




M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı 
Darüşşafaka Cemiyeti

İlham veren yaşamlar
Değerli Okurlar, 
Rezidans dergimizin 12. sayısında yine sizleri birbirinden 
ilginç yaşam öyküleri ve Darüşşafaka Rezidansları’ndaki 
hayatla buluşturuyoruz.
Darüşşafaka Ailesi’nin büyükleri olarak görüp, hürmet 
ettiğimiz rezidans bağışçılarımız yaşam öyküleriyle hem 
Türkiye’nin geçmişine ışık tutuyor hem de bizlere ilham ve-
riyor. Örneğin, Maltepe Rezidans bağışçımız Rana Erten’in 
söyleşisinde 1948’de genç bir tarih öğretmeni olarak gittiği 
Afyon Emirdağ’da şehrin ilk kez elektriğe kavuşmasına ta-
nıklık edişini okuyabilirsiniz. Yine hayallerini tek tek gerçek-
leştiren Urla Rezidans bağışçımız Gülten Kolçak’ın ilham 
verici yaşamından herkesin çıkaracağı dersler olduğuna 
inanıyoruz. 
Darüşşafaka’nın özel koşullarından dolayı bazı kök-
lü okullarda olduğu gibi aynı aileden birkaç neslin 
Darüşşafaka’da eğitim görebilmesi pek mümkün olmu-
yor. Lakin Darüşşafaka’nın tarihi nesilden nesle geçen ba-
ğışçı öyküleriyle doludur. İşte bunun en güzel örneğidir,  
16 Temmuz’da aramızdan ayrılan Suat Tunçel’in bağışçılık 
hikayesi... Büyük dayısı Mehmet Ali Dağpınar ile küçük da-
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yısı Harun Reşit Dağpınar (DŞ’1945) ve annesi Meryem 
Gülnihal Tunçel’in ardından kendisi de Darüşşafaka’ya 
vasiyet bağışında bulunan merhum Suat Tunçel ile ve-
fatından kısa bir süre önce yapılan söyleşide, Tunçel 
ve Dağpınar ailelerinin Darüşşafaka’da kesişen yaşam 
öykülerini bulacaksınız.
Kocaeli Kandıra’da hayatını yük taşıyarak kazanan 
Mehmet Ateş’in “küçücük hayatına mana ve bu koca 
dünyaya daha çok iyilik gelsin” diye Cemiyetimize 
yaptığı bağışın öyküsü inanıyorum ki sizleri de duygu-
landıracak.
Darüşşafaka olarak şu an gündemimizin ana mad-
desini bu yıl ailemize katacağımız 120 çocuğumuzun 
belirlenmesi oluşturuyor. 28 Mayıs’taki sınavımıza 
katılan 1.110 öğrenci arasında öne çıkarak, asil ve 
yedek listelere giren toplam 170 adayın isimlerini 
kamuoyuna ilan ettik. Ardından da sağlık kontrollerini 
gerçekleştirdik. Şu sıralar ise tüm adayları evlerinde 
ziyaret ederek, mali durum araştırmalarını yapıyoruz. 
Mali durum araştırması sonucuna göre kayıt hakkı 
kazanan 120 çocuğumuzun Darüşşafaka’daki eğitim 
yolculuğu 11 Eylül’de başlayacak.
Maltepe Rezidans’tan Rana-Nejla Erten kardeşler ile 
Süheyla Sinangil; Yakacık Rezidans’tan Türköz Türkay 
ile Refah Hiçsönmez; Şenesenevler Rezidans’tan Gül-
ten-Metin Çolgar çifti ile üç kız kardeş Fatma Bayındır, 
Necmiye Soysal ve Hikmet Gökay ile Urla Rezidans’tan 
Türkan Evrenos’un ilham verici yaşam öykülerinin, de-
ğerli bağışçılarımız Nesrin Yılmaz, Sevinç Diriker ile 
Ömer Sezai Yenidoğan’ın hayata dair “en”lerinin, 60 
yıldır işini aşkla yapan Bebek Badem Ezmesi’nin sahibi 
Sevim İşgüder’le söyleşimizin ve Darüşşafaka’ya ilişkin 
pek çok haberin yer aldığı dergimizin yeni sayısını ke-
yifle okumanız dileğiyle...

İyi okumalar.
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Urla reZİDanS’tan 
yaZa merhaBa

“BağışımıZın yerİnİ BUlDUğUnU görüyorUZ”

Çalışma ve yaşam ışığı hİÇ Sönmeyen Bİr İnSan:  
refah hİÇSönmeZ

etna’nın gücü aDına!

“Darüşşafaka BaBam İÇİn  
Bİr kUrtUlUş olmUş”

yakacık reZİDanS’ta yaşayan 
“öZel” Bİr İnSan: türköZ türkay
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[rezidans’tan haberler]

Darüşşafaka’Da 
anneler günü 
kahvaltıSı
Maltepe Rezidans sakinlerinden Süheyla Sinangil 
ve Fatma Işık Çerezci, 14 Mayıs Anneler Günü’nde 
Darüşşafakalı öğrencilerin kahvaltı sofrasına konuk 
oldu. Kampüsteki mini mutfak atölyesinde birbirinden 
lezzetli yiyecekler hazırlayan öğrenciler, Süheyla 
Sinangil ve Fatma Işık Çerezci’yi misafir etmenin 
mutluluğunu yaşadı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve 8. Sınıflar Müdür 
Yardımcısı Neşe Eşer’in de katıldığı buluşmada; 
lezzet, sevgi, sohbet ve tüm sıcak duygular vardı. 
Geçen yıl Süheyla Sinangil’in desteğiyle, 
Darüşşafaka kampüsünde öğrencilerin yemek 
yapmayı öğrenmesine katkıda bulunmak amacıyla bir 
mini mutfak atölyesi yaptırılmış, açılışı 23 Aralık 2016 
tarihinde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler de Anneler 
Günü’nde Süheyla Sinangil’i ağırlayarak, 
teşekkürlerini sundu.

Maltepe reziDans’ta 
İftar yemeğİ...
Maltepe Rezidans bağışçıları 
22 Haziran’da gerçekleştirilen iftar 
yemeğinde bir araya geldi. Rezidans 
bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine 
tüm rezidans sakinleri katıldı. Tasavvuf 
müziği eşliğinde yenilen iftar yemeğinde 
semazen gösterisi de ilgiyle izlendi. 
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Urla reziDans’tan 
yaza “Merhaba”
Urla Rezidans, 22 Haziran’da “Yaza Merhaba” 
partisi düzenledi. Rezidansın bahçesinde organize 
edilen partiye tüm rezidans sakinleri katıldı. Canlı 
müzik eşliğinde yenilen akşam yemeğinin ardından 
bağışçılar bol bol dans ederek, geceyi renklendirdi.

Şenesenevler Rezidans’ta düzenlenen 
14 Şubat Sevgililer Günü kutlamasında 
rezidans sakinleri eğlenceli zaman geçirdi. 
Canlı müzik eşliğinde bol bol dans eden 
rezidans sakinlerine kırmızı güller armağan 
edildi. 

bol Danslı bir
          sevgililer günü

Urla reziDans’tan resiM sergisi
Urla Rezidans bağışçılarının hobi çalışmaları esnasında yaptığı resimler, 
25-26 Mayıs tarihleri arasında Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 
sergilendi. On yedi bağışçının farklı tekniklerle yaptığı 64 eserden oluşan sergi, 
sanatseverlerden ve Darüşşafaka dostlarından ilgi gördü. Sergideki eserlerin 
satışından elde edilen gelir Darüşşafaka’ya bağışlandı.



[söyleşi][rezidans’tan haberler]

[8]

hıDrellez’De Defile
Urla Yaşam Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 
İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü’nün desteğiyle 
modacı Dilek Süslüer’in defilesine ev sahipliği 
yaptı. Lions Şube Başkanı da olan Dilek Süslüer’in 
defilesinin mankenliğini ise kulüp üyeleri ile Urla 
Yaşam sakini Alev Ayan yaptı. 5 Mayıs Hıdrellez 
Günü’nde gerçekleştirilen defilede ayrıca bir de 
“Dilek Ağacı” oluşturuldu. 

Urla Yaşam, 12-15 Mayıs tarihleri arasında Urla 
Fotoğraf ve Sinema Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle 
“Kadın Gözü ile Kadın” isimli bir fotoğraf sergisi 
düzenledi. Urla Yaşam sakinlerinin büyük ilgi 
gösterdiği sergide yer alan fotoğrafların satışından 
elde edilen gelir, Darüşşafaka’ya bağışlandı.

“kaDın gözü ile kaDın” fotoğrafları

yakacık reziDans’ta 
154. yıl kUtlaMası
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 154. kuruluş yılı 29 Mart’ta Yakacık 
Rezidans’ta yapılan etkinlikle kutlandı. Rezidans korosunun 
konseriyle başlayan etkinliğe, Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Tekin ve Sevhan Gök Kahya ile 
çok sayıda bağışçı katıldı. Darüşşafaka’nın 154. yılını varlığını 
borçlu olduğu bağışçılarıyla birlikte kutlamaktan duyduğu 
mutluluğu ifade eden Tekin, ardından kuruluş yıldönümü 
pastasını bağışçılarla birlikte kesti.
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reziDans bağışÇıları iÇin 
teknoloji eğitiMi
Gelişen teknolojiden haberdar olmak, akıllı telefon, tablet, 
dizüstü bilgisayar gibi çağımızın vazgeçilmezi ürünlerin 
kullanımı hakkında bilgi almak ve deneyerek öğrenmek 
isteyen rezidans bağışçılarına yönelik teknoloji eğitimleri 
devam ediyor. Bu bağlamda Robert Kolej öğrencileri, 3-7 
Nisan tarihlerinde Şenesenevler Rezidans bağışçıları için 
teknoloji atölyesi düzenledi. Aynı şekilde bağışçılardan 
gelen talep doğrultusunda Maltepe Rezidans’ta da 
haziran ayında Sosyal Hizmet Uzmanı Enez Arslan 
tarafından tablet ve akıllı cep telefonu eğitimi yapıldı.

Özel günlerin itinayla kutlandığı Darüşşafaka 
Rezidansları’nda, 18 Haziran Babalar Günü de farklı 
etkinliklerle kutlandı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin katılımıyla yapılan etkinlikler, bağışçılardan yoğun 
ilgi gördü. 
Şenesenevler Rezidans’taki etkinliğe Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ile Genel Sekreteri 
Pelin Kabalak, Maltepe Rezidans’taki etkinliğe ise Yönetim 
Kurulu Üyeleri Celalettin Çağlar ile Prof. Dr. Lütfü Telci katıldı. 
Canlı müzik eşliğinde yenilen yemeklerin ardından tüm 
rezidans bağışçılarına küçük armağanlar takdim edildi.

reziDanslarDa babalar günü

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
yöneticileri, Ramazan Bayramı’nda Darüşşafaka 
Rezidansları’nda yaşayan bağışçıları yalnız bırakmadı.
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, İstanbul’daki 
Darüşşafaka Rezidansları’nı ziyaret ederek, tüm 
bağışçılarla bayramlaştı. Başkan Vekili Bülent Topbaş 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Erman Süsler, Şenesenevler 
Rezidans bağışçılarını, Yönetim Kurulu Üyeleri Davut 
Ökütçü ile Prof. Dr. Lütfü Telci, Maltepe Rezidans 
bağışçılarını, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin ise Yakacık 
Rezidans bağışçılarını ziyaret etti.

reziDanslarDa bayraM...



[söyleşi]

Avukat Birgül Feyzioğlu’nun desteğiyle Pera Müzesi iş 
birliğinde Yakacık Rezidans bağışçıları, Henri Matisse ve 
yöntemi üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Bağışçıların keyifle 
katıldığı çalışmada, Henri Matisse’in sanatına ilişkin güzel bir 
söyleşi yapıldı. Söyleşide, Matisse’in ilerleyen yaşı ve sağlık 
sorunları nedeniyle fırça kullanamayınca sanatına renkli 
kağıtları kesip yapıştırarak devam ettiği belirtildi. Söyleşinin 
ardından rezidans bağışçıları da renkli kağıtlarla resimler yaptı.

Darüşşafaka Lisesi 1929 mezunu, merhum 
Prof. Dr. Adnan Sokullu’nun eşi ve Darüşşafaka 
Yakacık Rezidans bağışçısı Sanay Sokullu’nun  
90. yaş günü 2 Nisan’da kutlandı. Yakacık 
Rezidans’ta yapılan kutlamaya rezidans 
bağışçılarının yanı sıra Sanay Sokullu’nun 
Marmara Soroptimist Kulübü’nden arkadaşları 
da katıldı.

henrı Matısse’i anlaMak

yakacık reziDans 
bağışÇılarınDan Darüşşafaka 
yararına kerMes

nice nice yıllara...

Yakacık Rezidans’ta yaşayan bağışçıların bir yıl boyunca 
hobi çalışmalarında ürettiği takı, örgü, resim, rölyef gibi 
birbirinden özel el emeği göz nuru eserler, kermesle satışa 
sunuldu. 9-10 Mayıs tarihlerinde Yakacık Rezidans’ta 
düzenlenen ve bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği geleneksel 
kermesin tüm geliri Darüşşafaka’ya bağışlandı. Kermese 
Yakacık Rezidans bağışçıları; Tülay Ekener, Sanay Sokullu, 
Şerife Baldöktü, Ayhan Göletli, Hacer Gültekin, Fatma Nuran 
Öktem, Solmaz Baysal, Binnaz Alperen ve Togan Zeki Zeren 
birbirinden güzel eserleriyle katkı yaptı.

[rezidans’tan haberler]
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DARÜŞŞAFAKA 
BAĞIŞÇILARINI YAŞATIYOR
Darüşşafaka Cemiyeti, 1863’ten bu yana yaşamları eğitimle 
değiştirmesine olanak tanıyan Emine Sada Dumlu, Reşit Saffet Atabinen, 
Abdurrahman Hayati ve Bedia Arıkan, Malike Bayülken, Sami Serozan 
ve Zeynep Oyvar’ı vefat yıl dönümlerinde andı. Tüm mal varlığını 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayarak “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna 
büyük katkı sunan Emine Sada Dumlu, vefatının 5. yıl dönümü olan 
23 Ocak’ta; 1949 yılında Fatih’teki Darüşşafaka binasının yanında bir 
öğrenci yurdu yaptıran Reşit Saffet Atabinen, vefatının 52. yıl dönümü 
olan 2 Şubat’ta; Maltepe Rezidans’ın arsasını bağışlayan merhum 
Abdurrahman Hayati Arıkan ve eşi merhume Bedia Arıkan, 10 Mayıs’ta; 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin Vasiyet Bağışçısı, Maltepe Rezidans Bağışçısı 
ve aynı zamanda yaşamı boyunca Darüşşafaka Cemiyeti’ne devam eden 
destekleriyle de Darüşşafaka’nın Kurucu Bağışçısı olan merhume Malike 
Bayülken, vefatının 1. yıl dönümü olan 7 Haziran’da; Darüşşafaka’ya 
tarihi boyunca en yüksek miktarda bağış yapan hayırseverlerden 
biri olan Sami Serozan, vefatının 41. yıl dönümü olan 12 Nisan’da ve 
Yakacık Rezidans’ın arsasını Darüşşafaka’ya bağışlayan Zeynep Oyvar, 
vefatının 24. yılında 13 Temmuz’da ailelerinin ve Darüşşafaka Cemiyeti 
çalışanlarının katıldıkları törenlerle anıldı.

zübeyDe hanıM, 
vefatının 94. 
yılınDa anılDı
Ulu Önder Atatürk’ün annesi ve Da-
rüşşafaka Cemiyeti bağışçısı Zübeyde 
Hanım, vefatının 94. yıl dönümü olan 
14 Ocak’ta Darüşşafaka Cemiyeti 
tarafından İzmir Karşıyaka’daki kabri 
başında anıldı.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi Fırat Tekin, Urla Rezidans Ku-
rum Müdürü Serap Kırcı, Rezidans sa-
kinleri, çalışanları ve Darüşşafakalıların 
katıldığı törende Merhume Zübeyde 
Hanım ve Cemiyet’e yaptığı bağış 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Fırat Tekin, konuşmasında şunları söy-
ledi: “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 28 
Ekim 1921 tarihinde yaptığı vasiyetiyle 
misyonumuza büyük bir destek verdi. 
Ona duyduğumuz saygı, sevgi ve min-
net çok büyük. Desteği bizim için çok 
kıymetli. Darüşşafaka Cemiyeti olarak 
Zübeyde Hanım’ı saygı ve minnetle 
anıyoruz.”
Fırat Tekin’in konuşmasından sonra 
Zübeyde Hanım’ın ve bugün aramızda 
olmayan tüm bağışçıların ruhuna dua 
okundu. Karşıyaka Zübeyde Hanım 
Caddesi üzerinde bulunan anıt mezara 
çelenk bırakıldı.



[söyleşi][cemiyet’ten haberler]
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Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı ve aynı zamanda 
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı İsmet Aktekin, bu 
kez yaptığı bağışıyla hem kendi hem de merhum 
ağabeyi Fikret Aktekin’in ismini Darüşşafaka Maslak 
Kampüsü’nde ölümsüzleştirdi.
Ülkemizin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği 
sağlanmasına ve özellikle kız çocuklarının nitelikli 
eğitim alarak sağlıklı, mutlu, başarılı ve güçlü bireyler 
olarak yetişmesine büyük önem verdiğini belirten İsmet 
Aktekin ve merhum ağabeyi Fikret Aktekin’in isimleri, 
Darüşşafaka Kız Öğrenci Evi’ne verildi.
Fikret – İsmet Aktekin Kız Öğrenci Evi’nin isimlendirme 
töreni, 5 Haziran’da Darüşşafaka Maslak Kampüsü’nde 
bulunan Kız Öğrenci Evi’nde yapıldı. Törene, İsmet 
Aktekin, dostları ve ablası Nimet Sonkaya, Darüşşafaka 
Cemiyeti ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticileri, 
öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları katıldı. 

Çamaş: “Darüşşafaka’nın ve ülkemizin geleceği için 
yaptığınız bu katkı hiç unutulmayacak”
Törende konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Fikret – İsmet Aktekin 
Kız Öğrenci Evi’nde yaşayan ve Darüşşafaka’da 
aldıkları eğitimle geleceğe güvenle hazırlanan kız 
öğrencilerimizin başarılarında katkınızın olması ne 
büyük bir mutluluk! Öğrencilerimizin, Darüşşafaka’nın 

ve ülkemizin geleceği için yaptığınız bu katkı hiç 
unutulmayacak” dedi.

aktekin: “genç kızlarımız için Darüşşafaka’ya destek  
olma kararını verdim”
Ardından söz alan İsmet Aktekin ise Darüşşafaka 
ile yolunun çocukluk yıllarında İstanbul Fatih’te 
oturması sebebiyle kesiştiğini söyleyerek 
“Darüşşafaka’ya büyük sevgi ve saygısı olan 
Rahmetli Fikret Ağabeyim’le değişik zamanlarda 
yaptığımız sohbetlerimizde önemli ülke sorunumuz 
olan eğitimin evlerimizden başladığı, en önemli 
öğretmenlik görevinin ise ancak iyi eğitimli, kendine 
güvenli annelerimize düştüğünü zaman zaman dile 
getirirdik. Yola bu düşüncelerin ışığı altında çıkıp 
epey bir çalışma yaptıktan sonra genç kızlarımız 
için Darüşşafaka’ya destek olma kararını verdim” 
diye konuştu. Darüşşafaka’ya verdiği destekle 
Darüşşafaka’nın Kurucu Bağışçıları arasına katılan 
İsmet Aktekin’e konuşmasından sonra Talha 
Çamaş tarafından “Kurucu Bağışçı Plaketi” takdim 
edildi.
Törende, “Atatürk Sürecinin Son Kırıntılarından 
Birisi Olan Fikret Aktekin’in Yaşam Anıları” isimli 
kitabını da imzalayan İsmet Aktekin’in bu kitabı 
Darüşşafaka yararına bağış karşılığı satıldı.

fikret – isMet 
aktekin’in isiMleri 

Darüşşafaka’Da 
yaşayacak
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Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2016 yılı çalışma dönemine 
ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Nisan’da TİM 
Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Genel Kurul’un açılışını yapmak üzere kürsüye 
gelen Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Bu 
onurlu görevi devraldığımız günden bu yana tek 
gayemiz oldu. Darüşşafaka’yı eğitimde bir dünya 
markası yapmak. Bunun için 2015-2020 Stratejik 
Planı’nı oluşturduk ve bu plandaki projeleri birer 
birer hayata geçiriyoruz. Bu yıl Darüşşafaka’ya 
başlayan bir öğrenci hayata atıldığında, yıl 2030 
olacak. Bu nedenle biz, bugünden 2030’lu yıllarda 
çocuklarımızı nasıl bir dünyanın beklediğini 
öngörmek ve o dünyanın istediği niteliklere sahip 
öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nın hem akademik hem kurumsal 
anlamda 21. yüzyılın ihtiyaçlarını yanıtlayacak 
şekilde yapılandırılması amacıyla oluşturduğumuz 

Darüşşafaka ceMiyeti olağan genel kUrUl 
toplantısı yapılDı

Darüşşafaka’nın 4129Grey’in gönüllü desteğiyle 
hazırladığı “Bazı harcamalar olmasa da olur ama 
eğitim olmazsa olmaz” sloganlı kampanyası, Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ), Atatürk Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi tarafından yılın en beğenilen 
sosyal sorumluluk projesi seçildi. YTÜ İşletme Kulübü 
tarafından düzenlenen “Yılın Yıldızları Ödülleri”, 12 
Ocak’ta sahiplerini buldu. 2016 yılının “en iyilerinin” 
ödüllendirildiği törende, Darüşşafaka’nın kampanyası 
2016 yılının en beğenilen sosyal sorumluluk projesi 
seçildi. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin bu yıl 
ilkini düzenlediği “İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri” 
de 18 Mayıs’ta sahiplerini buldu. Yapılan oylama 
neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti “En Etkili Sosyal 
Sorumluluk Proje Reklamı” dalında ödülün sahibi oldu. 
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne bağlı Akıl Fikir 
Kulübü tarafından düzenlenen “1. Medya Ödülleri” ise 
25 Mayıs’ta sahiplerini buldu. En İyi Sosyal Sorumluluk 
Projesi kategorisinde “Olmasa da Olur” birinci seçildi. 

olMasa Da olUr kaMpanyası 
öDüle DoyMUyor

DEK Dönüşüm Projesi, 2016 yılında adım adım 
hayata geçirilmeye başlandı ve pek çok ilki 
gerçekleştirdik” dedi. Toplantı sonunda, gündemin 
seçimler maddesi uyarınca ve gizli oyla yapılan 
seçimlerde, görev sürelerinin dolması ve istifa 
nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu, Denetim 
Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelikleri için yeni üyeler 
seçildi.



[söyleşi][cemiyet’ten haberler]
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Megastar Tarkan, biletleri günler öncesinden tükenen 
2017 yılındaki ilk konserini Volkswagen Arena’da 
“eğitimde fırsat eşitliği” için verdi. Tarkan, 18 Şubat 
Cumartesi akşamı, en sevilen pop şarkılarını, annesi 
veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 
yetenekli öğrencileri yatılı olarak, tam burslu, nitelikli 
eğitimle geleceğe hazırlayan Darüşşafaka yararına 
seslendirdi.
Konserden elde edilen gelirle Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları kampüsünde “Sanat Merkezi” kurulacağını 
belirten Megastar, “Umarım birlikte yarattığımız 
bu anlamlı projeyle ülkemiz gelecekte çok değerli 
sanatkarlar kazanacak. Bizim tüm çabamız çocuklar 
için, sanat için” diyerek Volkswagen Arena’yı dolduran 
binlerce sevenine teşekkür etti. 

tarkan’Dan Darüşşafaka’ya büyük Destek

Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Abasıyanık 
Hikâye Armağanı’nın 63.’sünün ödül töreni, 11 Mayıs’ta 
gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ev 
sahipliğinde yapılan törene, Jüri Başkanı Doğan Hızlan, 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha 
Çamaş, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü 
Ahmet Salcan ile çok sayıda konuk katıldı.
Jale Parla, Metin Celâl, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Beşir 
Özmen ve Murat Gülsoy’dan oluşan Sait Faik Hikâye 
Armağanı Jürisi’ne Başkanlık eden Doğan Hızlan, ödül 
sürecini şöyle açıkladı: “63. Sait Faik Abasıyanık Hikâye 
Armağanı’nın, Türk öykü geleneğini yeniliklerle günümü-
ze taşıyan güçlü anlatımıyla; unutulmak istenen, dile ge-
tirilmekten kaçınılan acı ve arzu yüklü yaşantıları sade bir 
gerçeklikle canlandıran En Eski Yüz adlı kitabıyla Pelin 
Buzluk’a verilmesi oy birliğiyle uygun görülmüştür.”
Yapılan konuşmaların ardından Buzluk, ödülünü Jüri 
Başkanı Hızlan’ın elinden aldı.

63. sait faik abasıyanık hikâye 
arMağanı, pelin bUzlUk’Un



[15]

Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan
çocukların eğitimine destek olun.

22x27_4 adet.indd   2 19/07/2017   15:20



[söyleşi][eğitim kurumları’ndan haberler]
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ABD’nin San Francisco şehrinde 16 - 19 Mart tarihleri 
arasında düzenlenen bölgesel turnuvada yarışmanın 
en prestijli ödülü olan “Chairman’s Award” ödülünü 
kazanarak ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen Dünya 
Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Darüşşafaka 
Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, yine ödülle döndü.
19 - 22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve yarıştıkları 
bölgelerde aldıkları ödüllerle şampiyonaya katılma hakkı 
elde eden 401 takımı buluşturan turnuvada, Darüşşafaka 
Robot Kulübü, istisnai ortaklık ve takım çalışmasıyla 
sıra dışı bir coşku ve ruh gösteren takımlara verilen 

FRC Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere 19 - 22 Nisan 
tarihleri arasında ABD’nin Houston kentinde bulunan 
Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencileri, American Turkish 
Association of Houston (ATA-Houston) üyeleriyle bir araya 
geldi. Darüşşafaka öğrencileri ayrıca, yarışma öncesinde 
Assembly of Turkish American Associations’ın (ATAA) 
desteği ve Darüşşafaka Lisesi mezunlarından Nihat 
Övütmen’in (DŞ’78) rehberliğinde NASA Space Center’ı 
ziyaret etti.

Darüşşafakalı öğrenciler nasa’DayDı

Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencileri, 12-13 Mayıs’ta 
Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen 
TEDxReset Konferansı’nda konuşmacı olarak yer aldı. Bu 
yıl sekizincisi düzenlenen ve teması “Değişim”, sloganı 
ise “Şimdi, Burada!” olan konferansta, Darüşşafaka Robot 
Kulübü’nü temsilen Emine Şevval Aygül ve Mertcan Gür, 
dokuz yıllık robot deneyimlerini paylaştı.
Türkiye’nin ilk FRC Robot Takımı olarak 2008 yılında 
başlayan robot maceralarını, bu süreç boyunca edindikleri 
kazanımları, bu maceranın kendilerinde meydana 
getirdiği değişim ve dönüşümü katılımcılarla paylaşan 
Darüşşafakalılar, ayakta alkışlandı.

“Team Spirit” (Takım Ruhu) ödülünü kazandı. Toplam 
11 diğer Türk FRC Takımı ile birlikte ülkemizi temsil eden 
Darüşşafaka Robot Kulübü, şampiyonada bu ödülü 
kazanan ilk veteran Türk takımı olma gururunu yaşattı.

sUltans of türkiye, Dünya 
şaMpiyonası’nDan Da öDülle DönDü

Darüşşafaka robot kUlübü teDxreset konferansı’nDayDı!
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DarüşşafakalılarDan sıeMens’e teşekkür ziyareti
Darüşşafaka Robot Kulübü öğrenci ve öğretmenleri, 
kulübe son dört yıldır destek veren Siemens’in 
Gebze’deki üretim tesislerini ve Siemens Türkiye ekibini 
ziyaret etti. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı & 
CEO’su ve Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 
Hüseyin Gelis’in de katıldığı buluşmada öğrencilere 
Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin de eşlik etti. Hüseyin 
Gelis’e bir teşekkür mektubu yazan Darüşşafakalı 
öğrenciler, bu mektubu kendisine okuduktan sonra 
Darüşşafaka Robot Takımı’nın şampiyonluk fotoğrafıyla 
birlikte takdim etti. Öğrenciler daha sonra Siemens 
üretim tesislerini gezdi.  

DŞMakers Kulübü’nden dört öğrenci, engelliler için geliştirdikleri iki 
projeyle, Kanada’da 15-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve dünyanın 
parlak genç bilimcilerinin yarıştığı “Canada Wide Science Fair” isimli 
bilim fuarında iki altın madalyanın sahibi oldu. Canadian Wide Science 
Fair organizasyonunun Türkiye temsilcisi Ümit Karademir ve ekibinin 
değerlendirmesi sonucunda, Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf öğrencileri 
Ali Akgül, Eken Özlü, Mustafa Kemal Gündem Eroğlu ve Bayram Ali 
Yıldırım’ın, öğretmenleri Yonca Özgün danışmanlığında hazırladıkları 
projeler, Türkiye’yi temsil hakkı kazanmıştı. 

Darüşşafakalı öğrencilere kanaDa’Dan iki altın MaDalya!



[söyleşi][eğitim kurumları’ndan haberler]
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Darüşşafaka Lisesi Türkçe - 
Edebiyat Bölümü’nün düzenlediği 
“12. Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü 
Yarışması Ödül Töreni” 17 Mayıs’ta 
TİM Gösteri Merkezi Fettah Aytaç 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Törenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Talha 
Çamaş, “Bugün ‘Hişt Hişt, Genç 
Sait Faik Öykü Yarışması’na katılan 

genç öykü yazarlarımızdan biri belki de gelecekte Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nın sahibi olacak. Neden olmasın?” dedi.
Türkiye genelinde birinciliğe değer bulunan hikâye; Balıkesir 
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Rabia Elmas’ın “Gizli Gizli” 
adlı öyküsü olurken; Darüşşafaka öğrencileri arasında yapılan yarışmanın 
birincisi ise; “Çocuklar ve Oyunları” adlı öyküsüyle Ecem Kaval oldu.
Bu yıl Türkiye genelinde; 44 farklı şehirdeki 203 okuldan 312 öykü 
yarışmaya katıldı. Darüşşafaka’dan ise 76 öğrenci başvuruda bulundu. 
Türkçe - Edebiyat Bölümü öğretmenlerinin ön elemesinden geçen 312 
öykü; Nursel Duruel, Abdullah Ataşçı, Ethem Baran, Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu ve Yusuf Çotuksöken’den oluşan Üst Seçici Kurul tarafından 
değerlendirilerek Türkiye ve Darüşşafaka dereceleri belirlendi.

geleceğin ahMet 
rasiMleri yarıştı
10. “Ahmet Rasim Yaşıyor!” Köşe 
Yazısı Yazma Yarışması sonuçları 
6 Haziran’da TİM Gösteri Merkezi 
Fettah Aytaç Salonu’nda yapılan 
ödül töreninde açıklandı.
Darüşşafaka Ortaokulu tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen köşe 
yazısı yazma yarışması Darüşşafa-
ka mezunu gazeteci-yazar Ahmet 
Rasim’in anısını yaşatmayı; öğrencileri 
çevrelerinde, ülkemizde, dünyamız-
da yaşananlar konusunda duyarlı 
kılmayı, farkındalıklarını artırmayı ve 
yazma becerilerinin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Bu yıl yarış-
maya İstanbul’daki ortaokullardan 
ve Darüşşafaka Ortaokulu’ndan çok 
sayıda öğrenci köşe yazılarıyla katıldı. 
Darüşşafaka Ortaokulu öğrencilerinin 
yazıları kendi aralarında ayrıca derece-
lendirildi.
Kendileri de Darüşşafakalı olan Dünya 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ, Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarı Figen Atalay ve Gazeteci Funda 
Özkan’dan oluşan seçici kurul üyeleri; 
ilk üç dereceyi belirledi.
İstanbul Ortaokulları Birincisi Özel 
Feriköy Ermeni Ortaokulu’ndan “Çala-
kalem yaz” başlıklı yazısıyla Ari Arman 
Kayaoğlu; Darüşşafaka Ortaokulu 
Birincisi ise “Gözlerimden Utanırdım” 
başlıklı yazısıyla Yağmur Ünaldı oldu.

Darüşşafaka Lisesi tarafından 
1882’de Darüşşafaka’dan 
mezun olmuş, ünlü 
matematikçi Salih Zeki’nin 
anısına 2010’dan beri lise 
öğrencilerine yönelik olarak 
düzenlenen Salih Zeki 
Matematik Araştırma Projeleri 
Yarışması’nın 8.’sinin Final 
Sergisi, 23-25 Mayıs’ta 

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. 35 ilden 70 lisenin 109 projeyle başvurduğu yarışmada; 
Denizli Özel Final Anadolu Lisesi’nden Ozan Kaymak ve İbrahim Suat 
Evren, “A276106 Sayı Dizisi ve Özellikleri” adlı projeleriyle birincilik 
ödülünün sahibi oldu. Genel yarışma dışında değerlendirmeye alınan 
Darüşşafaka öğrencileri arasında ise; İlayda Salkım ve Şeymanur 
Delipınar “Temel Geometri Problemlerinin Çözümünde ve Kareköklü 
İfadelerin Ekstremum Değerlerinin Bulunmasında Vektörel Çözümler” 
isimli projeleriyle birinci oldu.

salih zekiler yarıştı 

İŞTe GeNÇ SAİT FAİKLeR…
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 21 
Nisan’da Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleşen 
törenle kutlandı. 5. ve 6. sınıf öğrencileri jimnastik 
performanslarıyla günün ilk coşkusunu izleyicilere 
yaşattı. Ardından 5. ve 7. sınıf öğrencileri tarafından 
“Millet Meclisi Açılıyor” isimli drama çalışması sergilendi. 
Vals ve halk oyunları gösterilerinin ardından “Kendi 
Filmini Kendin Çek” Kulübü tarafından hazırlanan 
“Darüşşafaka Yolculuğu” konulu kısa filmin gösterimi 
yapıldı. İki yıldır sahne alan Ipad Orkestrası, teknoloji 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 
18 Mayıs’ta Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda 
düzenlenen törenle kutlandı. Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Fırat Tekin, Celalettin Çağlar, Mustafa Demirci, 
Darüşşafaka Lisesi Müdürü Nimet Atabek, Ortaokul 
Müdürü Ayşe Görey, Yaşam Müdürü Mehmet Fahri Özbey, 
Darüşşafaka öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanlarının 
katıldığı törende öğrenciler çeşitli müzik, dans ve jimnastik 
gösterileri sergiledi. Tören, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin 
ve Gençliğin Atatürk’e Cevabı’nın okunmasıyla sona erdi.

Darüşşafaka’Da 19 Mayıs!

Darüşşafaka Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Servisi, 6 Nisan’da düzenlediği Kariyer Günü Etkinliği 
kapsamında, öğrencileri mesleki gelişim konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla, alanında uzman isimleri 
okulumuzda ağırladı. Kariyer Günü, ESAS Holding CEO’su 
Çağatay Özdoğru’nun açılış konuşmasıyla başladı. Özdoğru, 
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda 
belirlemesi gereken öncelikleri anlatıp uzmanlığın, fark 
yaratabilmenin, çok çalışmanın ve disiplinin önemi üzerinde 
durdu. Etkinliğe TAV, Türk Hava Yolları, Işık Üniversitesi, 
Kemerburgaz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, MEF 
Üniversitesi gibi birçok kurumdan temsilciler katıldı.

bilinÇli Meslek seÇiMi iÇin

ve müzik yeteneklerini birleştirerek keyifli bir konser verdi. 
5. sınıf öğrencilerinden oluşan orkestra, “Neler Oluyor 
Hayatta” parçasını ve İzmir Marşı’nı seslendirdi. Ardından 
program Ortaokul Bandosu’nun gösterisiyle devam etti. 
Bayrak ve kule gösterileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlaması coşkuyla sona erdi. 

Darüşşafaka’Da 
23 nisan coşkUsU



[söyleşi][eğitim kurumları’ndan haberler]
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 
düzenlediği “Çiziyorum Haklarımı Biliyorum” başlıklı İstanbul 
ili liseler ve ortaokullar arası “Tüketici Hakları” konulu karikatür 
yarışmasına resim öğretmeni Selvihan Özel Özcan rehberliğinde 
katılan Darüşşafaka 8. sınıf öğrencisi Sena İrem Çakır, birincilik 
ödülünü almaya hak kazandı. 
Sena İrem Çakır, ödülünü 17 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı.

Darüşşafaka Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Barış 
Can Akyıldız ve Furkan Özgen, öğretmenleri 
Gürsoy Mantaş rehberliğinde hazırladıkları “Temiz 
Eller Temiz Gelecek” projesiyle, 17-20 Nisan’da 
düzenlenen TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Avrupa 
Bölgesi Sergisi’nde üçüncülük ödülü kazandı. 
Darüşşafakalı öğrencilerin hazırladıkları 
mekanizmayla, yürüyen merdivenlerdeki tutma 
bantlarında oluşan mikroorganizmaların hastalık 
yapıcı etkisinin azaltılarak sağlıklı yaşam alanları 
oluşturulması amaçlanıyor.

sena ireM Çakır’a karikatür
yarışMası’nDa birincilik öDülü

tübitak’ta Darüşşafaka 
rüzgarı esti

tübitak’tan üÇüncülük öDülü

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
İstanbul Avrupa Bölgesi Sergisi’ne Darüşşafaka Lisesi’nden 
5 proje davet edildi. Darüşşafakalılar, bir Bölge Birinciliği, bir 
Bölge İkinciliği ve iki de Bölge Üçüncülüğü elde etti.
Biyoloji dalında; Tuğana Mihrace Mecit ve Gonca Gül Tok, 
“Bitkilerde uyartı iletiminin hayvanlardaki sinirsel uyartı iletimi 
ile benzerliklerinin tepkisel bir bitki olan Mimosa pudica 
bitkisinde araştırılması” adlı projeyle Bölge Birincisi oldu ve 
Ankara’da 8-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye 
Finali’ne katıldı.
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filiz ali Darüşşafaka’DayDı          
Darüşşafaka 9. sınıf öğrencileri, 28 Şubat’ta, ülkemizin 
en önemli edebiyatçılarından Sabahattin Ali’nin piyanist 
ve müzikbilimci kızı Prof. Dr. Filiz Ali ile buluştu. Filiz 
Ali, öğrencilere babasının şakacı kişiliğini, doğa ve 
insan sevgisini, müzik ve okuma tutkusunu, fotoğraf ve 
arşiv merakını, şair ve yazar kimliğini anlattı. Öğrenciler 
tarafından hazırlanan sunumu çok beğendiğini belirten 
Ali, öğrencilerin kendisine ve babası Sabahattin Ali’ye 
yönelik sorularını da “Şimdiden, bilinçli ve ilgili birer okur 
oldukları anlaşılıyor” şeklinde değerlendirdi. 

Darüşşafaka Lisesi’nin 3Durak, Sigma 3D, Autodesk 
ve KWorks iş birliğiyle bu yıl ikincisini Darüşşafaka’nın 
merhume bağışçısı Berna Tunalı Mimaroğlu’nun 
adına düzenlediği Türkiye’nin tek liselerarası “3D 
Yazıcı Atölyesi ve Yarışması”nda ödüller 27 Mayıs’ta 
sahiplerini buldu. Yarışmada, “Vertipot” adlı projesiyle 
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi Takımı birincilik 
ödülüne layık görüldü. Darüşşafaka Lisesi öğrencileri 
arasındaysa, Şan Edosa Imuetinyan, Tuğana Mihrace 
Mecit ve Goncagül Tok’tan oluşan Darüşşafaka-5 
Takımı “Mükerrem Saksıları” isimli projeleriyle birincilik 
ödülünün sahibi oldu.

“ekibinizi kUrUn! hayal eDin, tasarlayın ve 3D yazıcı ile üretin!”

Darüşşafaka Ortaokulu öğrencilerinin “Çok Komik Bir 
Salgın” adlı hikâyeden uyarladıkları “Gülme Salgını” 
isimli müzikal, 16 Mayıs’ta TİM Show Center’da 
sergilendi. Müzikale Darüşşafaka Cemiyeti yöneticileri, 
öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları katıldı.
Vassilis Papatheodorou’nun “Çok Komik Bir Salgın” 
adlı hikâyesinden hareketle uyarlanan oyun, Ortaokul 
Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından müzikal olarak 
yeniden yorumlandı. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan 
müzikal, büyük beğeni topladı. Müzikal sonunda 
Charlie Chaplin’in “Hayatta bir kez olsun kendimiz 
hakkında şöyle uzun uzun bir düşünelim yoksa 
dünyanın en iyi komedisini kaçırmış oluruz” sözü 
anlam kazanmış oldu.

Darüşşafakalı öğrencilerDen 
“gülMe salgını”

sena ireM Çakır’a karikatür



[söyleşi][eğitim kurumları’ndan haberler]
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“Metro DUrsUn, enerji 
DolsUn” projesine iki 
birincilik öDülü

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel  
Beylerbeyi Ortaokulu tarafından  
3 Mayıs’ta düzenlenen “Yenilenebilir 
Enerji” temalı 1. Fen Bilimleri Proje 
Yarışması’nda Darüşşafaka 8. sınıf öğ-
rencileri Dudunur Özdamar ve Emine 
Gücük, öğretmenleri Tolga Yamatma 
rehberliğinde hazırladıkları “Metro Dur-
sun, Enerji Dolsun” adlı projeyle birinci 
oldu. Öğrenciler aynı projeleriyle  
6 Mayıs’ta da Eyüboğlu Eğitim Kurum-
ları tarafından düzenlenen XVIII. Bilim 
Şenliği ve Proje Yarışması’nda 35 okul 
ve 127 proje arasından 8. sınıflar kate-
gorisinde yine birinci olmayı başardı.
“Metro Dursun, Enerji Dolsun” pro-
jesinin amacı, metroların istasyona 
girerken sahip olduğu ve frenleme 
sürecinde ısıya dönüşerek kaybolan 
enerjiyi geri kazanarak, istasyonları 
aydınlatmada ve mobil şarj ünitelerin-
de kullanılmasını sağlamak.

Darüşşafaka Lisesi Robot Takımı “Sultans of Türkiye”, ABD’nin 
San Francisco kentinde 16-19 Mart tarihleri arasında FIRST Vakfı 
tarafından düzenlenen robot yarışmasına katıldı. Robot Kulübü 
öğrencileri yarışmadan arta kalan zamanlarında Silikon Vadisi’nin 
kalbinde yer alan Stanford Üniversitesi’ni ziyaret etti. Darüşşafaka 
Lisesi mezunlarından Asena Gencel McKeown’un organize ettiği 
gezide öğrenciler, Stanford Üniversitesi’nin pek çok bölümünü gezdi. 
Ziyaretlerine Cantor Arts Center (Cantor Sanat Merkezi) ile başlayan 
öğrenciler, burada başta ünlü Fransız Heykeltıraş Rodin’in eserleri 
olmak üzere pek çok modern ve klasik sanat eserini gördü. Gezide, 
ikinci durak bilgisayar bölümüydü. Gezinin son bölümünde ise 
öğrenciler Stanford Robotics bölümünü ziyaret etti. 

Darüşşafakalılar stanforD 
üniversitesi’nDeyDi
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Darüşşafaka Lisesi 143. Dönem 
öğrencileri, 23 Haziran Cuma günü 
Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
Törende; mezuniyetlerinin 50. yılını 
kutlayan 1967’lilere anı diplomaları 
takdim edilirken, genç mezunlara 
son derslerini Darüşşafaka Cemiyeti 
Eğitim Komisyonu Üyesi, Eğitim 
Bilimci Dr. Özgür Bolat verdi.
Darüşşafaka’nın yeşil-siyah 
kapısından içeri 10 yıl önce giren 66 
öğrencinin üniversiteye uğurlandığı 
törene; Darüşşafaka Cemiyeti ve 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
Yöneticileri, Türkiye İş Bankası 

Darüşşafaka lisesi, 
MezUnlarını UğUrlaDı

Temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, 
Darüşşafakalılar, veliler ve bağışçılar 
katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Darüşşafaka Lisesi Müdürü 
Nimet Atabek, “Sevgili gençler, 
özgürlüğünüzün anahtarını Ulu Önder 
Atatürk’ün sözlerinin ışığıyla veriyoruz. 
‘Tek bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan 
olmak.’ Türkiye Cumhuriyeti’ni 
gönül rahatlığıyla sizlere emanet 
ediyoruz. Bugün hayat boyu öğrenme 
yolculuğunuz başlıyor. Yolunuz açık 
olsun. Uğurlar olsun” dedi.
Törende, artık bir gelenek haline 
gelen 50. yıl anı diplomaları takdim 
edildi. 1967 mezunlarını temsilen 
konuşan Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Eski Üyesi Tunçer 
Gömeçli, yeni mezunlara şöyle 
seslendi: “Darüşşafaka, toplum 
yararına faydalı işler yapan, üst düzey 
bilgi ve becerilerle donatılmış değerli 
insanlar yetiştirir görüşünün devamını 
sağlamak artık sizin de göreviniz. 
Yolunuz, talihiniz açık olsun.” 

Çamaş: “Siz bu ülkenin geleceğisiniz”
Ardından kürsüye gelen Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş ise yeni mezunlara 

şöyle seslendi: “Sanat, bilim, spor, 
siyaset; hangi alanda olursa olsun, 
çağın size sunduğu olanaklardan 
sonuna kadar faydalanarak iyi 
fikirlerinizi hayata geçirecek, iyi 
işler yapacak, dünyamıza değer 
katacaksınız. Ama en önemlisi, 
karakterinizle toplumda parlayan 
yıldızlar olacaksınız. Atatürk ilkelerine 
bağlı, insanlara ve çevremize saygılı, 
yenilikçi, sorumluluk alan, sorgulayan 
ve düşüncelerini özgür olarak 
ifade edebilen, demokratik, dürüst, 
güvenilir, adil, çalışkan, elinden 
gelenin en iyisi olmaya çalışan 
gençler olarak uğurluyoruz sizi. Siz 
bu ülkenin geleceğisiniz.” 
Törende, 143. Dönem Birincisi 
Oğuzhan Zaim, İkincisi Nehir 
Durmuşoğlu ve Üçüncüsü İlknur 
Beken’e çeşitli ödüller verilirken, 
dönem birincisi Zaim, Yakacık 
Rezidans bağışçısı, emekli öğretmen 
Fahriye Moral tarafından da 
ödüllendirildi. 
Ayrıca, fen bilimleri ve matematik 
alanlarında başarılarıyla öne çıkan 
öğrencilere verilen Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi 
Celalettin Çağlar’ın (DŞ’69) özel 
ödülünü ise Hacı Ömer Güven ve 
Berk Durgut aldı. 
Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ın 
verdiği son dersin ardından 
143. Dönem mezunları tek tek 
diplomalarını aldı. Törende, dokuz yıl 
önce “81 İlden 81 Öğrenci” projesi 
kapsamında İş Bankası bursiyerleri 
olarak Darüşşafaka’da eğitimlerine 
başlayan 6 öğrenci ise diplomalarını 
İş Bankası Yöneticileri Suat Sözen 
ve Müge Nevşehirli Veziroğlu’nun 
elinden aldı. 



[söyleşi]
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[eğitim kurumları’ndan haberler]

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2016 – 2017 Eğitim ve 
Öğretim Yılı Kapanış Töreni, 16 Haziran’da Darüşşafaka 
Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda yapıldı.
Törende ilk olarak söz alan Darüşşafaka Yaşam 
Müdürü Mehmet Fahri Özbey, “Sevgili öğrenciler; bu 
yuvada elde ettiğiniz kazanımlar ve değerler bundan 
sonraki yaşamınızda her ortamda sizleri farklı ve başarılı 
kılacaktır. Her gün ve her yerde Cumhuriyetimizin ve 
Darüşşafakamızın kurucu değerlerini korumaya devam 
ediniz” dedi.
Ardından söz alan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Darüşşafaka, 1863’ten 
beri sevgi, şefkat ve nitelikli eğitim alan öğrencilerimizin 
hikâyelerinin altın harflerle yazıldığı çok kıymetli bir 
kitap… Gözümüz gibi koruduğumuz bu kitabın bir 
sayfasını daha iç rahatlığıyla çeviriyoruz bugün. 
Darüşşafaka olarak büyük bir aileyiz. Darüşşafakalı 
olmak gururdur. Bu gururu sizlerle paylaşmaktan kıvanç 
duyuyorum” diyerek başta Türkiye İş Bankası olmak 
üzere Darüşşafaka’nın varlığını borçlu olduğu tüm 
bağışçılara minnetlerini sundu. 

bir yılın arDınDan iyi tatiller Darüşşafaka!

Darüşşafaka’da ortaokul eğitimlerini tamamlayan 8. sınıf 
öğrencileri için düzenlenen “Liseye Geçiş Töreni”, 
13 Haziran’da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor 
Salonu’nda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Darüşşafaka 
Ortaokulu Müdürü Ayşe Görey, liseye uğurladığı 
öğrencilerine şöyle seslendi: “Çalışmak olsun hep 
ilkeniz, çalışmakla aydınlığa açılacak tüm kapılar. Hep 
ileriye bakın, zorluklar çıksa da karşınıza hiç yitirmeyin 
umudunuzu. Yıldırmasın hiçbir zorluk sizi. Sıkı sıkı 
sarılın hayallerinize ve hedeflerinize...” Yönetim Kurulu 
Başkanı Talha Çamaş ise,“ Hayat bir yolculuk ve bu 
yolculuğunuzda pusulanız her zaman yüreğiniz olsun!” 
dedi. Türkiye İş Bankası’nın “81 İlden 81 Öğrenci” 
projesiyle Darüşşafaka’nın en büyük kurumsal destekçisi 
olduğunu vurgulayan Çamaş, “2008’den beri her yıl 
kabul ettiğimiz 81 öğrencimizin tüm giderleri Türkiye İş 
Bankası tarafından karşılanıyor ve bugün liseye geçen 
öğrencilerimizin eğitiminde çok büyük katkıları var” diye 

konuştu. TÜYAP ile Darüşşafaka Cemiyeti arasındaki 
iş birliğine de değinen Çamaş, TÜYAP’ın 2012-2013 
eğitim ve öğretim yılında Darüşşafaka’ya başlayan 
24 öğrencinin eğitim destekçisi olduğunu ve bu 
öğrencilerin bugün liseye geçtiklerini söyledi.
Törene katılan TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Ünal da öğrencilere Atatürkçü gençler olarak 
hayallerinin peşinden koşmalarını ve çok çalışmalarını 
öğütledi.

Törende dönem birincileri; Eylül Aslantaş (5. Sınıflar), 
Begüm Serttaş (6. Sınıflar), Sıla Arda (7. Sınıflar), Asel 
Birinci (8. Sınıflar), Eray Çakar (9. Sınıflar), Yiğit Fatih 
Çakıllı (10. Sınıflar), Nisanur Sefer (11. Sınıflar) ve 
Şahin Güçer (12. Sınıflar) ödüllendirildi.

Darüşşafaka 148. DöneM liseli olDU!
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Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan
çocukların eğitimine destek olun.

22x27_4 adet.indd   1 19/07/2017   15:20



[bağışçılarımız]
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D
arüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları arasında yerini 
alan, makine yüksek mühendisi Dr. Suat Tunçel, 
1930-1938 yılları arasında Darüşşafaka’da oku-
muş Ali Muzaffer Tunçel’in oğlu… 1994’te kay-
bettiği babasını, “Hipokrat yeminini yaşam tarzı 

haline getiren”, “bir duygu adamı”, “iyi, doğru, örnek insan” 
ve “annemin sevgilisi” diye tanımlıyor ve her cümlesinde 
ona duyduğu sevgiyi, saygıyı hissettiriyor. Hiç kuşkusuz, 
Darüşşafakalı Ali Muzaffer Tunçel, hâlâ onun kahramanı… 
Suat Bey’in hayatındaki tek Darüşşafakalı babası değil… 
Annesi Meryem Gülnihal Tunçel’in ikiz kardeşi Harun Reşit 
Dağpınar da bir Darüşşafakalı… Ki, anne ve babasının ölün-
ceye kadar süren aşkları da Harun Bey ile Muzaffer Bey’in 
Darüşşafaka’da başlayan dostluklarıyla doğuyor. Darüşşa-
faka’nın hem Tunçel hem de Dağpınar ailesine o darlık yıl-
larında kucak açmasını iki ailenin hiç unutmadığını belirten 
Suat Bey, “Hem annem hem Harun Dayım hem de büyük 
dayımız Mehmet Ali Dağpınar, Darüşşafaka’ya vasiyet ba-
ğışında bulunarak, ona duydukları minneti gösterdi” diyor.
Ali Muzaffer Tunçel (DŞ’38) ve Harun Reşit Dağpınar 
(DŞ’45) özelinde Tunçel ve Dağpınar ailelerinin Darüşşa-
faka’da kesişen yaşam öykülerini dinlemek üzere Suat ve 
Sevda Tunçel’in evlerine konuk olduk. Suat Tunçel ile hem 
kendi bağışçılık öyküsünü hem de babası ve dayısının öy-
küsünü konuştuk.

Öncelikle sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?  
Annem ile babam, 1947’de evleniyor. Babam, hekim ol-
duğu için nerede ihtiyaç varsa oraya gidiyorlar. 1947-1954 
arasında altı il dolaşıyorlar: Adana, Isparta, Yozgat, Çorum, 
Sivas ve Adapazarı... Ağabeyim, ablam ve ben, hep bu 
duraklarda dünyaya geliyoruz. Ablam Gülbün, Adana’nın 
Feke ilçesinde tam anlamıyla bir dağ köyünde doğuyor. 
Babamın ilk görev yeri... Ben ise ailenin en küçüğü olarak 
1952’de Çorum’da dünyaya geliyorum. Üçümüz de üni-
versiteye kadarki eğitimlerimizi Adapazarı’nda tamamladık. 
Babam, orada Devlet Demir Yolları’nın fabrikasında işyeri 
hekimiydi ve emekli olana kadar orada kaldık. Çocuklu-
ğumuz, ilk gençlik yıllarımız orada geçti. Çok mutlu bir 
aileydik. Benim için annemden ve babamdan aldığım en 
büyük miras, mutlu bir aile içinde büyümektir. Mutlu bir 
ailede büyüyünce özgüven duygusu kazanıyorsunuz. He-
pimiz, Anadolu koşullarında aldığımız eğitimle üniversiteye 
devam edebildik. Ablam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nden, ondan bir yaş küçük ve 1976’da kaybetti-
ğimiz ağabeyim Fuat, İTÜ Kimya Fakültesi’nden, ben ise 
İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Çok 
varlıklı bir halimiz yoktu. Biz, üniversiteyi bitirene kadar 
babamın hiç mevduatı olmadı. Ben de mezun olduğum za-
man 45 metrekare büyüklüğünde bir ev alabildiler. İlginçtir 
ki o evin parasıyla alınan ev, Darüşşafaka’ya bağışlandı. 

yazı Demet Eyi fotoğraf Hüseyin Alsancak

16 Temmuz 2017 tarihinde hayata veda eden ve iki dayısı ile annesinin izinden giderek 
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulunan makine yüksek mühendisi Suat Tunçel’i saygı, minnet ve 

rahmetle anıyor,  vefatından kısa bir süre önce yaptığımız röportajla anısını yaşatıyoruz.

“Darüşşafaka babam için 
bir kurtuluş olmuş”
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“tübitak’a çaDIr kurDuk”

üniversiteyi ne zaman bitirdiniz?
1974’te mezun oldum ve hemen iş hayatına atıldım. Bir 
yandan da İTÜ’de yüksek lisansa devam ettim. 1978’in 
9 Kasım’ında eşimle nişanlandık, Aralık ayında da ev-
lendik. Bu aradaki dönemde ise işten ayrıldım. Cesaret 
daha doğrusu ailemin bana verdiği özgüven işte… Eşim 
de Kimya Fakültesi’nde okuyordu. Nikah şahidimiz 
yine bir Darüşşafakalıydı, babamın sınıf arkadaşı Ömer 
Kolçak... Ömer Amca, babamın en iyi arkadaşlarından 
biriydi. En son İstanbul Telefon Başmüdürü idi. Nika-
hımızdan kısa bir süre sonra TÜBİTAK’ta çalışmaya 
başladım. İşten ayrıldığımda TÜBİTAK’tan haberim 
yoktu. Fakat başladığımda gördüm ki, üniversiteden pek 
çok hocamız orada görev yapıyor, pek çoğu da yöne-
tici. Zaten TÜBİTAK 60’ların sonunda İTÜ’nün Makine 
Fakültesi’nin içinde kurulmuştur. Böylelikle 26 yaşında, 
sadece lisans eğitimini tamamlamış genç bir mühendis 
olarak TÜBİTAK’a adım attım. 

kariyerinizin tübitak durağını biraz açar mısınız?
Tabii… TÜBİTAK’taki vazifeme tutkumun nişanesi ola-
rak bir anımı anlatmak istiyorum. Orada kendimi adeta 
bir üniversite kampüsünde buldum. İçinde metalurji ve 
malzeme mühendislerinin bulunduğu bir grubumuz var-
dı. Ben, Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık okuduğum için 
İngilizce biliyordum. O grup içinde bize çok önemli bir 
görev verdiler. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkila-
tı’nın (UNIDO) bir hibe programına karşılık Gambia, Fildişi 
Sahili, Afganistan, İran gibi ülkelerden gelen bir grup mü-
hendise bir aylık eğitim verecek ve TÜBİTAK’ın birikimini 
onlara aktaracaktık. Bu eğitimin başarıyla tamamlanması 
halinde de UNIDO, Türkiye’ye bir laboratuvar hibe ede-
cekti. Çok uzmanlık alanımız olmasa da bunu başarma-
mız gerekiyordu. Yeni işe başladığımız ve henüz yetkin 
olmadığımız bir alanda kolları sıvadık. TÜBİTAK’ın deniz 
kenarında, kırsal bir arazisi vardı, oraya çadır kurduk. 
Çünkü Gebze’den evimize gidip gelmek servisle bir saat 
sürüyordu. Her gün iki saati yolda harcamak istemedik. 
Bu süreçte eşim de maddi, manevi hep yanımdaydı. Not-
larımı temize çekiyor, fedakârca çalışıyordu. Bütün yazı, 
böcekler arasında çadırda geçirmemize hiç itiraz etmedi. 
Eşim de o sırada Kimya Fakültesi’nde öğrenciydi ve TÜ-
BİTAK’ta staj yapıyordu. Ardından annem ve babam da 
“Bunlar kurda kuşa yem olacaklar” diye, yanımıza geldi.

Peki, bu eğitim nasıl geçti?
Çok iyi… Öyle ki, bir yıl sonra programı yine bizden talep 
ettiler.

abD ambarGoSunu kalDIran ProJE

başka neler yaptınız tübitak’ta?
TÜBİTAK çok yetkin, seçkin ve saygın bir kurumdu. Hepsi 
özgün ve müşterisi olan araştırmalar yaptık. Özellikle de 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için… Kıbrıs Harekatı’nı yap-
tığımız zaman başta ABD olmak üzere dış dünyadan çok 
tepki aldık. NATO kapsamında verdikleri bütün savunma 
araçlarını kullanmamamız için ambargo koydular. Bu ne 
anlama geliyordu? Mesela, uçakların sarf malzemelerini 
bize vermedikleri için uçak uçuramıyorduk. İşte bunları 
aşabilmek için birçok branşta projeler geliştirdik. 

aşabildik mi?
Evet… Bunu başardığımız konu, uçak frenleriyle ilgiliydi. 
Askeri uçuşlarda pist son derece kısadır, uçağın durması 
için çok güçlü fren mekanizmasına ve malzemelerine ihti-
yaç vardır. Yer aldığım proje gruplarından birinin görevi, 
işte bu malzemeleri yapmaktı. Tabii bilmiyoruz, bir bakıma 
yeniden yaratacağız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bir 
prototip imal ettik. Bu prototipin bir yerde denenmesi la-
zım. Ben, bunun denenebileceği bir simülatör yaptım. Bu 
simülatörle hazırladığımız malzemenin formülasyonunu 
en uygun şekle getirdik, oradan öğrendiklerimizle de bir 
uçağı uçurabilecek prototipleri, seri olarak ürettik. Şimdi 
elimizde prototipler, Eskişehir’de de uçaklar var. O uçakla-
ra, bu prototipleri takıp, deneme uçuşu yaptırmamız lazım. 
Lakin bu, bizim için korkulu bir rüya, çünkü uçak uçabilir 
fakat duramayabilirdi. Bunu da yapacak sağlam yürekli bir  
pilot lazımdı. O da hakikaten TSK’da vardı. Bir yarbay pilot 
bizi yatıştırdı, “Merak etmeyin biz hallederiz bu işi” dedi. 
Proje ekibi olarak Eskişehir’e gittik. O yarbay pilot, uçağı 
havalandırdı, Kütahya üzerinden bir tur attıktan sonra ba-
şarıyla indi. Bu malzemelerin Türkiye’de üretilmesi için yan 
sanayiler bulduk, ön görüşmeler yaptık, bütün endüstriyel 
altyapısını karşılıklı tartıştık, konuştuk ve uygun bir zemi-
ne getirdik. Tam bu esnada bizim TÜBİTAK’taki bu ensti-
tümüzü Amerikalılar ziyaret edeceklerini söylediler. En üst 
düzeyden bir randevu ayarlamışlar. Beni ve yine İTÜ’den 
mezun bir arkadaşımı brifing için çağırdılar. Yaptığımız ça-
lışmaları Amerikalılara anlattık. Bunun arkasından da am-
bargo kalktı. Tabii, bizim istediğimiz ambargonun kalkması 
değil, bu malzemelerin Türkiye’de üretilmesiydi, ama böy-
le bir gelişmeye vesile olduk. Bu da kendi içinde bir başarı 
sayılır.

11 yılın sonunda neden tübitak’tan ayrıldınız?
Siyaset oraya fazlaca girmeye başladığı için… Yavaş ya-
vaş siyasi atamalar yapılmaya başlandı. Mesela, benim 
proje grubumda çalışmak üzere personel teklif etmeye 

[bağışçılarımız]
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başladılar, özgeçmişlere bakıyordum, 
bu işe uygun olmayan insanlar… Red-
dediyordum, yine alınıyordu. Dolayı-
sıyla doku değişmeye başladı. Ben de 
ayrılmayı seçtim.

arçElik’in 2 numaralI  
PatEntinin YaratICISI

Sonra?
Arçelik’te çalışmaya başladım. Arçe-
lik’e gidişimde de yine kendi yolumu 
kendim açtım. Şöyle ki Arçelik, bizim 
müşterimizdi. Bir sorunları olunca 
TÜBİTAK’a geliyorlardı. Yerli bir sa-
nayi kuruluşu olduğu için de Arçelik’i 
önemsiyordum. 1989’da yaptığım bazı 
çalışmalar nedeniyle “Bu kurumun 
bana ihtiyacı var” dedim. Benim kara-
rım böyleydi, onlar da böyle bir teklif 
yapınca daha verimli olacağını düşüne-
rek oraya geçtim. Arçelik’te henüz bir 
ARGE birimi oluşmamıştı.

Siz mi kurdunuz?
Ben kurdum diyemem, fakat kuran 

ekipte bir nefer olarak ben de yer al-
dım. Arçelik’te alınmış olan patent sa-
yısı bugün binleri geçmiştir. Bununla 
birlikte 2 numaralı patentini ben aldım. 
Oradaki ARGE bakış açısını benim de 
içinde olduğum bir grup kökleştirdi. 
Şu an hakikaten profesyonel olarak 
gayet yetkin çalışmalar yapılıyor.

arçelik’te neler yaptınız?
Oradaki çalışmaların birinci ana hedefi 
yenilikçi olmaktı. Öyle bir yenilik olsun 
ki dünya çapındaki rekabette Arçe-
lik de yerini alabilsin. Mesela benim 
aldığım, -benim derken şüphesiz ar-
kadaşlarımın da- 2 numaralı patentle, 
özgün bir test yöntemi ilk kez devreye 
alındı. Bir de sürdürülebilirlik kavramı, 
oradaki 11 yıllık çalışmam içinde koru-
nan değerlerdendi. Benim Arçelik’te 
ön ayak olduğum projelerden biri de 
çamaşır makinesinin üst yüzeyinin 
geri kazanılmış malzemelerden yapıl-
masıdır. Şöyle ki, kutu süt veya meyve 
sularının tüketildikten sonra atılan am-
balajlarını yan sanayi iş birliğiyle sunta 
benzeri levhaya dönüştürdük. Genel 
olarak Arçelik’e ne kattığımı sorarsa-
nız; rekabet edebilir şekilde malzeme 
kökenli yeni tasarım anlayışını kökleş-
tirdim diyebilirim. Arçelik’ten emeklilik 
yaşım geldiği için ayrıldım. Ardından 
da Tunçel Mühendislik’i kurdum. 

Peki, tunçel mühendislik, ne yapıyor?
Mühendislik fakültesinden mezun olu-
şumun üzerinden 44 yıl geçmiş, yani 
44 yıllık bir mühendislik tecrübem var. 
Bunun son 17 yılını ise para kazanmak 
ya da hayatımızı idame ettirecek geliri 
elde etmek üzerine değil de istediğim 
şeyleri yapmak üzerine kullanmayı 
seçtim. Şöyle ki profesyonel çalışma 
hayatım boyunca yan sanayileri de 
tanıdım. Çoğu gelişmek istiyor, onla-
rın da çok önemli misyonları var, fakat 
ARGE yapacak kadar büyük ciroları 
yok. Oysa ARGE’ye çok ihtiyaçları var. 
Ben de Tunçel Mühendislik firmasını 
kurarak, küçük ölçekli firmalara ARGE 

konusunda koçluk desteği vermeye 
başladım. Karakterimde “getir de ben 
yapayım” yoktur, çünkü öğretmeyi ve 
göstermeyi çok seviyorum. Bu anlayı-
şım yüzünden bazen yardım etmek is-
temediğimi düşünürler. Ne yazık ki bi-
raz hazıra alışmış bir toplumuz. Çokça 
öğrenci ziyaretçim oluyor. Çoğu beni 
internetten buluyor, çünkü internet-
te “difüzyon kaynağı makinesi” diye 
arama yapıldığında ben çıkıyorum. 
1988’de yaptığım bir çalışma. Çeşitli 
kuruluşlar, bazen de öğrenciler arıyor: 
“Böyle bir makineniz varmış, bize de 
yapar mısınız?” diye… “Hayır, yap-
mam ama yapmasını öğretebilirim” di-
yorum. Öğretmek ve göstermek, tabii 
beni çok mutlu ediyor.

Hocalık yapmayı hiç düşündünüz mü?
Çok arzu ederdim ve severek yapaca-
ğım bir şey olurdu ama maalesef yolla-
rımız kesişmedi. Doktorayı bitirdiğim-
de hocalarım, üniversiteye geçmeyi 
teklif etmişti ama üniversitede de fazla 
siyaset vardı.

Suat ve Sevda 
Tunçel çifti
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mış iki insan, evlendikten hemen son-
ra ilk tayin yeri olarak Adana’nın Feke 
ilçesine gidiyorlar. Ahırdan bozma bir 
evde yaşamaya başlıyorlar. Babam, 
hükümet tabibi olduğu için ilave gö-
revleri de var. Gerektiğinde otopsi bile 
yapması isteniyor. 
Adana’dan sonra sırasıyla Isparta, 
Yozgat, Çorum ve Sivas’a gidiyorlar. 
Yedi yılda beş il dolaştıktan sonra 
1954 yılında babam, Adapazarı’nda 
Devlet Demir Yolları’nın fabrikasında 
işyeri hekimliğine atanıyor. Adapaza-
rı’nda da dört kişilik bir doktor grubu-
nun yöneticisiydi. Orada çalışan 3.000 
civarında işçi ve aileleriyle birlikte 
10.000 kişiye mükemmel hizmet veri-
yordu. Gerçek aile hekimliği diyebiliriz 
buna. 1976 senesinde emekli oldu ve 
İstanbul’a kesin dönüş yaptık. 

“fakir HaStalara  
ParaSIZ bakIlIr”

nasıl bir hekimdi?
Bir hekimden beklenen ne varsa, on-
ları gayet yetkin bir şekilde sağlardı. 
Gecenin herhangi bir saatinde telefon 
çalar, bir köyde yaşayan işçi rahatsız-
lanmıştır. Babam, hiç tereddüt  
etmeden hızlıca hazırlanır giderdi. 
Mesleğiyle ilgili, kendisine ilişkin 

DarüşşafakalI ali muZaffEr  
tunçEl’in HikaYESi

Darüşşafaka’nın kayıtlarına göre babanız 
ali muzaffer tunçel, 1930-1938 yılları 
arasında Darüşşafaka’da eğitim görmüş. 
babanızın Darüşşafaka’ya nasıl başladı-
ğının öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz? 
Babam, 1918’de yabancı orduların iş-
gali altında olan İstanbul’da zor bir ha-
yata gözlerini açıyor. Babamın ailesi, 
Balkan Harbi’nden sonra Rumeli’den 
kaçan yüz binlerce Türk’ün arasınday-
mış. Varlarını yoklarını, her şeylerini 
geride bırakıp imparatorluğun başkenti 
İstanbul’a sığınıyorlar. 1918 sonbaha-
rına gelindiğinde, ailesinin kaçıp sı-
ğındığı güvenli liman başkent İstanbul 
da hava saldırılarından nasibini alır ve 
1919’un Mart ayında da işgal edilir. 
Ardından Kurtuluş Savaşı yılları 1920, 
1921, 1922. Savaş kazanılır ama İstan-
bul’da yabancı orduların işgali 1923 
yılının sonuna kadar sürer. Babamın 
ailesinin Beykoz (Onçeşmeler), Fener 
(Usturumca Sokak) ve kısa bir süre de 
Bursa’da ikamet ettiği, hayata tutun-
ma çabalarıyla geçen yıllar… Bu yakıcı 
koşullara, babamın annesi ve babası 
daha fazla dayanamaz ve birbiri ardına 
hayatlarını kaybederler. Altı yaşınday-
ken babası Hamdi Bey, 8 yaşındayken 

206 okul numaralı Darüşşafaka 
üniformasıyla Ali Muzaffer Tunçel

Doktor Ali Muzaffer Tunçel

de annesi Hayriye Hanım veremden 
vefat eder. 1926’da henüz 8 yaşında 
bir çocuk olan babam, 2 yaş küçüğü 
erkek kardeşiyle ortada kalır. Kendileri 
de zorluklar içinde olan akrabalarının 
desteği de artık tükenmek üzeredir. 
Babam ilk mektebi bu zorluklarla oku-
maya çalışırken bir umut ışığı fark edi-
lir. Akrabalarının girişimleriyle babam, 
Darüşşafaka sınavına girer ve kazanır. 
Böylelikle Darüşşafaka, babama yedi 
yıllık eğitim alacağı, sığınılan güvenli 
bir liman olur. Darüşşafaka babam için 
bir kurtuluş olur, orada edindiği sağ-
lam altyapı onun İstanbul Tıp Fakül-
tesi’nde de başarılı, burslu bir eğitim 
sürdürmesini sağlar.

ali muzaffer bey, tıp eğitimi almaya 
nasıl karar vermiş? 
O yıllar bazı fakültelere sınavla bazıları-
na ise sınavsız giriliyormuş. Babam, sı-
navla İstanbul Tıp Fakültesi’ne giriyor. 
Ana amacı meslek seçmek değil, bir 
yerden burs alabilmek. Başka türlü ha-
yatını devam ettirmesi mümkün değil. 
O yılların burslarında hem kalacak yer 
temini hem de kıyafet desteği varmış. 
Babam da tıp eğitimini Sağlık Bakanlı-
ğı’nın bursuyla tamamlıyor. 

Sonra?
1944’te İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitiri-
yor. Ardından üç yıl askerlik görevini 
yerine getiriyor. 1947’de de annemle 
evleniyorlar. İstanbul’dan hiç ayrılma-
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özeleştiri yapardı. Çünkü o, Türkiye’de müthiş bir hekim 
açığının olduğu yıllarda 500-600 kişilik dersliklerde tıp 
eğitimi almıştı. Pratik yapma olanağı bulmadan göre-
ve başlamıştı. Mesleğinin ilk yıllarında enjeksiyon dahi 
yapmaya çekindiğini anlatırdı. Zamanla öğrenmekten 
hiç yüksünmedi. Mesela, Adapazarı’nda fabrika müdürü-
nün sevimli bir kız çocuğu vardı. Bir böbreği ameliyatla 
alınmıştı. O zaman tek böbrekle hayata devam etmek 
şimdiki gibi kolay değildi. Ameliyattan sonra çocukca-
ğızın hayata tutunması için kritik bir süreç vardı. Düzenli 
olarak tahlillerinin yapılması şarttı. Bugünkü gibi labora-
tuvarlar yok. Babam, bu çocuğun kanını her gün alıyor, 
gerekli tüm tahlilleri yapıyordu. Bu ona tıp fakültesinde 
öğretilmiş bir şey değildi, kendi kendine öğrendi. Baba-
mın nasıl bir hekim olduğunu en güzel şu anısı özetliyor 
aslında: Babam, askerlik nedeniyle Kırklareli’nin Pınarhi-
sar ilçesinde görev yapıyor. Askeri doktor daha doğrusu 
yedek subay… 
Aynı zamanda evlilik planı yapıyor ama bunu gerçekleş-
tirecek maddi durumu yok. İkinci Dünya Savaşı yılları… 
Yöredeki insanlar babama bir muayenehane açmasını 
tavsiye ediyorlar, çünkü Pınarhisar’da başka doktor yok. 
Babam, mesai saatleri dışında çalışmak üzere bir muaye-
nehane açıyor. O muayenehanenin tabelası hala duruyor. 
Üzerinde şöyle yazıyor: “Fakir hastalara parasız bakılır.” 
İşte bu, zamanın ruhu mu yoksa Darüşşafakalılık ruhu 
mu? Ben daha çok Darüşşafakalılık ruhu olduğu kanaa-
tindeyim.

Emekli olduktan sonra neler yaptı?
TÜBİTAK’ta işyeri hekimi olarak çalıştı. Ben, 1978’de 
TÜBİTAK’a girdim. Birkaç yıl sonra oradaki işyeri hekimi 
emekli oldu. “Bu iş, babama çok uygun” diye düşünerek, 
konuştum. Uygun bulundu. Böylelikle babamla birlikte ça-
lışmanın güzelliğini de yaşadım. 
Herkes babamı çok iyi tanıdı. Öyle ki bir süre sonra “dok-
torun oğlu” olarak anılmaya başladım. 1987’ye kadar 4-5 
yıl orada çalıştı. Onun çok mutlu geçirdiği bir dönemdi. 
Bu, sadece birlikte olmanın keyfi değildi, akademik per-
sonelle de farklı bir dünyayı tanımıştı. Çünkü her zaman 
babama bir hastalık dolayısıyla işçi ya da mühendis gelir, 
rapor yazsın diye babamın gözünün içine bakarmış. 
TÜBİTAK’ta ise babam rapor yazmak istediğinde, araş-
tırmacılar reddediyormuş. Böylelikle babam, çalışmanın 
kendisi için artık pek bir şey ifade etmediği kesimin yanı 
sıra görevini sağlığının önünde tutan kesimi de tanıdı. Ve 
onları tanıdığı için mutluydu. Ben de babama hiç rapor 
yazdırmadım, hatta ilaçlarımı bile eczaneden parayla alır-
dım. “Doktor, oğluna ilaç yazmış” dedirtmemek için temel 
sağlık hakkımı kullanmadım.

Darüşşafaka ile bağlarını sürdürdü mü?
Babamı 1994’ün başında kaybettik. O zamana kadar Darüş-
şafaka mezunlarının yıllık buluşma günü (pilav günü) olan 
Mayıs ayının ikinci pazar günü eğer İstanbul’da ise muhak-
kak pilav gününde bulunmak ister, biz çocuklara da bera-
ber gitmeyi teklif ederdi. Fakat nedense hiç yaşayamadık 
bunu. Ve babamla birlikte onun okuluna, Darüşşafaka’ya 
ben gidemedim. Kardeşlerim de gitmediler. Benim hayatım-
daki belki yegane “keşke” budur. Onu kaybettikten birkaç 
yıl sonra okul binasını yalnız başıma ziyaret ettim. Ama o 
metruk tarihi binada, taş duvarlar bana hiçbir anıdan söz 
etmediler. Bir de babam, Darüşşafaka yıllarına ait her şeyi 
özenle muhafaza etmiştir. 
Öğretmenlerinin, sınıf arkadaşlarının fotoğrafları, mektupla-
rı… Mesela, kimya öğretmeni Reşat Alasya -Zeki Alasya’nın 
babası- tarafından gönderilmiş bir kartpostal var. Arkasın-
da şöyle yazıyor: “Sevgili Muzafferciğim kaldığım dönem 
içinde beni ağırladığın için çok teşekkür ederim.” Babam, 
Yozgat’tayken, Reşat Alasya da bir iş için oraya gitmiş ve 
babam onu misafir etmiş. Yine edebiyat öğretmenleri Tahir 
Olgun’un (Tâhirü’l-Mevlevî) fotoğrafı var. O yıllar babamın 
öğretmenlerine baktığımda ne kadar farklı ve değerli isimler 
olduğunu görüyorum. Babam, son derece birikimli, bilgili 
bir insandı. Matematiği çok iyiydi. Bunun da altında Darüş-
şafaka’da aldığı iyi eğitim yatıyordu.

“YinE VaSillik YaPmIşSIn”

Darüşşafaka yıllarına dair anlattığı ve sizde iz bırakan bir 
hatıra var mıdır?
Babamdan çok anı dinlemişimdir, ama insan belleği her 
şeyi saklayamıyor. Ama bana hem annemi hem de babamı 
gülümseterek hatırlatan bir Vasil anısı var. 1930’lu yılların 
ortalarından nakledilen anı şöyle: Vasil, Darüşşafaka’nın 
bulunduğu Fatih’in Çarşamba semtinde okulun bahçesin-
deki kulübede himaye edilen pek fakir bir yurttaşımız imiş. 
Okul idaresince, öğrencilerden artan yemeklerden verilirmiş 
Vasil’e. Kap kacağın kolay bulunmadığı o yıllarda verilen 
yemeklerin tamamı Vasil’in uzattığı bakır sahana dolduru-
lurmuş. Dolayısıyla “tas kebabı” ile “zeytinyağlı pırasa” o 
tek kapta karışırmış. Bizim evimizde yemeğin lokması ziyan 
edilmezdi. Annem de babam da öyle yetişmişlerdi. Annem 
birer kaşık kadar artmış yemekleri ertesi öğüne saklamak 
üzere tek bir sahana koyup sofradan kaldırdığında, bu “Vasil 
anısı” akla gelirdi. Annem ertesi öğüne, bu karışmış yemeği 
çocuklarına ve eşine layık görmediği için sofraya çıkarmaz, 
nasılsa midede karışıyor deyip -bize belli etmeden- daha 
sonra kendisi tüketirdi; biz çocuklar fark etmezdik, ama ba-
bamın gözünden kaçmaz, anneme biraz serzenişle, ama 
şefkatle takılır, “yine Vasillik yapmışsın” derdi.



[32]

[bağışçılarımız]

DarüşşafakalI Harun rEşit  
DaĞPInar’In HikaYESi

Dayınız Harun reşit Dağpınar’ın öyküsüyle devam etmek is-
tiyorum. Dayınızın Darüşşafaka’ya başlama öyküsünü biliyor 
musunuz?
Harun Reşit Dayım ile annem ikiz kardeştiler. Harun Da-
yım, 1934 yılında, 10 yaşındayken babasını kaybediyor. 
İlkokulu Galatasaray’da okuyor. Tabii, orada iyi bir eğitim 
alıyor. Annemin babası, Osmanlı Ordusu’nun bir subayı 
idi. Cumhuriyet dönemine emekli olarak başlamış. Var-
lıklı bir aileden geliyor, ancak baba kaybından sonra bu 
durum değişiyor. Harun Dayımı, kendisinden 19 yaş bü-
yük ağabeyi Mehmet Ali Dağpınar, Darüşşafaka sınavına 
sokuyor. Böylelikle dayım da Darüşşafakalı oluyor. Bu, 
tabii küçük bir çocuğun anlayabileceği bir durum değil. 
Çünkü varlıklı ailelerin çocuklarının gittiği bir okuldan, 
varlıksız insanların olduğu bir okula götürülüyor. Bu biraz 
onda gönül kırıklığı yaratıyor. Darüşşafaka’nın o yıllarda-
ki formasını hiç benimsemiyor. Hakim yaka o formayla 
çekildiği tüm fotoğraflara bir direniş olarak yaka çiziyor. 
Ama bu durum bir yıl sürüyor. Sonra o da çok seviyor 
Darüşşafaka’yı… Çünkü Darüşşafaka, kendini öğrencile-
rine sevdirmeyi ve benimsetmeyi başaran bir kurum...

anneniz ile babanızın tanışmasına  
dayınız mı vesile oluyor? 
Evet… Şöyle ki, annem Ankara’ya gidecekmiş, aynı dö-
nemde babam da bir eğitim için Ankara’ya gidiyormuş. 
Dayım da annemi, babama emanet ediyor. Annem, 
1998’de vefat etti. Vefatından sonra bir klasör bulduk. 
İçinde, babamın 1944’ten 1947’ye kadar yazdığı mektup-
lar vardı. O güne kadar hiç kimsenin bu mektuplardan 
haberi yoktu. Hepsi numaralandırılmış, ciltlenmiş, özenle 
saklanmış.

Harun reşit bey, Darüşşafaka’yı  
bitirdikten sonra ne yapıyor?
Güzel sanatlara müthiş kabiliyeti olan biriydi. Mimarlık 
tahsili için Paris’e gidiyor, mimarlık diploması alıyor. 1971 
yılında Türkiye’ye döndü. Ege Üniversitesi’nde akademik 
hayata başladı ve oradan emekli oldu. 2000 yılında onu 
kaybettik. Vefatından sonra tüm mal varlığını Darüşşafa-
ka’ya vasiyet ettiğini öğrendik. Dayım, yurt dışında üç kez 
evlenmişti. Üç eşinden de çocukları vardı. Hepsi de yurt 
dışında yaşıyor. Tabii, çocukları bu vasiyet bağışını öğ-
rendiklerinde kızdılar. Bunun üzerine Darüşşafaka’nın ne 
yaptığını ve babalarının hayatındaki rolünü anlatan bir su-
num hazırladım. Çok etkilendiler ve hiçbiri bu bağışa itiraz 

1945 yılında Darüşşafaka’dan mezun 
olan Harun reşit Dağpınar, vefatından 
önce yaptığı vasiyetle tüm mal varlığını 

Darüşşafaka’ya bağışladı.

312 okul 
numaralı 

Darüşşafaka 
üniformasıyla 

Harun Reşit 
Dağpınar...



etmedi. Evet… Üçünün de çocukları 
var, ama onlar varis olarak Darüşşa-
faka’yı seçtiler. İlk kapıyı açan Harun 
Reşit Dayımın Darüşşafaka’da oku-
masına vesile olan, Mehmet Ali Dağ-
pınar’dır. Mehmet Ali Dayım, 1990’da 
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında 
bulunuyor. Büyük dayımın vasiye-
tine annemin kapı açtığını düşünü-
yorum. 1995 yılında ise Harun Reşit 
Dayım, vasiyetini Darüşşafaka’ya 
yapıyor. Annem de Darüşşafaka’ya 
bağış fikrini açtığında onu destekle-
dim. Vefatından kısa bir süre önce o 
da Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı 
oldu. 1976’da henüz 27 yaşındayken 
ağabeyim Fuat Tunçel’i bir iş kaza-
sında kaybettik. Fuat, kimya yüksek 
mühendisi olarak PETKİM’de çalışı-
yordu. O elim kazada dokuz işçinin 
hayatını kurtardı, kendi hayatı pa-
hasına… Ağabeyimizi kaybettikten 
sonra aile olarak Fuat Tunçel ismini 
yaşatma kararı aldık. Bu bağlamda 
Türk Eğitim Vakfı bünyesinde ağabe-
yimin adına bir burs fonu oluşturduk. 
Bu fonla İTÜ Kimya Fakültesi’nde 
okuyan başarılı bir öğrenciye burs 
veriyoruz. Ağabeyimin adını yaşatma 
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hayalimizi gerçekleştirdikten sonra 
annemin mal varlığını dilediği gibi de-
ğerlendirmesini arzuladım. O da ter-
cihini Darüşşafaka’dan yana kullandı.

Siz de babanız ve dayınızdan ötürü mü 
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında  
bulundunuz?
Babam ve dayımın okumasından 
ziyade, Darüşşafaka’nın yaptığı işin 
sonuçlarını birinci elden görebildiğim 
için… Benim, üniversitede Darüşşa-
fakalı arkadaşlarım vardı, TÜBİTAK’ta 
Darüşşafakalılarla birlikte çalıştım, 
keza Arçelik’te de. Yan sanayide 
de tanıdığım Darüşşafakalılar oldu. 
Hepsi dört dörtlük insanlardı. Bir 
kurumun yetiştirdiği her insan mü-
kemmelse, elbette o kurum destek-
lenmelidir. 

Darüşşafaka sizin için ne ifade ediyor?
İyi bir eğitim ve insani beraberlikle-
rin ön planda olduğu bir kurumu… 
Orada yetişen çocukların kardeş gibi 
birbirlerine bağlılıkları verdiği eğitim 
kadar etkileyici… Öğrencileri için 
sadece okul değil, gerçek bir aile  
yuvası…

Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı 
Meryem Gülnihal Tunçel.

Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı 
Mehmet Ali Dağpınar.

Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı 
Meryem Gülnihal Tunçel.

Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı 
Mehmet Ali Dağpınar.

Muzaffer Tunçel, Darüşşafaka’nın tarihi 
binası önünde...
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D
arüşşafaka Urla Rezidans 
bağışçısı Gülten Kolçak, 
hayallerinin peşinden giden 
ve onları gerçekleştiren 
idealist bir kadın... 1939’da 

bir asker kızı olarak Sarıkamış’ta 
dünyaya geliyor. Sarıkamış, merhum 
babası, Emekli Albay Ruhi Kolçak’ın 
ilk şark görev yeri... Ruhi Bey de eşi 
Mediha Hanım da beş çocuklarının iyi 
bir eğitim almaları ve sanatla büyüme-
leri için büyük çaba sarf eder. Gülten 
Kolçak, ebeveynlerinin yönlendirme-
siyle küçük yaşta keman eğitimi alıyor. 

“BuraDa zamanınızı çalan 
sorumluluklar yok”

yazı Nuray Karataş fotoğraf Foto Nezih Urla 

1958’de hem liseyi hem de yedi yıllık 
konservatuvar eğitimini tamamlıyor. 
1960’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü’ne, 
1962’de ise aynı üniversitenin Hu-
kuk Fakültesi’ne gidiyor. İkisinde de 
aradığını bulamayınca Almanya’da 
Musik Hochschule’de keman bölü-
müne devam ediyor. 1972’de oradan 
mezun oluyor ve ardından hep sevdiği 
ve istediği psikoloji alanına yöneliyor. 
Yine Almanya’da Carl Gustav Jung 
Enstitüsü’nde beş yıl sürecek psikoloji 
eğitimine başlıyor. Bir yandan okur-

[bağışçılarımız]

Burada günlük yaşamınızla 
ilgili zamanınızı çalan 
sorumluluklarınız yok. 
çamaşır, ütü yok, temizlik 
yok, yemek pişirmek yok. 
Bir hobiniz ya da hedefiniz 
varsa kendinize daha geniş 
vakit ayırmak için fırsatınız 
oluyor. kurum içi sağlık 
hizmeti de hayatımızı çok 
kolaylaştırıyor.
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ken, diğer yandan da keman dersi veriyor. Ardından bir 
hastanede çalışmaya başlıyor. Psikosomatik konusunda 
oldukça uzmanlaşıyor. Ümitsiz vaka olarak nitelendirilen 
hastaları iyileştiriyor. Ardından Münih’te kendi muayene-
hanesini açıyor. Münih Sigorta Doktorları Odası’nın az 
sayıda hekime verdiği Avrupa Birliği ülkelerinde muaye-
nehane açma hakkına sahip olmasına rağmen 2001’de 
ülkesine dönmeyi seçiyor.
Bu yıl Urla Rezidans’ta yaşamaya başlayan Gülten Kolçak, 
burada 60 yıl öncesinden tanıdığı dostlarını buluyor. 
Mesleki deneyimlerini kitap haline getirmek için harıl harıl 
çalışan Kolçak’la yeni yaşam evinde bir araya geldik.

Ebeveynlerinizin sanat tutkusu sayesinde siz ve kardeşleriniz 
hem konservatuvarda okumuş hem de başka alanlarda üniver-
site bitirmişsiniz. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? 
En büyük ablam Ayten Kolçak, İstanbul iktisat Fakültesi 
mezunu ve aynı zamanda piyanist. Türkiye’de başladı-
ğı müzik öğrenimini Stuttgart‘ta Musik Hochschule’de 
tamamladı. Orada 15 yıl şehir tiyatrosu ve bale okulunun 
piyanistliğini yaptıktan sonra emekli oldu. 
Ağabeyim Oğuz Kolçak -maalesef, onu bu sene kaybet-
tim- Viyana’da güzel sanatlar okulunu bitirdi, heykeltıraş 
oldu. Aynı zamanda viyolonsel çalıyordu. Kardeşim Nur-
ten Kolçak Tezmen, İstanbul Devlet Operası’nda 47 yıl şef 
piyanist olarak çalıştı. Aramızdan en erken ayrılan karde-
şimiz Yavuz Kolçak ise içimizde absolut (müzik) kulağına 
sahip tek kişiydi. En istidatlımız, beceriklimiz de oydu. 
Kendi başına piyano, vibrafon ve gitar öğrendi. Ben ise 
babamın isteğiyle küçük yaşta keman çalmaya başladım. 
On bir yaşındayken beş kardeş, İstanbul Belediye Kon-
servatuvarı sınavını kazandık. Öğretmenler bile şaşırmış, 
“Gazeteci yok mu, bir aileden beş kardeşin kazanması ne 
demek!” diyerek hayretlerini paylaşmışlardı. Burada aile-
min emeğini paylaşmadan edemeyeceğim. Düşünün beş 
kardeş, İstanbul Konservatuvarı giriş sınavını kazanıyoruz. 
Ancak müzik derslerimizin başlaması için beş sömestir üc-
retinin yatırılması şart. Ailemizin tek geliri babamın maaşı, 
-ki onunla bu yeni gider olmadan dahi ayı çıkarabilmek 
için alışverişlerimizi bakkal defteriyle yürütüyoruz. Anneci-
ğim, birkaç parçadan oluşan mücevherlerini hiç tereddüt 
etmeden rehin vererek, okulun parasını ödedi. Böylece 
beş kardeş, konservatuvarda derslerimize başlayabildik. 
Bu kadar fedakarlık yetmezmiş gibi anneciğim okul çanta-
mızla birlikte kemanlarımızı taşımakta zorlandığımız için bir 
elinde benim, diğerinde küçük kardeşimin kemanı her gün 
konservatuvara taşınırdı. Ebeveynlerimin tek motivasyonu 
bizim okumamız ve sanatın içinde olmamızdı. Örneğin, 
evimizde doğru düzgün mobilya yoktu ama kemanımız 

ve kiralık piyanomuz vardı. Babam tekrar Eskişehir’e tayin 
olunca dört kardeş, Ankara Konservatuvarı’nın sınavına 
girdik. Yine dördümüz de kabul edilerek, orada yatılı oku-
maya başladık. Muhteşem öğretmenlerimiz vardı. Amar 
Quartet’in kurucusu Lico Amar, Bochman gibi ustaların 
ustası hocalar… Ancak ertesi sene babam, Harbiye 1. 
Ordu’ya tayin oldu ve “Çocuklarımı yanımda istiyorum” 
diye ısrar edince İstanbul’a döndük. Öğretmenlerimizden 
ayrılmak dördümüze de çok zor gelmişti. İstanbul’da 
1958’de Türk Kız Lisesi’nin yanı sıra yedi yıllık konservatu-
var eğitimimi de tamamladım. 1960’ta İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü’ne, 1962 - 64 
yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
devam ettikten sonra Almanya’ya gittim ve Musik 
Hochschule’nin Keman Bölümü’nden mezun oldum.

sonra ne yaptınız? 
Musik Hochschule’den 1972’de bitirme ödevi olan resitali-
mi başarıyla vererek mezun oldum. Müzik, ebeveynlerimin 
isteğiydi. Evet, kemanımı da çok sevdim ancak içimde 
hep yanan, hiç vazgeçmediğim başka bir alan vardı: 
Psikoloji… Babamın tayini Manisa’ya çıktığında lisede 
ilk defa psikoloji dersine girmiştim. Deyim yerindeyse  
vurulmuş, derse aşık olmuştum. Her dersten sonra eve 
gidince aile üyelerinin davranışlarının kökenleri hakkında 
analizler yapıyordum. Babam bana “ailenin psikoloğu” 
adını takmıştı. Liseden sonra iki sene hukuk, iki sene 
filolojide okumuştum ama kafamda hep psikoloji vardı. 
Okulu bitirdikten sonra bir tesadüf sonucu Carl Gustav 
Jung Enstitüsü’nden haberim oldu. Psikoterapi birdenbire 
ayağıma gelmişti. Üstelik Jung’un yaklaşımı da benim için 
biçilmiş kaftandı. Bununla birlikte çalışmak zorundaydım. 
Zaten müzik eğitimimiz esnasında da geceleri kız kar-
deşimle bir matbaada çalışarak, geçimimizi sağlamıştık. 
Aksi takdirde babacığım bizim ihtiyaçlarımıza yetişemezdi. 
Hem dinlenmeye hem de çalışmaya ihtiyacım vardı ama 
yine de vazgeçmedim psikoterapiden. Ertesi gün enstitü-
ye müracaat ettim. Onlara Manisa’dan ve içimdeki psiko-
loji aşkından söz ettim. Kıvancımı, heyecanımı anlattım. Bir 
hafta geçmeden başvurumun kabul edildiğini bildirdiler. 
Böylelikle konservatuvardan mezun olalı bir ay dahi olma-
dan beş yıl sürecek yeni bir eğitime başladım. 

almanya’da çalışma hayatına nasıl başladınız? 
Carl Gustav Jung Enstitüsü’nde ilk bir buçuk sene salt 
teoriydi. O dönem Jugend Musikschule’lerde keman dersi 
vererek geçimimi sağlıyordum. Teori dönemini tamam-
ladıktan sonra kontrol altında tedavi vermeye başladım. 
Her sekiz görüşmemizden sonra bir süpervizyon görüş-
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mesi alıyorduk. Son sene hastanede 
başhekim yardımcısı ve psikiyatr olan 
eşimi tanıdım. Kısa bir süre sonra da 
evlendik. Onunla uzun yıllar aynı has-
tanede görev aldık. Hastanede hem 
terapist hem de öğretmendim. Bir 
yandan psikosomatiği öğrenip uygu-
larken bir yandan da doktorlara ve Tü-
bingen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
gelen öğrencilere anlatıyordum. Müzik 
terapi ve grup çalışmaları da yapı-
yordum. Psikosomatik konusunda  
oldukça uzmanlaştım. Tedavilerimde 
ümitsiz, deyim yerindeyse hastane 
kariyeri yapmış hastaların iyileşmeleri, 
benim bu konuda adımın anılmaya 
başlamasına neden oldu. Çok zor 
anoreksik hastalarda bile yol alıyor-
dum. Boşandıktan sonra Münih’e 
taşındım. Orada muayenehane açtım. 
Vatanıma dönünceye kadar 10 yıl 
süren bir dönemdi bu. Bu esnada 
konferanslar, seminerler, workshoplar 
yaptım. Meslektaşlarımla kucaklaşma 
fırsatı bulduğum bu çalışmaların her 
biri mutluluk veren deneyimlerdi. 

çalışma hayatınız süresince unutamadı-
ğınız bir anınızı, bizimle paylaşır mısınız?
İlk konferansımı hiç unutamam. 
Almanya’da Türk Haftası dolayısıyla 
Linden Etnoloji Müzesi’nde konfe-
rans vermek üzere bir teklif aldım. 
Orient bölümünde mihrabın önünde 
bir Türk masalının analitik psikoloji 
ve psikoterapi açısından analizini 
yaptım. Dinleyiciler halının üstünde 
oturuyorlardı. Muhteşem bir ambiyans 
vardı. Dinleyiciler, çok mutlu olmuştu. 
Konferans da, öyle etkili olmuştu ki 
ardından üç-dört teklif daha aldım. 
Bu konferans, aynı zamanda benim 
eğitimciliğimin başlangıcıdır. 

uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra 
Türkiye’ye dönmeye nasıl karar verdiniz? 
Türkiye’ye dönmek hep aklımda 
vardı. Evlenmeden önce de kararım 
Türkiye’ye dönmekti ancak Alman 
eşimi tanıyınca kalmaya devam ettim. 
Vatanımı, milletimi çok seviyorum ve 
çok düşkünüm. Hep Türkiye’ye döne-
bileceğim ilk fırsatı kolladım. Eşim-

den ayrıldıktan iki yıl sonra 1984’te 
Türkiye’de alanımla ilgili iş görüş-
meleri yaptım. Artık vatanıma hizmet 
etmek istiyordum. İlk olarak Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne 
müracaat ettim. Başhekim Yıldırım 
Aktuna, “Gelin ve hastanemizde 
Psikosomatik Ünitesini kurup, başına 
geçin. Ancak size hemşire maaşı 
verebiliriz, çünkü ‘Psikologlar Kanu-
nu’ Meclis’ten henüz geçmedi” dedi. 
Ancak Bakırköy ve civarında yalnız ev 
kirası bile bana teklif ettikleri maaştan 
daha yüksekti. Seve seve yapacağım 
bu görevi reddederek, Almanya’ya 
döndüm.  
Uzun yıllar Almanya’da çalıştım 
ancak aklım Türkiye’deydi. Münih Si-
gorta Doktorları Odası’nın az sayıda 
meslektaşıma verdiği Avrupa Birliği 
ülkelerinde muayenehane açma 
hakkım olmasına rağmen 2001’de 
vatanıma döndüm.  

Türkiye’de çalışma hayatınız oldu mu? 
Çok istedim ancak maalesef evdeki 

[bağışçılarımız]
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hesap çarşıya uymadı. Türkiye’ye döndükten sonra hem 
çekirdek ailemde gelişen sağlık sorunlarının süreçlerini 
yönetmek zorunda kaldım hem de yaşayacağım evin tadi-
latı, inşaatı derken süreli bir işe konsantre olmak mümkün 
olmadı. Alanımla ilgili okumaya ve yazmaya devam ettim. 

sahip olduğunuz birikimleri gelecek kuşaklara aktarmayı 
planlıyor musunuz?
Kesinlikle evet! Türkiye’ye dönmeyi hayal ettiğimde 
yıllarca hararetle hep aynı şeyi düşündüm. Memleketime 
döneceğim ve bugüne kadar biriktirdiğim tüm deneyimle-
rimi kitap haline getireceğim. Hep milletime faydam olsun 
istedim. İnşallah da başaracağım. Rezidansta yavaş yavaş 
hazırlık yapmaya başladım. Özellikle meslektaşlarıma yol 
gösterici olarak hazırlayacağım bu kaynakta bugüne  
dek biriktirdiğim mesleki deneyimlerimi paylaşmayı  
planlıyorum. 

Darüşşafaka rezidansları’yla nasıl tanıştınız?
Buraya gelişim de Carl Gustav Jung Enstitüsü ile buluşma 
hikayem gibi güzel bir tesadüfle gelişti. Bir düşünür der ki, 
“Tesadüfler hazır olanların karşısına çıkar.” Hazırmışım ga-
liba. Ablamı kaybetmiştim ve yaşam ihtiyaçlarımı yeniden 
gözden geçirdiğim, sorguladığım bir dönem geçiriyordum 
ki, bir mimar arkadaşım Urla Rezidans’tan bahsetti. Bir 
telefon, bir misafirlik ve buradayım. Açıkçası bireyselliğime 
ve kişisel alanıma çok düşkün biri olarak hayatımı toplu 
yaşanılan bir yerde sürdürmeye karar vermek ilk tercihim 
değildi. Ancak önümdeki zamanı düzenlerken en doğru 
seçimin bu olduğuna kanaat getirdim.

neden urla rezidans’ı tercih ettiniz?
Doğada olmak benim için hep çok önemli olmuştur. Ba-
bacığım çok çocuklu bir aile olduğumuz için hep tuttuğu 
evlerin dip dibe olmamasına özen gösterirdi. Hatta bahçeli 
evleri seçerdi ki özgürce oynayabilelim. Ben de kendi 
evlerimi alırken, hem manzarama hem de dip dibe olma-
masına özen gösterdim. Urla Rezidans, bu kriterlerime en 
uygun olan mekandı. 

urla rezidans’ta yaşamanın avantaj ve dezavantajları  
nelerdir? 
Burada günlük yaşamınızla ilgili zamanınızı çalan sorumlu-
luklarınız yok. Çamaşır, ütü yok, temizlik yok, yemek pişir-
mek yok. Bir hobiniz ya da hedefiniz varsa kendinize daha 
geniş vakit ayırmak için fırsatınız oluyor. Kurum içi sağlık 
hizmeti de hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Bir dezavantajı  
buraya gelmeden önce en büyük zevkim, rutin olarak kah-
valtı sonrası sabahlığımla gazete okumaktı. Bunu burada 
yapmak tabii ki de mümkün değil…

Ben, kısıtlı kaynaklarını salt 
çocuklarının geleceği için kullanmayı seçen 
özverili bir ailede büyüdüm. Yetişkin 
hayatımda da hep mücadele verdim. 
Bu nedenle salt maddi yetersizlikten 
kaybedilebilecek dolu dolu insan kaynağını 
çağdaş eğitimle buluşturan böylesi bir 
sisteme çok saygı duyuyorum. 

Bağışınızın ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine kaynak yarat-
ması sizin için ne ifade ediyor?
Tabii ki de çok mutlu ediyor. Ben, kısıtlı kaynaklarını salt 
çocuklarının geleceği için kullanmayı seçen özverili bir 
ailede büyüdüm. Bu rolün ne ifade ettiğini çocuk açısın-
dan da veren el açısından da yaşadım. Yetişkin hayatımda 
da hep mücadele verdim. Bu nedenle salt maddi yetersiz-
likten kaybedilebilecek dolu dolu insan kaynağını çağdaş 
eğitimle buluşturan böylesi bir sisteme çok saygı duyuyo-
rum. Hayatımızın bu dönemine ulaşmışken benim gibilerin 
artık vermeye ihtiyacı var. Darüşşafaka da bunun için 
doğru adres... Keşke Darüşşafaka, başka okullar açsa. 
Spora verdiği önem de beni etkiliyor. 



İ
stanbul’da 1934 yılında doğan Türköz Türkay, me-
mur bir aileden geliyor: “Üç kız kardeştik, hepimiz 
okuduk, üniversiteyi bitirdik. Annem ilkokul öğretme-
niydi, babam da gümrük müdürü. Anadolu’da birkaç 
yerde çalışmışlar çocukluğumuzda, en son Kars’tan 

İstanbul’a dönmüşler.” İstanbul Kız Lisesi’ni bitirdikten 
sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu’ndan 1956 yılında mezun olan Türköz Ha-
nım, ardından bursla ABD’ye giderek New York’ta bir sene 
çocuk dişleri üzerine eğitim alıyor ve çalışıyor. Daha sonra 
da Washington DC’de başka bir lisansüstü programda 
çalışmalar yapıyor. O dönem ABD’de, hem diş hekimli-
ğinin pahalı bir eğitim olması hem de çok fazla kadın diş 
hekiminin olmaması sebebiyle dikkat çekiyor. Uğraşıyor, 
öğreniyor, hem mesleki bilgilerini hem de İngilizcesini ge-
liştiriyor. Türköz Hanım bugün, Almanca, İngilizce ve biraz 
da Fransızca biliyor. “Amerika’dan sonra Almanya’ya git-
mek istedim. Oradaki Amerikan kliniklerine müracaat ettim 
ve diş hekimi olarak bu kliniklerde çalıştım. Daha sonra 
orada muayenehane açma imkanım olduğunu öğrendim, 
diplomalarımı kabul ettiler ve kendi muayenehanemi 
açtım. Altmış beş yaşına kadar çalıştım” diyerek Alman-
ya’daki iş yaşamını özetliyor. Kırk yıldan fazla Almanya’da, 
Baden-Württemberg eyaletinde Stuttgart’a yakın Heilb-
ronn şehrinde yaşayan Türköz Hanım, mesleğini severek 
yapmış ve sürekli kendini geliştirmek için çalışmış: “Bir 
şeyi öğrenmek, daha ilerletmek daima hoşuma gitti.  

Yakacık 
Rezİdans’ta 

YaşaYan 
“özel” bİR İnsan: 

[bağışçılarımız]
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yazı Bahar Paykoç fotoğraf Gülafer Bozkuş Deştioğlu

Türköz Türkay, ömrünü kendi deyimiyle “koşu 
halinde”, öğrenerek, çalışarak, ilerleyerek 
geçirmiş. Hem mesleği olan diş hekimliğinde 
hem de sanat, edebiyat ve seyahat tutkusunun 
peşinde… Yaptıkları ne kadar fazlaysa, 
kendisi de bir o kadar mütevazı… Bu bakımdan 
günümüzde ender rastlanan insanlardan… 
Dergimizin bu sayısında sizi bu özel insanla 
tanıştırmak için Darüşşafaka Yakacık Rezidans’ta 
yaşadığı odasına konuk olduk. Kırk yıldan fazla 
Almanya’da yaşayan Türköz Türkay’ın odası 
kitaplarla dolu… Yaptığı resim ve seramikler, 
dünyanın dört bir yanına yaptığı seyahatlerinde 
aldığı objelerle karşılaşıyorsunuz. Bizi dünyasına 
kabul etti ve bu dünyaya girmek bir şanstı.



Kitaplardan kendimi geliştirdim. Devamlı kurslara, semi-
nerlere gittim. Bir şey uğruna öğreniyorsunuz. O öğren-
mek de sizi canlı tutuyor. Yeni şeyler öğrendim ve onları 
tatbik etmeye çalıştım. Bir koşu halinde…”
Almanya’da olmanın dünyayı gezmek ve öğrenmek bakı-
mından kolaylık sağladığını belirten Türköz Hanım, bol bol 
seyahat etmiş, müzeleri gezmiş, sanat eserlerini görmüş.  

kİtaplaR, kİtaplaR, kİtaplaR…
Türköz Hanım’ın odası tam anlamıyla kütüphane gibi… 
Çocukluğundan beri biriktirdiği çok sayıda kitabı var. 
Sanat kitapları, farklı dillerde romanlar, seyahatlerinde ve 
müzelerden aldığı kitaplar… Ki birçoğunu da Almanya’da 
bırakmak zorunda kalmış. 
En büyük tutkuları arasında sanat, edebiyat ve seyahat yer 
alıyor. Ömrü boyunca hep keşfederek hem mesleğini hem 
sanat hayatını hem de seyahatlerini devam ettirmiş. Oda-
sında kendi yaptığı resim ve seramikler ile CD koleksiyonu 
göze çarpan Türköz Hanım, “Diş hekimliğinin yanında hep 
ellerimle bir şeyler yaptım. Mesela deri işleri yaptım. Bir 
aralar Amerikan kliniğinde çalışırken dikiş diktim.  

[39]



Kendi stilimi bulmaya çalıştım” diye 
anlatıyor. 
Seyahatlerinde çok anı ve obje biriktir-
miş. Odasının duvarlarındaki maskeler 
dikkat çekici… Kaç ülke ya da şehir 
gezdiğini kendisi de tam bilmese de 
çok yer görmüş: “Seyahat ettiğiniz za-
man, nereyi görmek istiyorsanız, neye 
ilginiz varsa ona göre hazırlanarak ve 
biraz okuyarak gitmek lazım”. Fo-
toğraf çekmeyi de çok seven Türköz 
Hanım, eskiden fotoğraf makineleriyle 
çekerken artık seyahatlerinde daha 
ziyade cep telefonuyla fotoğraf çeki-
yor. En son Bursa’nın köylerine gitmiş. 
Cumalıkızık ve Tirilye’yi beğenmiş ve 
çok güzel fotoğraflar çekmiş.
Çocukluğundan beri sanata ilgi duyan 
Türköz Hanım, “Çocukluğumda ilk 
operayı Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nda 
gördüm, sonra New York’ta hemen 
her akşam talebe olduğunuz için bazı 
uygun biletler oluyordu, o devirlerde 
de çok opera seyrettim” diyor. Klasik 
müziği ve cazı da çok seviyor. New 
York’ta gittiği ve hayatındaki ilk caz 
konseri olan Dave Brubeck konseri 
onda iz bırakmış: “Caz dinlememiştim, 
hiç bilmiyordum. Ben oradayken Ken-
nedy öldürülmüştü. Herkes matem 
içindeydi, bazı konserler iptal olmuştu. 
Ama o konsere gittim, konuşma yap-
tılar, ‘bu matem meselesi değil, o da 

cazı severdi’ gibi, hatırlamıyorum tam 
ne söylendiğini. Gayet güzel çaldılar. 
Alkışladık. Çok da hoşuma gitmişti, 
çok güzel geçmişti.”

“Rezİdansı heRkese 
tavsİYe edeRİm”
Yaklaşık dört yıl önce Almanya’dan 
Türkiye’ye dönerek Yakacık 
Rezidans’a yerleşen Türköz Hanım, 
Yakacık Rezidans sakinlerinden, yakın 
arkadaşı Nesrin Yılmaz sayesinde yeni 
yaşam eviyle tanışıyor: “Darüşşafa-
kalı çocukların okuması için onlara 
bir bağış yapmayı düşünmüştüm. 
Buraya gelip temelli oturacağımı 
hiç tahmin etmiyordum ama gayet 
memnunum, memnun olmamak için 
hiçbir sebep yok.” Daha önce de 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
vasıtasıyla Diyarbakır’da bir köy okulu 
yaptıran Türköz Hanım, “Onda da 
üniversiteden arkadaşım diş hekimi 
Türkan’ın emeği oldu. Okulun açı-
lışına gittik, çok duygulandım, çok 
güzeldi. Okulum devam ediyor, tekrar 
ziyaret etmek istiyorum” diye konuşu-
yor.  Eğitime destek olmaktan büyük 
mutluluk duyan Türköz Hanım, “Hem 
annem öğretmen olduğu için hem de 
biz Türkiye’de parasız okuduğumuz 
için, ona karşı vazifemizi yapmamız 
gerektiğini düşündük arkadaşlarla” 

diye görüşlerini dile getiriyor. Yakacık 
Rezidans’ta günlerinin güzel geçtiğini 
ifade eden Türköz Hanım, özellik-
le rezidans bahçesini çok seviyor. 
Kitap tutkusu aynen devam ediyor ve 
vaktinin önemli bir kısmını okuyarak 
geçiriyor. Ayrıca kültür-sanat etkinlik-
lerine, konserlere, operaya, sergilere 
ve seyahatlere gidiyor. Rezidansın 
organize ettiği çaylara, davetlere ve 
alışveriş gezilerine de katılıyor. Sü-
reyya Operası’nı çok seviyor. “Oraya 
gitmeden bana bilet ayırıyorlar, sade-
ce Darüşşafaka’dan telefon ediyorum 
diye. Çok rahatlıkla gidebiliyorum” 
diye anlatıyor.
Rezidansta yaşamakla ilgili en sevdiği 
şeylerden biri de çocukların oku-
masına yardım ediyor olmak: “Çok 
güzel bir şey, bunu herkesin yapma-
sı lazım… Darüşşafaka’da okuyan 
çocuklar hakikaten diğerlerinden çok 
daha iyi bir eğitim alarak yetişiyor. O 
bakımdan şanslılar. Rezidansı herkese 
tavsiye ederim. Hem kendi hayatlarını 
daha düzgün devam ettirebilmeleri  
hem de çocukların da okuması için 
Darüşşafaka’ya bağış yapılması, güzel 
bir şey…”
Darüşşafaka’nın misyonunun çok 
değerli olduğunu söyleyen Türköz 
Hanım, Darüşşafakalı öğrencilerle 
iftihar ediyor: “150 küsur senelik, çok 
önemli bir kurum. Gayet çalışkan, çok 
güzel çocuklar. Çok güzel yetişiyorlar. 
İftihar edilecek bir şey… Resim yapan 
Defne Hadiş isimli öğrencinin sergisi-
ne gitmiştik. Resimlerinin fotoğraflarını 
çektim. İftihar edilecek yetenekler var. 
Defne’yi takip etmek, gelecekte neler 
yaptığını öğrenmek isterim.”  
Kendi deyimiyle öğrenme peşinde 
“koşu halinde” bir ömür geçiren, yurt 
dışında eğitim alan, senelerce çalışan, 
tercihlerine göre yaşayan ve ayakla-
rının üstünde duran bir kadın olarak, 
Türköz Türkay’ın gençlere tavsiyesi; 
çalışmak, dürüst olmak, kendini 
saydırmak, başkalarını sevmek ve 
saymak. 
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Bağışlarınızla büyüyorlar!

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BANKA HESAP NUMARALARI

Darüşşafaka Cemiyeti'ne yapılan bağışlardan banka havale ücreti alınmamaktadır. 

TÜRK LİRASI (TL) ŞUBE ŞUBE KODU          HESAP NUMARASI                  IBAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PTT (Tüm Şubelerden) 1863

Şekerbank       Kozyatağı        242                24251529 TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29  

Turklandbank Altunizade 34 1179990001 TR11 0010 8000 0000 1179 9900 01

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

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

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

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

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

Yapı Kredi Bankası Maslak             00688                0001863 TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63 

Vakıfbank Kozyatağı 388 00158007284865476        TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76
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[yaşam]

Mehmet Ateş bir hamal. Hayatını, yük taşıyarak kazanıyor. Kandıra’da 
herkes onu “Hamal Ateş” diye biliyor. Aslında bir adı olduğunu, geçen ay 

Darüşşafaka’ya yaptığı bağışla öğrendiler. Mehmet Ateş’in yüreğinden kopan 
basit bir bağış değil, kanat çırptıkça büyüyecek bir iyilik projesi sanki…

yazı Banu Kurt

Klas Hamal’dan Kalplere 
doKunan bağış
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o
rtaokul ikinci sınıfa kadar 
zor okumuş, sonra kendini 
yokluğun, yoksulluğun 
ve geçim derdinin tam 
ortasında bulmuş. “Kader” 

dememiş, boş durmamış, yıllarca 
çalışmış, çalışmış ama aklını da 
bedenini de eğitmiş, taşıdığı her 
yükten ders çıkarmış. Yüzlerce 
kilonun altına girerek kazandığı 
ekmek parası, gün gelmiş içine dert 
olmuş. “Neden” demiş, “İnsanlar 
için daha faydalı olmuyorum?” Hani 
derler ya, kafası farklı çalışıyor, işte 
tam öyle bir insan Mehmet Ateş… 
Mahallenin “Ateş abisi”, kendi 
ifadesiyle “Ateş Holding”in sahibi… 
“Beşinci nesil kıdemli hamal” dediği 
üç genç arkadaşıyla, tuğla taşıyarak 
kazandıkları bir günlük yevmiyeyi 
–toplam 220 TL- Darüşşafaka’ya 
bağışlayınca çıktı hikayesi ortaya. 
Türkiye onu konuşmaya başladı. 
İstanbul’un yanı başındaki güzel 
Kandıra’da fısıldadığı şarkı, binlerce 
kilometre öteden duyuldu bir sabah. 
Dev şirketlerin milyonlar harcadığı 
sosyal sorumluluk projelerinin 
belki de en anlamlısını tek başına 
gerçekleştiren Mehmet Ateş, bunu 
neden yapıyor biliyor musunuz? 
Köyün en son evinde kurduğu 
küçücük hayatına mana ve bu koca 
dünyaya daha çok iyilik gelsin diye… 
Sizi Kandıralı Klas Hamal Mehmet 
Ateş’le yaptığımız röportajla baş başa 
bırakıyoruz…

sizi tanıyabilir miyiz? nerelisiniz, 
Kandıra’ya nasıl geldiniz, hamallığa 
nasıl başladınız?
Sivaslıyım, 1972 doğumluyum. 
Ailem ben 4 yaşındayken 
Kandıra’ya göçmüş. Babam Kandıra 
Belediyesi’nde Su İşleri’nden emekli 
oldu. Üç kardeşiz, bir kardeşim inşaat 
ustası, diğeri bir fabrikada çalışıyor. 
Babamı 10 yıl önce kaybettik, annem 
de geçen yıl sizlere ömür. Kandıra’nın 
Kışla Köyü’nde babamdan kalan 

evde yalnız yaşıyorum. Tahsilim 
orta ikiden terk. Çünkü okulun ne 
olduğunu anlayacak kapasitede 
değildim o yaşlarda. Annem, babam 
okula yolluyordu ama adresim belli 
olsun, sokaklarda gezmeyeyim diye… 
Okumak ne demek, okuyan insan 
ne olur bilgimiz yoktu. Üç kardeş de 
ortaokulu bitiremedik. Okulu bıraktım, 
askere kadar simit sattım, ayakkabı 
boyadım. Askerden geldim boştayım, 
iş yok güç yok. Bir arkadaşım “Gel 
tuğla indirelim” dedi. Öyle başladım, 
25 yıldır devam ediyorum.

Zor bir iş hamallık değil mi, güç istiyor, 
dikkat istiyor…
Hamallık bir sanat. Herkes yapamaz. 
Yanlış indirirsen ölüm riski var, beni 
bir kamyon tuğlanın kovaladığını 
bilirim. Yanlış indirdim, hepsi üzerime 
yıkıldı. Kaçmasam altında kalıyordum. 
Sonra sonra öğrendim, incelikler 
geliştirdim. Un, çimento, ev eşyası, 
yem ne olursa taşırım. Kuyu kazılacak, 
bahçe temizlenecek, eski ev yıkılacak, 
çatı sökülecek, inşaat kaba temizliği 
yapılacak beni çağırırlar. İş ayırmam, 
giderim. Kartım var, bak şöyle yazıyor; 

“Legal ve güç gerektiren her türlü 
hamaliye işleri itinayla yapılır”. 

seviyor musunuz mesleğinizi?
Sevmeden yapılmaz ki… Bedenimin 
zekatı olsun dedim, başladım. Sağlıklı 
bedenin zekatı. Sağlığın anlamını iyi 
bilirim, bisikletten düştüm, omzum 
kırıldı, bir ay çalışamadım. Halkımız 
hamalı cahil, bilgisiz, sadece sırtında 
yük taşıyan insanlar gibi görür. Ben 
kendime ne diyorum; Klas Hamal…

ne demek Klas Hamal? 
İşini güzel yapan manasında. Bir insan 
ne yapıyorsa, işinin incesini, gerisini 
bilecek. Tuğla nasıl dizilir bilmezsen, 
altında kalırsın işte. Hamallıkta kıdem 
vardır, ev eşyası mesela, ev taşıyan 
yeni adama göre biraz daha fazla 
para alır. Ev eşyası indirirken önemli, 
kırmayacaksın, dökmeyeceksin, 
usulüne uygun indirip çıkaracaksın, 
yem çuvalı değil ki bu…

bağış fikri nereden geldi, ne düşündünüz 
ki böyle bir işe girdiniz?
Bu dünyada nasıl yaşadıysan öyle 
anılırsın. Ben derim ki; ya boş insansın 
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ya hoş insan. Kendimi kimseye 
zarar vermemeye çalışan biri olarak 
görüyorum. Zararı olmayanın faydası 
olmalı. Neysem oyum. Allah sağlık 
sıhhat verirse bu işi 15 sene daha 
yapabilirim. Önümdeki büyüklerimi 
görüyorum çünkü. 35 yaşımdan 
sonra paranın, hayatın ne olduğunu 
anladım. Geçen sene düşündüm 
taşındım; “Niye yaşıyorum, topluma 
faydam olsun, ne yapabilirim” dedim. 
Hayır kurumlarına bağış yapmak geldi 
aklıma. Ayda bir gün bir yere bağış 
yapayım, çorbada tuzum bulunsun, 
dedim. Toplandık benim gibi düşünen 
arkadaşlarla. İnternetten bir bakalım, 
12 tane hayır kurumu belirleyelim 
dedik, her ay bir tane. Yazdık 
kağıtlara, kura çektik. Her ay için bir 
kurum. Sonra gün belirliyoruz yine 
kura çekerek, hangi tarih çıkarsa… O 
gün kazandığımız yevmiyeyi o kuruma 
bağışlıyoruz. Bu yıl Ocak ayında bir 
yerel yardım derneğine, Şubat ayında 
Bursa Kanserle Savaş Derneği’ne, 
Mart’ta Mehmetçik Vakfı’na, Nisan’da 
Darüşşafaka’ya, Mayıs’ta Yeşilay’a 
bağışladık. Haziran’da Çocuk 
Esirgeme Kurumu çıktı kuradan. Bu 

[yaşam]

Ateş Holdİng’İn 5’İncİ nesİl üyelerİ 
Onlar, Ateş ağabeylerinin öğrencileri. Her biri küçük yaşlarda başlamış hamallığa. İşin inceliğini, 
hangi yükü nasıl indireceklerini, nerede duracaklarını, nereye yığacaklarını öğrenmişler. 
Bakmışlar para kazanıyorlar, seve seve devam etmişler. Hafta sonları, yaz-kış ya da okul çıkışı 
kamyonların üstünde bazen un, bazen yem, kömür, tuğla, eşya artık o gün ne varsa taşıyorlar. 
Aslında bir çuvalın, bir tuğlanın üzerine alın terleriyle hayatlarını inşa ediyorlar.

Miraç Cebeci: “İmam hatip son sınıftayım. İtfaiyeci olmak istiyorum. Ateş ağabeyi de yaptığımız 
işi de seviyorum. İki yıldır Ateş ağabeyle çalışıyorum. Ailem biliyor hamallık yaptığımı, 
okumazsan inşaatlarda çalışırsın, diyorlar. Babam başta izin vermedi ama sonra alıştı. Önceleri 
5-10 lira alıyordum. Biraz daha öğrenince 30 lira kazandım, zengin oldum dedim.”

Emirhan Yılmaz: “Kandıra Anadolu Teknik Lisesi’nde öğrenciyim. Ateş ağabeyin yanında 
başladım. İlk işim un taşımaktı. 50 kiloydu bir çuval, ağırdı, ilk işim olduğu için öyle geldi tabii. 4 
yıl önceydi, 15 lira kazanmıştım.” 

Zafer Doğukan Dönmez: “İmam hatip lisesinde okuyorum. Elektrik Mühendisi olmak istiyorum. 
5 yıl önce Ateş Ağabey, ‘Seni kömüre götüreyim’ dedi, gittim. Sonra balya işlerine devam ettim. 
Ailemden 5 lira harçlık alırken 35 lira kazanınca çok sevinmiştim. Babam taksi şoförüymüş, ben 
doğmadan ölmüş. Darüşşafaka’nın imkanlarından köy yerinde haberimiz olmadı. Ben orada 
okuyamadım ama şimdi hamallıktan kazandığımla orada okuyan kardeşlerime faydam olacak.”
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yılın sonunda 12 tane kuruma bağış 
yapmış olacağız. Kuraları çektikten 
sonra fark ettim, Haytap’ı unutmuşum, 
çok üzüldüm. Seneye onu da 
programımıza alacağız.

Günlük kazancınızın tamamını mı bağış-
lıyorsunuz, bir kısmını mı? nasıl ayarlı-
yorsunuz?
Yok yok tamamını. O gün ne gelirse. 
Hiç gelmedi ama bin lira gelse bin 
lira yani… Darüşşafaka gününde 220 
lira kazandık mesela. Keşke daha 
çok olsaydı. Ama nasipte bu varmış 
demek. Öğrencilerin eğitimine gitti 
o da, çok önemli. Görevimizi yaptık, 
keşke herkes yapsa…

amacınız ne peki, ne yapmak istersiniz?
Türk insanı iyidir. İçi iyidir. Önemli 
olan onu ateşleyebilmek… Benim 
açımdan yani Hamal Ateş açısından 
baktığımda, hayatıma bir anlam geldi 
diyorum. Ama etrafıma baktığımda, 
dünya iyi bir yer olsun istiyorum. İşte 
iyilik böyle yayılsın, dünya böyle 
böyle kurtulsun…  

Yaptığınız bağış çok anlamlı, herkes 
bunun farkına varır mı sizce? 
Bakın ben fakirlik ne demek, zenginlik 
ne demek çok iyi biliyorum. Fakirlik, 
minibüse verecek 1 liran olmadığı için 
5 kilometre tabana kuvvet yürümek 
demek. Akşam eve bir tane ekmek 
götürememek demek. İlkokulda 
çocuklar teneffüste simit alırken, 

Kandıralı bir 
hamal kime örnek 

olur bilmem. Ama benim 
gücüm bu kadara yetti, 
220 lira bağışladım. Beni 
gören biraz daha fazla 
bağışlasa, dünyaya 
iyilik daha çabuk gelir.

dArüşşAfAkA’dAn 
klAs HAmAl’A 
teşekkür
Kandıra’da 25 yıldır hamallık yapan 
Mehmet Ateş, geçtiğimiz nisan ayında 
bir günlük yevmiyesini
bağışladığı Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’na konuk oldu. Darüşşafakalı 
öğrenciler ve Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kandıralı 
Klas Hamal Mehmet Ateş’i ağırladı.
Kendi kendine geliştirdiği sosyal 
sorumluluk projesiyle her ay bir sivil 
toplum kuruluşuna bir günlük
kazancını bağışlayan, Türkiye’nin 
konuştuğu Mehmet Ateş, eğitimine 
katkıda bulunduğu Darüşşafakalı
öğrencilerle ve kurumun yöneticileriyle 
buluştu.
Annesi veya babası hayatta olmayan 
çocuklara eğitim imkanı veren 
Darüşşafaka’yı takdirle izlediğini ifade
eden Mehmet Ateş, topluma faydalı 
olmak istediğini vurguladı. Ateş, 
“Eğitim çok önemli. O para
buradaki öğrencilerin eğitimine gitti, 
ben görevimi yaptım. Benim gücüm 220 
liraya yetti. Keşke
başkalarına örnek olabilsem. Benim 
gibi düşünen insanlar çoğalsın, dünya 
iyi bir yer olsun istiyorum,
iyilik böyle yayılsın, dünya böyle böyle 
kurtulsun” diye konuştu.
Talha Çamaş, “Artık Klas Hamal 
Mehmet Ateş de Darüşşafakalı, 
ailemizin bir parçası. Burası artık onun 
da yuvası” diyerek Ateş’e Darüşşafaka 
forması hediye etti ve rozet taktı. 

sıraya geçemeyip onları kenardan 
gözlemek demek… Ama biliyor 
musun, ben şu anda Kandıra’nın en 
zengin insanıyım. Sağlıklıysan, gücün 
kuvvetin yerindeyse, kimseye muhtaç 
değilsen, kazanıp yiyebiliyorsan bir de 
başkasına faydalıysan senden zengini 
yok! Darüşşafaka bağışçılarla büyüyen, 
okuyacak çocuklara hizmet eden bir 
kurum. Kandıralı bir hamal kime örnek 
olur bilmem. Ama benim gücüm bu 
kadara yetti, 220 lira bağışladım. Beni 
gören biraz daha fazla bağışlasa, 
dünyaya iyilik daha çabuk gelir…

İnsanların size bakışı değişti mi?
Kandıra’da beni tanırlar ama şimdi 
yolda durup “Ateş abi nasılsın” 
diyorlar. Halimi hatırımı soruyorlar. 
Değişmekse bu yani… Bilirler beni, 
çocuklarını yanıma yollarlar. Bilir çünkü, 
Ateş abisiyle takılırsa sigara içmez, 
harama bulaşmaz. Hayatı öğretiyorum 
onlara. 14 yaşında bir erkek çocuk, 50 
kiloyu taşıması lazım. O yükün altında 
ezilsinler ki okumanın kıymetini bilsinler. 
Okumazlarsa son ihtimal hamal olurlar, 
bilsinler işte. 

Kimlerle çalışıyorsunuz?
Öğrenci grubum var. Harçlıklarını 
kazanmak için yanıma gelirler, işi 
öğretirim. Şimdi yanımdaki 5’inci nesil. 
Yetiştiriyorum onları, hamallık yapan 
hayatta her işi yapar.
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D
arüşşafaka Şenese-
nevler Rezidans, üç kız 
kardeşe ev sahipliği 
yapıyor: Fatma Bayındır, 
Necmiye Soysal ve Hik-

met Gökay... Üçü de dolu dolu geçen 
yılların ardından ikinci baharlarında bir 
Darüşşafaka Rezidansı’nda buluşu-
yor. Bu kapıyı ilk olarak sekiz yıl önce 
Fatma Bayındır açıyor. 

Fatma Bayındır: “artık 
gözüm arkada kalmayacak”
Yorucu bir çalışma hayatının ardın-
dan 2009’da Şenesenevler Rezidans 
bağışçısı olan Fatma Hanım, sekiz yılın 
ardından iki kardeşini de yanına alıyor. 
Bu karara ise kendisinden bir yaş 
küçük kardeşi Necmiye Soysal’ın ani 
rahatsızlığı yol açıyor: “Necmiye, altı 
buçuk saat süren çok ağır bir ameliyat 

[bağışçılarımız]

üç kardeş
Fatma Bayındır, Necmiye 
Soysal ve Hikmet Gökay 
kardeşler, çocukluklarını 
geçirdikleri baba ocağından 
sonra bir kez daha 
Darüşşafaka çatısı altında bir 
arada...  İkinci baharları için 
Şenesenevler Rezidans’ı seçen 
üç kardeş, yıllar sonra bir 
arada olmanın tadını çıkarıyor.

FATMA BAYINDIR

yazı Demet Eyi fotoğraf Hüseyin Alsancak
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“Geleceğini düşünenler için burası 
hakikaten bir cennet... Kardeşlerimi 
de yanıma aldıktan sonra mutluluğum 
katlandı. Artık hiçbir kederim, tasam 
yok” diyor.
Rezidanstaki sekiz yılının nasıl geçtiği 
sorusunu “Çok hareketli” diye yanıt-
layan Fatma Hanım, “Hiçbir etkinliği 
kaçırmadım. Kardeşlerime de yegane 
tavsiyem, tüm etkinliklere iştirak et-
meleri oldu. Özellikle de Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nın etkinliklerine... 
Okulun etkinliklerine gitmek bana 
yaşam enerjisi ve mutluluk veriyor” 
diye konuşuyor.
“Hayırlı evlat, annesine, babasına 
Darüşşafaka Rezidansları’nın kapısını 
açandır” diyen Fatma Hanım, sözlerini 
şöyle noktalıyor: “Darüşşafaka hem 
çocuklar hem de bizim gibi insanlar 
için bir güven ve gelecek kapısıdır. 
Burası hastane hizmeti veren beş 
yıldızlı bir otel gibi... Benim kardeşim 
bir buçuk ay içinde ayağa kalktıysa, 
buranın sayesinde... Buranın ayakta 
durması, hatta yenilerinin açılması la-
zım. Türkiye’nin böyle yerlere ihtiyacı 
var. Darüşşafaka’yı kuran ve bugüne 
getirenlere her daim dua ediyorum.”

necmiye SoySal: “Buranın 
ne kadar aziz Bir yer 
olduğunu daha iyi anladım”
1939 doğumlu Necmiye Soysal da 
Bolu’da doğuyor. İlkokulu İstanbul 
Yeldeğirmeni’nde bitirdikten sonra 
Moda Kız Sanat Enstitüsü’ne gidiyor. 
Ardından Olgunlaşma Enstitüsü’ne 
devam eden Necmiye Hanım, oradaki 
dört yıllık eğitimi tamamladıktan sonra 
Enstitü tarafından Türk motiflerini 
anlatmak üzere 1960’ta Almanya’ya 
gönderiliyor: “Bu proje için Enstitü, 
beş öğrenciyi görevlendirmişti. Biri de 
bendim. Henüz Almanya’ya işçi göçü 
başlamamıştı. Hiç Türk yoktu, beş 
talebeydik, hep birlikte olurduk. Hâlâ 
da iletişimimizi sürdürüyoruz.”
Proje esnasında iyi bir iş teklifi alınca 

geçirdi. Ameliyattan sonra çok iyi ba-
kılması gerekiyordu. Ne yapacağımızı 
şaşırdık. Evde tek başına olmazdı, 
bakıcı tutsak bile aklımız onda kala-
caktı. Birden aklıma niye kardeşlerimi 
yanıma almadığım geldi. Hastaneden 
çıkar çıkmaz buraya getirdik. Geldi-
ğinde ayağa zor kalkıyordu. Bir buçuk 
ay içinde sağlık ekibinin desteğiyle 
ayağa kalktı, normal hayatına döndü.”
1938 yılında Bolu Göynük’te doğan 
Fatma Hanım, babasını üç yaşınday-
ken kaybediyor. Başarılı bir öğrenci 
olmasına rağmen maddi olanaksızlık 
nedeniyle ilkokuldan sonra devam 
edemiyor ve 23 yaşında, üç çocu-
ğuyla dul kalan annesinin en büyük 
destekçisi oluyor. Kardeşleri Necmiye 
ve Hikmet’e hem ablalık hem annelik 
yapıyor. Ardından evlenen Fatma 
Hanım, büyük aşkla bağlı olduğu 
eşiyle birlikte gece gündüz demeden 
çalışıyor: “Eşimle otel işletiyorduk. 
Otuz sene boyunca işçilerimiz sekiz 
saat çalışırdı, bense 18 saat… Buraya 
çok yorgun geldim ve o yorgun yılla-
rın acısını çıkardım. Buradan o kadar 
memnunum ki, iki kardeşimi de ya-
nıma aldım. Eğer bana bir şey olursa 
artık gözüm arkada kalmayacak.” 

“çocukluğumuzdaki giBi 
yine aynı çatının altındayız”
Buraya yerleşmeden önce, üçünün de 
gelecek planları arasında bir Darüşşa-
faka Rezidansı’nda birlikte yaşamanın 
olmadığını belirten Fatma Hanım, 
“Necmiye’nin hastalığı buna bahane 
yarattı. Biz küçüklüğümüzde birlik-
teydik. Sonraki yıllar hepimizin farklı 
hayatları oldu, öyle sık görüşmezdik, 
uzun yıllar aynı çatı altında birlikte kal-
madık. Şimdi çocukluğumuzdaki gibi 
yine aynı çatının altındayız, çok büyük 
mutluluk bizim için” diye anlatıyor.
2011 yılında yine Rezidans dergisi 
için verdiği röportajda “Burası cennet” 
diyen Fatma Hanım, aradan geçen altı 
yılın sonunda bu fikrini tekrarlayarak, 

“Hayırlı evlat, annesine, babasına 
Darüşşafaka Rezidansları’nın kapısını 
açandır” diyen Fatma Hanım, sözlerini 

şöyle noktalıyor:  “Darüşşafaka hem 
çocuklar hem de bizim gibi insanlar için 

bir güven ve gelecek kapısıdır.”

NECMİYE SOYSAL
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Türkiye’ye dönmeyen Necmiye 
Hanım, 16 yıl Almanya’da çeşitli 
tekstil firmalarında çalışıyor. Ardından 
Türkiye’ye dönüyor: “Döndüğüm 
yıl evlendim. Eşim de Almanya’da 
mimarlık tahsili yapıyordu. 
Evlendikten sonra birlikte tekrar 
gittik. İkimiz de bir kitap firmasında 
çalıştık. Hamile kalınca Türkiye’ye 
geri döndük, burada doğum yaptım. 
Doğumdan sonra tekrar gittik. Yedi 
yıl daha kaldık. Oğlum okul çağına 
gelince Türkiye’ye kesin dönüş yaptık. 
Çünkü oğlumun orada okumasını hiç 
istemedim.”
1994 yılında eşini kaybettikten sonra 
yalnız yaşayan Necmiye Hanım, geçti-
ğimiz mart ayından itibaren rezidansta 
yaşamaya başlıyor. Ağır bir ameliyatın 
ardından Şenesenevler Rezidans’ın 

bağışçısı olan Necmiye Hanım, 
“Ameliyattan sonra ablam tek ba-
şıma evde kalmama izin vermedi. 
Doğrudan rezidansa geldim. Buraya 
gelmeseydim bu kadar çabuk sağlı-
ğıma kavuşamazdım. Her an doktor 
yanımdaydı. İlaçlarımı muntazam 
getirdiler” diye anlatıyor.
Oğlunun da rezidans bağışçısı olma 
kararını desteklediğini belirten Nec-
miye Hanım, “Ablam nedeniyle az 
çok burayı biliyordum. Ama sürekli 
yaşamaya başlayıp, verilen hizmet-
lerden birebir faydalandığımda bu-
ranın ne kadar aziz bir yer olduğunu 
daha iyi anladım” diyor.
Rezidans bağışçısı olduktan sonra 
geleceğe dair tüm kaygı ve korku-
larının bittiğini ifade eden Necmiye 
Hanım, “Bundan sonra kimseye 
muhtaç olmadan yaşayacağımı, 
herhangi bir sağlık sorunumda iyi 
bakılacağımı biliyorum” diye konu-
şuyor.

hikmet gökay: “gelecek 
SigortaSı giBi BuraSı...”
Üç kardeşin en küçüğü, emekli 
hemşire Hikmet Gökay, üç karde-
şin Darüşşafaka Rezidansları’ndaki 
hayatının başlangıç noktası... Çünkü 
sekiz yıl önce Fatma Hanım’ı Şe-
nesenevler Rezidans’a o getiriyor: 
“Ben, biraz ailenin araştırmacısıydım. 
Arkadaşlarımın vasıtasıyla bura-
dan haberdar oldum. Bir gün gelip 
gezdim. 
Ertesi gün de ablamı getirdim. O da 
zaten hazırmış, üç gün sonra buraya 
yerleşti” diye o süreci anlatıyor.
Erenköy Kız Lisesi’nin orta bölü-
münü bitirdikten sonra hemşirelik 
okuluna giden Hikmet Hanım, 30 yıl 
Amerikan Hastanesi’nde çalışıyor: 
“1990’da emekli oldum. Eşim de Te-
kel müfettişiydi. O da benimle birlikte 
emekli oldu. Sonra bir tekne tuttuk, 
beş sene teknede yaşadık.”

“geleceğe dair tüm 
endişelerim Bitti”
Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan 
Hikmet Hanım, rezidans bağışçısı olma 
kararını alırken hiç zorlanmadığını be-
lirterek, “Çünkü tek başıma yaşıyorum, 
çocuğum da yok. Bu kararımla gelece-
ğe dair tüm endişelerim bitti, kendimi 
daha garantide hissediyorum. Gelecek 
sigortası gibi burası... Evim duruyor, is-
tediğim zaman gidiyorum. Yazları, yine 
yazlığımda geçireceğim” düşüncelerini 
dile getiriyor.
İleri yaşlarını huzur içinde geçir-
mek isteyen herkese Darüşşafaka 
Rezidansları’nı tavsiye eden Hikmet 
Hanım, “Buraya girerken yaptığımız 
bağışın eğitime kaynak yaratması da 
bizim için ayrı bir mutluluk... Darüşşafa-
ka olmasaydı, o kadar zeki, memlekete 
faydalı olabilecek çocuk, belki de ziyan 
olacaktı. O çocukların yetişmesinde 
küçük de olsa payımız olursa bundan 
büyük mutluluk olmaz” diye duygularını 
dile getiriyor.

[bağışçılarımız]

Rezidans bağışçısı olduktan sonra 
geleceğe dair tüm kaygı ve korkularının 

bittiğini ifade eden Necmiye Hanım, 
“Bundan sonra kimseye muhtaç olmadan 

yaşayacağımı, herhangi bir sağlık 
sorunumda iyi bakılacağımı 
biliyorum” diye konuşuyor.

HİKMET GÖKAY



DARÜŞŞAFAKA VELİLERİNİ ARIYOR

Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin eğitimine
destek olmak için;
• 10 bin TL bağışlayarak “Veli” Bağışçımız
• 50 bin TL bağışlayarak “Ortaokul Veli” Bağışçımız
• 100 bin TL bağışlayarak “Mezun” Bağışçımız
• 200 bin TL bağışlayarak “Çifte Diplomalı” Bağışçımız
• 500 bin TL bağışlayarak "Temel Taş” Bağışçımız
• 1 milyon TL bağışlayarak “Kurucu” Bağışçımız
olabilir ve adınızı okulumuzun sütunlarında yaşata-
bilirsiniz.

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?

İnternet Bankacılığı
Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bankası,
ICBC Turkey, ING Bank, KuveytTürk, QNB Finansbank,
Şekerbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı
Kredi, Ziraat Bankası internet bankacılığı "bağış"
menüleri aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.

Sorularınız için: 0212 939 28 00 / 2517 darussafaka@darussafaka.org

“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” programıyla sizleri, öğrencilerimizin
eğitim yolculuğuna ortak olmaya ve birlikte yarattığımız değişime 

tanıklık etmeye davet ediyoruz.

Hesaba Havale
• Türkiye İş Bankası IBAN: 
TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63

• Türkiye Halk Bankası IBAN:
TR84 0001 2009 8740 0016 000001

• T.C. Ziraat Bankası IBAN:
TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01

• T.C. Garanti Bankası IBAN:
TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63

Diğer banka hesap numaralarımıza 
www.darussafaka.org adresinden ulaşabilir, hesabınız-
dan düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz.

Online Bağış
www.darussafaka.org adresinden online bağış
sekmesini kullanarak kredi kartınızla veya banka 
kartınızla bağış yapabilirsiniz.



[bağışçılarımız]
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İ
stanbul’da 1925’te doğan Rana Erten, Erenköy Kız 
Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü’nü bitiriyor. Mezun olur olmaz 
genç bir öğretmen olarak İstanbul Saint Benoit’nın 
orta ve lise kısmında çalışmaya başlıyor. On ay 

orada görev yaptıktan sonra tayini Anadolu’da bir okula 
çıkıyor: “Dayım, ‘Kızım burası yabancı bir okul, bugün var 
yarın olmayabilir. Sen devlete gir’ dedi. ‘Peki’ dedim. Türk 
müdüre ayrılmak istediğimi söyledim. Biliyorsunuz, özel 
yabancı okullarda Lozan Antlaşması’ndan sonra, muhak-
kak Türk müdür bulunması şartı getirildi. ‘Bak kızım’ dedi, 
‘Sen iyi bir öğretmen olacaksın. Yerini bir ay açık tutaca-
ğım. İstanbul’da yetişmişsin, belki Anadolu’da yapamaz-
sın. Dön gel, yerin hazır.’ O kadar mutlu oldum ki… Rahat-
lıkla Anadolu’daki görevime başladım. Haydarpaşa’dan 
beni uğurladılar. Tek başıma, 23 yaşında, Afyon’un kazası 
Emirdağ’a gittim.”

“MadeMkİ sİz geldİnİz, buraya bİr  
ışık getİreceksİnİz”
Emirdağ’da nice çocuğun yaşamını eğitim ışığıyla aydın-
latan Rana Erten, daha ilk geceden adeta bunu simgele-
yen bir olay yaşıyor: “İlk gece. Aralık ayının 7’si, buz gibi 

Maltepe 
rezİdans’ta

hava… Bir otele girdim. Otelde tabii kalorifer yok. Soba 
yanıyor aşağıda, yukarıda da yatak odaları var. Ben çıka-
yım, şu yatak odalarına bir bakayım dedim. Pencereden 
bakıyorum, elektrik yok, gaz lambaları yanıyor. Soğuk, 
canım sıkkın. Nereye düştüm, dedim kendi kendime… 
Böyle sıkıntı içindeyim. Yan odada da bir genç elektrik tek-
nisyeni, o da İstanbul’dan gelmiş. Konuştuk, ‘Geldik bura-
ya, elektrik yok’ dedim. Ne iyi insanlar var. Dedi ki, ‘Hoca 
hanım, bugün elektrikleri tamamen yaptım. Bir hafta sonra 
bu elektrikleri açacaktım. Mademki siz geldiniz, buraya bir 
ışık getireceksiniz. Şimdi elektrikleri sizin için yakıyorum.’ 
Birden her taraf aydınlandı ve halk alkışlamaya başladı  
elektrik geldi diye. O zaman içimde bir sıcaklık hissettim. 
Orada sekiz sene kaldım.” Emirdağ’dan sonra yaklaşık 
beş yıl Bandırma Lisesi’nde öğretmenlik yapan Rana Ha-
nım, orada da mutlu bir dönem geçiriyor ve ardından evlilik 
dolayısıyla İstanbul’a geliyor. İstanbul’dayken Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından liselerdeki tarih öğretimini incelemek 
üzere Fransa’ya gönderiliyor. O zaman 34-35 yaşlarında. 
Fransa’da 11 ay kalıyor. Fransız liselerinde incelemelerde 
bulunuyor ve Alliance Française’e, Sorbonne’a giderek 
Fransızcasını ilerletiyor. Annesinin mektubundaki yazısın-
dan rahatsız olduğunu anlayarak normalden bir ay evvel 

yazı Bahar Paykoç fotoğraf Gülafer Bozkuş Deştioğlu

Maltepe Rezidans’ta yaşayan Rana-Nejla Erten 
kardeşlerin kapısını çaldık bu kez… Rana 
Hanım, 34 yıl tarih öğretmenliği yaptıktan, Nejla 
Hanım ise 26 yıl İş Bankası’nda çalıştıktan 
sonra emekli oluyor. Yaşamları boyunca 
birbirlerini hep destekleyen ve hiç ayrılmayan 
iki kardeş, bugün de Maltepe Rezidans’ta 
kardeş kardeşe mutlu bir hayat geçiriyor. 
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Türkiye’ye dönüyor ve bir ay sonra da 
annesini kaybediyor. Fransa’dan döndük-
ten sonra Yeni Levent Lisesi’ne tayin olan 
Rana Hanım, hem Yeni Levent Lisesi’nde 
hem de Saint Michel Fransız Lisesi’nde ta-
rih öğretmenliği yapıyor. Ve öğrencileriyle 
çok mutlu geçiriyor yıllarını... “Her zaman 
ararlar. Öğretmenler Günü’nü hiç atlamaz-
lar, çiçeğimi buraya bile göndermişler. 
Mutlu bir öğretmenlik yaşadım. Çocukları 
hiç kırmadım” diyor. Yıllar sonra karşılaştığı 
bir öğrencisi, “Hocam siz bize yalnız ders 
vermediniz, sevgiyi ve saygıyı da öğretti-
niz” dediğinde çok mutlu olmuş: “Dedim 
ki, ben imtihanı geçtim. Çünkü hakikaten 
öğrenci hocayı imtihan eder. Her hareke-
tini kontrol eder.” Kardeşi Nejla Hanım’ın 
verdiği bilgiye göre, öğrencileri ona “Rana 
Abla” dermiş. 
Tarih dersini işlerken öğrencileri ders önce-
si konuya hazırlanmaya ve mutlaka derse 
katılmaya teşvik ettiğini belirten Rana Ha-
nım, “Fransa’da da tarih dersini inceledim. 
Baktım genç bir öğretmen haritasını asmış, 
gayet güzel dersi anlattı, çocuklar dikkatle 
dinlediler. Ondan sonra sorular sordular. 
Gayet güzel. Sonra bir başka sınıfa girdim, 
çocukların bir kısmı orada grup halinde 
konuşuyorlar, öbür tarafta başka bir şeyle 
meşgul bir grup var. Hoca ders yapıyor 

fakat bir grupla yapıyor. Dedim, olmadı 
bu iş. Yani demek istiyorum ki ne kadar 
metot olursa olsun, öğretmen önemli. O 
metodunu kendisi bulacak. Çocukların 
dikkatini çekecek” diye anlatıyor. 

“İş bankası bana neler 
verdİyse ben de ona 
karşılığını verİyoruM”
1931’de İstanbul Erenköy’de doğan 
Nejla Hanım, ablasından altı yaş küçük. 
Erenköy’de mutlu bir çocukluk geçiri-
yorlar. İstanbul Kız Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra Sultanahmet’teki Yük-
sek Ticaret Ekonomi Okulu’nu bitiri-
yor. Hemen akabinde de İş Bankası’na 
müracaat ediyor ve burada 26 sene 
çalışıyor. Birçok kademeden geçerek 
yükseliyor: “Evvela muavin oldum. Şef 
muavini, ikinci müdür derken İş Bankası 
Ataköy Şubesi’nin müdürüyken emekli 
oldum.” 
İş Bankası’nı fevkalade bir kuruluş ola-
rak tanımlayan Nejla Hanım, iş hayatı 
boyunca burada çalıştığı için çok mut-
lu: “Kanunlara, disipline aykırı katiyen 
hiçbir şey yapılmadı. O bakımdan çok 
rahat çalıştım. Mükemmel bir banka, 
iyi ki oraya girmişim. Çok disiplinliydi. 
En ufak bir hatayı kabul etmez, sela-
metle kazasız belasız emekliliğimizi al-
dık. Çok mutluyum. İşte o bana neler 
verdiyse ben de ona karşılığını veriyo-
rum. Darüşşafaka’yı da destekliyorlar” 
diye anlatıyor ve İş Bankası’nın bugün 
Darüşşafaka’nın en büyük kurumsal 
bağışçısı olmasından da mutluluk duy-
duğunu belirtiyor. Nejla Hanım, tabiatı 
ve hayvanları çok seviyor. Ayrıca öğren-
cilik yıllarından beri edebiyata çok me-
raklı... Şair akrabaları Sedat Umran’la 
birlikte büyümenin de etkisiyle şiiri çok 
seviyor. Binlerce şiiri ezbere biliyor. Kü-
çük yaşta babalarını kaybeden Rana ve 
Nejla Erten’i, anneleri, büyükbabaları ve 
büyükanneleri büyütmüş. Büyükbaba-
ları vali, büyükanneleri ise Sanayi-i Nefi-
se Mektebi mezunuymuş. Nejla Hanım, 
“Dedem kültürlü bir adam, evde onunla 
şiir okurduk. Matematiğimizle meşgul 

Rana ve Nejla Erten



[bağışçılarımız]
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olurdu. Hatta ablama lisedeyken Fransızca dersi verirdi. Bi-
zimle meşgul olan bir büyükbabaydı. Çok disiplinliydi. Ben 
ortaokul ikinci sınıftayken vefat etti. İyi yetiştik. Babamız ol-
mamasına rağmen bize mutlu bir hayat yaşattılar. Bugünkü 
durumumuzu onlara borçluyuz” diyor. 
“Biz çocukları çok seviyoruz, başka yere gitmeyelim” dedik
Bundan yedi sene önce, Fatma Belkıs Taşçıoğlu isimli ku-
zenlerinin dairelerini dağıtmak için vasiyeti tenfiz memurluğu 
yapmışlar ve bir daireyi de Darüşşafaka’ya bağışlamışlar. Bu 
vesileyle Darüşşafaka’yla temas eden Erten Kardeşler, ken-
dilerini Darüşşafakalı öğrencilere yakın hissetmişler: “Büyü-
kannemiz, büyükbabamız bize kol kanat gerdi. Babasızlığı 
zaman zaman hissettik ama duyurmadık onlara. O bakım-
dan ‘Biz çocukları çok seviyoruz, başka yere gitmeyelim’ 
dedik. Ondan sonra düşündük taşındık ve buraya girmeye 
karar verdik” diye anlatıyor Nejla Hanım.
Levent’te 50 senedir oturdukları, bahçeli bir evleri var. Eski-
den ayın bir haftası Maltepe Rezidans’ta kalırlarken, şimdi 
sadece bir hafta Levent’teki evlerine gider olmuşlar: “Yani 
eve gittiğimiz zaman o kadar güzel anlaşılıyor ki buranın 
kıymeti. Geldiğimize çok mutluyuz.” Nejla Hanım, “Her türlü 
avantaj var. En ufak bir şeyi atlamıyorlar. Mesela bir hasta-
lığımız olduğunda takip ediyorlar. Hemen kağıt geliyor, sizi 
doktora götüreceğiz diyorlar. Dışarıda doktorlarımız var, on-
lara gitmeye devam ediyoruz ama burası da eksiğimizi ta-
mamlıyor, çok güzel. Her şeyden memnunum. Gezdiriyorlar. 
Haftada iki defa Dragos’a gidiyoruz. Harika oluyor. Bir kere 
gitmek bile yetiyor, deniz kenarında olmak… Bizi bekliyor-
lar, arabalar ayağımızın altında.” Birbirlerine göz kulak ola-
bilecekleri için rezidansta aynı odada kalmayı tercih etmiş-

ler. Zaten abla kardeş hayat boyu hep birbirlerine destek 
olmuşlar. Nejla Hanım, “Hiç ayrılmadık. Çocukluğumuzdan 
beri hep beraberiz. Karakterlerimiz de uyuyor. Burada da 
‘sizin kadar uyuşan kardeş görmedik’ diyorlar” diye anlatı-
yor mutlulukla. 

“Çocukların eğİtİMİ ve öğretİMİ Çok 
öneMlİ; onun İÇİn bu Müesseseyİ seÇtİk”
Darüşşafaka’nın Türkiye için önemini vurgulayan Rana Ha-
nım, Atatürk’ün meşhur “En hakiki mürşit ilimdir” sözünü 
hatırlatıyor ve bir anısını paylaşıyor: “Atatürk öldüğü zaman 
ben 8. sınıftaydım. Öğretmenimiz, sarayda yetişmiş saygın 
bir kişiydi. 4-5’ten fazla not vermez. Atatürk’ün ölüm günü 
dedi ki ‘bugün ne hissediyorsanız onu yazın’. Herkes hüzün-
lü bir şekilde duygularını yazmaya çalıştı. Notu çok kıt olan 
öğretmenimiz, hepimize 9-10 vermiş. Yani o zaman bunu 
pek anlamadık. Şimdi diyorum ki demek ki Ata’sına duydu-
ğu sevgiyle bir kişi ancak 10 alabilir.” Darüşşafakalı öğren-
cilerin eğitimine her sene destek olmaya devam ediyorlar. 
Rana Hanım, “Türkiye’nin geleceği için Darüşşafaka’nın eği-
timi birinci derecede önemli ve mükemmel bir eğitim. Okul-
da onların çalışmalarına ortak olduk, çok güzel çalışıyorlar” 
diyor. Nejla Hanım da ekliyor: “Bir gün buraya geldiler, bir 
şeyler çizdik beraber. Çok mutlu olduk. Ne tatlı çocuklar. 
Allah’ım çocukluğumu yaşadım. Okuldaki törenlerde de ne 
kadar güzel danslar, korolar izledik. Bale de yaptılar, hari-
kaydı. Sporla alakamız olmadığı halde basketbol takımını 
bile takip ediyoruz.” Erten Kardeşler, “Çocukların eğitimi ve 
öğretimi çok önemli; onun için bu müesseseyi seçtik” diye-
rek sözlerini noktalıyor.

Rana Erten Nejla Erten
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ve güvenli bir yaşlılık geçirebilir hem de annesi veya babası 

hayatta olmayan binlerce çocuğun eğitimine 
katkıda bulunabilirsiniz.

İstanbul: 0212 939 28 00-2255 / 2447 İzmir: 0232 754 73 80-2957
E-posta: darussafaka@darussafaka.org • www.darussafaka.org



[54]

G
ülten ve Metin Çolgar çifti, 
63 yıldır aynı yastığa baş 
koyuyor. 2014 yılında Şene-
senevler Rezidans bağışçısı 
olan çift, günlük yaşamın 

tüm sıkıntılarından uzak bir ikinci bahar 
geçiriyor.
Emekli İngilizce öğretmeni Gülten Çol-
gar, 1929 Ankara doğumlu... Dış İşleri 
Bakanlığı’nda görevli babası nedeniyle 

hayatı Ankara-İstanbul arasında geçen 
Gülten Hanım, ilkokulu İstanbul’da, 
ortaokulu TED Ankara Koleji’nde, liseyi 
ise İstanbul Kız Lisesi’nde okuyor. 
1949’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü’ne 
giren Gülten Hanım, filoloji eğitimini 
tamamladıktan sonra hep hayalini kur-
duğu felsefe eğitimine devam ediyor: 
“Aklımda hep felsefe okumak vardı. 

Filoloji’de dört yılı tamamladıktan son-
ra felsefe bölümüne gittim. İki-üç sene 
de orada okudum. Yeni Türk Edebiya-
tı, Modern İngilizce, İngiliz Dili Tarihi ve 
Psikoloji sertifikalarını aldım ve tezli pe-
dagoji yaptım. Normalde dört sertifika 
programıyla bitirilir, ben beş sertifika 
aldım.” Üniversiteden mezun olduktan 
sonra Çapa Kız Enstitüsü’ne tayini 
çıkan Gülten Hanım, orada İngilizce 

[bağışçılarımız]

Emekli öğretmen Gülten Çolgar, Şenesenevler Rezidans’taki yaşamlarına ilişkin şu 
değerlendirmeyi yapıyor: “Burada yalnız değiliz. Birçok arkadaşımız var. Neredeyse her gün 

bir etkinlik düzenleniyor, hiçbirini kaçırmıyorum. Tüm gezilere katılıyorum. Özetle faaliyet eşittir, 
ben... Tabii, bir de sağlık hizmeti elimizin altında... 

İstediğimiz an doktora ulaşabiliyoruz.”

yazı Demet Eyi fotoğraf Hüseyin Alsancak

“Bağışımızın yerini Bulduğunu 
Görüyoruz”
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olan anneler, öğretmenlerdir’ diye 
yazar. Ben, meslek hayatım boyunca 
bu sözü benimsedim. Çocuksuzluğu 
unutturan bir meslektir, öğretmenlik.”

şefkat madalyalı  
Bir anne...
İstanbullu bir ailenin çocuğu olan 
Metin Çolgar da 1929 yılında do-
ğuyor. 1980’de vefat eden annesi 
Selma Hanım, Çanakkale Sava-
şı’ndaki gönüllü hizmetlerinden ötürü 
Padişah V. Mehmet Reşat tarafından 
“şefkat nişanına” layık görülüyor. 
Metin Bey bu aile öyküsünü şöyle 
anlatıyor: “Çanakkale Savaşı’nda 
Galatasaray Lisesi’ne çok yaralı gelir. 
Tanıdıklar vasıtasıyla annem Selma, 
hemşire olmayı kabul eder ve dokuz 
ay hastanede çalışır. Ben daha doğ-
mamışım. Hastane görevi esnasında 
büyük fayda sağlar. Öyle ki savaştan 
sonra Padişah, beş kişiye ‘şefkat 
madalyası’ takdim eder, onlardan biri 
de annemdir.”
1961’de kaybettiği babası Ahmet Rı-
fat Bey’in de asker olduğunu belirten 
Metin Bey, “Babam, askerdi. 1924’te 
Jandarma Yüzbaşısı olarak emekli 
oldu. Ardından da Beyoğlu Havagazı 
Şirketi’nde müdürlük yaptı” diye an-
latıyor. Saint Michel Fransız Lisesi’ni 
bitiren Metin Bey, 1951’de İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne 
giriyor. Mezun olur olmaz vatani 
görevini yerine getiriyor. Askerden 
dönünce de Amerikan şirketi Mobil 
Oil’de çalışmaya başlıyor. Burada 28 
yıl çalıştıktan sonra bütçe koordina-
törlüğü görevini yürütürken emekli 
oluyor.

üniversite yıllarında 
Başlayan aşk
Çolgar çiftinin tanışıklığı üniver-
site yıllarına uzanıyor. O yılları 
Gülten Hanım şöyle anlatıyor: 
“Filoloji’de okurken, Metin de Talebe 
Federasyonu’nda geziler tertipli-
yordu. Ben de geziye meraklıydım. 

Gezilere katılmaya başladım, böyle 
tanıştık. İkimiz de lisan bildiğimiz için 
kongreler olduğunda hocalarımız bizi 
görevlendirirdi. O kongrelerde çalış-
mak bizim için harikuladeydi. Adeta 
hayatımız değişti. Farklı milletlerden 
insanlar tanıdık. Onlara İstanbul’u 
gezdirirdik. Sırf bu yüzden rehberlik 
kurslarına gittim. Uzun bir arkadaşlık 
döneminin ardından 1954’te evlendik.”

ikisinin de tutkusu seyahat
Çolgar çiftinin ortak tutkusu seyahat 
etmek... Birlikte dünyayı dolaşan çift, 
son yıllara kadar seyahat etmekten 
vazgeçmiyor. Metin Bey emekli olur 
olmaz çift, Avrupa turuna çıkıyor. 
1981’de ise Gülten Hanım, tek başına 
33 günlük dünya turuna çıkıyor.

darüşşafaka 
rezidansları’nda 
yeni Bir yaşam 
Bir öğretmen olarak Darüşşafaka’yı 
her zaman takdirle takip ettiğini ifade 
eden Gülten Hanım, Darüşşafaka 
Rezidansları’ndan ise komşusu Melek 
Rezzan Dikmen sayesinde haberdar 
oluyor: “Apartman komşum Rezzan, 
2010’da Şenesenevler Rezidans’ta ya-

ders sayısının azlığı nedeniyle istediği 
verimi alamayınca görevinden istifa 
ederek, Şişli Terakki Lisesi’ne geçiyor 
ve 1979’da emekli oluncaya kadar 
orada çalışıyor.

“en çok çocuğu olan 
anneler, öğretmenlerdir”
Çocukluğundan beri öğretmenlik 
hayali kurduğunu söyleyen Gülten 
Hanım, “Hani çocuklar evcilik oynar 
ya, ben öğretmencilik oynardım. 
Şişli Terakki’de ilk üç yıl ortaokulda 
çalıştıktan sonra lisede görevlendiril-
dim. Emekli oluncaya kadar da hep 
lise derslerine girdim” diye anlatıyor. 
Derste sert ve ciddi bir öğretmen 
olduğunu söyleyen Gülten Hanım, 
şöyle konuşuyor: “Ama ders dışında 
arkadaş gibiydim çocuklarımla. Eski 
Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi 
Berna Yılmaz da öğrencimdi. Öğ-
retmenlik beni çok tatmin etti. Kendi 
çocuğum yok ama öğrencilerimin 
hepsi benim çocuklarım. Şişli Terakki 
Okulu’nun girişinde, ‘En çok çocuğu 
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şamaya başladı. Onun sayesinde ha-
berdar olduk. 2014’te biz de Şenese-
nevler Rezidans’ın bağışçısı olduk. Bir 
sene boyunca arada bir gelip gittik. 
Evimizden uzun süre vazgeçemedik. 
Sonra bir orada bir burada olmadı. 
İkiye bölünmek istemedik. Rezidans 
rahat geldi. Evi de sattık ve devamlı 
olarak burada kalmaya başladık.”

rahat Bir yaşam..
Rezidansın sağladığı avantajların 
başında rahat bir yaşamın geldiğini 
vurgulayan Gülten Hanım, “Eşim, 
çok yemek seçer. On dört kalemden 
oluşan bir yemek listesi var. Onların 

haricinde yemez. Artık ne yemek 
pişireceğim diye düşünmüyorum. 
Ayrıca, burada yalnız değiliz. Birçok 
arkadaşımız var. Neredeyse her gün 
bir etkinlik düzenleniyor. Hiçbirini 
kaçırmıyorum. Tüm gezilere katılı-
yorum. Özetle faaliyet eşittir, ben... 
Tabii, bir de sağlık hizmeti elimizin 
altında... İstediğimiz an doktor bula-
biliyoruz. Mesela bir gece Metin’in 
korkunç bir burun kanaması oldu. 
Durduramıyoruz. Çok panik olduk. 
Hemen aşağıdan doktor geldi. Tam-
ponlar yapıldı, hastaneye götürüldü. 
Bu imkanı evimizde olsa sağlaya-
mazdık. Hatta şimdiden yazlıkta ne 

yapacağımızı düşünüyorum” diyor.
Darüşşafakalı öğrencilerle bir araya 
gelmekten duyduğu mutluluğu anlatan 
Gülten Hanım, “Çok yetenekli ve pırıl 
pırıl çocuklar. Çok iyi eğitim aldıkları her 
hallerinden belli oluyor. 
Onlarla her bir araya geldiğimizde 
yaptığımız bağış için mutlu oluyoruz, 
çünkü bağışımızın yerini bulduğunu 
görüyoruz. 
Bu nedenle Darüşşafaka’ya bağış yap-
mayı sürdürüyoruz. Hatta bir öğrencinin 
Darüşşafaka’dan mezuniyetine kadarki 
eğitim giderlerine verdiğimiz destek-
ten ötürü ‘Mezun Bağışçı’ olduk” diye 
sözlerini noktalıyor.

 Çok yetenekli ve pırıl pırıl çocuklar. Çok iyi 
eğitim aldıkları her hallerinden belli oluyor. Onlarla her 
bir araya geldiğimizde yaptığımız bağış için mutlu oluyoruz, 
çünkü bağışımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle 
Darüşşafaka’ya bağış yapmayı sürdürüyoruz.

[bağışçılarımız]

Çolgar çifti, 1953’te Dolmabahçe 
Sarayı’nda düzenlenen bir kongrede... 



Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan
çocukların eğitimine destek olun.

22x27_4 adet.indd   3 19/07/2017   15:20



Darüşşafaka’nın 1863’ten bu yana yüklendiği 
misyonuna duyduğu saygının Urla Rezidans 
bağışçısı olmasında büyük rol oynadığını 
belirten Türkan Evrenos, “Ben, rezidansların 
varlığını sonradan öğrendim. Asıl niyetim 
Darüşşafaka misyonunun bir parçası olmaktı. Ve 
şimdi ne zaman çocuklarla ilgili güzel haberler 
alsak, mutluluğum yeniden tazeleniyor” diyor.

Türkan EvrEnos: 

ifade eden Türkan Evrenos’la geçmiş-
ten bugüne uzun bir yolculuğa çıktık.

sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Asker bir baba ile ev hanımı bir an-
nenin beşinci çocuğu olarak 1937’de 
İstanbul’da doğdum. En küçük ağa-
beyimle bile aramızda 19 yaş vardı.  
Adeta ağabeylerim ile ablalarımın da 
çocuğu gibiydim. Kendimi çok anneli 
ve babalı olarak görüyorum. 
Kardeşlerim bazen anne-baba bazen 
abla-ağabey bazen de arkadaştılar. 
Ancak ablamın hayatımdaki yeri bam-
başkadır. Annem, aramızda epeyce 
yaş farkı olduğundan benim yetiş-
memle ilgili sorumlulukları daha çok 

D
ört yıldır yaşamını Urla 
Rezidans’ta sürdüren 
Türkan Evrenos, Anka-
ra Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden mezun 

olduktan sonra radyo ve televizyonda 
eğitim programları yapıyor. TRT’de 
yaptığı “Çocuktan Al Haberi” progra-
mı büyük beğeni topluyor. Ardından 
“Susam Sokağı”nın yapımcı kadro-
sunda yer alıyor. Bir ara serbest ya-
zarlık yapan Evrenos, ardından Kültür 
Bakanlığı Basın Danışmanı oluyor. 
Resme olan tutkusu onu Türkiye’nin 
önemli koleksiyonerlerinden biri 
yapıyor. Rezidansa geldikten sonra 
kendine daha fazla vakit ayırabildiğini 
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ablama yükledi. Şefkatle, sevgiyle 
büyüdüm ama görevlerimi de 
hep hatırlattılar. Annem, doğruları  
gören, bilen, uygulayan bir ev 
kadınıydı. 
Babam ise askerdi. Her zaman 
biraz mesafeliydi. 
Ancak bu mesafe kişileri birbirin-
den uzaklaştıran bir mesafe değil, 
annemi iletişimde araya koyan bir 
mesafeydi. Problemlerimizi anne-
mizle hallediyorduk; babamla o 
muhatap oluyordu. 
Onları minnetle anıyorum. Sıkma-
yan, bunaltmayan ama hayat fel-
sefesi öğreten bir üslupları vardı. 
İşte ben böyle bir evde büyüdüm.

yazı Nuray Karataş fotoğraf Foto Nezih Urla 

[bağışçılarımız]
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ankara üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden mi mezunsunuz?
Evet, önce Ankara Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi’ne sonra da Eğitim 
Fakültesi’ne gittim. Bu seçimlerimin 
altında da ailem vardı. Şöyle ki; 
lisedeyken ilk kez Bursa’da yaşayan 
amcamın evine gitmiştim. Amcam 
matematik öğretmeni ve Bursa 
Erkek Lisesi Müdürü idi. Evinin bir 
katını sadece kitaplara ayırmıştı ve 
3.000 kitaplı bir kütüphanesi vardı. 
Eve gelince doğruca kendi katına 
çıkar, orada okur yazardı. O zaman  
babamın da böyle okuyan bir ailede 
yetişmiş olduğunu gözlemleme 
fırsatı bulmuştum. Çünkü bizim 
evimizde de sürekli kitap okunurdu. 
Hatta annem ile babamın gör-
me yetisi azaldığında her akşam 
ablamla onlara kitap okuduk. Böyle 
bir evde büyüdüğüm için çok küçük 
yaşlarda kitap okumanın tadını 
aldım. Bana hayatta kapıları açan 
okuduğum okullardan çok okudu-
ğum kitaplardır. Onlar, beni ilk önce 
edebiyat fakültesine götürdü. İçimde 
öğretmenliğe karşı büyük bir heves 
uyandıran ise yine aynı amcamın 
eşidir. Yengem Muradiye İlkokulu 
Müdürü idi ve öğretmenliğiyle ilgili 
öyle ünlüydü ki ona hayrandım. O 
da beni çok beğenir ve severdi. Lise 
çağında hikayelerim farklı dergilerde 
yayımlanıyordu. Yengem de be-
nimle ilgili bu gelişmeleri izliyordu. 
Yengem bana öğretmenliğin çok 
yakışacağını söylerdi. Onun fikirleri 
ve teşviki benim için çok değerliydi. 
Çok isteyerek Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’ne girdim.
 
Çalışma hayatına nasıl atıldınız?
1972’de Ankara Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi’nden mezun oldum. 
O sene Film Radyo ve Televizyon 
ile Eğitim Merkezi bir sınav açtı. O 
sınavı kazanınca radyoya eğitim 
programları yapmaya başladım. Be-

nim için öğretmenliğin devamı gibiydi 
çünkü eğitim içerikliydi. Ardından 
televizyon dönemi başladı. Orada 52 
programlık, tüm aşamalarıyla tama-
men benim tasarımım olan “Çocuktan 
Al Haberi” programını yaptım. Bu 
program esprili, eğitici bir programdı 
ve çok tutuldu. Ben zaten eğitimde 
kelimesi kelimesine bilgi aktarılmasına 
karşıyım. Çocuğu avucunuzun içine 
alıp, istediğiniz gibi yoğuracaksınız. 
Espriyle, şarkıyla vs… Programda 
bunu yapma fırsatı bulmuştum. Daha 
sonraki programım “Susam Sokağı”nı 
da  bana “Çocuktan Al Haberi” ge-
tirdi. Beni kadroya aldırdı. Bu benim 
için çok önemliydi çünkü o kadroda 
Ayla Kutlu gibi yazarlar vardı. Onların 
yazdığı bir yerde görev almak benim 
için onurdu. Ayla Kutlu ile sonraki iş-
yerim Kültür Bakanlığı’nda da birlikte 
çalıştık.
“Susam Sokağı” 20 ülkede yayınla-
nan formatı belli, neredeyse ulusla-
rarası bir programdır. Her ülke kendi 
televizyonunda kendi eğitim anlayışı-
na ve şartlarına göre formatı bozma-
mak kaydıyla bir program uyarlaması 
yapardı. Belli periyotlarla müfettişler 
gelir, formata uygun devam edip et-
mediğini denetlerlerdi. Temel yapıdan 
ayrılmayan doğru bir uyarlama olma-
sından ötürü hiçbir sıkıntı yaşamadan 
programımızı sürdürdük.
 
Çocuktan al Haberi ve susam sokağı ile 
çok yüksek başarı elde ettiniz. Bu prog-
ramların başarısını neye bağlıyorsunuz?
Hayatın temeli sevgi. Severseniz  
başarırsınız! Eğitimi hedef olarak koy-
muş birisi ancak onu istenen biçimde 
uygular. Her iki programın da kelimesi 
kelimesine bir eğitim içeriği yoktu. 
Espriliydi, tipler değişikti. Bunlar 
çocukların ilgisini çekmeyi başardı. 
Örneğin: “Susam Sokağı”nda “Minik 
Kuş” tiplemesi vardı. Ancak o aksine 
kocaman bir kuştu. “Kurabiye Cana-
varı” karakteri keza çok eğlenceli bir 

karakterdi. Özetleyecek olursak;  “He-
def olan eğitim samimi ve doğal bir 
biçimde, güzelce gizlenmişti.” Bence 
başarısının en önemli nedeni buydu.
 
kariyerinizin önemli duraklarını
özetler misiniz? 
Aslında kariyerimdeki her durak çok 
önemliydi. Çünkü yaptığım her iş di-
ğerine zemin hazırladı. TRT hayatımda 
çok önemli bir durak. Çünkü benim 
için çok önemsediğim eğitimi yaygın-
laştırmak için bir araç oldu. Vermek 
istediğim mesajı sevgiyle verebildiğim 
bir iş. Bir de yazmayı çok seviyorum. 
Lise yıllarında farklı dergilerde ve Türk 
Dili dergisinde hikayem yayımlanmıştı. 
Gazetelerde bir şey yazmak ve ya-
yımlandığını görmek istiyordum. Hem 
eğitim hem yazarlık bir arada gitsin is-
tiyordum. Bu duygularımı tatmin eden 
bir işti. Ancak temposu yüksek, yoğun 
bir işti TRT. Yavaş yavaş yorulmaya 
başlamıştım. Ablamı da kaybedince 
duygusal olarak dağıldım. Biraz nefes 
almak istedim. Başka türlü tempoya 
uyamazdım çünkü ruhen çöküntü-
deydim. O zaman gazetelere serbest 
yazarlık yaptım. Cumhuriyet gazete-
sinde sanat yazarlığı ve röportajlar 
yaptım. Ardından Kültür Bakanlığı 
Basın Danışmanlığı’na geçtim. Kültür 
Bakanlığı’ndaki işimde iki Bakanı-
mızla, Namık Kemal Zeybek ve Fikri 
Sağlar ile çalıştım. Orada sanat vardı. 
Her ne kadar Basın Müşaviri isem de 
aslında bir nevi Bakanın Sanat Müşa-
viriydim. Namık Kemal Zeybek beni 
“Basın ve Sanat Müşavirim” diye tanı-
tırdı. “İşte budur!” dedim. Tam yerimi 
bulmuştum. Aslında TRT’de de çok 
mutluydum ancak sanatla bağım hiç 
bitmemişti. Hiçbir zaman da bitmedi.
 
resme olana tutkunuz nasıl başladı? 
TRT’den ayrıldıktan sonra Ressam 
Kayahan Keskinok’tan düzenli resim 
dersleri aldım. Bence sanat, geçmişi 
günümüze getiren bir elçi. Resmi çok 



[bağışçılarımız]

seviyordum. Çizim becerim de hiç 
yoktu. Ben de resme bakmanın, resmi 
okumanın hakkını vermek istedim ve 
resim derslerini de bu niyetle aldım. 
Resme olan ilgim öğrendikçe arttı. 
Bende resim alma, koleksiyoner olma 
hevesi belirdi. Beğendiğim resimlerin 
hep benimle olmasını istiyordum. Bir 
sergi izlediğimde renklerden ayrılmak 
zor geliyordu. Evime döndüğümde 
aklım hep onlarda kalıyordu. Yavaş 
yavaş resim almaya başladım. Şimdi 
evimde 52 resmim var. O kadar sev-
dim ki ressamları, resim yapamadığım 
için almak, bulundurmak, hissetmek, 
doyasıya duygulanmak bana yetti. 
Yapabilmek ayrı bir marifet. Romanın 
yazarı başka, eleştirmeni başka. Res-
me bilerek bakmak, bakmanın, seyrey-
lemenin hakkını vermek de bana çok  
önemli geliyor.
 
sizin için özel olan bir resim var mı?
Orhan Taylan’ın “Asker Dönüşü” adlı 
tablosu beni her zaman çok duygu-
landırır. Resimde askerin heyecandan 
titreyişini görebilmek, hissetmek… 
Ama diğerlerine haksızlık olmasın. 
Koleksiyonumda; Turan Erol, Orhan 
Taylan, Nuri İyem, Kayahan Keskinok, 
Tuncay Betil, Habib Aydoğdu, Cuma 
Ocaklı gibi çok kıymetli ressamların ve 
Jale Yılmabaşar ve Hami Çolakoğlu 
gibi seramik sanatçılarının eserleri var.
 
Darüşşafaka rezidansları ile nasıl 
tanıştınız ve bağışta bulunmaya 
nasıl karar verdiniz?
Darüşşafaka’yı bir eğitim kurumu 
olarak takip ederdim ve verdiği çağdaş 
eğitim nedeniyle de hayrandım. Rezi-
dansa gelmek ise hiç aklımda yoktu. 
Daha doğrusu rezidansların varlığın-
dan haberim yoktu. Eski bir Darüşşa-
faka çalışanı olan, arkadaşım Gamze 
Artun’un önce bana dergileri gön-
dermesi sonra da beni ziyarete gelip, 
Darüşşafaka Urla Rezidans’ı tavsiye 
etmesiyle başladı süreç... Daha sonra 
beni üç gün Urla Rezidans’ta misafir 
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ettiler. İzmir’e de yabancı değildim. 
İçime sindi, oldu.
 
rezidansta yaşama kararınızı aileniz 
nasıl karşıladı?
Kardeşlerim kararımı çok isabetli 
buldular. Yeğenlerim ise iki arada bir 
derede kalmış gibiydiler. Ama gelip 
beni rezidansta ziyaret ettikten sonra  
hepsi seçimimden çok memnuniyet 
duydu.
 
Darüşşafaka rezidansları’nda yaşama-
nın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Dört yıldır rezidansta yaşıyorum. 
Hiçbir dezavantajını görmedim. Ama 
size avantajlarından söz edebilirim. 
Öncelikle sağlık hizmetleri hayal 
edemeyeceğim kadar iyi. Her biri-
mizle çok yakından ve sıcak bir ilişki 
kuruyorlar. Örneğin, geçen sene 
Ankara’ya gitmiştim. Göğsümde bir 
kitle fark edince rezidansı aradım. 
Ertesi gün arayıp, “Yalnız değilsiniz, 
sizin için doktordan randevu aldık” 
dediler. Beni çok iyi bir profesörle ta-
nıştırdılar. Tedavim hâlâ aynı doktorla 
sürüyor. Öyle isabetli bir seçim ki de-

ğiştirmeme lüzum olmadı. Ayrıca tüm 
personel çok güler yüzlü... Günlük 
yaşamımızdaki birçok detayı kurum 
üstlendiği için daha az sorumluluğu-
muz, kendimize ayırabileceğimiz daha 
geniş vaktimiz var.

rezidansta hangi hobilerle  
uğraşıyorsunuz?
Düzenli kitap okumaya devam ediyo-
rum. Konserleri ve sergileri izliyorum. 
Gece ve gündüz yapılan birçok etkin-
liğe severek ve isteyerek katılıyorum.  
Arkadaşlarımın hobi atölyesinde üret-
tiği ürünlerin sergilendiği kermeslere 
gitmek beni inanılmaz mutlu ediyor. 

rezidans bağışçısı olmanızda 
Darüşşafaka’nın 1863’ten bu yana  
yüklendiği misyonun rolü var mı?
Elbette, olmaz mı? Asıl nedenim bu 
zaten. Ben rezidansların varlığını son-
radan öğrendim. Asıl niyetimin bir yan 
ürünü olarak algılayın. Asıl amacım 
bu misyonun bir parçası olmaktı. Ve 
şimdi ne zaman çocuklarla ilgili güzel 
haberler alsak, mutluluğum yeniden 
tazeleniyor.
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D
ava vekili bir baba ile ev 
hanımı bir annenin çocuğu 
olarak 1932’de İstanbul’da 
doğan Süheyla Sinangil, 
Kadıköy’de mutlu bir ço-

cukluk ve gençlik dönemi geçirdiğini 
belirtiyor: “Sessiz sakin bir aileydik. 
Okumaya meraklıydık. Herkes bir 
köşeye çekilir, bir şeyler okurdu. O 
adetimiz hep devam etmektedir. Biz 

küçükken sofralarda toplanılır, sohbet-
ler edilirdi. Öyle bir hayatımız vardı.” 
Liseyi bitirince doktor olmayı istese 
de o dönem edebiyat bölümünde 
okuyanların tıp fakültesine alınmaması 
nedeniyle iş hayatına atılıyor. 1951’de 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun idari 
kısmında çalışmaya başlayan Sinangil, 
zamanla personel şefliğine kadar yük-
seliyor ve raportör olarak emekli olana 

kadar 26 sene burada çalışıyor.  
Süheyla Hanım, “Çalışırken bana hep 
kızarlardı, ‘her işi yoluna koymuşsun, 
hiç evliliği düşünmüyorsun’ derlerdi. 
Ben de hep ‘emekli olduktan sonra 
evleneceğim, kısmetse olur’ derdim” 
diyor. Hakikaten de dediği gibi oluyor. 
İş yerindeki şefinin aracılığıyla tanıştığı 
Hasan Sinangil ile 1980’de evlenerek 
güzel bir beraberliğe adım atıyor. 

[bağışçılarımız]

yazı Bahar Paykoç fotoğraf Gülafer Bozkuş Deştioğlu

Mutluluğu yarDıM 
etMekte bulan bir insan: 

Maltepe Rezidans’ta yaşam süren Süheyla Sinangil, yardım ederek mutlu olan bir insan… 
Çocukluğundan beri çocukları sevindirmeye, ihtiyacı olana el uzatmaya çalışan Süheyla Hanım, 

bugün de Darüşşafakalı öğrencilerin yanında… Rezidans yaşamında da aktifliği, çevresiyle 
kurduğu iyi ilişkiler ve uyumlu oluşuyla tanınmış bir sima… Hayat öyküsünü ve Darüşşafaka 

Rezidansları’ndaki yaşamını sizler için dinledik. 
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diye burayı tercih ettik. İkimiz de aynı 
gün bağışçı olduk. Odalarımızı da 
yan yana seçtik. Mutlu mesut yaşı-
yoruz şimdi çok şükür. Bir korkumuz 
yok. Ben mesela gündüz kapımı hiç 
kilitlemem. Aslında gece bile kilitlen-
meyebilir, emniyetli. Bugün bakın 
sabahleyin kalktım, kahvaltım hazırdı. 
Geldim, temizliğim yapıldı. Sizin için 
süsleneyim dedim, kuaförümüze 
saçımı yaptırdım. Mesela evimde ol-
saydım, böyle bir ziyaret olacak olsa, 
oradan oraya koşturacaktım.” 
“Zaten buradan memnun olmamak 
mümkün mü?” diyor ve devam edi-
yor: “Bakın; aşçılı, bahçıvanlı, dok-
torlu, her türlü konforu olan bir hayat 
var bir kere. Hiçbir şeye karışmasan, 
cebinden de on para harcamasan 
burada hayatın garanti. Çalışanların 
hepsi güler yüzlü insanlar. Gezmeye 
de götürüyorlar. Daha ne isteye-
ceğiz? Evimizde bir hanım tutmuş 
olsak en aşağı 3-4 bin lira maaş 
vereceğiz. Alışverişini düşüneceksin, 
çamaşırını düşüneceksin. Bir kere 
can güvenliğin de yok. Burada daha 
emniyette hissediyorsun. Ben geçici 
olarak şimdi bastonla yürüyorum. 
Bu durumda evimde olsaydım nasıl 

alışveriş yapardım? Buraya geldiğimiz 
zaman Kozyatağı’nda oturuyorduk. Bir 
odada oturacağım. Her hafta veya 15 
günde bir birisi gelecek, temizlik yap-
tıracaksın. Çamaşır yıkadığın zaman 
belki sen asacaksın. Burada ise her 
şeyiniz yapılıyor.” 
Rezidansta gününü dilediği gibi 
değerlendirdiğini ifade eden Süheyla 
Hanım, “Daha çok el işi yapıyorum. 
Örgü örerim. Dikiş dikerim. Bir şeyler 
bulurum kendime. Hobi odasında vakit 
geçiriyorum. Kitap okuyorum. Gündüz 
televizyon açmam hiç, çünkü yerimde 
de pek oturmam. Akşam haberleri 
izliyorum. 19.00’da yemeğe çıkıyorum. 
Her akşam bir dizi, film veya oturum 
oluyor kafama göre, onu izliyorum. 
Arkadaşlar da var tabii. Hepsi de haki-
katen çok iyi, nezih insanlar” diyor. 

DeDesi, paDişahın 
huzur hocası...
Kendine yetebildiğini ve bu yetene-
ğinin ailesinden geldiğini ifade eden 
Süheyla Hanım, şöyle konuşuyor: 
“Mesela benim babam da okumaya 
meraklıydı. Dayılar okumaya meraklı. 
Evde aile sohbetleri yapılırdı. Çocuk-
luktan beri biz öyle büyümüşüz.  

Eşini 2014 yılında kaybeden Süheyla 
Hanım, mutlu bir evlilik hayatı yaşadı-
ğını şu sözlerle anlatıyor: “Birbirimizi 
hiç yadırgamadık, benim evde aldığım 
fincan onlarda da vardı. Yemek 
lezzetimiz, tadımız aynıydı. O da iyi 
bir insandı, ‘Sen bilirsin, sen bilirsin’ 
derdi. Burada hala konuşulur, sever-
ler. Şakacı ve neşeliydi. Yardımcıydı. 
O beni sıkmadı, ben onu sıkmadım, 
onun için de bir arada yaşamak daha 
kolay oldu. Uyumluyduk çok şükür. 
Kısmet olunca dönüyor dolaşıyor 
felek sizi buluyor.”

ailece Darüşşafaka 
reziDanslılar…
Emekli olduğu dönemde de hep bir 
şeylerle meşgul olan Süheyla Hanım, 
“El işi de ev işi de yapmayı severim. 
Eşim gezmeyi seviyordu, bir yerle-
re gidip geliyorduk. Yazlığa, turlara 
gidiyorduk. Sonra da buraya geldik” 
diyor. Süheyla Hanım ve rahmetli eşi 
Hasan Bey, Maltepe Rezidans’a 2007 
yılında yerleşiyor. Aynı yıl ablası Necla 
Özalpay, 2010’da da dayısı Şehabet-
tin Özyazıcı, Maltepe Rezidans bağış-
çısı oluyor. Rahmetli büyük dayısı ise 
Şenesenevler Rezidans bağışçısıymış. 
Yani, ailece Darüşşafaka Rezidanslı-
lar…Darüşşafaka’ya desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen Süheyla Sinan-
gil, anneannesi ve bazı akrabaları-
nın Darüşşafaka’nın Fatih’teki tarihi 
binasına yakın oturmaları nedeniyle 
Darüşşafaka’yı çocukluğundan beri 
bildiğini söylüyor. 

“buraDan MeMnun olMaMak 
MüMkün Mü?”
Yerleşmeden önce Darüşşafaka 
Rezidansları’nı bildiğini belirten 
Süheyla Hanım, gazetede çıkan bir 
ilan üzerine eşiyle birlikte harekete 
geçiyor: “Ablamla birlikte Maltepe 
Rezidans’a geldik. Özel bakım bura-
da, birimizden birimiz oraya gidecek 
olursa, kalan onu ziyarete daha kolay 
gelir, ihtiyaçlarını daha kolay karşılar 
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Benim dedem padişahın huzur 
hocasıymış. Yani ona ders öğreten, 
profesör unvanı taşıyan bir kişiymiş. 
Ben dördüncü sınıftaydım vefat 
ettiğinde. Ufak bir odası vardı. O da 
odasına çekilir, yazısı, çizisiyle meş-
gul olurdu.” 
Süheyla Hanım, aynı zamanda 
aktif, çevresiyle iyi ilişkileri olan, 
Rezidans’taki yaşamı iyileştirmeye, 
güzelleştirmeye, çevresine katkı-
da bulunmaya çalışan, pozitif ve 
sorumluluk sahibi bir insan. Süheyla 
Hanım, “Elimin lezzetli olduğunu 
söylerler. İmambayıldıyı hem yemeyi 
hem yapmayı severim. Çalı fasulye-
sini severim – ki bugün öğle yeme-
ğindeki çalı fasulyesi de çok güzeldi, 
o beni mutlu etti” diyor. Süheyla 
Hanım’ın desteğiyle, Aralık 2016’da 
Darüşşafaka kampüsünde öğrenci-
ler için bir mutfak atölyesi açıldı. Bu 
atölyede öğrenciler birbirinden nefis 
yemekler yapmayı öğreniyor: “Zaten 
bankadaki üç kuruşumu çocuklara 
bırakmışım. Oradan çekip bu parayı 
bu işe yatırmak, bir an evvel çocuk-
ları sevindirmek demekti. Yapıldı, 
güzel de oldu. Aralık ayında mutfak 
atölyesinin açılışına gittim. O gün 
çocuklar çikolatalı kek, kısır ve çay 

yapmışlardı. Çok güzeldi.” Bu An-
neler Günü’nde de Darüşşafaka’ya 
misafir olan ve öğrencilerin mutfak 
atölyesinde kendisi için hazırladı-
ğı kahvaltıda keyifli vakit geçiren 
Süheyla Hanım, “Orada olmak bana 
çok güzel şeyler hissettirdi. ‘Allahım 
bana biraz daha para ver, yine bir 
şeyler yapalım’ dedim. Benim orada 
bir adaşım var, Süheyla, bu sene 6. 
sınıfta olması lazım. Vaktim olsaydı 
onu bulurdum, gezdirirdim. Genç-
ken komşuların çocuklarını sirklere 
götürür, elbiseler dikerdim” diye 
anlatıyor. Darüşşafakalı öğrencileri 
ve tüm çocukları mutlu etmek onu 
da mutlu ediyor.

yarDıM eDerek  
Mutlu oluyor
Çocukluğundan beri ihtiyacı olana 
yardım etmeyi seven Süheyla Ha-
nım, “Yardıma muhtaç olan birisini 

görürsem yardım ederim. Bir kere 
insanların bir başka insana yardım 
etmesi dinimizce emredilmiş. Bir de 
insaniyet namına. Eğer biraz fazlan 
varsa, hatta olmasa bile… Benim 
eskiden bir kumbaram vardı, Garanti 
Bankası’nın, kitap şeklinde. Her ayın 
sonunda kalan bozuk paraları onun 
içine atardım. Çalışırken ay sonunda 
çoluğu çocuğu olanların maaşı yet-
mezdi. ‘Kumbaranı versene’ derlerdi. 
Alır götürürlerdi, karşı köşedeydi 
Garanti Bankası, açarlardı içinden 20 
lira mı çıkar, 30 lira mı çıkar, onu bil-
miyorum. Sonra geri verirlerdi. Ama 
işte ben o parayı kullanmayacaksam 
eğer, faydaydı insanlara.” 
Yaşam felsefesini özetleyen bir 
cümle sorduğumuzda “Yazı bozul-
maz” diyor ama şöyle devam ediyor: 
“Tabii kısmete de hizmet etmek ge-
rekir. Ders çalışmadan iyi not almak 
mümkün mü? Böyle oturursan, elim 
elimin üstünde derler ya ona, bir şey 
olmaz, öyle inanıyorum.” Rezidansta 
hayatından gayet memnun olduğu-
nu ifade ediyor. “Eşime de çok dua 
ediyorum, yani gelir gelmez, görür 
görmez, o karar verdi, ‘Geliriz değil 
mi?’ dedi. Geldik. İleri görüşlüymüş” 
diyerek söyleşimizi noktalıyor.

[bağışçılarımız]

süheyla hanım’ın desteğiyle, 
aralık 2016’da Darüşşafaka 
kampüsünde öğrenciler için bir 
mutfak atölyesi açıldı. 
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“1985’te Darüşşafaka’ya vasiyet bağışı 
yaptım. 1995 yılında kiracımla sorun 

yaşadım. Hukuki yardıma ihtiyacım oldu. 
Darüşşafaka’ya başvurdum. Çok ilgilendiler. 
Bayramlarda ziyaret ediyorlar, kandillerde 

arıyorlar. Bunlar beni çok mutlu ediyor. 
Aile gibi olduk.” 

Emekli bankacı Eser Teker

SİZ DE VARİSİNİZ OLARAK 
DARÜŞŞAFAKA’YI SEÇİN, TÜRKİYE’NİN 

YARINLARINI EĞİTİMLE AYDINLATIN!
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Yaklaşık iki yıldır Darüşşafaka 
Yakacık Rezidans’ta yaşamını 
sürdüren Refah Hiçsönmez, 90 
yaşında ve dinçliğiyle soyadı 
gibi “içindeki yaşam ışığı hiç 
sönmemiş” dedirtiyor. Kırk yedi 
senelik çalışma hayatı olan 
Refah Hiçsönmez’le dolu dolu 
yaşam öyküsünü ve rezidans 
günlerini konuştuk. 

Çalışma ve yaşam ışığı hiÇ 
sönmeyen bir insan: 

yazı Bahar Paykoç fotoğraf Gülafer Bozkuş Deştioğlu

[bağışçılarımız]
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tion’unda olduğunu söyledi. Orada 
Türk çocuklarının başında da Nusret 
Bey varmış. ‘Otel çok pahalı, gel seni 
Nusret Bey’le tanıştırayım, imkan var-
sa seni oraya alır’ dedi. Gittik Nusret 
Bey’i bulduk. ‘Nusret Bey ben sokakta 
kaldım, buraya alır mısınız?’ dedim. 
Çok beyefendi… Baktı, baktı, süzdü, 
‘Girişini yapın’ dedi. 16 numaralı oda, 
hiç unutamam. Düşünün, bursumdan 
ayda 75 bin Frank para geliyor, otel 
de aşağı yukarı o kadar, ben hangi 
otelde oturayım? Fondation ise 25 
bin Frank. 50 bin Frank cepte. Paris’i 
de tanı, kitap da al, ne istersen yap. 
Onun iyiliğini ömrüm oldukça unut-
mam.” 
Dr. Nusret Arsel ile o yıllar Paris’te 
başlayan dostluğu, yaşamı boyun-
ca da devam etmiş. Nusret Bey, 
Türkiye’de Siemens’ten emekli 
olduktan sonra büro açtığında Refah 
Hanım’a beraber çalışmayı teklif 
etmiş. Refah Hanım da peki demiş 
ve 25 sene birlikte çalışmışlar: “Ona 
minnetimi hiç esirgeyemem. Ailesi de 
eşi de çok fevkalade insanlar. Nusret 
Ağabeyimiz Paris’ten itibaren beni 
kolladı. Kitaplarını verdi. Allah Sema-
hat Hanım’a uzun ömür versin” diyor. 
Refah Hanım’ın odası sevdiklerinin 
fotoğraflarıyla dolu… Başköşede de 
Nusret ve Semahat Arsel’in fotoğraf-
ları asılı. 
47 senelik çalışma hayatı olan ve 
soyadı gibi içindeki yaşam enerjisi 
hiç sönmeyen Refah Hanım, “Çalış-
maktan hiç sıkılmadım” diyor. Ayrıca 
90 yaşında bu denli dinç oluşunu 
yaşamı boyunca çok spor yapmasına 
bağlıyor: “Voleybol oynadım, üniver-
site bitinceye kadar takımdaydım. 
Bahçelerde büyüdük. Deniz, yüzme... 
Boğaz’da yüzerdim. Bunlar herhalde 
dinç tutuyor. Hakikaten ben de şaşı-
yorum kendime. Hiç fiziki bir rahatsız-
lığım yok.” 
Çok iyi derecede Fransızca bilen Re-
fah Hanım, bu dili babasının teşvikiyle 

r
efah Hiçsönmez, 1927 
yılında Kastamonu’nun 
İnebolu ilçesinde doktor 
bir baba ve ev hanımı bir 
annenin çocuğu olarak 

dünyaya geliyor. İki erkek kardeşi 
var. Ailesi Üsküdar Sultantepeli. 
Mutlu bir çocukluk ve gençlik dönemi 
geçiriyor. Sultantepe’de oturdukları 
evin manzarası bugün de gözünün 
önünden gitmiyor: “Bizim evden 
İstanbul’un manzarası bir harikaydı. 
Bayramlarda karşısı bütün ışıl ışıldı. 
Sarayburnu’ndan başlayarak Galata 
Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy 
Camii, hepsini görüyorsun.”  
Babasının görevi nedeniyle 
İnebolu’dan sonra bir süre de 
Zonguldak’ta yaşayan Refah Hiçsön-
mez, İstanbul Kız Lisesi’ni bitirdikten 
sonra İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde okuyor. Daha sonra 
doktora yapmak için Paris’e gidiyor 
ancak iki yıl sonra babası hastalanın-
ca geri dönüyor. İş hayatına atılıyor ve 
Eczacıbaşı’nda muhasebe biriminde 
çalışmaya başlıyor. O dönem hayatın-
da ikinci defa Paris’e gidiyor. Bu kez, 
Coopération Technique’in bursuyla 
Pechiney firmasında ülkemizde o 
dönem bilinmeyen maliyet muhase-
besi alanında uzmanlık kazanacağı 
bir staj yapıyor. Döndükten sonra 
yine Eczacıbaşı’nda daha sonra da 
Amerikan Wyeth firmasında muha-
sebe ve mali işler departmanlarında 
çalışıyor. Emekli olduktan sonra ise, 
Vehbi Koç’un damadı, “Paris’ten ağa-
beyim” diye andığı rahmetli Dr. Nusret 
Arsel’in kurduğu Aransem firmasında 
25 sene görev yapıyor. 
Dr. Nusret Arsel ile tanışma öyküsünü 
kendisinden dinleyelim: “Ben dok-
tora yapmak için ilk Paris’e gittiğim-
de oteldeyim. Selma Soysal diye 
bir matematik profesörü vardı – ki 
kendisi Türkiye’nin ilk kadın mate-
matik profesörüdür - onunla Quartier 
Otel’de karşılaştık. Amerikan ‘Fonda-

Rahmetli Dr. Nusret Arsel ile o yıllar 
Paris’te başlayan dostluğu, yaşamı 

boyunca da devam etmiş. Nusret Bey, 
Türkiye’de Siemens’ten emekli olduktan 

sonra büro açtığında Refah Hanım’a 
beraber çalışmayı teklif etmiş. Refah 

Hanım da peki demiş ve 25 sene 
birlikte çalışmışlar.
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Türkiye’deyken öğrenmiş, Fransa’ya 
gittiğindeyse iyice ilerletmiş. 
Gençliğinin en güzel yıllarını Paris’te 
geçirmenin büyük bir avantaj olduğu-
nu ifade eden Hiçsönmez, “Herhalde 
tekrar yaşamayı isterdim. Bir kere 
gençlik var. Güç var. Bilgi önüne 
geliyor. Fransa’da ne ararsan öğren, 
sergileri gez, kültür sadece kitapta 
değil… Resim sergilerini dolaşıyor-
dum, üniversiteye gidiyordum. Paris, 
kültür şehri... Yaş hiç önemli değil. 
Eğer okumayı, bilmeyi, öğrenmeyi 
seviyorsan, 18-20 yaşında da Paris 
sana verimli, 40 yaşında da” diyor. 
Seyahat etmeyi çok seven Refah 
Hanım, Fransa’da ve Avrupa’da epey 
dolaşmış.
Doğayı çok seven ve çocukluğunda 
bahçeli evlerde büyüyen Refah Ha-
nım, o yılları özlemle anıyor: “İncirler, 
cevizler, ayvalar… Mektep burnunun 
dibinde… Apartmanların çoğalma-
sıyla mahalle komşuluğu, arkadaşlığı 
kayboldu. Yazık, çünkü biz mahallede 
herkesin çocuğuyduk. Komşu, ‘Refah, 
gel’ der, top oynarken giderim, sepet-
ten hepimize aşure, muhallebi dağıtır. 
Herkes komşu çocuğunu kendi çocu-

ğu gibi kollardı, çok güzeldi. Bu, tam 
bizim adetimizdir.” Yaşamının ileriki 
yıllarında da çocukluğunun bu güzel 
ortamını arayan Refah Hanım, yazları 
gitmek için Karadeniz sahilindeki 
Yalıköy’de (Rumca adı Podima) bir 
ev almış ve burada çok mutlu günler 
geçirmiş: “O kadar hasretiz, oradaki 
köy hayatı fevkaladeydi. Çok mem-
nundum. Sevgi ve Sencer Divitçioğlu 
da burada komşularımdı.”
Darüşşafaka Rezidansları’ndan, ya-
kın dostları Sevgi ve Sencer Divitçi-
oğlu vasıtasıyla haberdar olan Refah 
Hanım, zamanla buraya yerleşmeye 
karar veriyor: “Rahmetli Sencer, 
benim sınıf arkadaşımdı. Sevgi de 
çok sevdiğim dostum. Sevgi’nin an-
nesi de Maltepe Rezidans’ta çok iyi 
bakıldı. Onu ziyarete gittim. ‘Ben de 
yaşlılığımda buraya geleyim’ dedim 
ve fevkalade de memnunum. Bura-
daki insanlar hakikaten çok güzel. 
Görevlileri, garsonları, tüm personeli 
çok iyi seçmişler. Hayret edilecek 
bir şey. Bizim evdeki yemekler ne 
ise, burada da o çıkıyor. Burada 
benim hiçbir sıkıntım, üzüntüm yok. 
En memnun olduğum da rezidansta 

oturan insanlar güzel. O büyük bir 
şans. Herkes çok nazik ve efendi, 
bana da o lazım. Aktivite ve etkinlik-
leri düzenleyen sosyal servis çok iyi 
çalışıyor. Çok güzel yerler buluyor 
ve bizi gezilere götürüyorlar. Hem 
nazikler hem insana yaklaşmasını 
iyi biliyorlar. İnsan münasebetleri 
güzel. Her şey iyi burada… Daha ne 
isteyeyim?”
Refah Hanım, başkalarına da tavsiye 
eder misiniz diye sorunca da “Yüzde 
yüz” cevabını veriyor. 

“Türkiye’nin en büyük 
ihTiyacı eğiTim” 
Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine 
katkı sağlamanın da memlekete en 
büyük hizmet olduğunu söyleyen 
Refah Hanım, “Türkiye’nin en büyük 
ihtiyacı eğitim. Darüşşafaka minnetle 
anılacak bir müessese. Çok güzel 
kurulmuş, çok iyi devam ettirilmiş, 
çocuklar dünya tatlısı, pırıl pırıl. Daha 
ne isterim? Avrupa’dan çok geri kal-
mışlığımız var. Bunu bu gençler telafi 
edecek. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı 
olan eğitimi, bu müessese çok iyi 
veriyor. Türkiye’de gelecek nesil için 
bir şey yapmak fevkalade keyifli” 
görüşlerini dile getiriyor.
Kendisini en çok iyi bir ortam ve 
arkadaş grubunun mutlu ettiğini 
söyleyen Refah Hanım, paranın da la-
zım olduğunu ve bu parayı da yardım 
yaparak, çocuk okutarak harcamanın 
mutluluk verdiğini belirtiyor. “Ferde 
yardım Türkiye’ye yardımdır” diyor.
Rezidans’ta kitap okuyor, bilgisa-
yarıyla vakit geçiriyor, çiçekleriyle 
meşgul oluyor. 
Balkonunda çok güzel çiçekleri var. 
Saat 16.00’daki çay saatini ve arka-
daşlarıyla sohbet etmeyi seviyor. Ye-
ğenleri de sık sık ziyarete geliyorlar.
Resim meraklısı olan Refah Hanım’ın 
odasının duvarlarında resimler asılı. 
Eskiden daha da güzel bir koleksiyo-
nu olduğunu belirtiyor. 

[bağışçılarımız]
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Darüşşafaka’nın Vasiyet  Bağışçısı Nevin Arkan

 “Darüşşafaka, pırıl pırıl evlatlar 
yetiştiriyor, büyük bir iyilik yapıyor.  

Babasını yitirmiş, yoksul, belki de okula 
gitme olanağı olmayan çocukların elinden 

tutuyor ve onlara eğitimle yeni bir şans 
veriyor. Yeryüzünde bundan daha büyük 

iyilik olabilir mi? Darüşşafaka, vatan 
için, millet için çok büyük 

bir iş yapıyor.” 

SİZ DE VARİSİNİZ OLARAK 
DARÜŞŞAFAKA’YI SEÇİN, TÜRKİYE’NİN 

YARINLARINI EĞİTİMLE AYDINLATIN!



Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşamını sürdüren 
bağışçılarımızın her biri ayrı bir roman gibi… Onlarla 
sohbet etmek öyle keyifli ki, alıp götürüyor sizi 
uzaklara… Yaşam tecrübelerinden, bilgeliklerinden 
biraz olsun faydalanabilmek ne büyük bir şans… 
Dergimizin yeni sayısında Yakacık Rezidans’tan Nesrin 
Yılmaz, Maltepe Rezidans’tan Sevinç Diriker ve Ömer 
Sezai Yenidoğan’la buluştuk, merak ettiklerimizi 
sorduk, içten cevaplar aldık. 

Rezidans 
bağışçılaRımızla 
baş başa

Karadeniz’de de fiyortların alasını 
gördüm. 

dünyada en çok seyahat etmek istedi-
ğiniz yer? 
Kaliforniya’yı görmedim. Bir de  
İrlanda. 

Hobileriniz neler? 
Seyahat etmek. Onun için çok seya-
hat ettim. Fotoğraf çekmek. Şimdi 
bacağıma rağmen elimi tutacak bir 
arkadaş bulsam gideceğim. Nasıl 
gideceğim bilmiyorum ama ruhum 
gidecek. Hiçbir zaman yaşlılığı kabul 
etmedim. Yaşlı yok, hissediş var. Yü-
zünüz kırışır, o senelerin ifadesidir, 
yaşanmışlığın ifadesidir, ama ne za-
man ki ruhunuz kırışır, işte o zaman 
ihtiyarlamışsınızdır. Benim ruhum 
daha kırışmadı Allah’a şükür. Perde 
kapamasını, karanlığı hiç sevmem. 
Dünyaya açık bir ruhum var. Sevgin 
yoksa hiçbir şeyin yok.

sizi en mutlu eden şeyler nelerdir? 
Küçük şeyler… Büyük bir beklentim 
yok. Bir de beni çok mutlu eden, yar-
dım etmek. Beni her şey mutlu eder, 
her güzellik mutlu eder. Gökyüzüne 
bakıyorum, çok güzel, öyle bir güzel 
mavilik ki… Bunlarla mutlu oluyo-
rum. Mutlulukla ilgili bir yazım var. 
Rezidansımızın bülteninde çıkmıştı.

en sevdiğiniz yemek? 
Yemekleri pek ayırmam. Lezzetli 
olan, ağzıma denk gelen her yemeği 
severim. 

en sevdiğiniz yer? 
Dünyayı gezdim. En sevdiğim yer, 
Asya kıtası. Bangkok’u çok sevdim. 
Hong Kong arkadan gelir. Singapur 
onun arkasından gelir. Bangkok 
süper. Çünkü orijinal. Ağaçların rengi 
başka… İnsanların yüzleri başka… 
Danslar, yemekler bambaşka. 
Fiyortlar mesela. Ama bizim 

[söyleşi]
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Yaşam felsefenizi özetleyen bir cümle?
Mutlu olmak. Kendimi mutlu etmek. 
Her şeyi iyi gözle görmek. Eleşti-
riciliği daha arkaya atmak. Zaten 
beni mutlu eden şeylere bakıyorum 
hayatta. Beni hiç mutlu etmeyece-
ğini bildiğim şahıs, yer, objeler, her 
neyse, onlara bakamam. Bir kuşa 
veya Floransa’daki heykellere saat-
lerce bakabilirim. 

Hayran olduğunuz bir kişi var mı? 
Atatürk’e hayranım. Büyük bir Ata-
türk aşkım var. Odamda hep Atatürk 
fotoğrafları var. 

en sevdiğiniz insanlar kimlerdir?
Annem, diğerleri sırasıyla arkadan 
geliyor.

en sevdiğiniz eser?
Mesela hiç kulağımdan ve gözüm-
den gitmeyen, Lüküs Hayat. Ama 
Suna Pekuysal’dan seyrettiğim.

yazı Bahar Paykoç fotoğraf Gülafer Bozkuş Deştioğlu
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ruhum önceden bahçıvandı. Bahçeyle 
uğraşmayı, çiçekleri, böcekleri çok 
çok severim. 

Yaşam felsefenizi özetleyen bir cümle?
Kalbinde sevgi varsa iyi bir insansın. 
Sevgisi olan insan asla kötü olmaz, 
paylaşmayı bilir, korumayı bilir, yardı-
mı bilir. Sevgiden bahsetmişken, ben 
kadavra bağışı yaptım. Amacım hep 
ışık tutmak, faydalı olmak. Çok ihtiyaç 
varmış.

Hayran olduğunuz bir kişi var mı? 
Önce babamdı sonra kocam. İki-
sine hayranım. Zaten evlenmeden 
önce “Allahım, evleneceğim erkek 
babama benzesin” derdim. Eşim de 
babam gibi çok fedakârdı. Süper bir 
öğretmendi. Fenerbahçe Lisesi’nden 
emekli oldu. 15 yıl Saint Joseph’de 
Türk Müdür olarak çalıştı. “Gündüz 
Baba” diye Saint Joseph inlerdi. O 
kadar severlerdi.  

sizi en mutlu eden şeyler 
nelerdir? 
Karşımdaki insanın gözlerinin ışıl ışıl 
yanıyor olması. Bir gülümseme… 
Çok çabuk mutlu oluyorum. Çay içer-
ken, bir yudum kahve alırken, anıları 
yaşarken, hep mutlu olmaya çalışıyo-
rum ve bunu karşımdakine yansıtmak 
istiyorum. Oğullarım, gelinlerim ve 
torunlarımla, kardeşimle buluştuğum 
günler en mutlu anlarım.

en sevdiğiniz yemek? 
Hiç ayrım yapmam ki… Ama zeytin-
yağlı yaprak dolmayı çok severim. 
Çünkü annem çok güzel yapardı. 

en sevdiğiniz yer? 
Vatanımda doğumumdan itibaren 
babamın mesleği nedeniyle Ankara, 
Afyon, İzmir, Elazığ, Sivas, Mer-
sin, Balıkesir, Mardin, Malatya ve 
Edirne’de yaşadım. Eşimle birlikte 
Edirne, İzmit, Tuzla ve Kadıköy’de 
yaşadım. Her gördüğüm yerin kül-
türü beni etkilemiştir. Doğum yerim 
Ankara. Nerelisin derler, Türkiyeliyim 
diyorum. Yurdumun her köşesini çok 
seviyorum. Ağva’da dere kenarında 
yerimiz vardı. 11 sene oradaydık. 
Orası kocamla benim cennetimizdi. 
En sevdiğim yer olarak Şile, Ağva 
derim. Çünkü çok güzel anılarım var. 

en çok seyahat etmek istediğiniz yer? 
Çin’i merak ederim. O ırkı, kalabalı-
ğı… Çok hareketli insanlar, buluşları 
çok değişik. Nasıl insanlar? Nasıl bu 
kadar yenilikler bulabiliyorlar, o zor 
şartlarda, o kalabalık ortamda? 

Hobileriniz neler? 
El işlerini, kitap okumayı çok seve-
rim. Bahçe… Hep derim ki benim 

sihirli bir değneğiniz olsa neyi değiş-
tirmek isterdiniz?
Silah fabrikalarını kapatırım. Çünkü 
onlar bir sanayi. Onların da çalışa-
nı var. Çalışanların da doyurmak 
istediği kitleler var. 
Ve bunun için satış yapmak zo-
rundalar. Satış için savaş yapmak 
lazım. E savaş için de insanları 
öldürmek lazım. Bir kötülük zinciri... 
Büyük devletlerin egosu uğruna her 
yer savaş alanı.

en sevdiğiniz insanlar? 
İçinde sevgi olan insanlar. Bir söz 
vardır, bunu ilk kayınpederimden 
duymuştum, “Kızım, yüz ruhun 
aynasıdır” derdi. 
İçinizde iyilik, temizlik, yardım var-
sa, o gözlerinizden yansıyormuş. 
İçinde sevgi olan, kendini seven ve 
kendisiyle barışık olan insan benim 
için idealdir. Sizin de yaşlılığınız 
bizimki gibi olsun. 



[söyleşi]
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yerinde görmeyi seven bir insandım, 
yapım öyleydi. Bu kadar çok seyahat 
etmemin sebeplerinden biri de odur. 
Bu şekilde yaşamımı mutlu geçirdim. 

en sevdiğiniz yemek? 
Eskiden kuru fasulyeydi. Annem 
Arnavut olduğu için güzel yemek 
yapardı. Böreği ve tatlıyı çok severdim. 
30-40 çeşit börek yapardı. Eskiden 
Harbiye’de büyük bir pastanede usta-
başı olarak çalışan bir kişi, bizim mahal-
lede fırın açmıştı. Annen 84 yufkadan 
baklava gönderiyor buraya pişirmemiz 
için derdi. 

en sevdiğiniz yer? 
Akdeniz kıyısında İtalya’dan İspanya’ya 
kadar sahilden gideceksiniz, Monte 
Carlo, Nice… Bir de Finlandiya, Norveç, 

sizi en mutlu eden şeyler 
nelerdir?
Başta ailem. Biz kalabalık bir aileydik. 
Sonra işimi çok severdim. Çok uzun 
seneler büyük bir işle uğraştım. Seve-
rek yaptım. 2002’de işimi kendim ka-
pattım. Büyük bir depom vardı, gıda 
işi yapardım. Şimdi rahatım, burası 
güzel, bakılıyoruz. Allah sağlık sıhhat 
versin, bundan başka bir isteğimiz 
yok. Çok şükür.  

en sevdiğiniz kitap?
Benim dedem Manastır Askeri 
İdadisi’nde riyaziye (matematik) 
öğretmeni Mustafa Recai Efendi. 
Atatürk’e “Kemal” ismini veren 
öğretmen... Bu nedenle Atatürk’e 
ait kitapları severim. Babamın bana 
tavsiyesiyle eski eserler okudum. Ben 

İsveç. Tekrar olsa tekrar giderim. 

en çok seyahat etmek istediğiniz yer? 
Yeğenim Tamer Levent şimdi Cape 
Town’da oturuyor. Onun yanına 
gitmek isterim. 

Hobileriniz neler? 
Araba kullanmayı çok severim. 1931 
doğumluyum, araba kullanmaya çok 
genç yaşta başladım ve çok yer do-
laştım. Yurt dışına gitmeyi çok sever-
dim. Avrupa’da görmediğim çok az 
ülke var. Stuttgart’ta teyzemin kızının 
evinden Tekirdağ’a gelirdim, 2300 
km. Seyahat etmeyi çok severim. 
Gemiyle de gezilmesini severim. En 
son Japonya’ya gittim. 

Yaşam felsefenizi özetleyen bir cümle?
Hiç kimsenin sırtına yük olmadan 
çalışmak, çalışmak, çalışmak. O ka-
dar seve seve çalıştım ki… İyi niyet, 
mühim olan bu dünyada... İnsanın 
yaşaması için iyi niyet olacak. 

Hayran olduğunuz bir kişi var mı? 
Yeğenlerim Tamer Levent ve Gün-
gör Mengi’yi severim. Ama hanım 
olarak eşimi severim. Yeşil gözlüdür. 

Hayatta en sevdiğiniz insanlar 
kimlerdir?
Ben 7 yaşındaydım, bizim mahal-
leye bir arkadaş geldi, İlyas Bey 
Amca’nın oğlu Naci. Onu çok 
severdim, çünkü bakın o yaştan 
buraya gelinceye kadarki zaman 
içinde çok beraberliğimiz oldu. Biz 
4 kişiydik, Orhan, Naci, İsmail, ben. 
Onlar benim çok samimi arkadaşla-
rımdı. Tabii arkadaşım çoktu. Ama 
onlarla daha yakındık. Yakınlarımı 
çok severim. Kardeşimi çok severim. 
Kardeşime karşı olan bu his şuradan 
kaynaklanıyor. Annem hayata veda 
etmeden önce bana döndü ve ‘bana 
bir şey olursa kardeşine sahip çık’ 
dedi. Hala çıkarım, o 78 yaşında, 
ben 86. 
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Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dan edebiyatımızın büyük üstadı Sait Faik’e kadar Türkiye’nin 
aydınlık yarınlarına sevdalı sayısız hayırseverin mal varlığını bağışladığı Darüşşafaka, 

yetiştirdiği aydın gençlerle hem bağışçılarının en büyük arzularını yerine getiriyor hem de 
onların adlarını sonsuza kadar yaşatıyor. Siz de adınızı yaşatmak ister misiniz?

Hibe Yolu ile Bağış: Bağış yapmak isteyen kişi, sahibi olduğu 
herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya kira, telif gibi 
ekonomik değer getiren bir hakkı, Cemiyetimize bağışlayabilir.  
Kişiler, taşınmazlarını bağışlarken taşınmazın sadece kuru mül-
kiyetini bağışlayıp; intifa hakkını kendilerinde saklı tutabilirler.  
Bu durumda kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı vefatına 
kadar bağışçıda kalacaktır. Ayrıca; belirli şartların ve yükümlü- 
lüklerin Cemiyetimiz tarafından yerine getirilmesi koşuluyla da 
bağış yapabilirsiniz.

Vasiyet Bağışı: Vasiyet bağışı, kişinin vefatı durumunda 
geçerlilik kazanan bir bağış türüdür. Ayırt etme gücüne sahip 
herkes vasiyet bağışında bulunabilir. Dilerseniz noter huzurunda 
resmi olarak veya el yazınız ya da sözlü olarak düzenleyeceğiniz 
bir vasiyetnameyle, herhangi bir malınızı, mal varlığınızın 
tümünü veya belli bir kısmını Cemiyetimize bağışlayabilirsiniz. 
Vasiyet bağışında bulunan herkes yaşadığı sürece mallarını 
dilediği gibi değerlendirme hakkına sahiptir. Cemiyetimiz, vasiyet 
bağışı yapmak isteyenlere gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.

Vasiyet bağışıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: 0212 939 2800 - 2425-2255-2447 numaralı telefonlardan veya   
darussafaka@darussafaka.org adresinden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Vasiyet bağışçılarımıza sunduğumuz  
bazı hizmetler:
 Acil sağlık sorunlarınızda özel ambulans hizmeti 
almanızı sağlıyoruz.
 Özel bakım gerektiren sağlık sorunlarınızda, belirli bir 
süre Özel Bakım Ünitelerimizden faydalanabiliyorsunuz.
 Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerdeki indirim-
lerden yararlanabiliyorsunuz.
 Hastalandığınızda hastaneye götürülmenizi temin  
ediyor ve tedavi sürecinizi takip ediyoruz.
 Sizin için üzerinde ihtiyaç duyduğunuz her an 
ulaşabileceğiniz Cemiyet personelinin iletişim  
bilgilerinin yazılı olduğu “Acil Durum Bilgi Kartları” 
oluşturuyoruz.
 Vefat durumunda defin işleminin dini kurallara uygun 
yerine getirilmesini sağlıyor, gerekiyorsa mezar yeri 
temin ediyor, kabir bakımını yaptırıyor ve her yıl Kadir 
Gecesi mevlit okutuyoruz.

DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI 

UNUTMAZ, UNUTTURMAZ!



[gezi]
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GÜCÜ ADINA!
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İtalya’da ana karanın yani çizmenin yanı başında 
duran büyük üçgeni, Sicilya’yı keşfettim. Ülkenin 
diğer bölgelerine benzese de kendine özgü bir 
havası olan Sicilya’da, pırıl pırıl parlayan güneş, 
deniz, bereketli topraklar, lezzetli yemekler, 
samimiyet, sahip olunan güzelliklerin korunması 
ve bir de başrolde Etna’nın büyüsü var!

S
icilya ismi, MÖ 1000 civarında adada yaşayan 
“Siculi”lerden geliyor. Akdeniz’in tam ortasında 
yer aldığı için tarih boyunca Yunanlılardan Roma-
lılara, Morolardan (Kuzey Afrikalı Müslümanlar-
dan) Normanlara birçok farklı milletin yolu bura-

dan geçmiş ve hepsi izlerini bırakmışlar. Bugün Sicilya’da 
yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor. Adada, İtalyanca ve İtalyan-
canın Sicilya lehçesi konuşuluyor. İnsanlar tarım ve balık-
çılıkla uğraşıyor. 
“Peki, Sicilya’ya damgasını vuran nedir?” diye sorarsanız 
“Etna Yanardağı” derim. Katanya’ya daha inmeden bile, 
uçakta pencereden baktığınızda, başındaki dumanlarla 
size “vatanımıza hoş geldin” diyen Etna, indikten sonra da 
kendisini nereye giderseniz gidin hissettirmeyi başarıyor, 
enerjisiyle her zaman “buradayım” diyor sanki…
“Etna” ismi eski Yunancada ateş ve yanmak anlamına geli-
yormuş. İyon Denizi’nin kıyısında, Katanya ile Messina ara-
sında yer alan 3340 metre yüksekliğindeki Etna, dünyanın 
en büyük yanardağlarından biri ve Avrupa’nın en yüksek 
aktif yanardağı. Tarih boyunca birçok kez felaketlere yol 
açan Etna’nın en son büyük patlaması 1669’da yaşanmış 
ve sıcaklığı 1000 dereceyi geçen lavların yani sıvı magma-
nın oluşturduğu ateş nehri Katanya şehrine kadar ulaşmış. 
1923, 1928, 1971, 1983, 2001 ve 2002’de de çevreye bü-
yük zarar veren patlamalar meydana gelmiş.

[75]

yazı ve fotoğraflar Bahar Paykoç

Taormina
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Tüm bunlara rağmen, Sicilyalı rehberimiz Giusy 
Nicotra’nın bize anlattıklarından edindiğim izlenim, Sicil-
yalıların Etna’yı sevdiği ve onu her haliyle kabullendikleri, 
doğanın gücüyle barışık oldukları. Neden mi? Çünkü Etna 
insanlardan ve doğadan hem alıyor hem de onlara veri-
yormuş. Tarih boyunca zaman zaman korku salıp kaçıran, 
yakıp yıkan Etna, sonrasındaysa etkisi altındaki bölgeler-
de toprağı öyle bir beslemiş ki, bu bölgeler tüm canlılar 
için çok verimli hale gelmiş. Potasyum ve fosfor yönün-
den zenginleştirdiği topraklarda iyi ürünler yetişir olmuş. 
Sicilya’da tarımın bu kadar gelişmiş olmasını insanlar 
Etna’ya borçlu. Turunçgillerden enginara, karnabahardan 
üzüme çok sayıda kaliteli ürün Sicilyalılara sunuluyor.
Bugün Etna’nın farklı seviyelerine ve zirvesine çıkmak 
mümkün. Biz de otobüsle 2100 metre yükseklikteki Sil-
vestri Krateri’ne çıktık. Belli bir yükseklikten sonra bitki ve 
ağaçlar azaldı, sonra yok oldu ve yerini sadece siyah ve 
kahverengi tepelerden oluşan manzaralara bıraktı. Silvestri 
Krateri’nde bol bol fotoğraf çekebilir, siyah taştan yapılmış 
takılar, biblolar ve hatıra eşyaları alabilirsiniz. Gezerken yer-
den siyah ve kızıl taşları toplamak da serbest. Daha yukarı 
çıkmak isteyenler için teleferik var. Ayrıca Etna’nın kayak 
yapılabilen bölümleri de bulunuyor.

Bugün Etna’nın eteklerinde 18 köy var. Biz, bu köylerden 
biri olan Randoxxo’yu ziyaret ettik. Burada köyün kapısın-
dan sokaklarına, kiliselerinden evlerine hemen her şey böl-
geye özgü siyah lav taşından yapılmış. Sicilya’nın genelin-
de de Etna’nın siyaha boyadığı taşlardan yapılmış binaları, 
heykelleri, kaldırımları, avluları sık görüyorsunuz. Sahiller-
de de kayalar simsiyah…
Etna’nın çok yakınındaki, Sicilya’nın ikinci en büyük şeh-
ri olan Katanya’nın ismini de Yunanlılar vermiş. “Etna’nın 
altına kurulmuş” anlamına geliyor. Duomo Meydanı’nda 
Katanya’nın azizesi Santa Agatha’nın adını taşıyan kated-
rali gezebilir, meydanın ortasında siyah taştan yapılmış 
Fontana dell’Elefante isimli filli anıtı görebilirsiniz. 
Sicilya’da belli başlı ürünlerden biri balık. Katanya’da Du-
omo Meydanı’nın çok yakınındaki balık pazarında; hamsi, 
ton ve kılıç balığından karides ve kalamara, istiridyeden 
midyeye her türlü deniz ürününü bulmak mümkün. Sicil-
ya’dayken deniz ürünlü makarna ve pizza çeşitlerini tada-
bilirsiniz. 
Sicilya’da en çok yenen yemeklerden bir diğeri de, Pasta 
alla Norma. Domates, kızarmış veya sotelenmiş patlıcan, 
ricotta salata peyniri ve fesleğenle yapılan Katanya’ya özgü 
bu makarnanın tadına bakmanızı tavsiye ederim.

[gezi]

Randoxxo

Pecorino Peyniri
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Sicilya’da gezdiğimiz özel yerlerden 
biri de ünlü “Godfather” (Baba) filminin 
bazı sahnelerinin çekildiği Savoca 
köyüydü. 1972’de genç yönetmen Francis 
Ford Coppola’nın çektiği film, tüm 
zamanların en iyi filmlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Yamaçlara kurulmuş bu şirin 
köy cennet gibi bir yer… 

Bir de Sicilyalı pastacıların icadı “cannoli”yi tatmalısınız. Ri-
cotta peyniri kullanılarak yapılan bu tatlı çok lezzetli. 
Sicilya şaraplarından Nero d’Avola ve Rosso dell’Etna reh-
berimiz tarafından önerildi. Yanında da içinde karabiberle-
rin olduğu pecorino peynirini denemeden geçmeyin.
Sicilya’nın dondurmaları da meşhur… Şam fıstıklı, limonlu, 
fındıklı, çilekli, çikolatalı ve daha birçok çeşit dondurmayı 
tadabilirsiniz. 
Sicilya’da “granita” isimli yumuşak, sütsüz, buzlu bir don-
durma çeşidi daha var. Limonlu, bademli, çikolatalı, çilekli, 
karadutlu, şeftalili, kavunlu gibi çeşitleri bulunan bu serin-
letici tatlı, kahvaltıda da yeniyor. 
Sicilya’da gezdiğimiz özel yerlerden biri de ünlü “Godfat-
her” (Baba) filminin bazı sahnelerinin çekildiği Savoca kö-
yüydü. 1972’de genç yönetmen Francis Ford Coppola’nın 
çektiği film, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Yamaçlara kurulmuş bu şirin köy cennet gibi 
bir yer, alıp götürdü beni uzaklara… Burada Al Pacino’nun 
oynadığı Michael Corleone’nin aşık olduğu kızın babasıyla 
ilk tanışıp meşhur konuşmasını yaptığı Bar Vitelli’ye uğrayıp 
bir kahve için ve pasta yiyin. Bar Vitelli, Baba filminden fo-
toğraflar ve objelerle süslenmiş, o temada dekore edilmiş, 
filmin ruhunu yaşatıyor. Bar Vitelli’nin hemen önündeki te-

rasta ise, köy manzarasına hakim bir konumda Coppola’nın 
bir heykeli var. Kendilerini dünyaya meşhur eden yönetme-
nin anısına saygıyla… Köyde güzel bir yürüyüş yapıyoruz. 
Filmde Michael Corleone ve Apollonia’nın evlenme sahne-
sinin çekildiği Santa Lucia Kilisesi’ne uğruyoruz, onların 
yürüyerek geçtiği yollardan, portakal ve limon ağaçlarının 
arasından geçiyoruz. 
Gelelim “Sicilya’nın İncisi” olarak bilinen Taormina’ya… 
Burası Richard Burton’un Elizabeth Taylor’a evlenme 
teklif etmesiyle meşhur, İyon Denizi’nin kıyısında güzel ve 
romantik bir kasaba. Yüksek kayaların üstüne kurulmuş 
olduğu için her yerinden harika deniz manzarasına sahip. 
Etna da görülebiliyor. Yeşilliklerin içinde pembe, sarı, 
turuncu tonlarındaki evleri, kiliseleri, şirin sokakları, dükkan 
ve kafeleriyle çok güzel. Trafiğe kapalı olan ve iki tarafın-
dan kapılar bulunan Corso Umberto boyunca özgürce 
dolaşmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Benim tavsiyem, uçuk 
pembe San Giuseppe Kilisesi’nin bulunduğu Piazza IX 
Aprile meydanında dondurmanızı yiyip dolaşın. Ardından 
da Taormina’nın en güzel manzarasına sahip olan bu 
meydanın terasında manzarayı seyre dalın. Burası sera-
mikleriyle meşhur olduğu için hatıra olarak buraya özgü 
renkli seramik eşyalardan alabilirsiniz. Bambar’da granita 
yiyebilirsiniz. Ayrıca buradayken Taormina’nın ünlü antik 
Yunan tiyatrosunu da görebilirsiniz.
İtalya’nın genelindeki gibi Sicilya’da da tarihi ve doğal gü-
zelliklerin çok iyi korunmuş olması, çevrede gözü rahatsız 
eden bir şey olması şöyle dursun aksine her şeyin “güzel” 
olması beni çok etkiledi. “Güzel”i seven, onu yaratan ve ko-
ruyan insanların ülkesi İtalya…

Savoca köyündeki Coppola heykeli



[söyleşi][mutfak]

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

Beş adet limonun kabuğunu rendeleyin, üzerine 3 adet kumkuatın 
rendesini ve suyunu, 1 dal melisanın yapraklarını ekleyin. 5 
çorba kaşığı toz şekerle ezerek karıştırın. Şekerin daha rahat 
erimesi içinde yarım limonun suyunu sıkın. Bu karışımı rengini ve 
rayihasını daha iyi alması için mümkünse 1 gece bekletin.
Kalan limonları sıkarak suyunu çıkarın. Beklettiğiniz karışımı 
bir süzgece alın ve üzerine kalan limon suyunu dökün böylece 
süzgeçte kalan aromanın tamamı limonataya geçebilecek. Son 
olarak üzerine 1 litre su ekleyin ve iyice karıştırın. Böylece tüm 
aromalar birbirine karışarak sürahide buluşacak. Naneli, limonlu 
kabuklu buzlarla servis edebilirsiniz.

RaYİHalI lİMOnaTa  

(4- 6 Kişilik)

5 adet limon
3 adet kumkuat
5 çorba kaşığı toz şeker
1 dal melisa yaprağı 
1 litre su
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fotoğraflar Bahar Kitapcı



 

MagaRİna Bullİ 
(HellİMlİ Tavuklu 
MakaRna) 
200 gr fırın makarna
3 parça kemiksiz tavuk but
1 adet soğan
3 diş sarımsak
4 dal zahter kekik
1/3 kalıp hellim peyniri
1,5 çorba kaşığı çam fıstığı
1,5 çorba kaşığı tereyağı
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı kuru nane
1 litre su

Sığ bir düdüklü tencereyi ocağa 
alıp, altını açın. İçine 3 parça kemiği 
alınmış ama derisi üzerinde tavuk 
budunu, 3 diş sarımsağı, 1 adet 
soğanı, 4 dal kekiği, 1 çay kaşığı 
karabiberi ve 1 litre suyu koyup 
kapağını kapatın. Beş dakikada 
tavuklarınız pişecektir. Eğer 
düdüklünüz biraz daha büyükse 
ısınması biraz daha vakit alabilir. Bu 
yüzden içine malzemeleri koymadan 
önce altını açmakta fayda var. 
Tavuklar piştikten sonra tavukları 
alın. Suda kalan soğan ve kekiği 

de bir kevgir yardımıyla toplayın. 
Sarımsakları almayabilirsiniz. Bu lezzetli 
suya 200 gr, yaklaşık yarım paket fırın 
makarnayı koyup düdüklüyü tekrar 
kapatın. Fırın makarna kullanıyorum 
çünkü hem uzun hem de ortası boş 
olduğu için lezzetli suyunu daha da 
güzel içine çekebiliyor. Siz dilerseniz 
başka herhangi bir makarna da 
kullanabilirsiniz. Beş dakikada 
makarnalar da pişecektir. 
Pişen tavukları ince ince dilimleyin ve 1,5 
çorba kaşığı tereyağını erittiğiniz genişçe 
bir tavaya koyun. Üzerine 1,5 çorba kaşığı 
çam fıstığını ve yarımşar çay kaşığı tuz 
ve karabiberi ekleyin. Tavuklarla fıstıklar 
iyice renk alıp kavrulsunlar. 1/3 kalıp 
hellim peynirini rendeleyip kenarda 
bekletin. 
Makarnalar pişince suyunu süzüp 
tavukları pişirdiğiniz tavaya alın ve 
sıcağıyla karıştırın. Üzerine servis 
kaşığıyla 2 kaşık makarnanın lezzetli 
nişastalı suyundan ekleyip biraz daha 
karıştırın. 
Servis tabağına önce makarnaları koyun. 
Üzerine sırasıyla 1 çay kaşığı tuzu, 
rendelediğiniz hellimi ve 1 çorba kaşığı 
kuru naneyi serpin. En üste de fıstıklı 
tavukları koyup, 10 dakikada Kıbrıs’ın 
meşhur Magarina Bullisini afiyetle yiyin. 

[mutfak]
allI MORlu SalaTa 

1 tane beyaz alabaş
1/3 bağ reyhan
½ kalıp hellim peyniri
1 tatlı kaşığı mavi haşhaş
2 çorba kaşığı zeytinyağı
½ çay kaşığı tuz

Alabaş, turpgillerden inanılmaz bir sebze. Tadı tatlı 
bir turpa benziyor ama “elma mı bu ya?” da dedirtiyor. 
Tek kötü yanı birazcık gaz yapabiliyor. Yazın tatlı tatlı 
kendini hissettirdiği bu günlerde hem yediklerine dikkat 
edenlere hafif bir alternatif hem de kıtır kıtır ama ferah 
bir yaz salatası emrinize amade.

1 adet alabaşın kabuğunu dikkatlice soyun ve küp küp 
doğrayın; kabuğu biraz sert olabiliyor ve ağza gelince 
hoş bir his vermiyor. 1/3 bağ reyhanı kabaca doğrayın ve 
alabaşlarla karıştırın. Yarım kalıp hellimi önce 4 dilim 
olacak şekilde kesin ve hepsini ortadan ikiye tekrar 
kesip 8 tane şerit elde edin. Hellimleri tercihen döküm 
bir tavada altın sarısı renk alana dek kızartın. Alabaş 
ve reyhanın üzerine 1 tatlı kaşığı mavi haşhaşı, 2 çorba 
kaşığı zeytinyağını ve eğer hellim çok tuzlu değilse 
yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın. Üzerlerine 
kızarttığınız hellim şeritlerini de dizince, kıtır kıtır ve 
ferah yaz salatanız hazır.
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[söyleşi]

[54]

“EğEr bir iştE başarılı olmak istiyorsanız 

b
ebek badem Ezmesi’nin kökleri 
sevim Hanım’ın dedesinin 
memleketi bursa mudanya’ya 
uzanıyor. 1904 yılında dedesi 
tarafından kuruluyor ve büyük bir 

aşk vesilesiyle istanbul’a geliyor. “benim 
beybabam müslüman’dı. bursa mudanyalı. 
rahmetli annem de rum’du. beybabam burada 
Haydarpaşa lisesi’nde okurken annem de 
Fener rum lisesi’nde okuyordu. büyük bir 
vapur aşkı onlarınki… Vapurda gelip giderken 
bir arkadaşlıkları oluyor. tabii o yıllarda iki 
ayrı dinden kişinin evlenmesi çok zor. ama 
ikisinin ailesi de bunu gayet hoşgörüyle 
karşılamış ve evlenmişler. Dedem mudanya’da 
badem ezmesi yapıyormuş. sonra beybabamla 
annemin ilişkileri olunca annemin beybabası 
demiş ki ‘gelip bebek’te bir yer açarsanız 
evliliklerini onaylarım’. Çünkü annem de 
arnavutköylü’ymüş. Dedem gelmiş bebek’te 
bir dükkan açmış. annem de meraklıymış 
ve beybabamla beraber bu işi yaparak 
geliştirmişler.” 

bebek’e gideceğini söyleyen bir tanıdığınıza ne sipariş verirsiniz? 
sesinizi duyar gibiyiz. tabii ki, bebek’le özdeşleşen bebek badem 
Ezmesi… bu bir klasiktir. meşhur bebek badem        
           Ezmecisi’ne konuk olduk ve ömrünü dede mesleğine   
                     adamış, 60 yıldır işini aşkla yapan 
                                    sevim işgüder’le sohbet ettik.  

yazı ve fotoğraflar:  Bahar Paykoç

[gelenek]
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“nasıl EVlat sEVgiylE büyütülürsE, iş 
Hayatı Da sEVgiylE gElişir”
Sevim İşgüder, daha bir buçuk yaşındayken maalesef 
babasını kaybediyor. Otuz yaşında dul kalan annesi buu 
işi devam ettirerek dört çocuğunu büyütüyor. Sevim 
Hanım, “Ben ilkokul birinci sınıfta okuldan gelirdim annem 
‘hemen derslerini bitir badem ayıklayacağız’ derdi. Evde 
yapardık” diye anlatıyor. Küçükken annesi çok uzun 
saatler çalıştığı ve annesini göremediği için “dünyada bu 
işi yapmam” diyen Sevim Hanım, annesinin bir rahatsızlık 
geçirmesi üzerine ailesine destek olmak için işe 
koyuluyor: “Annem iyileşemeyince maddi imkanlarımız 
tükendi. Aman annem bunu anlamasın diye ben bu işe 
balıklama girdim. O zaman dükkanımız Rauf Orbay’ların 
binasının alt katında yer alıyordu. Hakikaten belki biraz da 
annemin duaları, belki biraz da benim titizliğim sayesinde 
çok şükür bugünlere geldim. İki ağabeyim vefat etti, biz 
ablamla uzun yıllar burayı geliştirdik ve devam ettirdik.  
2003 yılında ablamı da kaybettim.” Başta istemese de 
sonradan aile işine büyük bir tutkuyla bağlanmış olan 
Sevim Hanım, “Eğer bir işte başarılı olmak istiyorsanız 
o işe aşık olacaksınız. Çünkü nasıl evlat sevgiyle 
büyütülürse, iş hayatı da sevgiyle gelişir” diyor. 

baDEm EzmEsinin sırrı
Peki, yıllardır tadı değişmeyen ve tamamen el emeğiyle 
üretilen meşhur Bebek Badem Ezmesi nasıl yapılıyor? 
Sevim Hanım’dan dinleyelim: “Önce kabuklu bademi 
haşlıyoruz. Kabuklarını ayıklıyoruz. Çok azıcık ısıda çevire 
çevire kurutuyoruz. Rendeliyoruz. Sonra ta dedemin 
zamanından kalma mermer havanımızın içinde, çok az 
miktarda şeker ve su ilave ederek, yine babamdan kalan 
paslanmaz çelik tokmakla dövüyoruz. Bizde hiçbir katkı 
maddesi yok. Hamur haline gelince mermer tezgahlarda 
yoğuruyoruz. Sonra uzun uzun fitiller açıyor, kesiyor ve 
kutulara diziyoruz. Her gün taze çıkar.” Fıstık ezmesini 
de aynı aşamalardan geçerek ürettiklerini belirten Sevim 
Hanım, her ikisinin de epey zahmetli olduğunu söylüyor. 
Uzun hayatının sırrını da titizlik ve işine olan 
düşkünlüğüyle açıklayan Sevim Hanım, badem ve fıstık 
ezmelerinin ham maddesinin çok önemli olduğunu 
söylüyor. Bademi Diyarbakır ve Elazığ’dan, fıstığı 
Antep’ten alıyor. Sevim Hanım’ın badem ve fıstık ezmeleri 
için özel badem ve fıstıklar gerekiyor: “Her yerden 
alamazsınız. Ama hepsi beni bilir. Ben ararım, dünya 

kadar bademleri vardır, ama ‘şu anda size uygun badem 
yok, bulduğumuz zaman haber vereceğiz’ derler. Fıstık 
ezmesini üç fıstığı birbirine karıştırarak yaparım; boz fıstık, 
gül fıstık, kırmızı Antep fıstığı.”
Şimdiye kadar yurt içi ve dışından çok sayıda şube 
ve ihracat teklifi aldığını belirten Sevim Hanım, hiçbir 
zaman bunu istememiş: “Paris’te şubemizi açmak 
isteyen bir petrol kralının teklifini bile kabul etmedim. 
Çünkü elde yetiştiremezsiniz. Ben bu el emeğinin hiç 
değilse kendi sağlığımda devam etmesini istedim.  
Çok iyi yaptığıma inanıyorum. Çünkü neden; Batı’daki 
müesseseler 1800’lerden beri devam eder, bizde dikkat 
edin yok. Mutlaka bir süre sonra makineleşiyor. Tamam, 
gayet tabii bir ülkenin gelişmesi için sanayi yüzde yüz 
gerekli, ama bazı şeylerin, bize ait olan el emeklerinin 
de yaşaması lazım, anlatabiliyor muyum? Türkiye’nin bu 
badem ezmesini yurt dışında da duyurdum. Çok yabancı 
müşterim vardı.”
Bunca yıl sayısız anı biriktiren Sevim Hanım, bunlardan 
birini şöyle anlatıyor: “Rahmetli Ecevit bizim en iyi 
müşterimizdi. Canımız ciğerimizdi. Annemin vefatından 
sonra bu dükkanı açtığımda, herkese davetiye 
yollamıştım. Ecevit, Ankara’dan açılışa gelmişti. Çok 
severdim onu, şimdi öyle insanlar pek kalmadı.”
Doğma büyüme Bebekli olan Sevim Hanım, eski Bebek’in 
de çok farklı olduğunu anlatıyor: “O zaman Bebek bir 
köydü. Şimdi karşıda gördüğünüz hiçbir bina yoktu. 
Sadece denizdi. Evden mayolarımızı giyer, karşıya geçer, 
denize girerdik. Ortadaki fenere yüzerdim, belime de 
bir şeftali bağlardım, fenerde şeftalimi yer, oradan da 
Küçüksu’ya yüzerdim. Halkı da çok farklıydı o zaman.”

“Eski bayramlarDa bayram şEkEri 
alınmaDan EVE giDilmEzDi”
Eski bayram geleneklerinin de kalmadığına işaret 
eden Sevim Hanım, “Bayram namazından çıkılırdı, 
dükkanımızın önü kuyruk olurdu. Çünkü bayram 
şekeri alınmadan eve gidilmezdi. O bayram şekeri de 
esas karışık şekerdi. İçinde lokum, karamela, akide, 
çift kavrulmuş badem şekeri, ayrıca çikolatin ve draje 
olacak. Şimdi bayramlarda herkes bir yere gidiyor. 
Halbuki eskiden ilk gün büyüklerin elleri öpülür, küçükler 
sevindirilirdi. Komşularımıza gider el öperdik, ipek mendil 
içinde para koyarlardı bize… Çok güzeldi o gelenekler. 
Ama yavaş yavaş kayboldular. Ben ona üzülüyorum. 
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[gelenek]

Sizden sonraki nesil hiç bilmeyecek. Çünkü onlara 
anlatacak kişi de kalmayacak. Halbuki Batılılar öyle 
değildir. Bir şekilde yaşatırlar” diyor. 

“bizim EVDE HEp bayram VarDı”
Annesinin ve babasının farklı dinlerden oluşunun 
kendilerine çok büyük kültür kattığını ifade eden Sevim 
Hanım, “Evlenecekleri zaman annem Müslüman olmak 
istemiş. Babam demiş ki kendi dinine hayır etmeyen 
hiçbir dine hayır etmez. Sen dininde, ben dinimde. Bizim 
evde hep bayram vardı. Paskalya gelir yumurta boyanır 
çörek yapılırdı, yılbaşı gelir aynı şekilde. Şeker bayramı 
kutlanır… Ben çok memnunum öyle bir anne ve babadan 
doğduğum için. İyi ki öyle olmuş.” Altmış yıldır işinin 
başında olan Sevim Hanım, hâlâ aktif olarak çalışmaya 
devam ediyor: “Ben işte çok titizimdir. Sadece çalıştım. 
Binde bir seyahat ettim. Burası benim çocuğum, sevgilim, 
kocam, her şeyim… Biraz daha devam ederim. Sonra 
da artık belki biraz tatil yapar, dinlenirim. Zaten burayı 
verirsem herhalde Bebek’te oturmam, çünkü önünden 
geçemem” diyen Sevim Hanım gelecekte güvendiği, 
yapacağına inandığı birine işi devredebileceğini belirtiyor, 
bu özel yer hep yaşasın diye… 

Ben işte çok titizimdir.  
Sadece çalıştım. Binde bir seyahat  
ettim. Burası benim çocuğum, 
sevgilim, kocam, her şeyim…

“DarüşşaFaka bEnim göz bEbEğim”
“Darüşşafaka benim göz bebeğim” diyen Sevim Hanım 
düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Darüşşafaka benim 
çok çok sevdiğim, saygı duyduğum köklü bir müessese. 
Asırlar boyu devam etsin isterim. Gerçekten sevgiyle 
yapılmasa bu kadar devam etmezdi. Darüşşafaka’dan 
ne gençler yetişiyor… Hep bu bağışlarla yetişiyorlar. 
Onun için benim de gelecek için en çok düşündüğüm 
yerlerden biri Darüşşafaka… Orada çok iyi bakılıyor 
insanlar. İsminizi de yaşatıyorlar.” Sevim Hanım, 
Darüşşafakalı öğrencilere de tıpkı kendisi gibi işlerini 
aşkla yapmalarını tavsiye ediyor. “Aşkla... Sevdiğiniz bir 
işi yapacaksınız, başarıya ulaşmak için. Ben her zaman 
bunu yeğlemişimdir.”






