüklerini kazanmalar›ndan sonra
çöküfle geçen aristokrasiyle,
zenginleflen orta s›n›fa dair toplumsal
gözlem ve yorumlar bulunur.

Çehov`un babas›n›n özgürlü¤ünü
kazanm›fl eski bir serf olmas› yazar›n bu
konudaki gözlem ve bilgilerinin temelini

oluflturuyor. Yedi
yafl›ndaki o¤lunun
nehirde bo¤ularak
ölmesinden sonra
topraklar›n› terk
edip Paris`e
yerleflen çiftlik
sahibi Lyubov
Ranyevskaya (Jülide
Kural) evine geri
döner çünkü
Ranyevskaya`n›n
borçlar›n›n
ödenmesi için
çiftli¤in aç›k
artt›rmaya
ç›kar›lmas›
gerekmektedir.
Eski köylü, yeni
zengin Lopahin’in
(Y›ld›ray fiahinler)

çeflitli önerileri ve uyar›lar›na ra¤men
para kazanmay› bilmedi¤i için olmayan
paras›n› düflünmeden harcar anne
Lyubov.

Lyubov`un 17 yafl›ndaki k›z› Anya (Ceysu
Aygen), evlatl›¤› Varya (Zeynep
Özya¤c›lar), erkek kardefli Gayev (Salih
Sar›kaya) ve evdeki hizmetkârlar aç›k
artt›rmaya kadar geçen befl ayl›k sürede
Lyubov`un savurganl›¤›n› engellemek
için hiçbir fley yap(a)mazlar, çiftlik ve
bahçe ellerinden ç›kar. 

Çehov Viflne Bahçesi’nde bir aile
dram›n› anlatt›¤› halde, kendi hayat›nda
da zorlu koflullarla hep dalgas›n›
geçerek bafla ç›kan biri oldu¤u için
Viflne Bahçesi hakk›nda `oyunum bir
dram de¤il bir komedi, hatta yer yer bir

sonsuzlu¤uyla o kadar cilaland› ki
prodüksiyonlar, bütün o parlak dekor,
kostüm ve ›fl›¤›n, içeri¤in önüne geçti¤i,
göz boyad›¤› oyunlar izliyoruz hep art›k.
Ali Taygun Viflne Bahçesi’nde tiyatrodaki
imkânlar›n k›s›tl›l›¤› içinde yaratabilen
gerçekli¤e ve illüzyona geri dönüyor
sanki, illüzyonun bile, mürebbiye
fiarlotta’n›n (Süeda Çil) küçük sihirbazl›k
numaralar›yla, gerçe¤ini kullan›yor. 

Bel¤› Paksoy’un Türkçe’ye çevirdi¤i,
toplumsal çözülmenin olanca yal›nl›¤› ve
ç›plakl›¤›yla anlat›ld›¤› Viflne Bahçesi’nin
yönetmeni Ali Taygun. 
Anton Çehov’un 1904 y›l›nda yazd›¤›
Viflne Bahçesi, Rus toprak
aristokrasisinin çözülüfl sürecinde, bir
zamanlar kölesi olduklar› topraklar›n
yeni sahibi olmak için çabalayan
kesimle, çal›flmayan ve yaflam›n
ekonomik, toplumsal, siyasal de¤iflimini
kavrayamayan kesimin karfl› karfl›ya
gelifllerini ele al›yor.

Yönetmen Ali Taygun, Viflne Bahçesi’ni
flu sözlerle anlat›yor: “19. yüzy›l›n ‘grup
vaktinde’ bir s›n›f gider, yerine bir
baflkas› gelir, daha bir baflkas›n›n da
onun yerine geliflinin flafa¤› a¤ar›rken,
bir garip Çehov, de¤iflen ve
de¤iflmeyecek olan› harmanlay›p
‘zaman›n k›sa özetini’ bize takdim ile
veda ediyor.

Bel¤› Paksoy’un Türkçe ’ye kazand›rd›¤› unutulmaz eser

Bel¤› Paksoy, “Avni Dilligil En ‹yi Çeviri
Ödülü”nü al›rken

Y›ld›z Kenter’le birlikte

Naz›m Hikmet’in Moskova’daki evinde
Vera Tulyakova Hikmet ile birlikte

Bel¤› Paksoy, Y›ld›z Kenter, Ziya Kürküt,
Hakan Gerçek birarada

Bel¤› ve Kaz›m Paksoy çifti Genco Erkal ile
birlikte

Viflne Bahçesi afifli önünde. Afifl tasar›m› Savafl Dinçel
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Ne yaz›k ki genç yafllarda sa¤l›¤a
gerekti¤i kadar dikkat edilmedi¤inden
yafl ilerledikçe sorunlar kendisini
göstermeye bafllar. Sa¤l›¤›na dikkat
eden biri için yafll›l›k korkulacak bir
dönem de¤il, olgunlu¤un sundu¤u
meyveleri yemenin, mutlulu¤u doya
doya tatman›n zaman›d›r.
Amerika’da yap›lan bir araflt›rma bunu
ispatlar niteliktedir. 

Michigan Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden Dr. Pond Lacey, 2006
y›l›nda sürdürdü¤ü bilimsel
araflt›rman›n sonuçlar›na göre:
“Yaflland›kça mutsuzlu¤umuz art›yor”
düflüncesinin yanl›fl oldu¤unu, aksine
yafll›lar›n daha mutlu ve gelecekten
daha umutlu oldu¤unu ortaya
koymufltur. Bu sonuç genç, yafll› pek
çok insan için, hayat›n kendilerine

sunulmufl ne denli büyük bir arma¤an
oldu¤u ispat etmektedir.

Yafllanmak güzeldir
Yafllanma sürecinde kifli herfleyden
önce fizyolojik ve psikolojik de¤iflimler
yaflamaya bafllar ve bu de¤iflimlerle
birlikte de endifleleri artar. Oysa olas›
tüm de¤iflimleri olumlu hale getirerek
yafllanman›n, yaflam döngüsünün

kaç›n›lmaz ve keyifli bir dönemi
oldu¤unu kabul etmek ve hayat› bu
do¤rultuda sürdürmek hiç de zor de¤il.
Yeter ki de¤iflimleri ve nedenlerini
önceden bilip, sa¤l›kl› yafllanma
konusunda gerekli önlemle al›nm›fl
olsun.

Yafl›n ilerlemesiyle meydana gelen
fizyolojik de¤iflimlerden olan derinin
incelmesi ve esnekli¤ini yitirmesi, boyun
k›salmas›, kas kuvvetinin azalmas›,
kemiklerde kalsiyum kayb›na ba¤l›
olarak kemik yo¤unlu¤unun azalmas›,
görme ve iflitmede yaflanan çeflitli
problemler gibi olas› geliflmeleri
kontrol alt›na almak hiç de zor de¤il. 

Sa¤l›kl› beslenme ve yüksek moral ile
kiflinin özellikle bu dönemde kendisi ve
çevresi için daha yararl› bir birey oldu¤u
gerçe¤inin fark›na varmas› kaliteli bir
yaflam›n kap›s›n› aralayacak temel
ipuçlar›d›r. 

Mutlulu¤un temeli: Korkmamak
ve kendine özen göstermek
Psikolojik ve fiziksel aç›dan kendine
özen gösteren kifliler, yafllanman›n tüm
nimetlerinden faydalan›p, yafll›l›k
dönemini hayatlar›n›n huzur ve
mutluluk dolu evresi haline
getirebiliyorlar. Tabii ki ilk ad›m kiflinin
kendi bedenini tan›mas› ve sa¤l›¤›n›
koruyacak önlemler almas›. ‹flte
yafll›l›kla birlikte görülme s›kl›¤› artan
hastal›klar: Kalp ve damar hastal›klar›,
hipertansiyon, kalp yetmezli¤i, kanser
ve osteoporoz. Hastalanmadan önce

Yaflamak zaman›n ak›fl›na tan›kl›k etmek de¤ildir. Yaflamak kiflinin tüm fark›ndal›¤›yla, kendi
varoluflunu zaman›n içinde yaratmas›d›r. Kendini seven ve kendine özen gösteren kifli
hayat›n›n her döneminde, her an›n tad›n› ç›karmay› ve yaflam›n hakk›n› vermeyi baflar›r. Her
yafl›n getirisini olgunluklukla karfl›lar ve memnuniyetini evrene sunar. Ve elbette ki bu
memnuniyetin ana kayna¤›, yaflam kalitesinin kap›s›n› aralayan sa¤l›kl› bir bedene sahip
olmakt›r.

Kaliteli bir yaflama sahip
olman›n ilk yolu sa¤l›kl› bir
bedene sahip olmaktan, bu
ise sa¤l›kl› beslenmekle
do¤ru orant›l›d›r.

al›nacak kolay tedbirlerle ve asl›nda
herkesin kendine kolayca arma¤an
edebilece¤i keyifli bir yaflam tarz›yla,
onlardan korunmak günümüzde
mümkün. Hastal›¤a bir defa
yakalan›ld›¤›nda ise, erken teflhis ve
tedavi gene hayat kurtaran unsurlar
aras›nda.   

Sa¤l›kl› beslenme
Mutlu bir yaflam›n temeli sa¤l›kl›
olmakt›r. Hastal›klardan korunman›n ve
kurtulman›n yolu da sa¤l›kl›
beslenmeden geçer ve üstelik sa¤l›kl›
beslenmek kifliye hiçbir ek külfet
getirmeden, hayat› kolaylaflt›ran
al›flkanl›klar edinmeyi sa¤lar. Bu
konudaki uzman görüflleri flöyledir:

Besin çeflitlili¤i sa¤lanmal›: Sa¤l›kl› bir
yaflam için gerekli olan besin ö¤eleri
farkl› besinlerde ve de¤iflik miktarlarda
bulunur. Bu besin ögeleri;
karbohhidrat, protein, ya¤lar,
vitaminler, posa ve sudur. Bunlar
da süt ve süt ürünleri, et ve
benzeri besinler (et, yumurta,
kuru baklagiller, ya¤l›
tohumlar), taze sebze ve
meyveler, ekmek ve tah›l
grubu (pirinç, bulgur gibi)
olmak üzere dört ana grupta
toplan›r. Besin çeflitlili¤ini
sa¤lamak için, her ö¤ünde
bu dört gruptaki besinler
birlikte ve yafll› bireylerin
gereksinimlerine uygun
miktarda tüketilmelidir.
Örne¤in bir ö¤ünde sebze

grubundan yeflil yaprakl›lar seçilirse,
di¤er ö¤ünde sar› ve k›rm›z› sebzeler;
bir ö¤ünde k›rm›z› et tüketildi¤inde ise
di¤er ö¤ünde tavuk veya kuru
baklagiller tercih edilmelidir. Proteinin
kalitesini art›rmak için, ayn› ö¤ünde
kuru baklagil ve tah›llar birlikte
tüketilmelidir. Bitkisel kaynakl› demirin
emilimini art›rmak için kuru baklagil
yemeklerinin yan›nda yeflil biber,
maydanoz, domates, taze s›k›lm›fl
meyve suyu gibi C vitamini
kaynaklar›n›n tüketilmesi demirin
emilimini 2-3 kat art›racakt›r. Ayr›ca
her gün süt grubu besinlerden yemek

vücudun folik asit gereksinimini
karfl›lamaya yard›mc›

olacakt›r.  
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Ekmek ve di¤er tah›llar unutulmamal›:
Ekmek, pirinç, makarna, bulgur ve unla
yap›lan besinler karbonhidrat aç›s›ndan
oldukça zengindir. Tah›llar genellikle
düflük ya¤l› olup kolesterol içermezler.
Özellikle kepekli tah›llar›n tercih
edilmesi B grubu vitaminler, E vitamini,
demir, çinko, magnezyum ve fosfor
olmak üzere birçok mineralin ve
posan›n al›m›n› sa¤lar. Bu nedenle
kepekli tah›llar›n fliflmanl›k, fleker
hastal›¤›, kalp damar hastal›klar›, baz›
kanser türleri ve konstipasyonun
önlenmesinde önemli rolü vard›r.

Doymufl ya¤dan uzak durulmal›:
Beslendi¤imiz üç çeflit ya¤ vard›r.
Bunlar, tekli doymam›fl (zeytinya¤›,
f›nd›kya¤›), çoklu doymam›fl (ayçiçek,
m›s›rözü, soya ya¤› vb) ve doymufl
ya¤lard›r (tereya¤›, kuyruk ya¤› vb).
‹lerleyen yafllarda doymufl ve trans
ya¤lar›n tüketimi azalt›lmal›d›r. Çünkü
doymufl hayvansal ya¤lar›n ve kat›
margarin tüketiminin yo¤un olmas›,
kan kolesterol düzeyinin artmas›na
neden olur ve yüksek kan kolesterolü, 
kalp damar hastal›klar› için risk
faktörüdür. Besinlerin do¤al
bileflimlerinde de ya¤ oldu¤u
unutulmamal›d›r: Et, tavuk, süt ve
peynir çok tüketildi¤inde ya¤ al›m› da
artar. Bunun ço¤unlu¤u doymufl ya¤
oldu¤undan, yemek ve salatalarda
bitkisel s›v› ya¤lar (zeytinya¤› ve
ayçiçek, m›s›rözü ya¤› vb.) tercih
edilmelidir. Sa¤l›kl› beslemek için ya¤
kullan›m›  azalt›lmal›d›r. Bunun için
k›rm›z› etin yerine derisiz tavuk veya
hindi eti tercih edilmeli, etler görünen
ya¤lar›ndan temizlenmeli, et
yemeklerine ilave ya¤ eklenmemeli,
besinlerin ya¤› azalt›lm›fl light olanlar›
tercih edilmeli (light süt, light yo¤urt,
light peynir vb), ya¤ içeri¤i yüksek
(özellikle margarin içeren) bisküvi,
kraker ve kekler fazla tüketilmemeli,
yemekler haz›rlan›rken k›zartma yerine
›zgara, f›r›nda piflirme ve hafllama
yöntemleri uygulanmal›d›r. Bal›k çoklu
doymam›fl ya¤ asitleri (özellikle Omega
3 ya¤ asitleri) içeri¤i nedeniyle,
yafll›larca haftada en az iki kez
tüketilmesi gereken ya¤ s›n›f›na
dahildir. 

Yeterli miktarda s›v› tüketilmeli:
‹nsan vücudunun günde en az 2 litre
s›v› tüketmeye ihtiyac› vard›r. Bu
gereksinmeyi karfl›lamak için günde 

8-10 bardak suyun belirli aral›klarla
tüketilmesi uygun olacakt›r. Yeterli
miktarda s›v› al›m› normal böbrek
fonksiyonlar›n›n sürdürülmesi, idrar
yollar› enfeksiyonlar›, böbrek tafllar› ve
kab›zl›¤›n önlenmesi aç›s›ndan
gereklidir. Taze s›k›lm›fl meyve sular›,
süt, ayran, bitki çaylar› ve çorbalar da
sahip olduklar› yüksek besin
de¤erleriyle sa¤l›k aç›s›ndan son
derece faydal› s›v› besin kaynaklar›d›r.
Çay, kahve ve kola gibi içecekler ise,
içerdikleri kafein miktar› nedeniyle çok
s›k tüketilmemelidir. 

Posa tüketimi artt›r›lmal›: Posa fleker
hastal›¤›, kanser ve koroner kalp
hastal›klar› riskini azaltt›¤› gibi, bu
hastal›¤› olan yafll›lar için de tedavi
edici özellikler tafl›r. Kab›zl›¤› önler ve
ba¤›rsak faaliyetlerinin düzenlenmesi
aç›s›ndan önem tafl›r, kolon kanseri
oluflumu riskini azalt›rlar. Kuru
baklagiller, tah›llar, sebze ve meyveler
posa aç›s›ndan zengin besin
kaynaklar›d›r. Kifliler ilerleyen yafllarda
kuru baklagil yemeklerini haftada 2-3

34 Darüflflafaka Rezidans SAYI 2 SAYI 2 Darüflflafaka Rezidans 35

peynir, yumurta gibi protein aç›s›ndan
zengin, domates ve salatal›k gibi
vitamin ve mineral aç›s›ndan zengin
besinler tüketilmelidir. Olas› sindirim
sorunlar›n› yaflamamak için de az
miktarda, s›k s›k ve iyi çi¤nenerek

yemek yenilmelidir. Her gün üç ana
ö¤ünde besin çeflitlili¤i sa¤lanmal›,
gereksinme duyulan miktarda besin
tüketilmelidir. F›rsat bulundukça da ara
ö¤ünlerle besin çeflitlili¤i
desteklenmelidir.

Sebze ve meyve tüketimi artt›r›lmal›:
Vitamin, mineral ve fotokimyasallar
aç›s›ndan zengin olan meyve sebzeleri
s›k s›k tüketilmek kalp hastal›klar›,
kanser ve insüline ba¤l› olmayan
diyabetten (fleker hastal›¤›ndan)
korunmada, hipertansiyonun önlenmesi
ve kontrolünde, katarakt ve di¤er baz›
göz hastal›klar›ndan korunmada
oldukça etkilidir. 

Sebze ve meyveler çi¤ olarak
tüketilebilir. Ancak piflirildiklerinde ise
birçok sebzenin aromas›n› art›rd›¤› gibi
sindirimini de kolaylaflt›r›r. Çi¤neme ve
yutma güçlü¤ü olan yafll›lar genelde
tüm sebze ve meyveleri piflirerek
tüketme yolunu tercih edebilirler.
Sebzelerin besleyici de¤erini
kaybetmemeleri için ya¤da k›zartmak
yerine kendi suyunda piflirme yöntemi
tercih edilmeli ve piflirme sular›
dökülmemelidir. Aksi takdirde suda
eriyen vitaminlerde önemli kay›plar
oluflmaktad›r. Günde 400 gram›n
üzerinde sebze ve meyve tüketilmesi
sa¤l›k aç›s›ndan oldukça faydal›
olacakt›r.

kez tüketilmeli, sebze ve meyve
tüketimini art›rmal› ve kepekli ekmek
yemeyi tercih etmeliler.

Tuz ve fleker tüketiminden kaç›n›lmal›:
Sa¤l›kl› beslenmek için afl›r› tuz
tüketiminden kaç›n›lmal›d›r. Çünkü afl›r›
tuz tüketimi hipertansiyon, kalp damar
hastal›klar› ve osteoporoza neden
olabilmektedir. Tuz tüketimini
azaltman›n önemli bir yolu, yemeklere
tuz eklemekten kaç›nmakt›r. Doktor
önerisiyle tuz tüketimini k›smak zorunda
kalan kifliler, yemeklere çeflitli
baharatlar ekleyerek, ö¤ünlerini daha
keyifli bir hale getirebilirler. Özellikle
yafll› insanlar yaflayabildikleri olas› duyu
kay›plar› nedeniyle tuzlu ve flekerli
besinleri daha çok tüketmek
istemektedirler. Ancak bu besin
maddelerinin zararlar›ndan kaç›nmak
için çay flekeri, reçel ve tatl›lar gibi basit
fleker içeren besinler yerine; tah›l,
kurubaklagil ve patates gibi kompleks
karbonhidratlar aç›s›ndan zengin besin
maddeleri  tercih edilmelidir.

Sigara ve alkolden uzak durulmal›:
Özellikle sosyal s›n›rlar afl›ld›¤›nda
alkolün sa¤l›k üzerindeki olumsuz
etkileri ortaya ç›kmaya bafllar.
Bireylerin yafl›na ve sa¤l›k durumlar›na
göre ölçüsünde tüketildi¤inde, sa¤l›k
için zarar teflkil etmeyen alkol, afl›r›
tüketildi¤inde karaci¤er, beyin, kalp kas›
hasar›lar›na, ülser, pankreas iltihab›,
sindirim sistemi kanserleri,
hipertansiyon ve depresyona neden
olmaktad›r. Sigara ise baz› kanser
türlerine ve vücutta meydana getirdi¤i
besin ögeleri kayb› nedeniyle de yetersiz
beslenmeye neden olmakta, vücudun
antioksidan vitamin gereksinmesini
art›rmaktad›r. Ayr›ca osteoporoz
oluflumundaki risk
faktörlerinden birisidir.
Kifliler ilerleyen
yafllarda kesinlikle
alkol ve sigaradan
kesinlikle uzak
durmal›d›rlar. 

Kepekli tah›llar›n fliflmanl›k,
diyabet, kalp damar
hastal›klar› ve baz› kanser
türlerinin oluflumunu
engelledi¤i bilinmektedir

Reçel ve ya¤ gibi sadece
enerji içeri¤i yüksek
besinler yerine az ya¤l›
peynir, yumurta gibi
protein aç›s›ndan zengin
besinler tüketilmelidir

K›rm›z› et, ama ölçüsünde: K›rm›z› et
bilinenin aksine tavuk ve bal›k etlerine
göre demir aç›s›ndan daha zengin bir
besin kayna¤›d›r. Ancak gene de k›rm›z›
etten korkanlar, kuru baklagilleri rahat
rahat tüketebilirler. Çünkü kuru
baklagiller k›rm›z› ette oldu¤u kadar
protein ve demir içerir. Tavuk ve bal›k
etinde ise toplam ya¤ ve doymufl ya¤
içeri¤i daha azd›r. Ancak vücutta
kullan›labilirlikleri daha düflüktür. Bu
nedenle haftada iki ya da üç ö¤ün tavuk
ve bal›k yenilmesi sa¤l›k aç›s›ndan
oldukça faydal›d›r.

Ö¤ün atlanmamal›: Özellikle belirli bir
yafltan sonra ö¤ün atlanmas› yetersiz
beslenmenin ve dolay›s›yla da sa¤l›k
aç›s›ndan riskli dönemlerin habercisidir.
Kahvalt› kesinlikle atlanmamas›
gereken temel ö¤ündür. Kahvalt›da çay
yerine süt, taze s›k›lm›fl meyve sular›
veya bitki çaylar› tercih edilmelidir.
Reçel ve ya¤ gibi sadece enerji içeri¤i
yüksek besinler yerine de az ya¤l›

Günde 8-10 bardak su al›m›
böbrek fonksiyonlar›n›n
sürdürülmesi, idrar yollar›
enfeksiyonlar›, böbrek
tafllar› ve kab›zl›¤›n
önlenmesi aç›s›ndan
gereklidir.
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Kalp ve damar hastal›klar›, ilerleyen yafllarda en s›k görülen sa¤l›k sorunlar›ndand›r. Do¤ru
beslenildi¤inde, spor yap›ld›¤›nda ve stresten uzak duruldu¤unda bu rahats›zl›klardan
korunaca¤›m›z› pek ço¤umuz biliriz. Yine de insanlar›n büyük bölümü günümüzde s›kça
rastlanan bu sa¤l›k probleminden korkmakta, teflhis, tedavi ve korunma yollar› hak›nda bilgi
sahibi olmak istemektedir. Kalp Damar Hastal›klar› Uzman› Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner bu
konudaki sorular›m›z› sizler için yan›tlad›.

Kalbinizi koruyun
Akdeniz mutfa¤› tercih edilmeli:
Akdeniz mutfa¤› zeytinya¤›, sebzeler,
çeflitli otlar, deniz ürünleriyle soslara
a¤›rl›k veren ve sa¤l›kl› yaflam için
gerekli bütün unsurlar› bar›nd›ran bir
yemek kültürüne sahiptir. Sahip oldu¤u
kültürün ülkemize yak›nl›¤› ve
yemeklerinin lezzeti nedeniyle bir defa
keflfedilince, bir daha vazgeçilemeyecek
yemek al›flkanl›klar› oluflturur.

Yunan, Girit ve Türkler’in geleneksel
mutfaklar›nda kullan›lan yemeklere bu
eflsiz tad›n› veren otlar ve baharatlar
hemen hemen ayn›d›r. Mutfa¤›n özelli¤i
de¤iflik otlar› ve baharatlar› bir arada
kullanarak, yap›m› kolay lezzetler
ortaya koymas›d›r. Her ürünün
zaman›nda yendi¤i, baflta zeytinya¤›na
daha sonra da bölgede yetiflen di¤er
g›da ürünlerine ba¤l› olarak sa¤l›kl›
oldu¤u kan›tlanan bir mutfakt›r.
Geleneksel Akdeniz mutfa¤› günümüzde
de pek çok hastal›¤›n nedeni olan
fliflmanl›ktan da korunmay› ve
kurtulmay› sa¤lar. Fazla kilolar›ndan
flikayetçi olan pek çok insan›n, kal›c›
olarak bu sorundan kurtulmas› için de
son derece faydal› bir beslenme flekli
önermektedir. 

gelen enerji miktar›ndaki de¤iflim,
enerji tüketimindeki azalma ile
dengelenerek, ideal vücut a¤›rl›¤›
sürdürülmeli ve vücut ya¤›n›n artmas›
önlenmelidir. ‹lerleyen yafllarda kilo
kayb› ve kazan›m›na da özellikle dikkat
edilmeli, bu de¤iflikliklerin zaman›nda
farkedilebilmesi için haftal›k olarak
vücut a¤›rl›¤›n›n takip edilmesi
sa¤lanmal›d›r. Son alt› ayl›k dönemde
oluflan 4- 4,5 kg a¤›rl›k kayb› veya
kazan›m› kötü beslenmenin bir
göstergesi olarak kabul edilmeli ve
nedenleri araflt›r›lmal›d›r. fiiflmanl›k
sorunu ve istem d›fl› a¤›rl›k kayb› olan
yafll›lar›n mutlaka bir sa¤l›k kurulufluna
baflvurmalar› gerekmektedir. 
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‹deal vücut a¤›rl›¤› ve kas gücü
korunmal›: ‹nsanlar yaflland›kça gençlik
y›llar›na göre daha az enerji harcamaya
bafllarlar. Kas kütlesi ve gücündeki
azalma, fiziksel aktivitede gerilemeye
neden olur ve sonuçta da metabolik h›z
ve kemik mineral yo¤unlu¤unda azalma
meydana gelir. Yafllanma ile meydana

“‹lerleyen yafllarda beslenme
al›flkanl›klar›na dikkat
etmek gerekir. Bunlar›n
içinde en önemli besin
gruplar›ndan biri de kuru
baklagillerdir. Uzmanlar bu
besin grubunun haftada iki
kez tüketilmesi gerekti¤inin
alt›n› çiziyorlar.” 

Akdeniz mutfa¤›
zeytinya¤›, sebzeler,
çeflitli otlar, deniz
ürünleriyle soslara
a¤›rl›k veren ve sa¤l›kl›
yaflam için gerekli
bütün unsurlar›
bar›nd›ran bir yemek
kültürüdür

Ça¤›m›zda görülme s›kl›¤› h›zla artan
kalp damar hastal›klar›ndan korunmak
ve tedavi sürecinde ise baflar› elde
etmek hiç de zor de¤il. Türk Kalp
Vakf›’nda Kalp Damar Hastal›klar›
Uzman› olan Prof. Dr. Filiz Ersel
Tüzüner ile yapt›¤›m›z söylefli daha
sa¤l›kl› bir yaflam›n ipuçlar›n› içeriyor.

Kalp damar hastal›klar› ve belirtileri
nelerdir?
Koroner hastal›¤› olarak da bilinen kalp
damar hastal›klar› günümüzde en s›k
rastlanan ve en tehlikeli
hastal›klardand›r. Koroner damarlar›

kalbi besleyen damarlard›r. Bu
damarlar›n duvarlar› zaman içerisinde
gerek genetik faktörler nedeniyle;
gerekse sigara, kolesterol yüksekli¤i,
hiper tansiyon gibi nedenlerle sertleflme
gösterebilirler ve damar duvarlar›nda
plak dedi¤imiz oluflumlar meydana
gelebilir. Bu plaklar vücutta pek çok
damarda görülse de, bizi en çok
ilgilendiren özellikle kalp ve damar
duvarlar›nda oluflanlard›r. Kalp damar
hastal›klar› günümüzde Türkiye ve
dünyada en önemli ölüm sebebi olarak
gösterilmektedir. Dünyada özellikle
altm›fl befl yafl üstü kimselerin yüzde

50’sinden fazlas›nda ölüm sebebi olarak
kabul edilmektedir.  
Toplumumuz için de çok ciddi bir sa¤l›k
sorununu oluflturmaktad›r.  

Kalp damar hastal›klar›n›n belirtileri
nelerdir?
Kalp damar hastal›klar›n›n klasik
belirtilerinin bafl›nda gö¤üs a¤r›lar›
gelmektedir. Bu a¤r› biçimi kalbin
üzerinde hissedilir. Daha çok yokufl ya
da merdiven ç›kmak gibi efor sarfedilen
durumlarda ya da so¤u¤a ç›k›ld›¤›nda
hissedilir. Yapmakta oldu¤umuz hareketi
durdurdu¤umuzda ise a¤r›lar

Kalp Damar Hastal›klar› Uzman› Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner
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hafifleyerek geçer. Bu tür a¤r›lara
“Angina Pektoris” denir. Angina pektoris
kalp damar hastal›klar›n›n klasik
belirtisidir ama bazen de baflka
bulgularla ortaya ç›kabilir. Mesela
kad›nlarda s›rt a¤r›s› görülebilir. A¤r›
çeneye ve kollara vurabilir, bazen de
sadece s›rtta hissedilebilir. Sadece
halsizlik ya da çabuk yorulma bile bu
hastal›¤›n belirtisi say›labilir. Diyabetik
dedi¤imiz fleker hastas› olan kimselerde
tamamen bulgusuz olarak da
seyredebilir kalp damar hastal›klar›. Bu
nedenle özellikle ailesinde kalp hastal›¤›
olanlar, k›rk befl yafl›n üstündeki
erkekler, elli befl yafl›n üstündeki
kad›nlar bu flikayetleri yaflad›klar›nda
önlem almak için bir merkeze
baflvurmal›d›rlar. 

Genetik faktörün rolü nedir?
Genetik faktörlerin önemli rolü zaten uzun
zamandan beri gözlemlenmektedir.
Ailesinde erkekler için k›rk befl yafl›ndan,
kad›nlar içinse elli befl yafl›ndan önce kalp
krizi geçiren kiflilerin birinci dereceden
akrabalar› da risk alt›ndad›r.  Son
zamanlarda bu konudaki genetik
farkl›l›klar da birer birer tespit edilmeye
baflland›. Kolestrol düzeyini de¤ifltiren,
damarlarda t›kanabilme olas›l›¤›n›
yükselten genlerdeki bozukluklar da art›k
ortaya konabiliyor. Bu de¤erlendirmeler
sonucu kalp damar hastal›klar›na genetik

olarak yatk›nl›¤› olan insanlar en k›sa
zamanda bir uzmana baflvurup
sa¤l›klar›n› kontrol alt›na almal›lar. 

Kalp ve damar hastal›klar›n›n tedavi
flemas›n› genel olarak anlat›r m›s›n›z? 
T›bbi tedavi boyutunda inceledi¤imiz
damar duvar›ndaki t›kan›kl›¤› yüzde 70’in
alt›nda olup olmad›¤›. E¤er t›kan›kl›k
yüzde 70’in alt›ndaysa halk aras›nda beta
bloker olarak tan›mlanan ilaçlarla aspirin
önerilir hastaya. Kolestrol düzeyi
düflürülür, tansiyonlar› ayarlan›r, e¤er
fleker hastal›¤› varsa tedavi edilir (gerek
insülin, gerekse di¤er ilaçlarla) ve bu
hastalara ilaç tedavisinin yan›nda diyet,
egzersiz ve zay›flama önerilir. Bunlar›n
üçü birden bir hayat tarz› de¤iflikli¤i
ortaya koyuyor asl›nda. Bu de¤iflikli¤in
temelinde kalp için sa¤l›kl› bir diyet, her
gün yar›m saat orta derecede br egzersiz
program› ve hastan›n ideal kilosuna
dönmesi yatar.  Bunun üzerine tedaviyi
monte edersek hasta fayda görür.
Damarlarda yüzde 70 ve daha üstünde
olan darl›klarda gerekli olan bir durum.
Bu duruma gelmifl hastalar›n damar
duvar›na kabaca tel kafes olarak
nitelendirebilece¤imiz stentler (damar içi
araçlar) tak›l›r. Bu stentler darl›¤› aç›p,
öyle kalmas›n› sa¤lar. E¤er bu yöntem de
yeterli sonuç vermezse ya da baz›
durumlarda uygulanma olas›l›¤› yoksa
hastaya bypass uygulanmas› gerekebilir.

Bu tür durumlarda hastalar kalp damar
cerrahlar› taraf›ndan geçirdikleri
operasyonla iyilefliyorlar. Bu ameliyatlar
ülkemizde de son derece baflar›l› bir
flekilde gerçeklefltiriliyor. 
Kad›nlarda kalp hastal›klar› giderek
art›yor ve hastal›klar kad›nlarda daha
kötü, daha komplikasyonlu seyrediyor.
Kad›nlar›n kalp damar hastal›klar›na
yakalanmas›ndaki art›fl dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de yükseliyor. 
Art›k Avrupa ve Amerika’da kad›n kalbi
klinikleri kuruluyor. Çünkü kad›n kalp
hastal›klar› art›yor. Üstelik altm›fl befl yafl
üzerindeki kay›p oran›, erkeklerden daha
fazla.

Bunun temel sebepleri nelerdir?
Birincisi kalp damar hastal›klar›n›n
kad›nlarda daha ileri yaflta ortaya ç›kmas›.
Bu nedenle kalp damar hastal›klar›
diyabet ve di¤er baz› hastal›klarla,
yafll›l›kla, yüksek tansiyonla beraber
görülebilir. Bunlar hastal›¤›n seyrini
zorlaflt›ran durumlar yarat›yor. Ayr›ca
kad›n damarlar›, erkeklerin damarlar›na
oranla daha ince. Bu nedenle müdahele ve
müdahelede baflar› flans›  daha da
zorlafl›yor. Ayn› sorunlar bypass için de
geçerli. Östrojenin menopoz dönemiyle
birlikte kayboldu¤unu kad›nlar›n
unutmamas› laz›m. Östrojen kalkan›
ortadan kalk›nca damarlar h›zla
bozulabiliyor. Bu nedenle elli befl yafl›ndan

itibaren kad›nlarda kalp damar hastal›klar›
bafll›yor ve erkeklerden daha da ciddi
seyrediyor. 

Kalp damar hastal›klar› her
geçen gün art›yor

Kalp damar hastal›klar›ndaki art›fl›n
sebepleri nelerdir?
Temel neden artan riskler. Örne¤in
fliflmanl›¤a ve hareketsizli¤e erkeklerden
daha s›k rastlan›yor kad›nlarda. Hiper
tansiyonunun da kad›nlarda yükselmesi ve
sigara kullan›m› önemli bir neden.

Korunmak ve tedavide baflar› sa¤lanmas›
için yap›lmas› gerekenler nelerdir?
Sözünü etti¤imiz hayat tarz› de¤iflikli¤ini,
çocukluktan bafllatmak gerekli bunun için.
Bunlar›n bafl›nda meyve, sebze, zeytinya¤›
ve bitkisel a¤›rl›kl› olarak kalp sa¤l›¤›na
uygun beslenme biçimi yaratmak
gelmektedir. ‹kincisi hareketsizlikten
kaç›nmakt›r. Bunun için haftada üç gün
düzenli spor yapmak, hiçbir fley
yapam›yorsak günde yar›m saat yürüyüfle
ç›kmak gereklidir. Üçüncüsü ise ideal
kiloda kalmak ve sigara içmemeye özen
gösterilmelidir. E¤er bu faktörleri
birlefltirip bir hayat tarz› haline getirir,
çocuklar›m›z› da bu flekilde yetifltirirsek
kalp hastal›klar›ndan önemli ölçüde
korunuruz. Düzenli olarak yap›lacak
check-up’lar da önemlidir.
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Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner,
kalp damar hastal›klar›nda teflhis
ve tedavi yöntemlerini flöyle
aç›kl›yor:
“Teflhis koymak için önce
hastan›n içinde bulundu¤u
flartlara göre bir risk
de¤erlendirmesi yap›l›r. Burada
hastan›n yafl›, cinsiyeti, sigara
içip içmedi¤i, tansiyonu,
kolestrolü, fleker hastas› olup
olmad›¤›n› ve gündelik fiziksel
aktivite durumunu
de¤erlendirilerek bir risk tablosu
oluflturulur. Bu risk tablosunda
e¤er risk düflükse, kan ve elektro
kontrolleriyle hasta takip edilir.
E¤er risk belirli bir seviyenin
üzerindeyse, daha ileri teflhis
metodlar› kullan›l›r. Bunlar›n
bafl›nda da efor testi gelmektedir.
Efor testi yürüyen bant üzerinde,
kiflinin kalbi h›zland›r›larak
meydana gelen tepkilerin

de¤erlendirilmesiyle yap›l›r. Ayn›
zamanda ekokardiyografi
dedi¤imiz kalp ultrasonu çekimi
yap›l›r. Bunlardan elde etti¤imiz
sonuçlara göre bir ileri tetkit
metodlar›na geçilebilir.

Bunlar flimdilerde kullan›lan
sanal ve kas›ktan yap›lan klasik
anjiyo olabilir. E¤er flüphemiz
daha derinse, klasik anjiyolardan
önce radyo nüklit dedi¤imiz
talyum testleri yap›l›r.
Sonras›nda sorunu ayd›nlatmak
için anjiyoya s›ra gelir ve
anjiyografi adl› yöntem
uygulan›r. Koroner anjiyografide
hem teflhis konulabiliyor hem de
tedavi yap›labiliyor. Çünkü ayn›
seansta balon ve stent
uygulanmas›yla mevcut darl›k
aç›labiliyor. Daha da ileri
durumlarda ameliyatla tedavi
yöntemleri de mümkün oluyor.”

Kalp damar hastal›klar›nda teflhis ve tedavi yöntemleri
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Yafll›l›k öyle bir dönemdir ki insanlar
daha gençliklerinde, emekli olduktan
sonra gerçeklefltirecekleri fleylerin
planlar›n› yapmaya bafllarlar. Adeta yeni
bir yaflam tarz›n›n hayalini kurarlar.
Ancak ilerleyen y›llar baz› endifleleri de
beraberinde getirir. Yaln›z kalman›n,
d›flar›da akan h›zl› yaflam›n içine
geçmiflteki gibi ayn› h›zla dalamaman›n
verdi¤i sessiz telafl kaplar ilerleyen
yafllarda kiflinin içini. Oysa durum çok
farkl›d›r. Çünkü paylafl›lacak
deneyimler, verilecek hayat dersleri ve
dinlenerek hissedilecek hayat›n say›s›z
güzelli¤i vard›r yafll›n›n ellerinde. Pek
çok kifli yaflam›n h›zl› devinimi
içerisinde, sinema ya da tiyatroya
gitmeye bile vakit bulamazken, vakti bol
olan bir kimse tüm bunlar›n tad›n› doya
doya ç›karabilir. Özellikle ilerleyen
yafllar için uzmanlar›n bofl zaman
önerileri flunlard›r:
Sanatla huzur bulun: Sanatla u¤raflmak
yüksek konsantrasyon gerektirir. Kafas›
gündelik ifllerle meflgul olan kifli,

‹lerleyen yafllarda keyifli hobiler

tan›kl›k etti¤i sanat eserine kolay kolay
hakk›n› veremez, onu tan›yamaz,
özümseyip hissedemez ve tabi ki bir
eseri meydana getirmekle de
u¤raflamaz. Belki de bu nedenle sanatla
u¤rafl›lacak en güzel dönem yafll›l›kt›r.
Resim, heykel ve seramikle u¤raflmak,
fliir, roman, hikaye yazmak, sinemaya,
tiyatroya, konserlere gitmek, herhangi
bir müzik aleti çalmak ya da flark›
söylemek gibi u¤rafllar›n hayat›n›za
kataca¤› de¤erleri bir düflünsenize.
E¤er bugüne kadar sanat alan›nda
herhangi bir e¤itiminiz olmad›¤›n› ve
bunun da size engel teflkil edece¤ini
düflünüyorsan›z veya kendinizi
yeteneksiz görüyorsan›z, unutmay›n ki
ö¤renmenin yafl› yoktur. Sanatla
ilgilenerek edinece¤iniz aktifleflmeyle
yaln›zl›k duygusunu bertaraf edip,
yaflama dair gizemli duygular›
hissedebilir ve hayat›n bambaflka bir
boyutunu keflfedebilirsiniz.   
Topraktan gelen keyif: Ç›plak ayak
toprakta yürümenin, insana fiziksel ve

ruhsal anlamda verdi¤i rahatlama
duygusunu hepimiz biliriz. Vaktinizin
büyük bölümünü toprakla birarada
geçirdi¤inizi bir düflünsenize… Bahçeyle
u¤raflmak, organik bitkiler yetifltirmek,
çiçekler büyütmek… Bunlar›n hepsi
birer ayr› keyif dura¤› asl›nda. Ekti¤iniz
tohumun çiçek açt›¤›n› görmek için
gösterdi¤iniz sabr›n meyvesini edinmek
gibi güzel duygular, yaflama dair her
detayda çok da rastlanmasa gerek. 
Evcil hayvanlarla vakit geçirmek: Evcil
hayvan beslemek pek çok insana zor
gibi görünse de kiflinin beraber iyi vakit
geçirebilece¤i bir evcil hayvan edinmesi,
iyi bir dostlu¤un ve yaflanacak keyifli
zamanlar›n habercisidir. Yeter ki kendi
yaflam tarz›n›za uyum gösterebilecek
bir arkadafl seçin. Evde ya da d›flar›da
vakit geçirmeyi seven, günlük
al›flkanl›klar›ndan vazgeçmek

istemeyen, evinde çocuk bulunan,
apartman dairesinde ya da müstakil bir
evde yaflayan, daha önce bir hayvan
beslemifl veya beslememifl olan herkes,
uzman veterinerlerin yol göstericili¤iyle
kendisi için do¤ru olan evcil hayvan›
seçip, hiç zorlanmadan bak›m›n›
üstlenebilir. 
Sosyal fayda yaratmak: Unutulmamas›
gereken en önemli konulardan biri de
toplumsal fayda yaratmaya yard›mc›
olmakt›r. ‹nsan sosyallefltikçe mutlu
olan bir varl›kt›r ve içinde yaflad›¤›
topluma birey olarak katt›¤› faydalar,
mutlu nesillerin yetiflmesine katk›
sa¤layacakt›r. Örne¤in sosyal fayda
yaratmak amac› güden çeflitli
kurulufllarda görev almak, kiflinin
ortaya koydu¤u de¤erlerden ötürü hem

daha mutlu olmas›n› sa¤layacak hem de
içinde bulundu¤u iflbirli¤inin ortaya
koyaca¤› olumlu de¤erleri toplumsal
yap›ya aktaracakt›r.

Kaliteli Bir Yaflam›n Anahtar›:
Spor
Yafll›l›k döneminde yaflam kalitesini
art›rmak için serbest zaman etkinlikleri
çerçevesinde spor faaliyetlerini ihmal
etmemek gerekir. Kiflilerin ilerleyen
yafllar›nda, içinde bulunduklar›
durumuna uygun olarak edinecekleri
düzenli spor al›flkanl›¤› sadece
bedensel yararlar sa¤lamakla kalmaz.
Spor yapan yafll›lar›n yaflama güler
yüzle bakt›klar› ve mutlu olduklar› da iyi
bilinen bir gerçektir.  

Spor pek çok kifli için zahmetli ve
keyifsiz bir u¤rafl gibi görünse de, bir
defa baflland›¤›nda vazgeçilmesi
mümkün olmayan bir al›flkanl›kt›r.
Diyelim ki, spor yapmaya vaktiniz ya da
bunun için yeteri kadar enerjiniz
olmad›¤›n› düflünüyor ama bir yandan
da sa¤l›kl› bir bedene sahip olmak
istiyorsunuz. Öyleyse iflte size birkaç
öneri:

Günde on dakikal›k yürüyüfller bile,
bedeninize verebilece¤iniz en güzel
hediyelerdendir. Bunun için asansöre

binmek yerine merdiveni kullanmay›
tercih edebilir ve yak›n mesafelere
yürüyerek gidebilirsiniz. Yaz›n aç›k,
k›fl›nsa kapal› havuzlarda vücut
kaslar›n›z› fazla zorlamadan ve
yormadan egzersizler yapabilir,
yüzebilir, suda olman›n keyfini doya
doya yaflayabilirsiniz. 

Spor hakk›nda unutmamak gereken
önemli bir konu sporun demokratik bir
u¤rafl oldu¤udur. Bedensel sa¤l›¤›
yerinde olan veya çeflitli sa¤l›k sorunlar›
yaflayan herkes için yapacak bir spor
türü vard›r. Belirli bir yafltan sonra
görülmeye bafllanan hastal›lar için de
bu durum geçerlidir. Örne¤in e¤er
hareket kalibiliyetiniz sadece oturmayla
s›n›rl›ysa, uzmanlardan alaca¤›n›z
önerilerle oturarak da egzersiz yapabilir
ve sa¤l›¤›n›za katk›da bulunabilirsiniz. 

E¤er egzersiz yapmaktan
hofllanm›yorsan›z, dans edebilir,
köpe¤inizle yürüyüfle ç›kabilir,
mevsimsel aktivitelerin (kayak, bal›k
tutmak gibi) içinde yer alabilir, yoga
yapabilir ya da yüzme gibi alternatif
sporlara yönelebilirsiniz.
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Yafll›l›kla gelen psikolojik
de¤iflimler al›flkanl›klar›n
farkl›laflmaya bafllamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Kifli olas›
ekonomik s›k›nt›lar, emeklilik,
çocuklar›n evden ayr›lmas›,
yak›nlar›n kayb› ve sosyal
rollerde azalma gibi
problemlerle karfl›laflabilmekte
ve yeni durumlara adaptasyon
sorunu yaflayabilmektedir.
Önemli olan bireyin,
yafllanman›n verdi¤i
olgunluktan çevresinin
faydalanmas›n› sa¤lamas› ve
bunun tatminini sonuna kadar
hissedebilmesidir. Bunu
yapabilmenin yollar›ndan biri
keyifli hobiler edinmektir.

Bahçeyle u¤rafl›rken
ekti¤iniz tohumun çiçek
açt›¤›n› görmek için
gösterdi¤iniz sab›r, ileride
tan›k olaca¤›n›z duygu dolu
anlar›n kap›s›n› açmakta
size yard›mc› olacak›r.
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Siz kaç kulaçta
gençlefliyorsunuz?

haline geldikleri için de olumlu ve
pozitif kiflilikleriyle dikkat çekerler. 
K›saca spor ve sporun her dal›, her
yaflta insan›n hayat›n› kolaylaflt›ran,
yaflam›n niteli¤ini artt›ran bir u¤rafl. 

Yüzmenin as›l yarar› psikolojiye! 
Peki yüzme sadece vücutsal anlamda
dinç olmay› m› sa¤l›yor? Elbette de¤il.

Spora bafllama yafl› olmad›¤› gibi, bitifl yafl› da yoktur. Önemli olan uygun sporun seçilmesidir.
‹flte yüzme de bu spor dallar›ndan biri. Yüzmeyi hayatlar›n›n felsefesi haline getirenlerin,
gündelik hayat coflkular›n› hiç gözlemlediniz mi? 

7’den 70’e herkesin sa¤l›kl› yaflamas›
için gerekli olan spor, ruh sa¤l›¤›
aç›s›ndan yafl gruplar›n› farkl›
boyutlarda etkiliyor. Spor dallar› içinde
en önemlilerinden biri de flüphesiz
yüzme. Yüzme en çok da dinç ve
dinamik görünme konusunda kifliye
art›lar kazand›ran bir spor dal›.
Özellikle yafll›lar için yüzme sporunun
önemini daha iyi anlayabilmek için
birkaç önemli detaydan bahsetmekte
fayda var. 
Yüzme, vücuda kazand›rd›¤› dinç olma,
dinç kalma sayesinde her yafltan
insan›n toplum içinde daha fark edilir
olmas›n› sa¤lar.  

Spor yapan eriflkinlerin, günlük hayat›n
stresini att›klar› ruh ve beden sa¤l›¤›n›
daha uzun y›llar koruyabildikleri bilinen
bir gerçek. Bu da farkl› spor dallar›na
gösterilen ilgiyle do¤ru orant›l›. Yüzme
orta yaflta bafllayan kalp ve tansiyon
hastal›klar›na yakalanma riskini
azaltt›¤› gibi sigara ve alkolden
uzaklaflt›rd›¤› için de yafllanmay›
geciktiriyor. Günlük hayat›n
monotonlu¤undan uzaklaflanlar
yorgunluklar›n› yüzerek atabiliyorlar. 

Yüzme unutkanl›¤›n da ilac› 
Sporun yafll›lar için ise faydas›n›n
sadece bedensel kazan›mlarla s›n›rl›
kalmad›¤›n›, bu yafl grubundakiler için
çok önemli olan ruh haline de etki
etti¤ini söylemek gerek. 
Yüzme sporu ile u¤raflan orta yafl ve
ileri yafl grubu toplumda çok s›k
görülen depresyona daha az yakalan›r,
kendilerini yaln›z ve mutsuz
hissetmezler. Fiziksel kapasitelerini
ileri yafllara kadar muhafaza ettikleri
için kemik erimesi, kalp damar
hastal›klar›na daha az yakalan›rlar. Dinç
yap›lar› ile toplum içinde sevilen kifliler

• Yüzme esnas›nda kol, bacak
ve kar›n bölgesinde bulunan
bütün kas gruplar› çal›flt›r›lm›fl
oluyor. 
• Kalp at›m h›z› ve al›nan
oksijen miktar› artt›¤› için
beyne pompalanan kan seviyesi
de o derece iyi oluyor. 
• Yüzme sporu kiflinin
yaralanma tehlikesini ortadan
kald›r›r. Yüzme bilen bir
kiflinin suda kendi kendini
yaralamas›, düflmesi ve bir
yerlere çarpmas› neredeyse
olanaks›zd›r. 
• Bir baflka avantaj› ise kiflinin
kendisini a¤›rl›ks›z hissetmesi. 
• Su içerisinde terleme ve
vücudun çok fazla ›s›nmas›
mümkün olmad›¤›ndan
egzersizin bu tür olumsuz
etkilerini ortadan kald›rmas› da
cabas›. 
• Karada yap›lan kültür fizik
hareketleri suda da yap›labilir.
Bunun avantaj› terlemeyi ve
afl›r› ›s›nmay› engellemesidir. 

Her fleyden önce yüzmede, vücut a¤›rl›¤›
azald›¤› için kifliye yapt›¤› spor kolay ve
e¤lenceli gelir. Yüzmede, normal
bünyelerde suyun verdi¤i serinlik
sonucunda damarlar›n daralmas›yla
birlikte efor ve kalp h›z› artar. Yüzme
sporunun insana kazand›raca¤›
kondisyon di¤er sporlardan farkl›l›k
gösterir.  Yüzme sporuyla birlikte birçok

Yüzme sporunun karnesi

kas grubu da ayn› anda çal›flt›¤› için
sporcunun kas enerjisi yerine gelmekte,
ya¤ dokusu azalmakta ve böylece fit bir
görünüme sahip olunur. Yüzmenin en
önemli faydalar›ndan biri de omurga
sistemi üzerindedir. Sonuç olarak ritmik
yap›lan bir yüzmede omurgay› tafl›yan
kas sistemi güçlenerek, kendilerini
yenileyebilmekte ve de omurga aralar›
geniflleyece¤i için ezilmelerine ba¤l›
a¤r›lar ortadan kalkar. 

Yüzmenin bir baflka faydas› da psikoloji
üzerinedir. Su kifliye psikolojik aç›dan
rahatlama verdi¤i için, yüzmeyle ilgilenen
kiflilerin mutluluk hormonu (endorfin,
serotonin) sal›n›m› artmaktad›r. Özellikle
orta yafl üstü kiflilere tavsiye edilen
yüzme sporu, pek çok sorunu ortadan
kald›rd›¤› gibi psikolojik nedenlerden
dolay› da bu kiflileri rahatlat›c› özelli¤iyle
dikkat çekiyor. Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon: Orta ve ileri yafll›lar için en sa¤l›kl› spor yüzmedir.

Darüflflafaka Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzman› Prof. Dr.
Tunç Alp Kalyon’dan yüzmenin
önemine dair öneriler:
Hareketin ve sporun öneminden
bahsetmek laz›m. Çünkü vücudumuz
sürekli hareket etme ihtiyac› içindedir.
Do¤ufltan gelen özelliklerimiz nedeniyle
bütün organlar›m›z, bütün
sistemlerimiz hareket etmek
durumundad›r. fiayet, bu sürekli
hareket flart› yerine getirilemezse
hemen hemen bütün organlarda ve
sistemlerde gerilemeler ortaya ç›kar.
Bunun en çarp›c› örne¤ini, sürekli
yatakta yatmak zorunda kalan
hastalarda veya baz› sakatl›¤› olan
kiflilerde görüyoruz. Bu tür rahats›zl›¤›
olan insanlarda çok k›sa bir sürede
vücut fonksiyonlar›nda azalmalar
olmakta ve ciddi kay›plar ortaya
ç›kmaktad›r. 

Ça¤›m›zda 20’nci yüzy›l›n getirdi¤i
teknolojik yenilikler nedeniyle insan
vücudunun hareket gereksinimi azald›.
Televizyon, bilgisayar ve bunlar gibi
teknolojik geliflmeler insanlar› koltu¤a
ba¤lad›. Pek çok hareketi kol gücü
yerine makinelerin yard›m›yla
yap›yoruz. Dolay›s›yla vücutta bir
hareket aç›¤› ve eksikli¤i meydana
gelmektedir. Bu durum sa¤l›¤a zarar
veren en önemli faktörlerden birisidir.
Her yafl için ayn› fley geçerli. Orta ve
ileri yafllar için daha önemli bir s›k›nt›

yaratabilir. Orta ve ileri yafltaki
insanlar›n dikkat etmesi gereken
hususlardan bir tanesi kalp ve dolafl›m,
solunum sistemini tehdit eden risk
faktörlerinden uzak durmas›d›r. ‹nsan
sa¤l›¤›n› orta yafllardan itibaren tehdit
eden bir tak›m risk faktörleri vard›r. 
Bunlardan bir tanesi ilerleyen yaflt›r.
Yafl ile beraber bir tak›m hastal›klara
yakalanma riski artmaktad›r. Di¤er
taraftan baflka bir faktör de sigara
içmek kalp, dolafl›m ve solunum
sistemini tehdit eden ciddi bir
tehlikedir.

Fazla kilo da tehdit içerir. Bir di¤er risk
faktörü de hareket azl›¤›d›r. 

‹lerleyen yafl de¤ifltirilmesi mümkün
olmayan bir risk faktörüdür. Ancak
di¤er risk faktörlerinin hepsine
müdahale etmek mümkündür. ‹nsan,
sigaray› b›rakabilir, fazla kilo almamaya
özen gösterebilir. 

Hareket ettikçe bütün organlara daha
fazla kan gitmeye bafll›yor. Daha fazla
kan demek daha fazla oksijen demek.
Yüzerek bütün kaslar›m›za ve bütün
organlar›m›za daha fazla kan gitmeye
bafllar. 

Tempolu bir yüzme ile beraber buradaki
kaslara giden kan miktar› 10 veya 20 kat
artabiliyor. Ayn› zamanda yafl ile birlikte
bir kemik erimesi ortaya ç›kabiliyor.
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Huriser Eliuz 82 yafl›nda. Üç kardeflin
en büyü¤ü. Bulgaristan do¤umlu ama
çok küçük yaflta Türkiye’ye gelenlerden.
Türkiye’ye geldiklerinde ailece
kendilerini çok mutlu hissettiklerini
hat›rl›yor ve bir an›s›n› paylafl›yor;
“fiapka Devrimi’nin ard›ndan annem
gidip bir flapka ald› ve o flapkay›
bafl›ndan hiç ç›karmad›.”  

Çal›flma hayat›na büyük bir travma
sonras› bafllad›¤›n›z› biliyoruz. Bundan
biraz söz eder misiniz?
Liseyi bitirdikten hemen sonra babam›
kaybettik. ‹ki kardeflim, ben ve annem
yaln›z kalm›flt›k. ‹çinde bulundu¤umuz
durum çok zordu. Annem Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne gitmifl ve benden söz
etmifl. Lise mezunu oldu¤umu ve
Müdürlük’te bana göre bir ifl varsa
çal›flmaya haz›r oldu¤umu söylemifl.
Ald›¤› olumlu cevaptan sonra, o dönem
Fatih Camii’nin avlusunda yer alan bir
okulda ö¤retmen vekilli¤ine bafllad›m.

Bu ilk ifl deneyiminde neler yaflad›n›z,
zor oldu mu sizin için?
Baflta zordu. O s›ralar çocuk psikolojisi
bilmiyorum, nas›l ders verece¤im diye
bir korku vard› içimde. Ama bir gün
ö¤rencilerimden birinin velisi geldi. En
baflta flafl›rd›m ve merak ettim. Ama
daha sonra bu flaflk›nl›¤›m yerini gerçek
bir mutlulu¤a b›rakt›. Çünkü o veli
çocu¤una çok iyi e¤itim verdi¤imi
düflünerek bana teflekkür etmek için
gelmiflti. 

Türkiye’nin ilk kad›n polisisiniz. Polis
okuluna girifliniz nas›l gerçekleflti?
Polis Okulu’nda ö¤rencilere ders
veriyordum. O s›rada da polislik
s›nav›na girmifl, s›nav› kazanm›flt›m
ama bir türlü tayinim gelmiyordu.
Sonunda tayinim geldi¤inde
ö¤retmenli¤i b›rakt›m ve 1947 y›l›nda
polis olarak göreve bafllad›m. Çok canla
baflla çal›flt›m, iflimi bitirmeden eve
dönmezdim. Gerçekten de polislik
mesle¤ine afl›kt›m.

Bu süreci biraz anlat›r m›s›n›z?
Ben gözümü Emniyet Müdürlü¤ü’ne
dikmifltim. Emniyet Müdürü olmak için
de üniversite mezunu olmak
gerekiyordu. Ben, Pasaport Kabül’de
çal›fl›yordum. Ard›ndan önemli
insanlar›n korumal›¤›n› yapmaya
bafllad›m. ‹yi derecede ‹ngilizce biliyor,
üniversite okumay› da çok istiyordum.
Dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü
Kemal Aygün’ün yan›na gidip, üniversite
okumak istedi¤imi söyledim. O da baz›
flartlar koyarak kabul etti. Sabahlar›
erkenden kalk›p okula gidip, ard›ndan
da ifle geliyordum. Bu h›zl› tempoyla
üniversiteyi dört senede bitirdim. 30 y›l
boyunca polis olarak çal›flt›m çünkü ben
insanlara yard›m etmeyi seviyorum. 

Neden Rezidansta yaflamay› tercih
ettiniz? 
Bir gün annem hastaland›. ‹flte o
zaman, yafllan›nca bana kim bakacak
endiflesi yaflamaya bafllad›m. O dönem
yafllan›nca nerede yaflayabilece¤ime
dair araflt›rma yapt›m. Kimseden
yard›m almadan yaflland›¤›mda hayat›m›
nas›l idame ettirebilirdim? Annemin

hastal›¤›ndan sonra ben de bir
rahats›zl›k yaflad›m. Hasta yatarken de
gazetede Yakac›k Rezidans›’n›n aç›l›fl
ilan›n› gördüm. Hemen gelip bakt›m.
Darüflflafaka’n›n hem sundu¤u günlük
hizmetler hem de sa¤l›k garantisini
flarts›z koflulsuz sa¤lamas› çok hofluma
gitti, çok cazip geldi bana. Hiç
düflünmeden yerlefltim buraya. On bir
y›ld›r buraday›m ve iyi ki de gelmiflim
diyorum. Geldi¤imden beri çok huzurlu
ve mutlu bir yaflant›m var. Burada
yaflaman›n bana verdi¤i hazz› baflka
hiçbir fleye de¤iflmem.

Burada günleriniz nas›l geçiyor?
Burada bize sa¤lanan olanaklar
günümüzü kaliteli geçirmemiz için son
derece yeterli. Hem kendi odalar›m›zda
hem de Rezidans›n çeflitli bölümlerinde
iyi vakit geçirebiliyoruz. Mesela gezilere
gidebiliyorsunuz. Geçti¤imiz dönemde
‹zmir’e, Urla Rezidans›’na gezmeye
gittim. Ben, ya¤mur çamur demeden
geziyor, hatta maçlara bile gidiyorum.
Urla da daha sakin yaflamak isteyenler
için uygun ve do¤as› muhteflem bir yer
bence.

Sab›rla gelen baflar›
Baflar›y› flansa b›rakmayan, f›rsatlar› kendi çabalar›yla yaratan birisi Huriser Eliuz.
Türkiye’nin ilk kad›n polisi olan Eliuz emeklili¤inin tad›n› flimdilerde Yakac›k Rezidans’ta
ç›kar›yor.

Huriser Eliuz

Hücrelerin daha iyi beslenmesiyle
birlikte kemikler daha sa¤l›kl› bir hal
al›yor. 

O halde vücut için hareket ihtiyac› yafl
ile birlikte art›yor. Bu ihtiyac›n en
sa¤l›kl› karfl›lanabilece¤i egzersiz ise
yüzmek. Özellikle yüzme sporunun
bütün kaslar› senkronize bir flekilde
çal›flt›rmas› ile beraber kalbe,
damarlara ve bütün sistemlerle beraber
beyine ve sinir hücrelerine daha çok
kan gitmektedir ve vücut daha sa¤l›kl›
ifllemektedir. 

Rezidanslar›m›zda bulunan havuzlar
yüksek standartlarda yaz k›fl
girilebilecek durumda oldu¤u için bütün
sakinlerimizin rahatça ve keyif alarak
yapabilece¤i bir egzersiz çeflididir. 
Yüzmeyi karada yap›lan egzersizlerden
farkl› k›lan bir baflka özellik de suyun
kald›rma kuvvetinden
yararlan›labilmesidir. ‹nsan vücudu su
içine girdi¤inde a¤›rl›¤›n›n onda
dokuzunu kaybeder. Dolay›s›yla eklem
ve kemiklere binen yük azal›r ve bütün

egzersizler suyun içerisinde daha rahat
yap›l›r. Orta ve ileri yafltaki insanlar için
son derece uygun bir egzersiz çeflididir.
Kireçlenmesi olan insanlar›n
eklemlerine çok fazla yük binmemesi
gerekir. Bunu en güzel sa¤layacak
ortam su içindeki egzersizlerdir. 

Ayr›ca yüzmenin psikolojik etkileri ruh
sa¤l›¤› bak›m›ndan da son derece
önemlidir. Vücut direncinin güçlenmesi
için de su içinde yap›lan egzersizler
fazlas›yla etkilidir. Su içi egzersizleri bu
nedenlerle uzmanlar taraf›ndan
özellikle tavsiye ediliyor.

65 kilo a¤›rl›¤›nda bir kiflinin bir
saat yüzerek harcad›¤› kalori
ortalamalar›

Yüzme stili Kalori ortalamas›
Genel Yüzme 420
Kuvvetli Yüzme 650
S›rtüstü Yüzme 550
Kurba¤alama Yüzme 550
Kelebek Yüzme 750

Yüzme/Kalori tablosu

Urla Rezidans›

Yakac›k Rezidans›Yakac›k Rezidans›
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“E¤er kendi evimde yaln›z yafl›yor
olsayd›m çok periflan olurdum. Burada
her an hizmet alabiliyoruz. Her an, her fley
haz›r bizim için” diyen Nuran Ökten ile
idealist bir ö¤retmen olmas›na neden
olarak gördü¤ü Darüflflafaka’daki
ö¤retmenlik günlerini duygusall›kla and›k.

Kültürümüzde ö¤retmene
sayg› var
“Ö¤retmenlik hayat›ma Sivas Zara’da
bafllad›m. O günleri hiç unutamam.
‹nsanlar› o kadar iyi, o kadar sayg›l› ve
moderndi ki oraya gidice hayat›m çok
güzelleflti. Zara’da befl sene görev
yapt›m ve çok büyük sayg› gördüm.
‹nsan› tan›d›m, insan› sevdim orada.
Ard›ndan k›sa bir flehir de¤iflikli¤inin
ard›ndan ‹stanbul’a gelip burada devam
ettim mesleki yaflant›ma. 

Uzak kentlerden tekrar ‹stanbul’a
dönmek nas›l bir duyguydu?
‹stanbul  Caddebostan’da oturuyordum.
Her gün Cerrahpafla’daki Davutpafla
Lisesi’ne gidiyordum. Saat on ikide
evden ç›kard›m. Buradaki hayat daha
kolayd› o zaman. Ama ‹stanbul’a geri
geldi¤imde de eskiden çal›flt›¤›m
kentleri hiç unutmad›m. Hatta zaman
zaman Anadolu’daki günlerimi özlüyor
ve ö¤rencilerimi hat›rl›yorum.

Daha erken demifltim ama geç
bile kalm›fl›m
Elimdeki imkanlar› nas›l kullanabilirim
diye düflündüm. Darüflflafaka Rezidans›
kuruldu¤u günden beri biliyordum ama
“daha erken” diyordum kendi kendime.
Keflke daha önce yerleflseymiflim. Çok
huzurluyum. ‹nsanlar›n kendi evinde
bile bulamayaca¤› konforlu bir hayat›m
var benim burada.

Gün içinde nelerle u¤rafl›yorsunuz?
Hiç bofl durmuyorum. Mesela kurutma
çiçeklerden tablolar yap›yorum. Bir
fleyleri ifle yarar hale getirmeyi
seviyorum. Örne¤in befl yüz boncuklu
kolyeler yapt›m. Onlar› sevdiklerime
da¤›tt›m.  ‹laç almaktansa bu tür
fleylerle u¤rafl›p mutlu olmak
hepsinden daha çok sa¤l›k veriyor bana. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda staj
yapm›fl olman›z›n mesleki
hayat›n›zdaki etkilerini anlat›r m›s›n›z?
Biz fazla idealisttik. Çok fakir
ö¤rencilerimiz vard›. Onlara iyi bir
e¤itim vermek için gerçekten de çok
çaba sarfettik. Benim flans›m
Darüflflafaka’da ö¤retmenlik staj›m›
yapmak oldu. On sekiz yafl›ndayd›m.
Orada çocuklar›n imkans›zl›klar›n›
gördüm. Pabuçlar› var ama çoraplar›

yoktu. Hocalar›m›z›n nezaretinde
çocuklar› gelece¤e haz›rlamak için çok
u¤raflt›k. Burada ö¤rendiklerimi hiç
unutmadan uygulamaya çal›flt›m. O
çocuklar ise okulu bitirdiklerinde
toplumda çok güzel yerlere geldiler.

Darüflflafaka’da staj›m›

yapt›¤›mda on sekiz

yafl›ndayd›m. O dönem

ö¤renim gören çocuklar›n

ileride çok iyi yerlere

geldi¤ini gördüm ve bu beni

çok mutlu etti.

Bugün ayn› flekilde

Darüflflafaka’da verilen

e¤itimin kalitesinin ne denli

yüksek oldu¤unu

görüyorum. Buna katk›

sa¤lad›¤›m için ayr›ca bir

e¤itimci olarak gurur

duyuyorum.

Semiha Büyükö¤üt, Darüflflafaka’n›n
yetifltirdi¤i ö¤rencileri dünyan›n en
sayg›n isimleri haline getirdi¤ine
inananlardan. Seksen befl yafl›nda olan
Büyükö¤üt, Darüflflafaka Lisesi’nden
emekli olmufl bir ö¤retmen. 1950 y›l›nda
‹stanbul Üniversitesi Türkoloji
Bölümü’nden mezun olan Büyükö¤üt,
ard›ndan Darüflflafaka’ya geçmifl.
Büyükö¤üt’e neden ö¤retmen olmay›
seçti¤ini soruyoruz. “Benim
yarad›l›fl›mda çocuk sevgisi var. Hala
eski ö¤rencilerimle görüflüyorum, onlar
benim nazar›mda hiç büyümüyorlar.
Hala y›ll›klara bakar eski günlerimi yad
ederim.”

Darüflflafaka Lisesi’nde geçirdi¤iniz
günleri ve bir ö¤retmen olarak
Darüflflafaka Lisesi’ni anlat›r m›s›n›z?
Darüflflafaka Lisesi’nde ö¤rencilerimle
beraber gerçekten de çok güzel günler
geçirdik. Her ö¤retmenin ders d›fl›nda
bir görevi vard›. Ben tiyatroyu çok
sevdi¤im için tiyatro koluna bakard›m.

Çocuklarla beraber güzel oyunlar
sergilerdik ve oyunlar›m›z çok baflar›l›
olurdu. Darüflflafaka bambaflka bir
okuldur, çok mükemmel ö¤rencilere
sahiptir. Son s›n›fta en iyi nota sahip
olan ö¤renci Amerika’ya gönderilirdi.
Bence Darüflflafaka sadece ‹stanbul’un
ve Türkiye’nin de¤il, dünyan›n en iyi
okullar›ndan biridir. 

Duygusal ba¤ benim için önemli
Darüflflafaka’da ö¤retmenlik yapmam›n
yaflamak için buray› seçmemde etkisi

çok büyük. Darüflflafaka ile aramda
zaten y›llard›r süregelen duygusal bir
ba¤ var. Ayr›ca biz art›k  kendimize
bakacak durumda de¤iliz. Samimi
olarak söylüyorum, Allah tüm yafll›lara
burada yaflamay› nasip etsin.  

Rezidansta yaflamak nas›l bir duygu?
Rezidansta bir gününüz nas›l geçiyor? 
Benim ziyaretçilerim çok fazla.
Arkadafllar, akrabalar hep beni
görmeye gelirler. Mesela geçen gün
ziyaretçilerimle birlikte 18 kifliydik.
Seyahat etmeyi de çok severim. Hiç bofl
durmazd›m, çok faaldim eskiden. Eflim
hep, “Otur da yüzünü göreyim” derdi. 

Çok iyi bir arkadafl ortam›m›z var, çok
memnunum burada olmaktan. 
Burada yirmi dört saat doktor ve
hemflire var. Bu yüzden Darüflflafaka
bambaflka. Burada kitap okuyorum,
yürüyüfller yap›yorum. Bacaklar›m çok
a¤r›d›¤› için yürüyüfller iyi geliyor. ‹yi ki
buraday›m.

Önce Darüflflafaka’da ö¤retmendiler, flimdi Rezidansta dinleniyorlar
Darüflflafaka’ya y›llar›n› vermifl iki e¤itimci. Küçük yüreklere y›llarca umut afl›layan
Semiha Büyükö¤üt ve Nuran Ökten emekliliklerinin keyfini Darüflflafaka Rezidanslar’da
sürüyorlar. Yaflam mahallerini hobi salonunda yapt›klar› birbirinden keyifli ürünlerle
zenginlefltiren Semiha Büyükö¤üt ve Nuran Ökten yaflam kalitelerini hobileriyle süslüyorlar.

Nuran Ökten

Semiha Büyükö¤üt

Semiha Büyükö¤üt, Darüflflafaka Lisesi'nde
ö¤retmenlik yapt›¤› y›llarda okulumuz müdürü Nazime
Antel ile birlikte bir fliir yar›flmas› ödül töreninde
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Fahriye Moral uzun y›llar süren çal›flma
hayat›ndan sonra emeklili¤inin tad›n›
Yakac›k Rezidans›’nda ç›kar›yor.
Moral 81 yafl›nda. Artvin’de do¤mufl bir
e¤itimci olarak ‹stanbul ve Bursa
Orhangazi’de görev yapm›fl. Bir e¤itimci
olarak uzun y›llar çal›flt›ktan sonra
flimdi Yakac›k Rezidans›’nda dinleniyor.
Fahriye Moral ile kendi e¤itmenli¤i
dönemindeki e¤itim anlay›fl›n›,
ö¤rencileri ve bugünkü e¤itim anlay›fl›n›
karfl›laflt›rd›k. 

Darüflflafaka’ya yerleflmeye nas›l karar
verdiniz, burada olmaktan mutlu
musunuz?
Tavsiye üzerine gelip gördüm ve çok
be¤endim. Tüm koflullar çok iyi. Hep
akl›n› kullanan bir insan olarak, buraya
gelmeyi de ak›ll›ca buldum ve bu
karar›mdan da hiç piflman olmad›m. 

Emekli bir ö¤retim görevlisisiniz.
Geride b›rakt›¤›n›z akademik hayat›n›z›
anlatabilir misiniz?
Asl›nda bizim e¤itim günlerimiz
uzaklarda kald›. Ben filoloji okumaya
bafllad›¤›mda yaln›zca bu alanda dersler
alabiliyordum. Sonra sistem de¤iflmeye
bafllad›. 1952 senesinde ö¤retim
görevlisi olarak çal›flmaya bafllad›m ve
bu görevi yaklafl›k k›rk y›l sürdürdüm.

Ö¤retim görevlisi oldu¤unuz dönemle,
flimdiki üniversiteleri k›yaslad›¤›n›z
zaman ortaya nas›l bir manzara
ç›k›yor?
Yetmifl ve seksenli y›llar gerçekten de
herkes için çok yorucuydu. ‹deolojilerin
etkisi üniversitelerde yo¤un hissedildi.
Mesela bir gün yeni gelen bir ö¤rencime
hangi flehirden geldi¤ini sordum.
Ö¤rencim suskun kald› Sonras›nda bir
f›rsat yarat›p  yan›ma geldi ve Kayserili
oldu¤unu söyledi.

O dönem meflhur Sivas-Kayseri maç›
oynanm›fl, iki tak›m›n taraftarlar› ciddi
flekilde çat›flm›flt›. Ö¤rencim de
Kayserili oldu¤u duyulur da okulda
sorun yaflar diye korkup bana nereden
geldi¤ini söylememifl. O dönemin
Türkiye’si korku ve gerilim dolu günlere
sahne oldu. 

Peki 1980’den sonra üniversitelerde
tan›k oldu¤unuz de¤iflimler neler?
Tüm olaylar b›çak gibi kesildi ve tafllar
yerine oturmaya bafllad›. Herkese yavafl
yavafl flevk geldi. Neyse ki 1980 sonras›
bu sorun çözüldü ve e¤itim hayat›nda
olumlu ilerlemeler yafland›. San›r›m bu
nedenle ve gözlemledi¤im kadar›yla
üniversitelerde flimdilerde verilen
e¤itim çok daha kaliteli bir hal ald›.

Emekli bir ö¤retim görevlisi olarak
Darüflflafaka’da verilen e¤itime iliflkin
neler düflünüyorsunuz?
Darüflflafaka’daki e¤itim anlay›fl› çok
farkl›. Çocuklar sanat ve spor e¤itimi de
al›yorlar. Bu onlara birey olmay›
ö¤retiyor. Yapt›¤›m›z ba¤›fllar›n
karfl›l›¤›n› Darüflflafaka, sonuna kadar
bize sunuyor. Ba¤›fllar›m›z›n çocuklar
için kullan›ld›¤›n› bilmek ise bana ayr›ca
huzur veriyor.

Mine Seçkinöz 79 yafl›nda, Ankara
do¤umlu ve emekli ö¤retim üyesi.
Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki E¤itim
Fakültesi’nden resim ö¤retmeni olarak
mezun olmufl. Yaklafl›k otuz y›l
çal›flt›ktan sonra, 1988 y›l›nda emekli
olan Seçkinöz, Rezidansta huzur
buldu¤unu söylüyor.

Sa¤l›¤›n›z için neler yap›yorsunuz?
Rezidansta yaflaman›n bu anlamda size
katt›¤› faydalar nelerdir?
fiansl›y›m ki burada her tür yeme¤i
istedi¤imiz zaman bulabiliyoruz. Spora
hep önem verirdim. Her sabah e¤itmen
eflili¤inde düzenli egzersizler yap›yoruz.
Ben ayr›ca her gün yar›m saat yürürüm.
Yap›lan tüm gezilere de kat›l›yorum. 

E¤itiminiz için akademiyi seçiflinizde
neler etkin oldu ?
Bu mesle¤e biraz tesadüfen de girmifl
olsam, sonras›nda çok sevdim. Çünkü
gençleri ve ö¤rencileri çok de¤erli
buluyordum. Bunu güzel sanatlarla
birlefltirince benim için ortaya çok
keyifli bir hayat ç›kt›. 

Siz hal› desenleri konusunda uzman
birisiniz. Bugünkü modern motifli
hal›lar› nas›l buluyorsunuz?
Bugünküler biraz fabrikasyon, aç›kças›
onlar› çok be¤endi¤imi
söyleyemeyece¤im. Bir hal› her fleyden
önce mobilyan›n alt›nda yer al›r. Bu
nedenle o bir fondur. Hem mobilyay›
hem de mobilyan›n ihtiflam›n› ortaya
ç›kartmal›d›r. Renkleriyle mobilyalar›
geride b›rakmamal›d›r. 
Gerçek Türk hal›lar› çok özenlidir,
desenleri çok büyük ve çok parlak
de¤ildir. Çünkü desen gözünüze çok
çarparsa, gözünüz yorulur. Halbuki

Türk hal›lar› çok ince, zarif ve uyum
içindeki desenlere sahiptir. Bütün Türk
hal›lar› çok renklidir ama geçiflleri de
çok yumuflakt›r, hal›n›n kaç renkten
yap›ld›¤›n› bile fark etmezsiniz. Bu gözü
yormamak ve estetik ad›na düflünülmüfl
önemli detaylardand›r. Ne yaz›k ki
günümüzde estetik de¤erleri kaybetmifl
durumday›z. Umar›m bu çöküntüden
mümkün olan en k›sa sürede ve en az
hasarla ç›kabiliriz.

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›
hakk›nda neler düflünüyorsunuz?
Emekli bir ö¤retim görevlisi olman›z,

bu alanda bir duygusal ba¤ yaflaman›za
neden oldu mu?
Evet, bu nedenle çok mutluyum.
Ö¤rencilerin en son teknolojiyi
kullanarak e¤itim gördü¤ünü bilmek,
bizi çok gururland›r›yor. 
Hem yabanc› dil ö¤renmeleri hem de
güzel sanatlar alan›nda ald›klar› e¤itim
beni çok mutlu ediyor. Burada yetiflen
ö¤renciler baflar›lar›n› hayatta daha
kolay ispat edebiliyorlar. Darüflflafaka
bu nedenle çok takdir etti¤im bir
kurum. ‹lerleyen y›llarda yoluna ayn›
ivmeyle devam edece¤ine de
inan›yorum.

E¤itmenler sadece
ö¤retmez. Onlar
toplumla iç içe
yaflad›klar›ndan
ötürü toplumsal
de¤iflimlere de
tan›kl›k ederler.
Yakac›k
Rezidans›’n›n
sakinlerinden
Fahriye Moral da bu
tan›klardan birisi.
Kendisiyle toplumsal
de¤iflim çerçevesinde
dünü ve bugünü
konufltuk.

Sa¤l›kl› bir yaflam›n s›rr›n›
spor, sanat ve dostlukta
buldu¤unu söyleyen
Mine Seçkinöz Yakac›k
Rezidans›’n›n pozitif
simalar›ndan birisi.

Yakac›k Rezidans›’nda
daha önce yaflad›¤›mdan
çok daha fazla sosyal bir
hayat sürdürüyorum.
Burada edindi¤im
dostluklar ve paylafl›mlar
beni mutlu ediyor.
Bütün bu yeni dostluklar›
yeni kazan›mlar olarak
nitelendiriyorum.
Olanakl› oldu¤unca
düzenlenen gezilere
kat›l›yorum.

Çok güzel dostluklar yafl›yorum

Bak›m ve güzelli¤in s›rr›
huzurda

Mine Seçkinöz

Fahriye Moral
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Sa¤l›¤›m›za biz de¤il Rezidans
doktorlar› sahip ç›k›yor
fienesenevler Rezidans›’nda sosyal yaflam›na kendi evindeymiflçesine devam eden Meral Uz,
“Burada bizi bizden çok düflünüyorlar” diyor.

72 yafl›nda bir ev han›m› Meral Uz.
Kendi evi yerine fienesenevler
Rezidans›’nda yaflamay› seçenlerden.
Uz’un iki o¤lu var. Bugüne dek tek
bafl›na yaflam›fl ama gözü
rahats›zlan›nca art›k yaln›z
olamayaca¤›na karar vermifl. 

“Çocuklar›ma fazla dert ç›kartmak
istemedi¤im için de asl›nda bir huzur

evinde yaflamak istiyordum. Ama flansa
bak›n ki bir huzur evinde de¤il gerçek
bir Rezidansta yafl›yorum flimdi” diyor.  

Buraya ilk geldi¤imde Rezidans
üzerimde çok güzel intibalar b›rakt›.
‹darecilerden tutun da Rezidans
sakinlerine kadar herkesin çok iyi
insanlar olduklar›na tan›k olduk. Tüm
bunlar karar vermemde çok etkili oldu.

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›
hakk›ndaki izlenimleriniz neler?
Her fleyden önce Darüflflafaka’n›n
e¤itim alan›nda yapt›klar›n› ülkemiz
ad›na son derecede faydal› buluyorum.
Yap›lan ba¤›fllarla çocuklar›n e¤itilmesi
çok güzel bir uygulama. Okula birkaç
programa kat›lmaya ve gezmeye gittim.
Okul ve ö¤renciler p›r›l p›r›ld›. Böyle bir
okulda okumaktan dolay› da son derece
rahat, hür ve özgüvenleri yüksek
çocuklard›.

Burada bir gününüz nas›l geçiyor?
D›flar›da çok arkadafl›m var ve genelde
de d›flar› ç›k›yorum. Burada oldu¤umuz
zamanlarda ya odam›zda dinleniyoruz ya
da hep beraber sohbet ediyoruz. Bazen
d›flar› ç›k›p çay, kahve içiyoruz. Bazen de
e¤itmen eflli¤inde spor yap›yoruz.
Darüflflafaka bizim için çok keyifli geziler
düzenliyor. Urla’ya gittik mesela,
‹stanbul içinde Bo¤az’da baz› yerlerde
gitti¤imiz gezilerde de çok keyifli
zamanlar geçirdik hep birlikte. Sosyal
yaflant›mdan hiç vazgeçmedim.
Çevremle sürekli görüflüyorum. Ortaokul
y›lar›ndan olan arkadafllar›mla bile halen
görüflüyorum. Sosyal olmay› gerçekten
de çok seviyorum. Mesela bir arkadafl
grubumla haftada bir sohbet edip, yemek
yiyor ve biraz da oyun oynuyoruz.
Özellikle burada yap›lan sosyal
etkinliklere kat›lmaya özen
gösteriyorum. F›rsat buldukça da
okuldaki ö¤rencilerle bir araya geliyoruz.

Sa¤l›¤›n›za nas›l dikkat ediyorsunuz?
Darüflflafaka bizim ad›m›za dikkat
ediyor zaten. Herhangi bir sa¤l›k sorunu
yaflamamak için önceden önlem
al›nd›¤›n› bilmek içimi rahatlat›yor. Çok
flükür ciddi bir sa¤l›k sorunum yok.
Ama kal›c› bir göz problemim oldu¤u
için televizyonu bile yar›m metreden
optik gözlüklerle izliyorum.
Darüflflafaka’da olmak hayat›m› bu
aç›dan da oldukça kolaylaflt›r›yor.

Meral Uz

Yorgun geçen y›llar›n
ard›ndan keyifli bir yaflam
Bazen hiç ummad›¤›n›z anda hiç ummad›¤›n›z kadar keyif alaca¤›n›z ortamlarda bulursunuz kendinizi;
t›pk› Esin Vargel gibi. Rezidansta kalma karar›n› ani vermifl ama bu karardan çok memnun. 

Esin Vargel, 78 yafl›nda ve Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar›’ndan
emekli. Efli rahmetli olduktan sonra
fienesenevler Rezidans›’nda yaflamaya
karar vermifl. Bir buçuk y›ld›r da
Rezidans sakinleri aras›nda kendi
deyimiyle dolu dolu yafl›yor. Esin
Vargel’e söyleflimizde, yaklafl›k 30 y›l›n›
geçirdi¤i Devlet Demir Yollar›’n›n devlet
politikas› olarak desteklenmemesine
iliflkin görüfllerini de ald›k.

“1950 ve 1980 y›llar› aras›nda yaklafl›k
otuz y›l çal›flt›m. Benim çal›flt›¤›m y›llar
ülkemiz aç›s›ndan demiryollar›n›n en
güzel dönemiydi. Birçok yenili¤in
yap›ld›¤›, mototrenin ve lokomotiflerin
geldi¤i, demiryollar›na çok yat›r›m
yap›ld›¤› bir dönemdi. Daha sonradan bu
konuya önem verilmemesi ülkemiz
aç›s›ndan büyük bir kay›p bence.
fiimdilerde h›zl› tren çal›flmalar›
yap›yorlar. Umar›m bu konuda ilerleme
kaydederler.” diyor Esin Vargel.

“Yorgun geçen y›llar›n ard›ndan daha
keyifli ve iyi yaflamak için burday›m”
diyen Esin Vargel, sa¤l›¤›na özen
gösteriyor ve Rezidanslarda sa¤l›¤›na
dikkat edilece¤ini bildi¤ini söylüyor.
Vargel ayr›ca, ”Darüflflafaka’n›n bir
e¤itim kurumu olmas› da buray›
seçmemde etkin oldu. Rezidanslarda
her fley mevcut” diyor. 

Gün içinde neler yap›yorsunuz?
Sabahlar› kahvalt›ya iniyorum. Sonra
odama ç›k›p gazetemi, kitab›m›
okuyorum. Rezidansta arkadafllar›mla
kahve içip, sohbet ediyorum. Yürüyüfl
yap›yorum ayr›ca spor salonunda
bisiklette çal›fl›yorum. Çok fazla spor
yapam›yorum. Hobi odas›na gidiyorum.
En son kendime bir de gazetelik yapt›m. 

Siz gezilere de kat›l›yorsunuz? Nas›l
geçiyor?
Ben hemen hemen her geziye

kat›l›yorum. Daha çok flehir içi
gezilerine gidiyoruz, bunun d›fl›nda iki
defa Urla’ya gittim. Urla gezisi çok
güzeldi ama baca¤›m rahats›z oldu¤u
için biraz yorucu oldu. Ancak bir daha
olsa gene giderim. Arkadafllar›mla
beraber gezilere kat›l›yoruz. Bu geziler
bizim için hem de¤ifliklik yarat›yor hem
de etkinlikler sayesinde hava alma
f›rsat› buluyoruz.

Benim çal›flt›¤›m dönem
demiryollar›n›n en güzel
dönemiydi. fiimdilerde h›zl›
tren çal›flmalar› yap›yorlar.
Umar›m bu konuda
ilerleme kaydederler

Esin Vargel
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Rezidansta sanatla iç içe
yafl›yorum
Turhan Ergök bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve yaflama sevinciyle gençlere tafl ç›kart›yor.
Uzun y›llar makine mühendisli¤i yapan Ergök, Darüflflafaka Urla Rezidans›’na tafl›d›¤›
atölyesinde bir yandan mesle¤ine hobi olarak devam ederken, bir yandan da sa¤l›kl› ve huzurlu
bir yaflam sürmenin tad›n› ç›kart›yor.

Kendisini 39 yafl›nda bir delikanl› gibi
hissediyor Turhan Ergök. Neden
Rezidanslar›m›z› tercih etti¤ini
sordu¤umuzda ise, “94 yafl›nday›m.
Prostat ameliyat›  olmak için
ameliyathaneye girdi¤imde, doktorlar
beni ameliyat edemeyeceklerini çünkü
kalbimin tekledi¤ini söylediler. Beni
kardiyoloji bölümüne götürüp tedavi
etmek istediler. Ama ben kabul
etmedim, kendi kendimi tedavi
edece¤imi söyledim. Karfl› ç›kt›lar ve
bunu nas›l yapaca¤›m› sordular. Ben de
onlara çaml›k bir yere gidece¤imi,
burada güzel yemekler yiyece¤imi, çam
a¤açlar›n›n temizledi¤i havay› solumak
istedi¤imi söyledim ve iflte flimdi
burada, Urla’day›m. Karfl›laflt›¤›m
manzaraya hayran oldum. Her taraf
çaml›kt›. Yemekler de çok güzeldi.
Buraya gelmeden önce gülmesini
unutmufltum. fiimdi gülmeyi tekrar
ö¤rendim” diyor Turhan Ergök. Bir
yandan keman çalan, di¤er yandan
keman üreten Ergök ile Urla’da yaflad›¤›
ikinci bahar› konufltuk.  

Rezidansta hayat› en faal olan
kiflilerdensiniz, burada bir gününüzü
nas›l geçiriyorsunuz?
Atölyemi buraya kurdum. Makinelerimi
getirdim. Oyma ifllerime burada devam
ediyorum. 75 y›ll›k meslek hayat›ma
tam olarak devam edemesem de, hobi
olarak u¤raflmak keyifli geliyor. Burada
günlerimiz çok iyi geçiyor. Mutluyuz.
Arad›¤›m her fleyi burada buldum.
Burada dertli konuflmak yok. Yafl›m 94
olmas›na karfl›n, 39 yafl›nda bir delikanl›
gibi hissediyorum kendimi. Beni buraya
ye¤enlerim  getirdi, ’Bu ifli sa¤lama
ba¤layal›m’ diyerek, ba¤›fl yapt›m ve
burada kalmaya bafllad›m.

Turhan Ergök

Uzun y›llar keman ve ›staka imal
etmiflsiniz. ‹kisi de üretimi gerçekten
zor olan aletler. Neden özellikle
keman ve ›staka?
Istaka imal etmeye bir arkadafl›m›n
vesilesiyle bafllad›m. Atölyeme gelip bir
numune gösterdi ve bu ›stakay› yapabilir
misin diye sordu. Ben de denedim ve
baflard›m. Dokuz sene boyunca ›staka
ürettim. Daha sonra da keman yapabilir
miyim diye düflündüm ve onda da
baflar›l› sonuçlar almaya bafllad›m. fiu
ana kadar 8 tane keman yapt›m. 

Ayn› zamanda keman da çal›yorsunuz.
Peki, keman çalmak size ne
hissettiriyor? 
Keman çalmaya ortaokul ça¤lar›mda
bafllad›m. O zamanlar Alman bir
hocadan Bat› müzi¤i ve keman dersleri

ald›m. Sonras›nda 70 yafl›nda bir hoca
tutup Türk müzi¤i nazar›yesi ö¤renmeye
bafllad›m. Böylece hem Bat› hem de
Türk müzi¤ini ö¤rendim. Ben keman
çalarken büyük zevk al›yorum ama
sevdi¤im, be¤endim parçalar› çalmam
laz›m. Keman çalarken bütün derdimi,
tasam› unutuyorum, tüm s›k›nt›m›
at›yorum. Keman çalmaktan
vazgeçmedim, geçmeyece¤im de. 

‹flin en güzel yan›, burada keman
çalmak için bol bol vaktim olmas›.
Notayla çald›¤›m için de bu yafl›ma
kadar çalmay› unutmad›m. Zaten
burada da keman çalmak için bol bol
vaktim oluyor, bazen arkadafllar›ma
resital veriyorum. Keman d›fl›nda, ud ve
bat› müzi¤i enstrüman› olmas›
nedeniyle mandolin de çal›yorum.

Burada keman çalmak için
bolca vaktim var. Keman
çalarken bütün dertlerimi,
unutuyorum, tüm s›k›nt›m›
at›yorum. Hobilerim bana
vazgeçilmez bir yaflama
hevesi veriyor. Benim için
son derece önemli olan
çal›flma atölyemi buraya
tafl›d›ktan sonra, daha
rahat ve güvende
çal›flmalar›m› sürdürme
f›rsat› buldum.

Turhan Ergök müzi¤in yan› s›ra el sanatlar›nda da son derece aktif. Afla¤›da Ergök’ün üretti¤i objeler yer al›yor.
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Ailece Rezidansl›y›z

Sinangil çifti Maltepe Rezidans›’nda yafl›yor. Öyle memnunlar ki H. Süheyla Sinangil’in ablas›
Necla Özaltan kap› komflular› olmufl. Ayr›ca day›s› Bahattin Özyaz›c› fienesenevler
Rezidans›’n›n sakinlerinden. 

H. Süheyla ve Hasan Sinangil kelimenin
tam anlam›yla ikinci baharlar›n›
yafl›yorlar. Süheyla Sinangil, Hasan Bey
ile 26 y›l devlet memurlu¤u yapt›ktan
sonra evlenmifl. D›flar›daki huzurlu
atmosferlerini Maltepe Rezidans›’ndaki
s›cak yuvalar›na tafl›yan çift, odalar›n›
Süheyla Han›m’›n hobi odas›nda yapt›¤›
birbirinden güzel aksesuarlarla
bezemifller.

Maltepe Rezidans›’na gelifl hikayenizi
ö¤renebilir miyiz?
Çal›flma yaflam›m boyunca çevremden

duyduklar›m ve iflimin yo¤unlu¤u
nedeniyle evlenmeyi ertelemifltim.
K›smetmifl 1980’de Hasan Bey ile
evlendik. Son derece mutlu bir
evlili¤imiz oldu. Son zamanlarda buras›
akl›m›za düfltü. ‹leriki yafllarda ne
yapar›z diye düflündük. Yafl ilerledikçe
insanlar›n geleni gideni de azal›yor. 

Gazetede ç›kan ilan üzerine buray›
keflfettik. Yakac›k Rezidans› ilk aç›ld›¤›
y›llarda da orada yaflamay› planlam›flt›k.
Ancak o zamanlar yafl›m›z ve maddi
durumumuz pek müsait de¤ildi.

Gazetede yay›nlanan ilan›n ard›ndan
buraya gelmeye karar verdik ve son
derece ak›ll› bir ad›m atm›fl olduk.
Yaflam›m›z›n bundan sonraki k›sm›n›
burada geçirmeye karar verdik. 

Rezidansta hemen yan kap›m›zda ablam
Necla Özaltan kal›yor. Ayr›ca Day›m
Bahattin Özyaz›c› da fienesenevler
Rezidans›’nda yaflam›n› sürdürüyor.
Amerika’da ikamet eden day›m› da
burada yaflamas› için ikna etmeye
çal›fl›yoruz. K›sacas› ailece tam bir
‘Rezidansl›’ olduk. 

Darüflflafaka ile olan ba¤lant›n›zdan
bahseder misiniz?
Darüflflafaka’y› biz çocukluk
y›llar›m›zdan beri yak›ndan tan›yoruz.
‹stanbullu kültürlü aileler o y›llarda
Darüflflafaka’y› yak›ndan tan›rd›. 

“Yaflam standartlar›m›z için en
uygun yer”

Darüflflafaka Rezidanslar’› sakinlerine
huzur, güven ve sa¤l›kl› bir yaflam› bir
arada sunan bir yap›ya sahip. Sizin
buray› tercih etmenizde özel bir neden
var m›?
Buras› bizim yaflam standartlar›m›z için
en uygun yer. Buraya gelmeden önce
uzun süre araflt›rma yapt›k ve Maltepe
Rezidans›’n›n en uygun yer oldu¤u
konusunda karar k›ld›k. Evimizi
ba¤›fllarken biraz tereddüt ettik ancak,
burada yaflamaya bafllad›ktan sonra
evimizden daha rahat bir aile ortam›
içerisinde bulduk kendimizi. ‹nsanlar›
güler yüzlü ve hizmeti çok iyi. En
önemlisi de sa¤l›k hizmeti vermesi. 

Darüflflafaka maddi imkan› olmayan
baflar›l› gençleri gelece¤in Türkiye’si
için baflar›l› birer birey olarak
yetifltiriyor. Darüflflafaka’n›n üstlendi¤i
bu misyon sizin buraya gelmenizde
etkili oldu mu?
Kesinlikle çok önemli bir fonksiyonu var
Darüflflafaka’n›n. Çocuklu¤umuzda
zaten Darüflflafaka’y› yetifltirdi¤i
gençleri görerek yak›ndan biliyorduk.
Buraya geldikten sonra da s›k s›k
okuldaki ö¤rencilerle bir araya
geliyoruz. ‹mkanlar›m›z ölçüsünde
onlar›n gelece¤ine de¤er katmak bizi
çok mutlu ediyor. Ayn› flekilde
Rezidans›n bütün sakinleri de bizim gibi
düflünüyor. Okula gitti¤imiz zaman
gördü¤ümüz gözleri ›fl›k gibi parlayan
gençler, bizim ne kadar anlaml› bir ifle
imza att›¤›m›z› anlat›yor. Zaten
Darüflflafaka’n›n tarihini ve geliflim
sürecini de yak›ndan görmüfl insanlar
olarak, bugün yapt›¤›m›z ba¤›fllar›n
yerini bularak gençlere ulaflmas› bizi
sevindiriyor.

“Rezidansta d›flar›da
bulamad›¤›m›z sosyal bir ortama
kavufltuk”

Rezidanslar›n size sa¤lad›¤›
olanaklardan faydalan›yor musunuz?
Özellikle sosyal aktiviteler

Rezidanslarda fazlas›yla yap›l›yor.
Sosyal aktivitelere kat›l›yor musunuz?
Senelerden beri gece d›flar› ç›kma
al›flkanl›¤›m›z yoktu. Özellikle eski
evimizde kald›¤›m›z son y›llarda
büsbütün geceleri d›flar›ya ç›kmaktan
çekinir olmufltuk. Burada hemen hemen
her hafta bir etkinlik düzenleniyor. Biz
de etkinliklere elimizden geldi¤ince
kat›lmaya özen gösteriyoruz. Spor
hocam›z düzenli aral›klarla geliyor ve
herkesin vücut yap›s›na ve
rahats›zl›klar›na göre program yap›yor.
Burada her türlü imkan›m›z mevcut. Bir
yere gitmek istedi¤imiz zaman
personelimiz aile s›cakl›¤›nda karfl›l›yor
ve hiç itiraz etmeden bizi istedi¤imiz
yere götürüyorlar.

‹stanbul’da yaflamak günden güne
zorlafl›rken burada yaflamak bizim için
önemli f›rsatlar sunuyor. Rezidans›n
sa¤lad›¤› f›rsatlar ile hem sosyal bir
ortama kavufltuk hem de ihtiyaçlar›
gidermekte hiçbir güçlük çekmiyoruz.
‹leri yafltaki insanlar›n en büyük
s›k›nt›lar› flüphesiz ki sa¤l›k s›k›nt›lar›.
Sa¤l›¤›m›zla ilgili s›k›nt› yaflad›¤›m›z
anda, burada an›nda müdahale etme
flanslar› var. E¤er yaln›z olsayd›k bu
konuda tedirgin olurduk. Rezidans›n
bizce en önemli yan› kendinizi yaln›z
hissetmemeniz. Rezidans
personelinden her türlü hizmeti al›yor
ve yard›m› görüyoruz. 

Darüflflafaka ile yak›n
ba¤›m›z var.
Darüflflafaka mezunu
birçok yak›n arkadafl›m›z
oldu. Okudu¤um okul
Fatih’te Darüflflafaka’n›n
eski binas›n›n
karfl›s›ndayd›. Oradan
birçok arkadafl›m›z
vard›. Özellikle çocukken
oturdu¤umuz evdeki
komflumuz Hediye
Han›m’›n o¤lu Salih
vard›. Hediye Han›m
Salih’i örgü örerek
büyüttü.
Darüflflafaka’n›n
yard›mlar›yla bütün
zorluklara gö¤üs gererek
okuyan Salih çok önemli
mevkilerde görev ald›. 

Süheyla ve Hasan Sinangil e¤itime katk› sa¤lad›klar› için çok mutlular.
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Telgraf da ilk kez Dar üflflafaka’da ders oldu

Darüflflafaka, kuruldu¤u günden bu
yana her zaman ça¤›n
gereksiniminlerine yönelik e¤itim
içeriklerini de¤ifltiren bir e¤itim kurumu
oldu. Bu ba¤lamda 1880 y›l›nda ça¤›n
gereklerine uygun olarak
Darüflflafaka’da telgraf dersleri
verilmeye baflland› ve telgraf
mühendisleri mezun edildi. Bu giriflim
Darüflflafaka’n›n ilk döneminde sözü
edilmesi gereken önemli bir aflama. 
Telgraf, Osmanl›’ya K›r›m Savafl›’n›n
bafllamas› ile girdi. Bab›âli de telgraf
haberleflmesini Türkçelefltirmek ve
Türk muhabere memurlar›n›

yetifltirmek amac›yla 1861 y›l›nda bir
nizamname ç›kartarak, So¤ukçeflme’de
iki y›ll›k bir Telgraf Memur Mülaz›m
Mektebi açt›. Okulda telgraf tekni¤i
tarihi, elektrik, pillerin yap›l›fl› ve
kullan›l›fl›, postalar›n düzenlenmesi ve
flebekeye ait bilgiler verilir, bunlar›n
uygulamalar› gösterilirdi. Okul iki devre
ö¤renci yetifltirdikten sonra
anlafl›lamayan bir nedenle kapand› ve
1871’de Telgraf ‹daresi Meclisi’nce
verilen karar üzerine okul yeniden
aç›ld›. Dokuz y›ll›k bir e¤itim-ö¤retimin
ard›ndan okul bir kez daha Sadaret
makam›n›n tezkeresiyle kapat›ld›. 

Darüflflafaka’ya ilk telgraf dersi
konuyor
Telgraf giderek dünya ölçe¤inde
yay›l›yordu. Bu s›rada ‹talya hükümeti
Zürih’te bir yüksek telgraf mektebi
aç›lmas›n› ve buna di¤er ülkelerinde
ö¤renci göndermelerini teklif etti.
Bab›ali bu öneriye s›cak bakmad› ve 
o s›rada Gülhane’de bulunan Mekteb-i
Sultani’nin program›na telgrafla ilgili
dersler ekleyerek bilgili telgraf
memurlar› yetifltirmeyi ye¤eledi.
Mektebi-i Sultani’de dersler
Frans›zcayd› ve fizik, kimya, elektrik,
matematik gibi telgraf için gerekli

dersler okutuluyordu. Ancak, Sultani
üst düzey yönetici yetifltirmeye öncelik
verdi¤i için telgraf memuru yetifltirmeye
yanaflmam›flt›. Darüflflafaka da o
y›llarda yeni kurulmufltu ve
telgrafç›l›¤›n gerekli k›ld›¤› fenler, bu
okulda özellikle Harbiye ve Erkan-›
Harbiye ve T›bbiye gibi yüksek okullar›n
asker hocalar› taraf›ndan gösteriliyor,
Frans›zca da önemle vurgulan›yordu.
Darüflflafaka’da ö¤rencilerin fakir ve
yetim oluflu, liyakat ilkelerinin yeterince
geliflmedi¤i bir ülkede, devlet ricaline
kat›lmalar›n› önlüyordu.

O dönemin Posta ve Telgraf Naz›r› ‹zzet
Efendi, Telgraf ‹daresi’nde çal›flan
yabanc› memurlar›n yerine Türk
memurlar›n çal›flt›r›lmas› düflüncesiyle,
naz›rl›¤›n alt›nc› y›l›nda Darüflflafaka’n›n
son s›n›f›na bir telgraf dersi koymakla
ifle bafllad›. Emile Lacoine adl› bir
ö¤retmen de telgrafç›l›kla ilgili dersler
vermeye bafllad›. Böylece hem telgraf
mektebi sorunu çözüm bulmufl hem de
Darüflflafaka’dan ç›kacak yetim ve öksüz
çocuklara bir maiflet ve bir meslek
gösterilmifl olundu.

Darüflflafaka, her fleye karfl›n bir
Cemiyet’in mali olanaklar› ile ayakta
duruyordu. 1884 y›l›nda Darüflflafaka’y›

ziyaret eden ve okuldan çok memnun
kalan sadrazam Küçük Said Pafla’n›n
gayretiyle Darüflflafaka’n›n iafle
bak›m›ndan eksikliklerinin
tamamlanmas›na ve bunun devlet
hazinesinden karfl›lanmas›na karar
verildi. Böylece devletten gelen katk›yla
Darüflflafaka giderek kurumsallaflt›. 
Ancak; yeterince özgürlük ortam›n›n
olmad›¤› bir yerde sivil kurumlar›n
yaflama flans› s›n›rl›yd›. Cemiyet-i
Tedrisiye-i ‹slamiye zamanla gücünü
yitirdi ve Abdülhamid döneminde al›nan
s›k› güvenlik önlemleri her türlü
toplant›n›n yasaklanmas›yla sonuçland›.
Cemiyet üyeleri bir araya gelemez
oldular ve 1888’de toplant›lar fiilen iptal
edildi. Darüflflafaka tekrar mali s›k›nt›
içine düfltü. Bu s›rada Abdülhamid,
Darüflflafaka’y› himayesine ald› ve Maarif
Nezareti’ne okula 458 lira nakdi yard›m
yap›lmas›n› emretti. Sadrazam Cevad
Pafla da Osmanl› Devleti’nden imtiyaz
alan flirketlerin Darüflflafaka’ya nakdi
yard›m yapmalar› usulünü bafllatt›.
Ayr›ca Darüflflafaka mezunlar›n›n Posta
ve Telgraf Nezareti ile Rüsumat
‹daresi’nde çal›flmalar› konusunda bir
irade ç›kar›lmas›n› sa¤lad›.

• KAYNAKÇA

Darüflflafaka Tarihi 1863-1998,

‹stanbul, 1998Y›l 1800’lü y›llar›n ikinci yar›s›. Osmanl› tüm cephelerde savaflmaktad›r. Haberleflme henüz o y›llarda
kullan›lmaya bafllanan telgraf arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. Darüflflafaka bu ihtiyac› görür ve ders
program›na telgraf dersini koyar. Mezun olan ö¤renciler art›k telgrafç› yetifltirecektir. Darüflflafaka bu
öncü tavr›n› bugün de sürdürmektedir.

1928-29 ders y›l› 10. s›n›f ö¤rencileri, Usulü Muhasebe Ö¤retmeni Tahsin Yaz›o¤lu ile birlikte

Darüflflafaka her zaman ça¤›n gereklerine uygun e¤itimler veren bir kurum oldu

Darüflflafaka ilk mezunlar›n›
veriyor
Darüflflafaka’n›n 1881’de mevcudu
125 ö¤renciydi. Sekiz kifliden oluflan
ilk mezunlar›n› da bu y›l verdi.
Darüflflafaka mezunlar› 1881
y›l›ndan bafllayarak II.Meflrutiyet’ten
birkaç y›l sonras›na kadar
genellikle Telgraf Nezareti Fen
Kalemi’nde görev ald›lar.
Posta ve Telgraf Naz›r› ‹zzet Efendi,
Darüflflafaka’da ö¤retilen telgraf
derslerinin yeterli olmad›¤›
gerekçesiyle Darüflflafaka’y› pekiyi
derecesiyle bitiren ö¤rencilerin,
1874’te Paris’te aç›lan Ecole
Superieure des Telegraphes adl›
telgraf yüksek okulunda ö¤renim
görmelerini sa¤lad›. 
Darüflflafaka’da elektrik  ve
telgrafç›l›k e¤itiminin as›l hizmeti
ise Dünya Savafl› s›ras›nda görüldü.
Hükümetçe yabanc› iflletme ve fen
memurlar›n›n ifline son verilince,
telefon idaresinin bafl›na geçenler
Darüflflafakal›lar oldu. Nitekim
Cumhuriyet’in ilk döneminde de
telefon, telsiz, telgraf ve radyo
yönetimleri nezdindeki komiserler
de Darüflflafakal›lard›.
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Gertrud Yurtseven, Hayriye Nihal Alpsoy, Sanay Sokullu aram›za kat›ld›.

fienesenevler Rezidans› 

Urla Rezidans› 

Sümer Berkay, Ülfet Vedia Altunluo¤lu, Feride Ünsal,
Gülten Uyer, Nedret Nuran Derinol, Sadi Dilaver, Nedret
Atabek, Yulduz Bilge, Aysel Ersan, Fatma Gönül Levent,
Neslihan Etöz, Kudret Baykara, Filiz Erkezen, Hüseyin

Erkezen, Türkan Erda, ‹bcal Talat Arel, ‹smail Ça¤lan
Arel, R. Neyir Katrinli, Cüneyit Ar›nel, Emine Dilek
Ar›nel, Asl› Ar›nel,Nermin Y›ld›z Alt›ntas, Zihni Tüylü,
Ferda Saatçi aram›za kat›ld›. 

Nazmiye Seçkin, Birsen Ünlü, Nermin Ören, M. Ekrem
Do¤anl›, Ali  Saatçi, Semra Sutton, Hakk› Mete Erdem,
B. Güder Erdem, Abdülhalim Kozano¤lu, Günay Lefkeli,
Hasan Lefkeli, F. Fahire Bayur , Gülgün Körpefiliz,
Ö. L. Körpefiliz, S. Günay Özgökçen, N. Fatma Kolçak,

Zuhal Güvenifl, Aykut Ba¤ana, Serpin Bolu, Türkan
Bengi, Saim Ruhi Bengi, Sevgi Kayacan, Tezer Ovac›k,
Mevhibe Taflar, Gürel Göktafl, Halim Erker, Selçuk Nisa
Gündemir aram›za kat›ld›.

Birsen Özes, Rukiye Nevin Kapani, Güner Akra, Murat
Ç›nar, Tülay Oyvat, F. Meral Tuksavulo¤lu, Ahmet ‹lhan
Uyguç, Ravile ‹diller, Fehmi Kaflif Damar, Özcan Aykut,
Emine Nevin Tar›m, Didar Y›ld›r›m, M. Adnan Damc›,

Ahmet fiahinalp, Hicran Zorlu, Ahmet Özcan Zorlu, 
Mediha Göçmeno¤lu, Nedret Ekfligil, Lütfiye Balansa¤,
H. Zühtü Yeniy›ld›z, Kay›han Ça¤layan, F. Ifl›k Çerezci,
Mehmet Çerezci aram›za kat›ld›.

Maltepe Rezidans›

Yakac›k Rezidans›

Aram›za yeni kat›lan dostlar›m›z var.
Hepsine hoflgeldiniz diyoruz.



TAR‹HTEN GÜNÜMÜZE TAR‹HTEN GÜNÜMÜZE

60 Darüflflafaka Rezidans SAYI 2 SAYI 2 Darüflflafaka Rezidans 61

‹flte tam da böyle bir dönemde
pastac›l›k yapmaya bafllad› Bolflevik
ihtilali s›ras›nda ülkesinden kaçan ve
‹stanbul’a yerleflen Beyaz Rus kad›nlar›.
Evlerinde yapt›klar› milföyler, ekler ve
piramit pastalar, Pera’n›n renkli
havas›n› hem renklendirmifl hem de
tatland›rm›flt›. O güne kadar bilinmeyen
lezzet ve görüntüdeki pastalar k›sa
zamanda halk›n çok ilgisini çekmifl ve
Galatasaray’da pasta sat›lan küçük
dükkânlar aç›lmaya bafllam›flt›. 
Pastac›l›k kültürü, Osmanl›’da

Bat›l›laflma çabalar›n›n h›zlanarak
artmas›yla pastaneleri de beraberinde
getirdi Beyo¤lu’na. Bu pastanelerden
birini K›r›m Savafl› s›ras›nda ‹stanbul’a
yerleflen Eduard Lebon açm›flt›;
“Grande Rue de Pera” üzerindeki
“Passage Orientale”in bitifli¤inde, girifl
kap›s›n›n solunda, 362 kap› numaral›
dükkânda..  19. yüzy›l›n ikinci yar›s›na
varm›flt› tarih sayfalar›. Eduard Lebon,
Paris’teki Lemeunier Usta’ya, o zamana
kadar efli benzeri bulunmayan bir pasta
f›r›n› yapt›rd›. Bugün bilinen anlamda

pastac›l›¤› bafllatan ilk pastanelerden
biri oldu Lebon. Eduard Lebon daha
sonra bir Frans›z ile ortak oldu ve
pastanenin ad› “Lebon Bourdon” olarak
an›lmaya baflland›. Avrupa kafelerine
benzeyen pastanenin resmi kay›tlardaki
ad› “Cafeteria, Patisserie, Glacier et
Restaurant Lebon” idi. 

Rüya gibiydi Pera
Otomobil geçen ilk cadde, ilk tramvay,
ilk “cafe chantant” (flark›l› kafe), ilk “tea
dansant”(dansl› çay), ilk opera, ilk
sinema, ilk tiyatro, ilk tango, ilk kuru
temizlemeci, ilk Havana purosu, ilk...
ilk.... Hep burada tan›flt› ‹stanbul ve
‹stanbullu bunlarla. Y›l 1860’t›… 
Bir de Tünel-Taksim tramvaylar› vard›
rengârenk; k›rm›z› vagonlar birinci,
yeflil ikinci, sar› renkli olanlar ise
kar›fl›k. Tramvay›n boylu boyunca
uzand›¤› yolun üzerinde ›fl›lt›l›
ma¤azalar, içi bin bir çeflit dükkanla
dolu pasajlar. Hele bir tanesi var ki,
insanlar›n bilmemesi mümkün de¤il.
“Grand’ rue de Péra”n›n  neredeyse
bitiminde, Yüksekkald›r›m’a gelmeden;
“Passage Orientale” yani Aynal› fiark
Pasaj›. 1840’l› y›llarda yap›lan bu pasaj
kimleri a¤›rlamad› ki; dönemin ünlü
kitapç›lar›ndan Koehler Kardefller,
Mandus Matbaas›, Kuaför Kristifl, Terzi
Mulieri, ‹plikçi Kalagas vb.. 

Yaln›zca bir pastane de¤il, bir
kültür ve sanat yuvas›
Lebon nefis pasta ve flekerlemelerinin
damaklarda b›rakt›¤› lezzetin yan› s›ra
sanat, edebiyat, siyaset sohbetlerinin de
vazgeçilmez mekân›yd›. Nam›k Kemal,
fiinasi, Ziya Pafla, Abdülhak Hamit,
Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Tevfik

Fikret, Ahmet Haflim, Yakup Kadri ve
Yunus Nadi, Salah Birsel, Çelik
Gülersoy, Burhan Felek gibi yaflad›¤›
dönemin siyasi ve kültürel gidiflat›na
yön verebilecek kadar güçlü isimlerin
mesken tuttu¤u bir yerdi buras›.

Kravats›z ve flapkas›z girilemeyen,
Limoges ve Havilland porselenleri,
Degusis kristalleri, Christofle yemek
tak›mlar›yla servis yap›lan bu mekan
yaln›z bir pastane de¤il, entelektüellerin
u¤rak yeri olan bir kültür ve sanat
yuvas›yd› adeta. Ünlü isimler burada
buluflur, yazarlar yaz›lar›n› burada yazar
hatta kimi zaman dönemin kanaat
önderleri siyasi tart›flmalar bile yapard›
bu masalarda. Eflsiz lezzetleri ve
müflterileri kadar iç mekan tasar›m›yla
da zengindi Lebon. Alt kat pastane
flekerleme, üst kat ise restoran olarak
hizmet veriyordu.

Pastanenin içinde, giriflin solundaki
duvarda bulunan fayans Art Nouveau
panolar 1905’te ressam J.A. Arnoux
taraf›ndan yap›lm›fl olan desenler
kullan›larak, Fransa’da“Choisy-le-Roi
dans Hippolyte Boulanger & Cie.” de
imal edilmiflti. Dört mevsimi anlatan bu
panolardan k›fl› anlatan pano ‹stanbul’a
nakil s›ras›nda hasar görmüfl ve
duvardaki yerini hiçbir zaman
alamam›flt›. Yaz mevsimini anlatan pano
ise daha sonralar› büyük bir olas›l›kla,
hasar gördü¤ü için sökülerek yerine
ayna kaplanm›flt›. Panolar›n yerine
montaj› 1922’de, pastanenin ad›n›n
“Lebon-Bourdon” oldu¤u döneme
rastlar. Fayanslar› imal eden fabrika
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
bombalanarak y›k›ld›¤› için kapanm›flt›r.  

Lebon’dan Markiz’e
1940’a kadar varl›¤›n› Grande Rue de
Pera No: 362’de sürdüren Lebon, bu
tarihte ayn› caddenin karfl› s›ras›ndaki
köfle dükkâna tafl›n›r. Lebon’dan
boflalan dükkân› ise Avedis Çak›r
kiralar. Kendi anlat›m›na göre Avedis
Çak›r yedi ayda bütün dekorasyonunu
tamamlayarak Markiz Pastanesi ad›
alt›nda yeniden açarken baz› onar›mlar
yapar, duvarlara ayna kaplat›r, giriflin
sa¤›ndaki duvara ise Mazhar Resmor’a
iki vitray pano yapt›r›r. Ermeni alç›
ustas› Cezerliyan, tavan› alç› dekorla
süsler ve kartonpiyer yapar. Markiz’in
bulundu¤u “Passage Orientale”, 1970’te
oto yedek parças› ifli yapan bir kifli

taraf›ndan sat›n al›n›r. Yeni sahibi pasaj›
oto parçac›s› ve hatta oto galerisi haline
getirmek istemektedir. Amac›
do¤rultusunda, öteki kirac›lar›na yapt›¤›
gibi Markiz’e de tahliye davas› açar.
Avedis Bey’in keyfi kaçm›flt›r art›k, dava
8-10 y›l kadar sürer. Tahliye davas›
sonuçland›¤›nda art›k Avedis Çak›r kap›
d›fl›ndad›r. Markiz’in kap›s›na ise koca
bir kilit vurulur. 1980’in bafl›nda
gerçekleflen bu olay Markiz’in sonu
olur. Davan›n sürdü¤ü s›rada, 1977’de,
özellikle Haldun Taner’in yo¤un çabalar›
ile Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu taraf›ndan Markiz’in ve hattâ
mutfa¤›n›n bile aynen korunmas›na
karar verilir. 

Markiz, iç mimari düzenlemesi ve
dekorasyonu ile de insanlar›n
haf›zas›nda silinmez izler b›rakt›.
Dönemin tan›¤› olan bu pastane 2003
y›l›nda yeniden aç›ld›. Her ne kadar
bugün Robert’s Coffee ad›yla hizmet
verse de korunan iç mekân› ve tatlar›yla
yaflam›m›z›n içinde yer almaya devam
ediyor.

Markiz Pastanesi
‹stiklal Caddesi Passage Markiz

No:360/109-110 Beyo¤lu

Beyo¤lu’nda bir efsane:
Markiz Pastanesi
Bir baflka dünya.. Pera.. Alt›nboynuz’un gavur yakas› olarak bilinen yer. ‹pek mendiller, tüllü
flapkalar, topuklu ayakkab›lar ve saten eldivenler zaman›. Alabildi¤ine cafcafl› bir cadde
“Grand’ rue de Péra” yani bugünkü ad›yla ‹stiklal Caddesi. Birçok ilki bu caddede gördü
‹stanbul’un beyefendileri ve han›mefendileri. Gece ayd›nlanmas› için sokak lambalar›n›,
yayalar için caddeye döflenen kald›r›mlar›... Ve Markiz efsanesi bu ortamda do¤du.

Kravats›z ve flapkas›z
girilemeyen, Limoges ve
Havilland porselenleri,
Degusis kristalleri,
Christofle yemek
tak›mlar›yla servis
yap›lan bu mekan yaln›z
bir pastane de¤il,
entelektüellerin u¤rak
yeri olan bir kültür ve
sanat yuvas›yd› adeta.
Ünlü isimler burada
buluflur, yazarlar
yaz›lar›n› burada yazar
hatta kimi zaman
dönemin kanaat
önderleri siyasi
tart›flmalar bile yapard›
bu masalarda.
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Yap› Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi; aflk ve güzellik tanr›ças› Aphrodite’ye adanan
Aphrodisias antik kentinin mermer heykellerine ev sahipli¤i yap›yor. Döneminin önde gelen
heykelt›rafll›k merkezlerinden biri olan Aphrodisias’›n mermer heykel sanat›na ›fl›k tutacak
‘Aphrodisias’tan Roma Portreleri’ adl› sergide; 51 tanesi Aphrodisias Müzesi’nden, bir
tanesi de ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri’nden gelen toplam 52 muhteflem heykel yer al›yor.

Ziyaretçiler, duvarlara yerlefltirilen 18
adet panoyu okuyarak Aphrodisias
portre heykelcili¤i ve kent hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler edinecekler. Yap› Kredi
Özel Bankac›l›k sponsorlu¤unda
düzenlenen ve Yap› Kredi Kültür Sanat
Yay›nc›l›k A.fi. ile T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle aç›lan
sergi, 26 Eylül 2008 - 25 Ocak 2009
tarihleri aras›nda ziyaret edilebilir. 
Aphrodisias kentinde Geyre Vakf›
taraf›ndan yürütülen kaz›larda ortaya
ç›kar›lan ve ço¤u daha önce hiç
sergilenmeyen orijinal mermer
kabartma heykellerden oluflan sergi;
‘‹mparatorluk devrinde Roma portre
heykelcili¤i’ ve ‘Mermer heykelt›rafll›k’
konular›na odaklan›yor. Eserler, Roma
‹mparatorlu¤u döneminde Anadolu’da
yayg›n olan portre üsluplar› ve bireysel
moda uygulamalar›n›n önemli örnekleri
olduklar› kadar, mermer an›t ve
heykellerin nas›l üretilip hangi
amaçlarla kullan›ld›¤›n› da ortaya
koymakta. Sergide, Aphrodisias’ta
gün›fl›¤›na ç›kar›lan mermer heykeller
ve kabartmalar ›fl›¤›nda heykelt›rafll›k
sanat›na iflaret eden çok say›da örnek
de yer al›yor. Eserler incelendi¤inde
saç, göz ve yüz özelliklerini göstermede
kullan›lan tekniklerin nas›l geliflti¤i
izlenebilecek. Ayn› zamanda bir heykel
yap›m okulu olufluyla ilgi toplayan
Aphrodisias’ta bulunan ç›rakl›k
örnekleri, bir araya getirme ve yeniden
yontarak kullan›m gibi uygulamalar da
dikkat çekiyor. 

Küratörlü¤ünü ve dan›flmanl›¤›n› Oxford
ve New York Üniversitesi Aphrodisias
Kaz›lar› Baflkan› Prof. Dr. R.R.R.
Smith’in, koordinatörlü¤ünü fiennur
fientürk’ün yapt›¤› sergi çal›flmalar›nda
çok genifl bir uzman ekip görev al›yor.
Sergilenen heykellerin restorasyon ve
konservasyonu, Aphrodisias kaz›
laboratuar›nda yap›larak restoratör
Thomas Kaefer ve ekibi taraf›ndan
sergiye haz›rland›. Prof. Dr. Smith’in
yapt›¤› bilimsel sergi kurgusu, Sad›k
Karamustafa taraf›ndan müzeye uygun
olarak tasarland›. Sergiye, kapsaml› bir
sergi kitab› da efllik ediyor.

Sergiden Baz› Eserler
‹mparator Heykelleri
Roma ‹mparatorlar›’n›n resmi portreleri
Roma’da tasarlan›r, buradan
eyaletlerdeki atölyelere gönderilerek
imparator portrelerinin yerel kullan›m›
için uygun örnekler haz›rlat›l›rd›.
‹mparator, tap›nak, kamu binalar› ve
özel evlerde büst ve heykellerle
onurland›r›l›rd›. Bu portreler o
imparatora ba¤l›l›¤› iflaret ederdi.
Portrelere bakarak belirli bir imaj›n
yerel atölyelerde nas›l kopyaland›¤›,
uyarland›¤›, de¤ifltirildi¤i veya tümden
yok say›ld›¤›n› görmek mümkün.
‹mparator Claudius’a ait sergideki iki
büst, farkl› özellikleri ön plana
ç›kar›yor. “Tiyatro’da bulunan Cladius
büstü”, Helenistik üslubun enerjik bir
yüze yans›mas›d›r. “An›tsal Claudius
büstü” ise klasik bir tanr›n›n pürüzsüz,
sanki hiç yafllanmayan özelliklerini ifade
ediyor. Bu farkl›l›k, iki heykelin boyut ve
kullan›m amaçlar›ndan kaynaklan›yor.
Biri gerçek boyutlarda bir heykel için
tasarlanm›fl, di¤eri ise belki bir
tap›nakta ibadet amaçl› kullan›lacak
an›tsal bir heykel için yap›lm›flt›r.

Ölü Portreleri
Kentte, çok say›da lahit yap›lm›fl ve
ço¤u içinde yatanlar›n portreleriyle
süslenmifltir. Zengin olmayan ailelerse
ölüleri için üzerinde portreler bulunan
mezar tafllar› yapt›r›yorlar ve bunlar›
flehrin girifl ve ç›k›fl›ndaki yollara
diziyorlard›. Kemerli bir lahit sand›¤›n›n
parças› olan “Rahip lahti”, gülümseyen
rahibin yuvarlak yüzünü gösteriyor. K›sa
kesimli saçlar› ve hafif uzam›fl sakall›
yüzü üçüncü yüzy›l›n sonu veya
dördüncü yüzy›l›n bafllar› için tipiktir.
Hem saç hem de sakal k›sad›r ve küt
keski ile flekillendirilmifltir. Rahip

kesilerek pek çok s›ra d›fl› heykellerin
yap›m›nda kullan›l›yordu. Araflt›rmalar,
gri ve beyaz mermerin bir arada
kullan›ld›¤› heykeller için ince zerreli ve
iki renkli mermer bloklar›n Mu¤la’ya
ba¤l› Göktepe’deki tafl oca¤›ndan
getirildi¤ini ortaya koyuyor. Bu
mermerden yap›lan küçük heykeller,
Aphodisias’ta yerel bir uzmanl›k dal›
haline gelmiflti. Heykel Atölyesi’nde
ortaya ç›kar›lan “Bo¤a Üzerinde
Europa” heykelinde, ayn› mermer blo¤u
üzerinde bulunan gri ve beyaz damarlar
ustaca kullan›lm›flt›r: Europa’n›n ç›plak
vücudu mermerin beyaz damar›na
oyulmufl, giydi¤i elbise ve bo¤an›n
gövdesiyse siyah damara oyulmufltur.
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri’nden gelen
ve bir ustal›k eseri olan “Triton”da
kullan›lan ayn› teknik, onun
Aphrodisias’ta yap›ld›¤›n›n kan›t›d›r.

Aphrodisias heykelleri
‹stanbul’da
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önceki rahipler gibi taç takmaktad›r.
Üçüncü yüzy›l›n bafllar›na tarihlenen bir
lahit kapa¤›nda bulunan kad›n›n
çenesinin alt›nda el parmaklar› yer
almaktad›r. Dolay›s›yla bu kad›n›n büyük
bir lahtin kapa¤›na yerlefltirilmifl, divana
uzanm›fl yatan bir figür oldu¤unu
tahmin edebiliriz. Bu, en pahal› lahit
tarz›d›r.

Kültür Adamlar›
Helenistik dönemin filozof ve yazarlar
gibi ünlü kültür adamlar›n›n portreleri,
seçkin kiflilerin evlerinde teflhir edilmek
amac›yla yerel atölyelerde üretiliyordu.
Bu eserler, müflterilerin istekleri
do¤rultusunda ya da yeni mermer
portre tekniklerinin kullan›m› sebebiyle
de¤iflikli¤e u¤rad›. “Epikouros” heykeli,
ünlü filozofun M.Ö. 3. yüzy›l›n bafllar›nda
erken Helenistik üslupta yap›lm›fl
portresinin dikkatli bir çeflitlemesidir.
“Pindaros” da flairin M.Ö. 5. yüzy›l›n
ortalar›nda yap›lm›fl klasik portresine
benzerli¤iyle hemen tan›n›r. 

Rahipler ve Romal›lar:
Aphrodisias’ta bulunan ilk mermer
portre, tiyatroda bulunan, toga giymifl
“bafl› örtülü bir Romal›”ya aittir. Yafl›
ilerlemifl bu figürün bafl›n›n örtülü
olmas› onun bir Roma kurban törenini
yönetiyor oldu¤unu düflündürür. Hem
rahip hem de bir Roma vatandafl› olan
bu yafll› figür, Julius Ceasar’›n afl›r›
gerçekçi tarzda yap›lm›fl tan›nan
portresi örnek al›narak
flekillendirilmifltir. K›r›fl›k yafll› boyun
özellikle dikkat çekicidir. Figür,
olas›l›kla Sezar’› destekleyen birinin
portresidir.

Siyah ve Beyaz Mermer Tekni¤i
Aphrodisias mermer ocaklar›nda bolca
bulunan gri mermerler, beyaz
mermerlerle iç içe geçti¤i bölümlerden

Sergi, Aphrodisias
kentinde Geyre Vakf›
taraf›ndan yürütülen
kaz›larda ortaya ç›kar›lan
ve ço¤u daha önce hiç
sergilenmeyen orijinal
mermer kabartma
heykellerden olufluyor. 
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Alternatif tiyatro anlay›fl›yla 2005 y›l›n›n
Kas›m ay›nda faaliyete geçen
garajistanbul, var olan tiyatro
al›flkanl›klar›na karfl› adeta bir set
çekiyor. Öteki olma kayg›s› güden
alternatif tiyatro anlay›fl›yla da
günümüzde yaflanan toplumsal
sorunlara sessiz kalm›yor ve politik
tavr›yla da tekdüze tiyatronun
karfl›s›nda duruyor.

Baz› insanlar›n ‘Alternatif tiyatroda
seyirci nerede, kim oldu¤unun ve
kendisine sunulan oyunun fark›ndad›r’
diye tan›mlad›¤› bu tiyatro anlay›fl›n› ve
yapt›klar› ifli garajistanbul’un
kurucular›ndan Mustafa Avk›ran flöyle
tan›ml›yor: “Seyirci klasik gösteri
sanatlar›nda oldu¤u gibi, esere sadece
tan›kl›k etmek yerine, eserin
sergilenmesi s›ras›nda aktif bir rol
üstlenir. Yapt›¤›m›z iflleri hayattan
ay›rm›yoruz. Üstüne düflündü¤ümüz
meseleleri sanat›m›zla tart›flmaya
aç›yoruz, hat›rlat›yoruz, bu meseleler
üstüne fark›ndal›k yaratmaya
çal›fl›yoruz. Kendimizi tafl›y›c› olarak
tan›ml›yoruz. Seyirci de yaratt›¤›m›z o
an›n gerçekli¤ini bizimle paylafl›yor.
Burada karfl›l›kl› bir paylafl›m söz
konusu. Ezber bozan da bu zaten.”

‹flte seyircinin kendisini tiyatronun
öznesi olarak hissetti¤i bu farkl›
deneyimi, garajistanbul kurucular›ndan
dinledik. Onlar keflfedilmemifli bulmaya
çal›flan oyun anlay›fl›n›, içerik ve biçim
tekni¤iyle sahneye koymak
gereklili¤ine dahas› tiyatro afl›klar›n›n
kendilerini yeniye b›rakmalar› kayg›s›n›
tafl›yorlar. 

Kendinizi
‘Alternatif tiyatro’ ile
yeniye b›rak›n!
Günümüzün alternatif tiyatro anlay›fl› nedir hiç düflündünüz mü? Estetik ve politik anlay›fl›,
çal›flma yöntemleri ve teknikleriyle di¤erlerinden ayr›lan toplumsal kayg›lar› olan bu tiyatro
anlay›fl›nda vasat oyunculuklara yer yok. Bu örne¤i en iyi temsil eden garajistanbul, alternatif
tiyatro kavram›n› iletecek çal›flma yöntemleri, yeni teknikler ve yeni estetik kayg›larla daha
fazla ve dolu dolu yeniyi üretme çabas› peflinde.

garajistanbul fikri nas›l ortaya ç›kt›?
Övül Avk›ran: 1995 y›l›nda Mustafa
Avk›ran ile birlikte  Antalya’da bir
garaj›n sanat mekan›na, 5. Sokak
Tiyatrosu’na  dönüflüm fikrinin ve
yönetiminin orta¤› olduk. Daha sonra
‹stanbul’a dönmeye karar vererek 2000
y›l›nda Tiyatro Oyunevi ile birlikte
Taksim Tarlabafl›’nda tarihi bir mekan
olan ‹stanbul Sanat Merkezi’nin 2. kat›n›
“‹SM 2. Kat” ismiyle hayata geçirdik.
2005 y›l›nda 5. Sokak Tiyatrosu’nun 10.
y›l›nda “Biriktirdiklerim” fikri ile “10+”
ad›n› verdi¤im bir proje gelifltirdim.
10+’n›n ihtiyaçlar› mekan fikrine geri
dönmemizi sa¤lad›. 2005 y›l›n›n Kas›m
ay›nda Galatasaray Otopark›'n›n 600
metre kare büyüklü¤ündeki en alt kat›n›
kiralad›k. Böylece bugünkü
garajistanbul’un temelleri at›lm›fl oldu.

Tüm gösteri sanatlar›n› sergileme ve
sergiletme f›rsat› yarat›yorsunuz
garajistanbul’da.  Özellikle eserleri
hangi flekilde belirliyorsunuz?
Mustafa Avk›ran: garajistanbul’un y›ll›k
program›nda dört ana disiplini; tiyatro,
dans, müzik ve edebiyat›  görünür ve
sürekli k›lmay› hedefliyoruz. Bir yandan
da ça¤dafl tan›m› içinde yer alan di¤er
disiplinlerle iliflki kuruyor ve bu
disiplinlere alan yaratmaya çal›fl›yoruz.
Biz bugüne kadar yapt›¤›m›z tüm
ifllerimizde, içinde bulundu¤umuz
zaman, çal›flt›¤›m›z disiplinleraras›
platform, yaflad›¤›m›z topraklar ve bu
topraklar›n sosyopolitik olaylar› ve
bunlar› anlatma ihtiyac›ndan hareket
ederek ifller ürettik. Seçti¤imiz
kavramlarda  kendi kifliliklerimiz
üzerinden derinlefltik. Ashura, Oyunu
Bozuyorum, Kassandra hep böyle
örneklerdir. Evet, her zaman “yeni”
olan›n pefline düfltük ama kendi
topra¤›m›zla, bugünle olan ba¤›m›z› hiç
koparmad›k. Dolay›s›yla bugün bu
kurumun hem sanat yönetmenleri, hem
de bu kurumda ifl üretmeye devam eden
sanatç›lar olarak garajistanbul
program›n› olufltururken az önce de
bahsetti¤im bilgiden hareket ediyoruz.
Bugün Türkiye’de öncü olarak
nitelendirebilece¤imiz sanatç›lar› ve
ifllerini a¤›rl›yoruz, yenilerini üretiyoruz
ya da üretilmesi için alan açmaya
çal›fl›yoruz.

“Kendini yeniye b›rak” diyorsunuz.
Sanat üreticisi ve sanat al›c›s›
aras›ndaki ortakl›¤› nas›l

sa¤l›yorsunuz, seyirci içine girdi¤i
ortamda neler yafl›yor?
Mustafa Avk›ran: Seyirci klasik gösteri
sanatlar›nda oldu¤u gibi, esere sadece
tan›kl›k etmek yerine, eserin
sergilenmesi s›ras›nda aktif bir rol
üstleniyor. Bununla anlatmak istedi¤im
yapt›¤›m›z iflleri hayattan ay›rm›yoruz.
Üstüne düflündü¤ümüz meseleleri
sanat›m›zla tart›flmaya aç›yoruz,
hat›rlat›yoruz, bu meseleler üstüne
fark›ndal›k yaratmaya çal›fl›yoruz.
Kendimizi tafl›y›c› olarak tan›ml›yoruz,
seyirci de yaratt›¤›m›z o an›n
gerçekli¤ini paylafl›yor bizimle. Burada
karfl›l›kl› bir paylafl›m söz konusu.
Ezber bozan da bu zaten. 

Mustafa Avk›ran, Memet Ali Alabora, Övül Avk›ran Mustafa Avk›ran, Memet Ali Alabora, Övül Avk›ran 

Seyirci klasik gösteri
sanatlar›nda oldu¤u gibi,
esere sadece tan›kl›k etmek
yerine, eserin sergilenmesi
s›ras›nda aktif bir rol
üstleniyor. 
Bununla anlat›lmak
istenen yap›lan iflleri
hayattan ay›rmamak.
Üstüne düflünülen
meseleleri sanatla
tart›flmaya açmak,
hat›rlatmak ve bu
meseleler üstüne
izleyenlerde fark›ndal›k
yaratmaya çal›flmak.

garajistanbul ne yap›yor?

“‹stanbul’da Bir Dava” oyunu p›r›l p›r›l cilal› bir e¤lence dünyas› taraf›ndan sar›l›p
sarmalanm›fl renkli bir yükseklerden dibe yuvarlanma öyküsü
“‹stanbul’da Bir Dava” oyunu p›r›l p›r›l cilal› bir e¤lence dünyas› taraf›ndan sar›l›p
sarmalanm›fl renkli bir yükseklerden dibe yuvarlanma öyküsü
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Özellikle klasik tiyatroya al›flk›n olan
seyirci bunu nas›l karfl›l›yor?
Övül Avk›ran: ‹yi, kaliteli, sahici samimi
olan her  ifl izleyeni ile buluflur. Biz
garajistanbul’da kendi seyircimizi
oluflturmaya ve süreklili¤ini sa¤lamaya
çal›fl›yoruz. Yaratmaya veya
de¤ifltirmeye çal›flt›¤›m›z yeni bir alg›
var. Her fley kendini sorgularken,
yeniden tan›mlamaya çal›fl›rken, de¤iflip
dönüflürken, biz yerimizde durmuyoruz,
biz de kendi disiplinlerimiz üzerinden
dans›, tiyatroyu, müzi¤i yeniden
tan›ml›yor; ça¤›m›zla, ça¤dafllar›m›zla
iliflkilenip, yeni anlat›m yollar›yla
izleyenle bulufluyoruz. Bu ihtiyaç çift
tarafl› bir ihtiyaç, hem bizim hem
izleyenin. Sonuç olumlu. Biz
seyircimizle bulufltuk ve yeni
buluflmalara devam edece¤iz.

Gösteri sanatlar› sizce ülkemizde
yeterince ilgi görüyor mu? Sizin bu
alanda yaflad›¤›n›z s›k›nt›lar neler?
Mustafa Avk›ran: Gösteri sanatlar›n›n
seyircisini bulabilmesi tüm dünyan›n
sorunu asl›nda. Genel olarak dünyada
bir izlenme sorunu var, kat›ld›¤›m›z
toplant›larda, biraraya geldi¤imiz
yabanc› sanatç›lar ya da yap›m
evlerinde bu konufluluyor son
zamanlarda. Yeninin peflinde olan,
seyircisini “yeni”ye ça¤›ran iflleri
düzenli olarak takip eden belli bir kitle

var, üstelik bu insanlar›n ço¤u bu alan›
y›llard›r takip ediyor. Ancak say›y›
art›rmak gerek. Bunun için hep daha
çok çal›flmak ve  do¤ru insanlara
ulaflmak gerekiyor. 
Günümüzün iletiflim yöntem ve
mecralar›n› kullanmak bugüne kadar
ça¤dafl gösteri sanatlar›n›n kendini
biraz uzakta tuttu¤u bir fleydi. Ama
sanatç›lar da bunun art›k de¤iflmesi
gereken bir durum oldu¤unu ve bunu
çözmek için çeflitli yollar›n üretilmesi
gerekti¤ini anlad›lar. Biz de
ifllerimizden, tercihlerimizden taviz
vermeden, iletiflimin yeni tekniklerini,
yollar›n› kullanarak ve bu konuda her
gün biraz daha yarat›c› olman›n yollar›n›
arayarak ilerliyoruz. San›r›m bu alanda
baflar›l› oluyoruz. Bu nedenle
garajistanbul’un aç›ld›¤› günden bu
yana seyircisi art›yor. 

Son olarak, Beyo¤lu’nda olmay› anlat›r
m›s›n›z?
Mustafa Avk›ran: Çok güzel. Hep kadim
de¤erlerden söz ederiz. Biz yeni bir fley
yap›yor gibi dursak da ayaklar›m›z›
bast›¤›m›z yerden de çok
k›p›rdatm›yoruz. Buras› iyi geliyor bize.
Asl›nda tüm Osmanl› ve Cumhuriyet
tarihinin bütün e¤lence hayat›n›n varl›¤›
burada. Bütün gösteri hayat›n›n
kodlamas› buradan geçiyor.
Biz uzunca bir süre Tarlabafl›’nda

bulunan ‹stanbul Sanat Merkezi’nde
tiyatro yapt›k ve flunu gördük ki insanlar
caddenin di¤er taraf›na, Tarlabafl›’ na
geçmiyorlar. Her gün 3 milyon insan›n
geçti¤i, Beyo¤lu’nda olmak çok önemli
bizim için. Ama ana cadde üzerinde
olmak da istemiyoruz; o hareketin
içerisinden s›yr›l›p bir sokak içeri
girdi¤inizde, mekana yönelen, sakin,
sessiz bir geçifl yafl›yorsunuz. K›saca
Beyo¤lu, var oldu¤umuz ve var etti¤imiz
bir yer bizim için.

Alternatif tiyatronun
öncülerinden olan
Grotowski, araflt›rma ve
deneylerle birçok yeni tarz
elde etmifl. Yapt›¤› “Yoksul
Tiyatrosu”yla da
günümüzdeki oyunculuk
anlay›fl›n› etkilemifl. Dikkati,
gövde tepkileri üzerine
çekerek etki ve tepki iliflkisini
yok etmifl. Tüm engelleri
ortadan kald›ran bu tekni¤e
“via negativa” ad›n› vermifl
ve salt oyunculu¤a ulaflma
tekni¤ini bulmufl.

“Histanbul” adl› oyunda ‹stanbul adl› kad›n›n güzelli¤inden sarhofl olan Jeolog Ali Bora
O’nun gerçek olup olmad›¤›n› anlamak için Yedi Tepe’yi dolaflmak zorunda kal›r.
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