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M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı 

Darüşşafaka Cemiyeti

EĞITIM OLMAZSA 
OLMAZ…

CAY-TAKIMI 22x27.indd   1 08/07/15   17:54

Değerli Okurlar, 
Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 152 yıldır yaşamları değişti-
ren Darüşşafaka olarak bu yıl dikkatleri eğitimin önemine çek-
mek için kolları sıvadık. Grey İstanbul’un gönüllü desteğiyle 
başlattığımız yeni kampanyamızla kamuoyuna; “Bazı harcama-
lar olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz” diye seslendik. 
Kampanyamızla; bazı küçük şeylerden vazgeçerek bir çocuğun 
eğitimine destek olabileceğini, onun hayatında fark yaratabile-
ceğini hatırlatmak istedik. Umuyoruz ki kampanyamız amacına 
ulaşır ve eğitim alanındaki duyarlılığı daha da artırır.
Darüşşafaka, tarihi boyunca öğrencilerine çağın en iyi eğitim 
olanaklarını sunma gayreti içinde olmuştur. Bugün de MEB 
müfredatının yanı sıra öğrencilerimize yeteneklerini keşfedip 
geliştirecekleri farklı eğitim programları sunuyoruz. Örneğin; 
bilimsel düşünme ve yöntem becerisi kazanmaları için Araş-
tırmacı Çocuk Programı, eleştirel düşünme becerilerini geliştir-
meleri için “düşünme eğitimi”, Bakalorya Orta Yıllar Programı 
(MYP) gibi farklı programlar uyguluyoruz. Yine dergimizin iler-
leyen sayfalarında da okuyacağınız gibi öğrencilerimizin ulusal 
ve uluslararası yarışmalara katılımlarını sağlıyoruz. Böylelikle 
hem yaratıcı yönlerini geliştiriyor hem de yarınların rekabetçi 
dünyasına hazırlıyoruz.
Öğrencilerimizin aldığı kaliteli eğitimin ve başarılarının arkasın-
da elbette ki bağışçılarımız var. 152 yıldır bizleri hiçbir zaman 
yalnız bırakmayan bağışçılarımızın ileri yaşlarını sağlıklı, güven-
li, konforlu bir ortamda geçirmeleri için açtığımız Darüşşafaka 
Rezidansları, 18. yılını geride bıraktı. Nasıl ki Eğitim Kurumları-
mız özgün bir eğitim-öğretim modeliyle çocuklarımızı geleceğe 
hazırlıyorsa, Rezidanslarımız da klasik huzurevi anlayışını de-
ğiştiren bir felsefeyle 500’e yakın bağışçımıza hizmet veriyor.
Rezidanslarımızın sakinleriyle yaptığımız sohbetlerde, ken-
dilerini evlerinin konforunda ve emniyette hissettiklerini ifade 
ediyor ve Darüşşafaka’yı aileleri olarak gördüklerini belirtiyor-
lar. Biz de var gücümüzle bunun için çalışıyoruz. Dergimizin 
bu sayısında sizleri, yaşamlarını Urla Rezidans’ta sürdüren üç 
bağışçımızla tanıştıracağız: Hayatlarını eğitime adamış, sayısız 
öğrenci yetiştirmiş, şimdi de Darüşşafaka’nın misyonuna sa-
hip çıkan Prof. Dr. Sacide-Ümit Gazilerli çifti ile yine eşi Leyla 
Hanım’la rezidansımızda yaşamayı seçen Yaman Karakurt...
Deniz ticareti hukuku alanında bir otorite olan, hem rezidans 
hem de vasiyet bağışçımız, hukukçu Nuri Bülent Sözer de der-
gimizin konukları arasında…
Son olarak sağlıklı ve mutlu bir ağustos ayı geçirmenizi diliyor 
ve 1 Eylül Salı günü TİM Show Center’da düzenleyeceğimiz 
2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde sizleri de 
aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek 
istiyorum.
İyi okumalar.
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Darüşşafaka 
Rezidansları’nda Anneler 
Günü, özel bir programla 
kutlandı.
Program kapsamında; 
Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilleri 
Fırat Tekin ile Adnan 
Dovan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hakan Tahiroğlu, 
Tunçer Gömeçli, Bülent 
Topbaş, Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Can İplik, 
Darüşşafaka Lisesi Müdürü 
ve Kampüs Koordinatörü  
Nevzat Kulaberoğlu ile 
Darüşşafaka Ortaokulu 
1. sınıf öğrencileri, 
10 Mayıs Pazar günü 
İstanbul’da bulunan üç 
rezidansı ziyaret etti. 
Duygusal anların yaşandığı 
etkinlikte Darüşşafakalı 
öğrenciler, Darüşşafaka 
Rezidansları’nda yaşayan 
bağışçılara hazırladıkları 
küçük armağanları  
takdim etti.

DARÜŞŞAFAKA AILESI, ANNELER GÜNÜ’NDE 
REZIDANSLARDA BULUŞTU

IŞIL DILEK’TEN 
ÖĞRENCILERE  
YILBAŞI HEDIYESI
Darüşşafaka Cemiyeti’nin bağışçısı ve Urla Rezidans 
sakini Işıl Dilek, 2012 yılından bu yana ördüğü berelerle 
her yılbaşı öncesinde Darüşşafaka öğrencilerini 
sevindiriyor. Bu yıl da ortaokul 1. sınıf öğrencileri için 
116 adet bere örerek öğrencileri mutlu eden Işıl Dilek’in 
bugüne dek Darüşşafakalı öğrenciler için ördüğü 
berelerin sayısı 226’ya ulaştı. 

Yardımsever yönünü, Darüşşafaka misyonuna olan 
gönülden bağlılığıyla birleştiren Işıl Dilek, çocukları çok 
sevdiğini ve küçük şeylerle de olsa çok sayıda çocuğa 
ulaştığını bilmenin kendisini manevi olarak tamamladığını 
ifade etti. Dilek, berelerinin ulaştığı çocukları birebir 
görmese bile yüzlerinde oluşan gülümsemeyi 
hissedebildiğini ve bu hissin içini ısıttığını kaydetti.

Urla Rezidans bağışçıları, Darüşşafaka 
Ortaokul 1. sınıf öğrencilerine karne 
hediyesi olarak kendi elleriyle kitap 
ayraçları hazırladı. Yaşamlarını Urla 
Rezidans’ta sürdüren Darüşşafaka 
bağışçıları, Sosyal Hizmet Uzmanı 
Duygu Kaptanoğlu, Psikolog Nuray 
Karataş ve Hobi Öğretmeni Melodi 
Sakızlı eşliğinde 2014-2015 eğitim 
ve öğretim yılını bitiren Darüşşafaka 
Ortaokulu ortaokul 1. sınıf öğrencileri 
için rengarenk kitap ayraçları yaptı.

[rezidans’tan haberler]
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DARÜŞŞAFAKA, 
BAĞIŞÇILARININ 
AZIZ RUHLARI IÇIN 
MEVLIT OKUTTU
Darüşşafaka Cemiyeti, 152 yıldır 
bağışlarıyla çocuklarımıza bir gelecek 
armağan eden ve artık aramızda olmayan 
bağışçılarının, Darüşşafaka’ya hizmeti 
geçenlerin ve bütün şehitlerimizin aziz 
ruhları için, 13 Temmuz 2015 Pazartesi 
günü (Kadir Günü) öğle namazından 
sonra Erenköy Galippaşa Camii’nde, 
İlahiyatçı Dr. Hüseyin Saraç, Hafız Mehmet 
Yüksel, Mustafa Erşahin, Muhammet Sait 
Arıcan ve Mehmet Sönmez tarafından 
Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu ve 
indirilen Hatm-i Şerif’in duası yapıldı.

URLA REZIDANS 
BAĞIŞÇILARINDAN 
KARNE HEDIYESI
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DARÜŞŞAFAKA, VEFATININ 22.YILINDA 
BAĞIŞÇISI ZEYNEP OYVAR’I ANDI

DARÜŞŞAFAKA ÇOCUK 
KOROSU, URLA REZIDANS’TAYDI

Bağışlarıyla Darüşşafaka’ya 
güç katan Zeynep Oyvar, 
vefatının 22. yılında törenle 
anıldı. Ölüm yıldönümü olan 
13 Temmuz’da Darüşşafaka 
Yakacık Rezidans’ta 
düzenlenen anma törenine 
Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Fırat Tekin, Türk Kızılay Şişli 
Şubesi Zeynep - Nedim 
Oyvar Huzurevi Müdürü 
Fisun Altındağ, Darüşşafaka 
bağışçıları ve çalışanları katıldı.

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 
20 Haziran’da düzenlenen Mozart Akademi 
İzmir 1. Polifonik Korolar Festivali’ne katılan 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Çocuk Korosu, 
aynı gün Darüşşafaka Urla Rezidans’ta da 

bir konser verdi. Urla Rezidans bağışçılarının 
ilgiyle dinlediği konserden sonra Darüşşafakalı 
öğrenciler, bağışçılarla birlikte akşam yemeği 
yedi. Etkinliğe, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Fırat Tekin de iştirak etti.

[rezidans’tan haberler]
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Zeynep Oyvar kimdir?
2. Abdülhamid’in Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın gelini, merhum 
Mahmut Nedim Oyvar’n eşi olan Zeynep Oyvar, 1898 yılında doğdu. 
Darüşşafaka’ya ilk bağışını 1959 yılında eşinin vasiyetini yerine 
getirmek üzere yaptı ve  o yıl 50.000 TL bağışladı. 1970 yılında da 
Darüşşafaka Kız Koleji inşasında kullanılmak üzere 100.000 TL 
bağışladı. 1988 yılında ise Yakacık Rezidans’ın arsasını Darüşşafaka’ya 
bağışlayan Oyvar, bu bağışıyla Darüşşafaka’nın “Rezidanslar Projesi”ni 
hayata geçirmesine olanak tanıdı. 13 Temmuz 1993 tarihinde hayata 
veda eden Oyvar’ın adı Darüşşafaka Yakacık Rezidans’ta yaşatılıyor. 

Birlikte yenilen 
yemeğin ardından 

Darüşşafaka 
ailesinin üyeleri,  

canlı müzik 
eşliğinde keyifli 

bir akşam geçirdi. 
Darüşşafaka’nın 

152. yılı kapsamında 
Cemiyet’in 

kurucularından 
Sakızlı Ahmet Esat 

Paşa’nın İzmir 
Basmane’de yer 

alan kabri de Urla 
Rezidans Kurum 

Müdürü Serap 
Kırcı ve bağışçılar 
tarafından ziyaret 

edildi.

Türkiye’nin eğitim 
alanındaki ilk sivil toplum 
kuruluşu Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin 152. yaşı, 
30 Mart’ta Urla Rezidans’ta 
düzenlenen etkinlikle 
kutlandı. Etkinliğe; Urla 
Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek, Urla Belediye 
Başkanı Sibel Uyar, Urla 
İlçe Emniyet Müdürü 
Oğuzhan Şahin, Urla Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü 
Burhanettin Karabulak, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdür Yardımcısı 
Metin Kurşun’un yanı 
sıra yaşamlarını Urla 
Rezidans’ta geçiren 
Darüşşafaka bağışçıları 
katıldı.

DARÜŞŞAFAKA’NIN 152. YAŞI 
URLA REZIDANS’TA KUTLANDI
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[rezidans’tan haberler] [cemiyet’ten haberler]
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YAŞA DEVAM PLATFORMU ILE KUŞAKLAR BULUŞTU
Darüşşafaka rezidans bağışçıları 
ile Darüşşafaka Ortaokulu 1. sınıf 

öğrencileri, 11 Haziran’da Beykoz 
Komşuköy’de “Yaşa Devam’la Yazı 
Karşıla” etkinliğinde bir araya geldi.

Şahenk inisiyatifi çatısı altında 
Türkiye’de iyi yaşlanma 

konusunda hayata geçen ilk sosyal 
platform olan Yaşa Devam’ın 

organizasyonunda buluşan  
Darüşşafaka’nın bağışçıları ve 

öğrencileri, gün boyu birbirinden 
ilginç etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Padişah fermanıyla 30 Mart 1863 tarihinde 
kurulan ve ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil 
toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
152. yaşı, 31 Mart’ta TİM Gösteri Merkezi’nde 
Darüşşafakalı öğrenci ve öğretmenlerin 
hazırladığı özel bir törenle kutlandı.  
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticileri, 
öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve Darüşşafaka 
bağışçılarının katıldığı törende, öğrenciler 
birbirinden özel performanslar sergiledi ve kendi 
eğitimle değişen yaşam öykülerini konuklarla 
paylaştı. Törende konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Talha Çamaş, öğrencilere şöyle 
seslendi: “Siz, yeryüzünde benzeri olmayan bir 
eğitim kurumunda okuyorsunuz. Darüşşafaka, 
öğrencilerine sadece iyi eğitim fırsatı değil, aynı 
zamanda her zaman birbirinin yanında olan, 
rekabetin ya da art niyetin kapısından giremediği, 
büyük ve saygın bir aileye sahip olma fırsatı da 
sunuyor. İşte bu nedenle Darüşşafakalı olmaktan 
hep gururlanın!”

NICE NICE 152 YILLARA 

DARÜŞŞAFAKA
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Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Sait Faik 
Abasıyanık’ın anısına her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik 
Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın 61’incisi Jüri Başkanı Doğan 
Hızlan, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Talha Çamaş ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
Genel Müdürü Ahmet Salcan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. 
Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın bu 
yılki kazananı “Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü-Beni Unutma 
Dörtlemesi 1” kitabının yazarı Bora Abdo oldu.

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması 
yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve 
sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan 
Darüşşafaka Cemiyeti, 8,64 olan notunu 2015 yılında 9,08’e 
yükseltti. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası 
Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin 
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi 
Metodolojisine uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde 
Darüşşafaka Cemiyeti, bu kez 10 üzerinden 9,08 puan aldı. 
Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 
üzerinden 8,4; 2014 yılında ise 8,64 puan almıştı.

61. SAIT FAIK HIKAYE ARMAĞANI 
YAZAR BORA ABDO’NUN OLDU

DARÜŞŞAFAKALILAR 
KITAPCAN’LA OKUYOR

ENBE ORKESTRASI 
ŞARKILARINI 

DARÜŞŞAFAKALI 
ÇOCUKLAR IÇIN 

SESLENDIRDI!

DARÜŞŞAFAKA KURUMSAL YÖNETIMDE NOTUNU 9,08’E YÜKSELTTI

KAMUOYU 
ÖNDERLERI, 
DARÜŞŞAFAKA 
IÇIN BULUŞTU

Darüşşafaka Lisesi 1970 mezunu, duayen bankacı 
Bülent Şenver’in kurucusu olduğu Herkese Kitap 
Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Kitapcan Velilerini 
Arıyor” kampanyası, Darüşşafaka öğrencilerine 
diledikleri kitapları satın alma mutluluğu yaşatıyor.  
Öğrenciler, her ay 30 TL para yüklenen kartlarıyla D&R 
mağazalarında diledikleri kitabı alabiliyor.
Öğrencilerin kitap sevgisini körüklemeyi amaçlayan 
kampanya, eylül ayından bu yana Darüşşafaka’da 
okuyan tüm 5. sınıf ile 6. sınıf  öğrencilerini, Kitapcan 
kartı sahibi yaptı. 7. sınıflarla devam edecek 
kampanya, yeni destekçilerle tüm Darüşşafaka 
öğrencilerini kart sahibi yapmayı hedefliyor.

Darüşşafakalıların Kitapcan Velileri:
Garanti Bankası A.Ş. – 5A Sınıfı
Aktif İleti ve Kurye Hizm. A.Ş. - 5B Sınıfı
Axa Sigorta A.Ş. – 5E Sınıfı
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. – 5C Sınıfı
Ekol Lojistik A.Ş. – 5D Sınıfı
Rotary 2420 Bölge Federasyonu – 6A Sınıfı
Asuman Güreli ve Yekta Gerali Arkadaşları – 6B Sınıfı
Darüşşafaka Lisesi 1970 dönemliler - 6C Sınıfı
Darüşşafaka Lisesi 1982 dönemliler - 6D Sınıfı
Darüşşafaka Lisesi 1969 dönemliler ve yurt dışında 
yaşayan Darüşşafakalılar - 6E ve 6F Sınıfı
Darüşşafaka Lisesi 1980 dönemliler - 6G Sınıfı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın gelenekselleşen bağış 
konserinde bu yıl ENBE Orkestrası sahne aldı. ENBE 
Orkestrası’na Betül Demir, Burcu Güneş, Erdal Çelik, 
Hayyam, Işın Karaca, Ziynet Sali ve genç yetenekler eşlik 
etti. Konserde Darüşşafakalı öğrenciler ve sanatçılar birlikte 
‘’We are the world’’ parçasını seslendirdi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek 
Danışma Kurulu’nun 17. toplantısı, 
21 Şubat’ta, 18. toplantısı ise 
23 Mayıs’ta Zekeriya Yıldırım’ın 
başkanlığında yapıldı. 
17. toplantı, YDK’nın yeni üyeleri; 
Garanti Bankası Eski Genel Müdür 
Yardımcısı Tolga Egemen, makine 
mühendisi Sevhan Gök Kahya, 
Google CEO’su Bülent Hiçsönmez 
ve İstanbul Sanayi Odası Eski 
Yönetim Kurulu Başkanı, GTE 
Endüstri Sistemleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi’nin 
takdimiyle başladı. Ardından söz 
alan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,  
1 Ocak itibarıyla Genel Sekreterlik 
görevini üstlenen Pelin Kabalak’ı, 
üyelerle tanıştırdı. Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski 
Üyesi Beşir Özmen ile Darüşşafaka 
Cemiyeti Eski Genel Sekreteri 
Ahmet Buldam’ın üyeliğiyle 
büyümeye devam eden Yüksek 
Danışma Kurulu’nun 18. toplantısı 
ise 60’a yakın kamuoyu önderini 
Darüşşafaka için bir araya getirdi. 
Grey İstanbul Ajansı’nın gönüllü 
desteğiyle hazırlanan yeni iletişim ve 
bağış kampanyası için çekilen kamu 
spotu ilk kez gösterildiği toplantı, 
19. YDK’nın 24 Ekim’de yapılması 
kararıyla sona erdi.

[cemiyet’ten haberler]
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Darüşşafaka’ya bağışta bulunarak 
çocukların yaşamlarının eğitimle 
değişmesine ve geleceğinin 
aydınlanmasına katkıda bulunan 
hayırseverlere sertifika ve plaketleri 
törenle sunuluyor. Babası veya annesi 
hayatta olmayan, maddi durumu 
yetersiz ve başarılı öğrencilere ortaokul 
1. sınıftan üniversiteye kadar tam 
burslu, yatılı, kaliteli eğitim olanağı 
sağlayan Darüşşafaka’ya destek veren 
Nejdet Baysan, Borusan Otomotiv, 
Alpar Kal Dadaşbilge, Darüşşafaka 
1966 - 1974 Dönemi, E. Hakan 
Kabalak, Meral Muhayeş, Tera Menkul 
Değerler A.Ş., Ekol Lojistik, YKK Metal 
Ve Plastik Ürün. San. Tic. A.Ş.’ye 
sertifika ve plaketleri törenle sunuldu.

ANKARA’DA TANITIM ETKINLIĞI
152 yıldır eğitimle yaşamları 
değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, 
okul ve rezidansların tanıtımı 
kapsamında 12 Haziran’da Ankara 
Cer Modern’de tanıtım etkinliği 
düzenledi.
Cemiyet, bağışçı ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 
Türkiye Polifonik Korolar Derneği 
Dernek Korosu ve Gençlik 
Korosu sahne alırken, katılımcılar 
Darüşşafaka öğrencilerinden Defne 
Hadiş ile 2012 mezunu Çağdaş 
Torbacıoğlu’nun resim ve fotoğraf 
sergisini de ziyaret etme fırsatı buldu.

[cemiyet’ten haberler]

[15][14]

DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCILER 
VELILERINI ARIYOR

BAZI HARCAMALAR OLMASA DA OLUR AMA 

EĞITIM OLMAZSA OLMAZ!
Darüşşafaka, bir buçuk asırdır toplumun 
her kesiminin desteğiyle, babası ya da 
annesi hayatta olmayan, maddi durumu 
yetersiz çocuklara eğitim imkanı sunarak, 
onlara yeni bir yaşam armağan ediyor. 
Köklü eğitim kurumu, bu sene de Grey 
İstanbul’un gönüllü desteğiyle yepyeni ve 
ses getirecek bir bağış kampanyasına imza 
atıyor. Kampanyanın gönüllü destekçilerinden 
biri de ünlü şarkıcı Yalın... Sanatçı, “Olmasa 
da Olur” adlı parçasının bu kampanyanın 
şarkısı olmasını sağlarken hazırlanan reklam 
filminin de seslendirmesini üstlendi. Arda 
Türkmen, Serdar Kuzuloğlu ve Zeynep Tosun 
gibi isimlerin de destek verdiği kampanya 
kamuoyuna, “Bazı harcamalar #OlmasadaOlur 
ama eğitim olmazsa olmaz” diye sesleniyor.



[söyleşi]
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[eğitim kurumları’ndan haberler]
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DARÜŞŞAFAKALI GENÇ ARAŞTIRMACILAR 
ARAŞTIRMALARINI SUNDU

Araştırmacı Çocuk 
Merkezi ve Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları iş 
birliğinde 2010 yılından 
beri yürütülen Araştırmacı 
Çocuk Programı’nın 2014-
2015 Eğitim-Öğretim 
yılındaki çalışmaları, 3 - 5 
Haziran 2015 tarihlerinde 
gerçekleşen Araştırmacı 
Çocuk Öğrenci Sunum 
Günleri ile tamamlandı.

ŞAHIN MURAT 
KOCAR, BIR YIL 
ALMANYA’DA 
OKUYACAK
Almanya’nın Xanten 
şehrinde faaliyet gösteren 
Stiftsgymnasium, bu yıl da 
Türkiye’den bir Darüşşafakalı 
öğrenciyi kabul etti. “Avrupa 
Sınıfı” isimli öğrenci değişim 
programını uygulayan okul, 
tüm dünyadan 8; Türkiye’den  
1 öğrenci seçti. 
Darüşşafaka’nın, söz konusu 
programla ilgili üst üste 4 yıl 
göstermiş olduğu başarının bu 
yılki tekrarını 9. sınıf öğrencisi 
Şahin Murat Kocar sağladı.
Şahin Murat Kocar, 10. 
sınıf eğitimini Xanten, 
Stiftsgymnasium’da 
sürdürecek.

Darüşşafaka Ortaokulu 1. ve 2. sınıf öğrencileri, 22 Mayıs’ta yapılan 
6. Okulistik Sınavı’nda genel ortalamada Türkiye 1.’si oldu. 
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce 
derslerinden oluşan Okulistik Sınavı’na; ortaokul 1. sınıf düzeyinde 
Türkiye genelinde 523 okuldan 40.766 öğrenci, ortaokul 2. sınıf 
düzeyinde ise Türkiye genelinde 525 okuldan 39.196 öğrenci katıldı. 
Darüşşafaka Ortaokulu 1. ve 2. sınıf öğrencileri kendi seviyelerinde 
Türkiye 1.’si olarak son Okulistik Sınavı’nı başarıyla tamamladı. 14 
Nisan’da yapılan 5. Okulistik Sınavı’nda 932 okul arasında genel 
ortalamada 1. olan ortaokul 2. sınıflar, bu dönem ikinci kez aynı 
başarıya imza atmış oldu. Ayrıca ortaokul 1. sınıflardan Sudem 
Karaköse, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye 1.’si oldu.

OKULISTIK SINAVI’NDA 
BIRINCILIK

BAYER’IN ‘KENT IÇIN 
BILIM YARIŞMASI’NDAN 

2 ÖDÜL

BAYER tarafından lise öğrencilerini fen ve bilim 
alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek 
ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak 
amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen Science 
for a Better Life - Kent için Bilim Yarışması’nda 
finale kalan on proje arasında, Darüşşafaka 11. 
sınıf öğrencilerine ait üç proje yer aldı. “Kent 
için bilim” ana temasının altında adaylardan 
kent yaşamını kolaylaştıracak ve vatandaşların 
gündelik ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla 
yapılabilecek yenilikçi çalışmalar ortaya koydukları 
projeler oluşturmaları istendi. Projeler “özgünlük”, 
“bilimsel yöntem”, “ yararlılık”, “uygulanabilirlik”, 
“sunum” ve “sonuç” kriterlerine göre 
değerlendirildi. 14 Nisan’da gerçekleştirilen jüri 
sunumları sonunda Darüşşafakalı Ecem Sekban 
ve Ahmet Cüce’nin, öğretmenleri Dünya Yılmaz 
danışmanlığında hazırladığı “Gençler uyansın 
işe gitsin, yaşlılar rahat etsin” isimli projesi 
ikincilik, Özkan Serkek ve Nuriye Varoğlu’nun 
öğretmenleri Metin Korkmaz danışmanlığında 
hazırladığı “Yolun elektriksel direncini kullanarak 
yol durumunu tespit etmek’’ isimli projesi ise 
üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

2015 DARÜŞŞAFAKA 
SINAVI SONUÇLARI
152 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” 
misyonuyla yaşamları değiştiren 
Darüşşafaka’nın 2015 sınav sonuçları belli 
oldu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş 
Sınavı, 31 Mayıs 2015 Pazar günü 21 il 
merkezinde gerçekleştirildi. Sınava 2.289 
aday başvurdu ve 2.114 aday katıldı. Asil 
listede 120, I. yedek listede 25 ve II. yedek 
listede 25 aday yer alıyor.

DARÜŞŞAFAKA’NIN 
SANATLA IFADESI

Darüşşafaka Ortaokulu 
8. sınıf öğrencisi Defne 
Hadiş’in serbest teknik resim 
çalışmaları ile Darüşşafaka 
Lisesi 2012 yılı mezunu 
Çağdaş Torbacıoğlu’nun 
objektifinden yansıyan 
fotoğraf karelerinin yer aldığı 
karma resim ve fotoğraf 
sergisi,19-26 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul Galata’daki 
GaleriBu’da sanatseverlerle 
buluştu. Dekor tasarımı ve 
mekân düzenlemesi, yine 
2012 mezunu Tuğba Eke 
tarafından yapılan sergide; 
1863 yılından bu yana babası 
veya annesi hayatta olmayan, 
maddi durumu iyi bir eğitime 
olanak tanımayan, yetenekli 
öğrencilere tam burslu ve yatılı 
eğitim olanaklarını tanıyan 
Darüşşafaka’daki yaşamın 
kapıları aralandı.

Tuğba Eke, Defne Hadiş ve 
Çağdaş Torbacıoğlu...



[söyleşi]
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[eğitim kurumları’ndan haberler]
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Darüşşafaka Lisesi 141. Dönem öğrencileri, 22 
Haziran’da Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Darüşşafaka’nın 
1965 mezunlarına da anı diplomalarının takdim edildiği 
törende, genç mezunlara son derslerini Darüşşafaka 
Yüksek Danışma Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Nilüfer 
Eğrican verdi.
Darüşşafaka’nın yeşil-siyah kapısından içeri 10 yıl önce 
giren 79 öğrencinin uğurlandığı törene; Darüşşafaka 
Cemiyeti ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yöneticileri, 
1965 yılı mezunları, öğrenciler, öğretmenler, 
Darüşşafakalılar, veliler ve bağışçılar katıldı.

141. DÖNEM ÖĞRENCILERI  
YUVADAN UĞURLANDI

DARÜŞŞAFAKA, SU KAŞIFI 
PROGRAMI’NDA TÜRKIYE BIRINCISI
Ülkemizin 4 ilinden 100’e yakın okulun katıldığı “Su Kaşifi-Water Explorer” Programı’nda, 7. 
sınıf öğrencilerinden oluşan ‘DaçKaşiF’ isimli grup, öğretmenleri Nihal Güneş ve Azize Şen 
rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye birincisi oldu.
DaçKaşiF çalışmalarıyla, Darüşşafaka’yı önce Su Festivali düzenleme hakkı kazanan ilk  
12 okul arasına, sonra da ilk beş okul arasına yerleştirdi. Beş okulun katıldığı ve 15 Haziran’da 
gerçekleşen finalde ise DaçKaşiF, Türkiye birincisi oldu ve programın yürütüldüğü 11 ülke 
arasında yapılacak Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.  

İlki geçtiğimiz sene Darüşşafaka’nın ev sahipliğinde 
ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Stanford 
Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenen “Bilgisayar 
Yaz Kampı”nın ikincisi, 17-30 Haziran tarihleri 
arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 
Yazılım Mühendisi Prof. Nick McKeown ve eşi Asena 
McKeown’un (DŞ’91) organizasyonunda düzenlenen 
programa, Darüşşafaka Lisesi’nden 20 öğrenci ve 2 
öğretmen katılarak, java programlama eğitimi aldı ve 
bireysel proje hazırladı.

2. STANFORD ÜNIVERSITESI 
BILGISAYAR YAZ KAMPI TAMAMLANDI
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TÜBITAK 46. 
ARAŞTIRMA 
PROJELERI 

YARIŞMASI’NDA 
DARÜŞŞAFAKA’DAN 

2 PROJE AVRUPA 
BÖLGESI BIRINCISI

‘TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri 46. Araştırma Projeleri Yarışması’na 
Darüşşafaka’yı temsilen katılan iki proje de Avrupa Bölgesi birincisi 
olarak, Ankara’da mayısta yapılan Türkiye finallerine katılmaya hak 
kazandı. Oya Lebibe Alemdar’ın rehberliğinde, 11D sınıfından Seher 
Kurtuluş ve Tuğçe Köktürk’ün hazırlamış olduğu “Korunan Bellek” adlı 
tarih projesi, Avrupa Bölgesi’nden katılan 111 proje içinden Avrupa 
Bölge birincisi seçildi. Canan Öztürk’ün rehberliğinde, 11B sınıfı 
öğrencilerinden Nisa Nur Köşgen ve Pelda Kaplan’ın hazırladıkları 
matematik projesi “3 ve 4 Boyutta Küp Kesitleri” ise Avrupa 
Bölgesi’nden katılan 80 proje içinden Avrupa Bölge birincisi oldu.

TÜBITAK BU BENIM ESERIM SERGISI’NDE 

DARÜŞŞAFAKA’DAN IKI PROJE
Milli Eğitim Bakanlığı ve 
TÜBİTAK tarafından yürütülen 
“Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 
Matematik ve Fen Bilimleri 
Proje Yarışması (X. Bu Benim 
Eserim)” Bölge Bilim Kurulu 
değerlendirmesi sonucunda, 
Darüşşafaka’dan Dudunur 
Özdamar’ın hazırladığı “Sera 
Etkisi ile Su Isıtan Hortum” ve 
Elif Naz Kırmızıyüz’ün hazırladığı 
“Optik Maser Voltmetre” 
projeleri, 5-6 Mayıs 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
bölge sergisine katılmaya 
hak kazandı. Projelerin 
danışmanlığını Fen Bilgisi 
Öğretmeni Serkan Aslan yaptı.

[eğitim kurumları’ndan haberler]
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 
2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Kapanış Töreni, 12 Haziran’da TİM 
Gösteri Merkezi’nde yapıldı. 
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs 
Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu, 
“Sevgili öğrencilerim, hepiniz çok yoğun 
çalıştınız. İyi ve uzun bir tatili hak ettiniz. 
Lütfen tatilinizi iyi değerlendirin, iyi 
dinlenin, dönüşte Haziran 2016’ya kadar 
yetecek enerji ve motivasyonu depolayın. 

Çok okuyun ve eğer imkanınız olursa bir 
dönem de çalışın” dedi.
Ardından Darüşşafakalı öğrencilere 
seslenen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Size 
baktığımda, neyi hayal ediyorsa onu 
gerçekleştirmek için planlı çalışan, 
özgüvenli, çok yönlü gençler görüyor 
ve çok gururlanıyorum. Şunu hep 
hatırınızda tutun: Sizlerin başarısı bizlerin 
en büyük mutluluğu ve ödülü… Sizler 
bizim geleceğimiz, gururumuz, her 
şeyimizsiniz” diye konuştu.
 Fettah Aytaç Ödülleri, Nazıma Antel 
Ödülleri, Cihat Örge- Halit Ziya 
Yılmayan Sosyal Sorumluluk Ödülü’nün 
yeni sahiplerini bulduğu törende, 
Darüşşafaka’ya 42,5 yıl emek veren 
ve bu eğitim - öğretim yılı sonunda 
emekliye ayrılan Kemal Özkan’a, Nevzat 
Kulaberoğlu, Talha Çamaş ve Zekeriya 
Yıldırım birlikte bir teşekkür plaketi 
takdim etti. 

DARÜŞŞAFAKA’DA BIR DERS 
YILI DAHA SONA ERDI

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Samsung Multi Channel 
Developers iş birliğinde gerçekleştirdiği “Samsung Geleceğin 
Mucitleri” projesi, kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem 
veren, yaratıcı bir kuşak yetiştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.
Projeye; Darüşşafaka öğrencilerinden Doğa Tenekeci 
ve Fatma Caner, projenin koordinatörlüğünü üstlenen 
öğretmenleri Serkan Arslan’la katıldı.
“Samsung Geleceğin Mucitleri” İkinci Bilim Yarışması’nda 
ilk ona girmeye hak kazanan projeler, 18 Mart’ta jüri 
tarafından belirlendi. Daçkalıların, valiz taşıyanların oturarak 
dinlenmelerine olanak sağlayan projeleri “Ayakta Kalma”, ilk 
on projeden biri oldu.

SAMSUNG GELECEĞIN MUCITLERI ARASINDA 
DARÜŞŞAFAKALILAR DA VAR!
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Sacide ve Ümit Gazilerli çifti, iki buçuk yıldır Urla Rezidans’ta yaşıyor. Hayatları 
boyunca çok kıymetli anılar biriktiren Gazilerli çifti, artık anılarını biriktirmeye evleri 
gibi gördükleri Darüşşafaka Rezidans’ta devam ediyor. Kendilerinden hem hayat 
hikâyelerini dinledik hem de çok sevdikleri Urla’da bir günlerini anlatmalarını istedik.

I
ki buçuk yıldır eşi Ümit Gazilerli’yle Urla 
Rezidans’ta yaşayan Sacide Gazilerli, 
Eskişehir’de dünyaya geliyor. Bütün eği-
timini, akademik kariyerini Ankara’da ta-
mamlayan Gazilerli için Heybeliada özel 

bir öneme sahip. Çünkü okul kapanır kapan-
maz Ada’ya giden Sacide Hanım’ın çoçukluğu-
na dair en güzel anıları burada geçmiş. Mesela 
Ada’da İsmet İnönü’nün balıklama denize atla-
malarını tebessümle anlatıyor: “Emekli denizci 
olduğu söylenen bir yardımcısı vardı. İnönü ka-
yıkla plaja gelirdi. Evvela koruması atlardı. On-
dan sonra İnönü atlardı’’ diyor. Ankara Üniver-
sitesi Fen Fakültesi’nden mezun olan Sacide 
Hanım, Histoloji Embriyoloji Profesörü. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Fırat Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni kurmayı üstlenmesiyle, Fırat 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda yer 
alıyor: “Hiç tanımadığım bu çevre o kadar çok 
hoşuma gitti ki… Elazığ insanı çok iyi, ne söy-

lesem ‘başım gözüm üstüne hocam’ derlerdi.’’ 
diye anlatıyor o günlerini…

“URLA REZIDANS’I PROJE 
HALINDEYKEN BILIYORDUK”
Sacide Hanım Darüşşafaka Rezidans’a geliş 
süreçleriyle ilgili ‘’Urla’yı çok seviyoruz. Burayı 
da proje halindeyken biliyorduk. ‘Böyle bir yer 
yapılıyor, geliriz’ diyorduk. İki buçuk yıl önce 
ben ayağımı kırınca da işlemleri başlattık. Gel-
dik Darüşşafaka Rezidans’a” diyor. Ümit Bey 
ve Sacide Hanım boş durmayı sevmeyen, fark-
lı hobilerle uğraşan bir çift. Mesela Ümit Bey, 
tezhiple uğraşıyor. Sacide Hanım da bir dönem 
tezhip çalışmış ama konulu resmi daha çok 
sevdiği için minyatüre yönelmiş. 

“HAYATIM BOYUNCA HIÇ YALNIZ 
KALMADIM”
Ümit Bey’in hayatı ise Samsun’da başlıyor. As-

Sacide- Ümit Gazilerli

“BURASI BIZIM IKINCI EVIMIZ’’

[yaşam Urla Rezidans]

yazı Hatice Tunç fotoğraflar Gökhan Değirmenci
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Sacide ve Ümit Gazilerli ile nikah şahitleri Prof. Dr. Kamile 
Şevki Mutlu ve Prof. Dr. Nurettin Günay. Kamile Şevki 

Mutlu,  Atatürk’ün Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e 
naklinde tabutunu açan ve tespitini yapan hekimdir. 

lında ailesi Kavala’dan göç ediyor Samsun’a. Babası 
Yunan Parlamentosu’nda Türkleri temsil eden Parla-
menter ve tütün tüccarı olan Ümit Gazilerli’nin dedesi 
de Kavalalı Mehmet Ali Paşa Medresesi’nin baş mü-
derrisiymiş o yıllarda. Ailesi, 1924 yılında Lozan Ant-
laşması nedeniyle mübadeleyle Türkiye’ye göç etmek 
zorunda kalıyor. Ümit Bey üniversiteyi, İstanbul Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyor. Hayatın-
da üç kişinin etkili olduğunu söylüyor Ümit Gazilerli: 
Ablası, eniştesi ve İngilizce öğretmeni… “İngilizce ho-
cam bana hobiyi öğretti. Boş durmamayı, bir şeyler-
le meşgul olmayı… Hayatım boyunca ben hiç yalnız 
kalmadım, bir yığın da hobim oldu.’’ diyor. “Devamlı 
okudum. Ortaokulda mandolin çalmaya başladım. 
Üniversitede okurken iki yıl konservatuvara gittim. Bir 
arkadaşım baleye yazdırmış adımı… Girdim, o giriş… 
Altı sene bale yaptım.” Ümit Bey’in bale yılları ayrı bir 
yazı konusu aslında… Kendisi o yılları şöyle anlatıyor: 
“Bütün resitallere ben girdim. Çünkü balet o dönem-
de sayılıydı. Güzel bale yapıyordum. Müzik sevgim 
hep devam etti. Ama müzik mi bale mi derseniz, bale 
derim. Çünkü balenin içinde müzik zaten var. Bir ara 
baleden ayrılmayı düşündüm, hocam bana dedi ki 
‘sana tavsiyem bale... Yapmasan bile güzel bir bale 
seyircisi olursun.’ Hakikaten düşündüm ben tüm ku-
rallarını öğrendiğim baleyi seyrettiğim zaman zevk 
alırım. Devam ettim nitekim.” Sacide Hanım da araya 
giriyor: “Güzellik kraliçeleriyle bile bale yapmış!”

“Bizim şansımız, 
Darüşşafaka bize geldi”
Ümit Bey, “Ben kırk bir yıl çalıştım, eşim otuz altı yıl çalıştı. Emekli olduk, Urla’ya yerleştik. 
Urla’da birgün karşımıza Darüşşafaka tabelası çıktı. Ben burayı kademe kademe araştırmaya, 
incelemeye başladım. Burası yapıldı. Geldim gezdim. Sacide ‘daha erken’ diyordu. Ayağı 
kırılınca her şeyimizi buraya bağışladık. Bizim şansımız, biz Darüşşafaka’ya gitmedik 
Darüşşafaka bize geldi. Darüşşafaka aracılığıyla çocukların eğitimine katkıda bulunuyoruz. 
Bizim çocuğumuz yok, Darüşşakafalı çocukları çocuğumuz gibi görüyoruz” diye anlatıyor.

“BURADA RAHATIZ”
BURADAKİ HAYATLARINI SORDUĞUMUZDA ÜMİT BEY, “BURADA RAHATIZ. ARADA  
EVİMİZE DE GİDİYORUZ” DİYOR. DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI’YLA İLGİLİ DE  
ÜMİT BEY ŞUNLARI SÖYLÜYOR: “OKUL HARİKA, ÇOCUKLARA ÇOK GÜZEL BAKILIYOR VE 
EĞİTİM VERİLİYOR.” AYRICA DİYOR Kİ: “DOĞUM GÜNÜMÜZDE BİZE PASTA  
ALMAYIN, ONUN YERİNE ÇOCUKLARA KALEM-KİTAP ALIN. BU DA BİR EĞİTİMCİNİN  
EN DOĞAL DİLEĞİ OLMALI.”

MESLEK YAŞAMLARI
Daha sonra askerlik macerası başlıyor Ümit Bey’in. 
Eğirdir Dağ ve Komando Okulu’nda yapıyor askerliği-
ni. Bittikten sonra da Zonguldak Devlet Hastanesi’ne 
diş hekimi olarak atanıyor. Orada boş durmayıp Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın amatör radyo tamir kursuna de-
vam ediyor. Daha sonra Ankara Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi’ne gidiyor ve burada yolları Sacide 
Hanım’la kesişiyor. Kırk yıllık da evliler. Sonrasında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne kendi istekleriyle gi-
den çiftimiz şunları söylüyor: “Oradan kısa sürede ay-
rılamadık. Çünkü gerçekten ihtiyaç vardı. Ben dekan 

yardımcısıydım, senatodaydım, kendi kürsüm ve bu-
nun dışında bir sürü görevim vardı. Sacide de elektron 
mikroskobistiydi. Kürsüsünde olmayan elektron mik-
roskopi ünitesini kurdu. Bunun yanında kürsüsünün 
yönetimi dışında dekanlığın ve rektörlüğün verdiği ida-
ri görevleri de sürdürdü. Ama imkanlarımız çok iyiydi.’’ 
Sosyal hayatın kısıtlı olduğu Erzurum’da da boş dur-
mamış Ümit Bey: “Erzurum’da bir dönem Sacide’nin 
annesinin kemanını çaldım sonra bir arkadaşım ‘ke-
manı bırak tezhibe dön’ dedi. ‘Sen öldüğün zaman no-
talar gidecek ama tezhipler kalacak…’ Emekli olunca 
hem keman hem de tezhibe devam ettim.”

[yaşam Urla Rezidans]
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Urla’da bir gün
Sacide ve Ümit Gazilerli çifti, Darüşşafaka Rezidans’ın en 
sosyal çiftlerinden. Hem rezidans içinde hem de rezidans 
dışında… 15 yıllarını geçirdikleri Urla’yı Sacide ve Ümit 
Bey’in bitmeyen enerjisiyle keşfe çıktık. Darüşşafaka Urla 
Rezidans’tan çıkınca ilk önce Uğur Mumcu Meydanı’yla 
başladık gezimize. Ardından eski adı Koca Dağ Yolu, yeni 
adı Manzara Caddesi olarak geçen mevkiide panoramik 
Urla manzarasını seyrettik. Buradan tüm Urla adaları ve 
Çeşmealtı görülüyor. Bulunduğumuz yerin yakınlarında 
Sacide Hanım’ın “büyük ev” diye kodladığı Darüşşafaka’ya 
bağışladıkları ancak kullanımının bir süre kendilerinde 
olduğu evlerine doğru yola çıktık. Meyve ve zeytin ağaçları 
içindeki bu evleri kapılarından, halılarına özenle dekore 
edilmiş. Sacide Hanım’ın antika merakı olduğu için 
rezidanstaki eşyaları da çok özel parçalardan oluşuyor. 
Ardından Yenice Mahallesi’ndeki evlerini ziyaret ettik. 
Burada da kendilerine küçük bir yaşam alanı kurmuşlar. 
Sacide - Ümit Gazilerli çifti, Eski Urla’da daha çok vakit 
geçirdikleri için bizi de oraya götürüyorlar. Küçük çarşısında 
kısa bir turun ardından Malgaca Pazarı’na yöneliyoruz. 
Burası halıdan kilime, meyveden sebzeye her şeyin satıldığı 
Urla’nın tarihi pazarlarından. Malgaca Pazarı’nın bitiminde 
yer alan Beğendik Abi’de Sacide Hanım’ın özenle seçtiği Ege 
lezzetlerinden tadıyoruz. Yemekten sonra hızlandırılmış 
programımıza son veriyoruz. 

[yaşam Urla Rezidans]
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[hasat]

O kokunun peşine düşüp, Isparta’ya lavanta hasadına 
gittik. Orada çok özel ve güzel görüntülerle karşılaştık. 

lavanta 
hasadı

EN KOKULUSU… A
nadolu’da her aya bir hasat düşer. 
Takvimler ağustosu gösterince bilin 
ki lavantalar kesilmeye başlar. İşte 
bunu yaşamak için yollara düştük. 
Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nin Ku-

yucak Köyü’ndeyiz. Kuyucak bir göçer köyü. 
Gül ve lavantayla anılıyor. Hatta köy girişin-
de “Lavanta ve Güller Diyarına Hoş Geldiniz” 
yazısı karşılıyor bizi. Kiremit çatılı, tertemiz 
eski evler, eski tarihiyle bugünün güzellik-
lerine uzanıyor. Bir de tüm bunlara Burdur 
Gölü’nün uçuk mavi suları eklenince ortaya 
çok özel görüntüler çıkıyor. Evlerin sıralandı-
ğı kocaman bir meydan, meydanı çevreleyen 
kahve yüzlerce yıllık izler barındırıyor. Bu kah-
veyi diğerlerinden ayıran ise taze demlenmiş 
lavanta çayının kokusu…

LAVANTA VADISI
Biz de bu kokunun peşine düşüp tarlalara varıyoruz. 
“Lavanta Vadisi”nin ortasındayız. Saat sabahın altısı. 
Omuz omuza vermiş tarla işçileri bir ağacın gölge-
sinde laflayıp, bir yandan da kahvaltılarını yapıyorlar. 
Vadi uçsuz bucaksız mor çiçekli öbek öbek lavan-
talarla kaplı. İnanılmaz hoş kokusu ve rengiyle çok 
özel görüntüye sahip tarlada çalışan işçiler de en az 
lavanta kadar ruhumuzda hoş bir etki bırakıyor. Tıpkı 
filmlerde izlediğimiz gibi kadınlar renkli çiçekli elbi-
selerinin eteklerini toplayarak neşeli çığlıklar ata ata 
lavantaları, ellerindeki oraklarla biçiyorlar. O kadar 
sıcak ve ince düşünceliler ki topladıkları demet de-
met lavantaları, hasat başlar başlamaz bize hediye 
ediyorlar. Kadınların ağzından işittiğimiz güzel söz-
ler, mırıldandıkları şarkılar ve konuk severlikleri karşı-
sında uzun süre vadiden ayrılamıyoruz. 

yazı İlke Kamar fotoğraflar Gökhan Değirmenci
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[hasat]

ILK LAVANTA HASADI 
Lavantalar haziranda tomurcuklanıp temmuz başında çi-
çeklenmeye başlıyor. Temmuz ortasından ağustos ortası-
na kadar ise biçiliyor. İlk hasat kuru çiçekte kullanılırken, 
yağ üretimi için geç biçim yapılıyor. Lavantada güldeki gibi 
koku kaybetme endişesi, erken saatte hasat zorunluluğu 
yok. Kuru çiçek yapılacaksa, demetlenip asılarak ya da te-
miz zemine serilerek kurutuluyor. Bir haftada işlem tamam-
lanıyor. Güneşte kalanlar koku ve rengini kaybedince pa-
zar değeri düşüyor. Bu nedenle işin ehli olanlar lavantayı 
yarı gölgede kurutuyor. Sonra demetler dövülüyor, elekten 
geçiriliyor, kuru çiçek elde ediliyor. 

LAVANTA YAĞI ZAMANI
Eğer yağı çıkarılacaksa, lavanta biçimden sonra hemen 
damıtıma gönderiliyor. Toplanan lavantalar kasalara konu-
larak en kısa sürede hasarsız bir şekilde traktörlerle fab-
rikalara taşınıyor. Bizim tarlada başlayan lavanta yolculu-
ğumuz fabrikada devam ediyor. Kapıda dizilen traktörlerin 
üzerindeki kasalar sırasıyla kantarda tartılıyor. Ağırlığı alı-
nıp deftere kaydedilen lavantalar, kanala boşaltılıyor. Sap-
ları ayrılmıyor. Çünkü lavantanın çiçeği kadar yaprağı ve 
sapları da aynı etkiye sahip. Buhar distilasyonu tekniğiyle 
çiçekleri damıtılıyor. 50-75 kilogram taze saplı lavantadan 
1 kilogram yağ elde ediliyor. Lavanta yağının toplam yıllık 

Kullanıldığı Yerler 
Lavanta esansı (lavanta yağı) parfümeri endüstrisinde 
önemli bir hammadde olarak kullanılır. Ayrıca küçük keseler 
içinde aralarına yerleştirildiği çamaşırlara çok hoş, iç açıcı 
bir koku kazandırır. Uykusuzluk çekenler, lavanta içerikli 
yastıklar kullanmayı denemelidirler.

LAVANTA YAĞININ FAYDALARI: Biraz pamuk 
yardımıyla yüz silinirse akneli cildi temizler. Ağrıyan yere 
sürülüp elle hafif masajlar yapılırsa romatizma, burkulma ve 
kırık yerlerin ağrılarında rahatlatıcıdır.

Kullanım Şekli 
ÇAY: Kurutulmuş sürgün ve çiçeklerden 1 tatlı kaşığı alınıp üzerine 1 
bardak kaynar su dökülerek ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek çay 
elde edilir. Bu çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863’ü arayabilirsiniz.           www.darussafaka.org

#OlmasadaOlur
AMA EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ.

Darüşşafaka’ya destek olun,
annesi ya da babası hayatta 
olmayan çocuklarımızın 
geleceğini aydınlatın.
 

altın varaklı çay takımı

CAY-TAKIMI 22x27.indd   1 08/07/15   17:52
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üretimi 5 ton kadar. Tatlı, buruk, lavanta kokularının başın-
da nöbette bekleniyor çoğu zaman. Bekleme süresinin ar-
dından saklama sırasında tortu oluşmasını engellemek için 
soğutulup dinlendiriliyor. Sonunda yolculuklarını bitiren 
lavantalar yağa dönüşmüş olarak şişeleniyor. 

NAZARA KARŞI KULLANILDI
Günümüzde çok popüler olan lavanta binlerce yıl öncesin-
de de insanoğlu için vazgeçilmezdi. İlkçağ’da Yunanlılar 
lavantayı kokusu için kullandılar. Yunan mitolojisine göre 
lavanta, büyücüler tanrıçası Hecate’ye sunulan bitkilerden 
biriydi. Romalılar ise lavanta yağını banyo suyuna koku 
verici madde olarak koydular. Ünlü Romalı hekim Dios-
corides, lavanta yağını çok iyi bir parfüm olarak tanımladı. 
Ortaçağ’da ise lavanta kötü göze yani nazara karşı kulla-
nılırdı. Kiliselerde, özellikle dini günlerde lavanta yağı da-
ğıtılırdı. Yine Ortaçağ’da lavanta çiçeği güvelere karşı yün 
ve keten giysilerin arasına konurdu. Günümüzde lavanta 
birçok alanda kullanılıyor. Ama Isparta için lavanta gülden 
sonra önemli bir geçim kaynağı. Onlar topraklarına eşsiz 
bir özellik katan lavantayı emeklerini karşılayacak bir fiyata 
satmak istiyorlar. Bu yıl her şey iyi gitti. Bir sonraki hasat 
için şimdiden beklemeye koyuldular. 

Lavanta Balı
Ziya Doğan, emekli olduktan sonra köyü Kuyucak’a 
dönüp gül ve lavanta tarımına başlamış. Bölgenin 
arıcılık için de çok uygun olduğunu keşfedince 
tarlalarının çevresine kovanlar yerleştirmiş. Lavanta 
bitkilerine hastalık ve zararlılar musallat olmadığından 
ilaçlama yapılmıyor. Bu sayede üretilen balda ilaç 
kalıntısı yok. Bir bakıma organik bal üretiliyor. Doğan, 
“çocuklarım hakiki ve sağlıklı bal yesin” diye başladığı 
balcılığı kısa zamanda geliştirip yılda yaklaşık 1 ton 
üretecek noktaya ulaşmış. (www.lavantabali.tr.com.tr) 
Ama onun için asıl önemli olan lavanta yetiştiriciliği 
üzerinden bölgenin tanıtımını yapmak. Bölgeye gelen 
birçok gazeteciye gönülden yardımcı olan Ziya Doğan 
bize rehberlik ettiği gibi kahvaltıya da davet etti. 
Kahvaltının en lezzetlisi ise kuşkusuz lavanta balıydı.

Faydaları 
• Stresle ilgili baş 

ağrılarında etkili bir 
iyileştiricidir.

• İştahı açar, sindirimi 
kolaylaştırır.

• Mide ve bağırsaklardaki 
gazı söktürür.

• Depresyonla ilgili aşırı 
sinirlilik durumunda 

yatıştırıcıdır.
• Uykusuzluk halini giderir.
• Kusma refleksini bastırır.

• İdrar söktürücüdür. 
Böbrekleri temizler.

Halil İbrahim Doğan’a ait Rose Olin Fabrikası bölgenin en önemli 
lavanta yağı tesislerinden.

[hasat]
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[bağışçılarımız]

Darüşşafaka’nın rezidans ve vasiyet 
bağışçısı olan Nuri Bülent Sözer, hem 
kendi geleceğini garanti altına almanın 
hem de binlerce çocuğun yaşamına 
dokunmanın öneminden bahsediyor ve 
ekliyor: “Hayatımız fedakârlıkla geçiyor. 
Ama Darüşşafaka bildiğimiz, güvendiğimiz 
bir kurum olduğu için bu işe giriştik.”    

“Emniyetim ve sağlığım 
garanti altında”

NURI BÜLENT SÖZER

N
uri Bülent Sözer eski İstanbullulardan. 1940 yılı Aralık ayında İstan-
bul Moda’da dünyaya geliyor Nuri Bülent Bey. Sonra babasının işi 
dolayısıyla Ankara’ya taşınıyorlar ve liseyi orada Ankara Koleji’nde 
okuyor. Lise yıllarında hep hukuk okumayı isteyen Bülent Bey ama-
cına ulaşıyor ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriyor. 

Kendisine deniz ticaret hukuku gibi oldukça spesifik bir alanı seçen Sözer, ha-
len Yeditepe Üniversitesi’nde ders veriyor. Kendi deyimiyle geleceğini Darüş-
şafaka Yakacık Rezidans’ta “garanti altına alan” Nuri Bülent Sözer’den yaşamı-
nı ve Darüşşafaka Rezidansları’yla tanışma öyküsünü dinledik.  

Neden hukuk okudunuz?
Halam tıp fakültesinde doçentti. O yüzden tıp ilgimi çekebilirdi. Ancak aritme-
tiğe karşı bir gabiliğim var. Rakamlarla en ufak bir alışverişim yok. Onun için 
kredi kartını çok seviyorum. Dayım hukuk mezunuydu ama mesleğini yapmadı. 
Ondan dolayı sempatik gelmiş olabilir. Tam kestiremiyorum ama lise yıllarında 
hep hukuk okumayı istedim. O zaman babamı İstanbul’a tayin ettiler tekrar. 
İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdim. 

yazı Hatice Tunç fotoğraflar Ozan Akgün
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“Aslında şu an kendi 
evimde kaldığım ve elim 
ayağım tuttuğu için bana 
oda tahsis etmelerini 
istemedim. Ama kural 
öyleymiş. Gitmek 
istediğim zaman ‘yer 
olmazsa size mahcup 
oluruz’ dediler. Bana 
Urla’yı önerdiler. Orası 
çok güzel. Ancak arkadaş 
çevrem burada olduğu 
için orayı istemedim.”

Emniyetim ve sağlığım garanti altında. Bundan 
daha iyi avantaj olamaz. Hastalığımda da sakatlığım-
da da Darüşşafaka bana bakacak. Bana bakacak bir 
kurum var, beni garanti altına alıyor. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra ne 
yaptınız?
Akademik kariyer istiyordum. Hoca-
lar da beni aralarında görmeyi uygun 
bulmuşlar ki iki sene kadro bekledik-
ten sonra başladım. O arada gittim 
askerliğimi yaptım. 1966-1968 yılları 
arasında… O arada kadro geldi şan-
sıma ve başladım asistanlığa. Dokto-
ramı yaptım. Sonrasında şansımı fa-
külte dışında denemeyi düşündüm. 

Yayınlarınız genellikle deniz üzerine. 
Özel bir ilginiz mi var?
Benim alanım deniz ticaret huku-
ku. Anne tarafım Karadenizli olduğu 
için de yarım kan Lazım. Ama onun 
dışında branş olarak beni cezbetti. 
Çok spesifik bir alan. Biz alanımız 
için Fransızca tabirle “Créme de la 
créme” deriz. Yani “kremanın da kre-
ması”… Çünkü öyle bir alan ki onun-
la baş edebilmek için başka birçok 
alanı öğrenmiş olmanız gerekiyor. 

Sonraki yıllarda neler yaptınız?
Üniversiteyi bitirdiğim zaman kür-
süde ikinci dalım da hava huku-
kuydu. İkisi de birbirine paraleldi. 
1973 yılında Türk Hava Yolları’nın 
Paris’te bir uçağı düştü. TC-10 mo-
deli bir uçak. 350 yolcu ve 16 mü-
rettebatı kaybettik. 366 ocak sön-
dü. THY’de 6 avukat var, hiçbiri dil 
bilmiyor. Hava hukukuyla da ilgileri 
yok. Şirketin iş davaları, personel 
sorunları gibi işlere bakıyorlar. O 
fırsatla ben fakülteyi bırakıp THY’ye 

ara 6-7 sene Zincirlikuyu’da oturduk. 
Sonra tekrar buraya geldik.  

“DARÜŞŞAFAKA BENI HIMAYESI 
ALTINA ALDI”
Darüşşafaka Rezidansları’yla nasıl ta-
nıştınız?
Ortak dostlarımız birgün konuşurken 
söylemişlerdi. Altı - yedi sene evvel 
bunu öğrenmek istedim. O sırada 
annem ve babam vefat etmişti. Sü-
rekli erteledim ve olmadı. Eşim vefat 
etti, ben yalnız gelmek zorunda kal-
dım. 

Nasıl karar verdiniz?
Aslında şu an kendi evimde kaldığım 
ve elim ayağım tuttuğu için bana oda 
tahsis etmelerini istemedim. Ama 
kural öyleymiş. Gitmek istediğim 
zaman “yer olmazsa size mahcup 
oluruz” dediler. Bana Urla’yı önerdi-
ler. Orası çok güzel. Ancak arkadaş 
çevrem burada olduğu için orayı is-
temedim. Bir de çalışıyorum tabii. O 
yüzden Yakacık Rezidans’tan oda 
verdiler. 

geçtim. Altı yıl çalıştıktan sonra ay-
rıldım. Yapı Kredi Bankası’na bağlı 
iştiraklerde çalıştım. Genel müdür 
yardımcısı olarak… Sonra tekrar üni-
versiteye döndüm. Boğaziçi ve Koç 
Üniversitesi’nde 10 yıl ders verdim. 
2005 yılında emekli oldum. Ardından 
Yeditepe Üniversitesi’nden çağırdı-
lar. Halen de orada haftada iki gün 
ders veriyorum. 

Ankara’dan Istanbul’a geldiğinizde hep 
Nişantaşı’nda mı oturdunuz?
Evet. Kadıköy’deki evimizde halala-
rım otururdu. Bozmadık o düzeni. Bir 

Hiç kaldınız mı?
Birkaç gece kaldım. Bir yandan da mah-
cup oluyorum. Orada yer bağlıyorum. 
İhtiyacı olan insanlar var. Çalışma progra-
mım dolayısıyla evimden dışarıda kalmam 
biraz zor. Ama bu yıl oraya yakışacak bir 
çalışma masası, kitaplık yaptırıp çalışmak-
ta olduğum konunun kitaplarını götürüp 
kalmak istiyorum. 

Kaldığınız birkaç gün nasıldı?
Harikuladeydi. 

Rezidansların en büyük avantajı ne?
Emniyetim ve sağlığım garanti altında. 
Bundan daha iyi avantaj olamaz. Hasta-
lığımda da sakatlığımda da Darüşşafaka 
bana bakacak. Bana bakacak bir kurum 
var, beni garanti altına alıyor. Dolayısıyla 
elden ayaktan düştüğüm zaman büyük bir 
problemle karşı karşıya kalmayacağım. 
Darüşşafaka beni himayesi altına aldı. 

Arkadaşlarınız oldu mu Yakacık Rezidans’ta?
Bir kere evrak bırakmaya çay saatinde git-
miştim. Çınar altında oturduk. Bir de mayıs 
ayında bir vaadimi yerine getirmek üzere 
gittim. Yirmi kadar gül fidesi ve iki çuval 
toprakla... Fideler, bahçeye dikilsin diye. 

Siz daha tam olarak rezidansa yerleşmeden 
orayı renklendirmeye başlamışsınız…
Evet. Fideleri ektik, birer çay- kahve içtik, 
geldik.

Sapanca’daki evinizin bahçesiyle de siz uğ-
raşıyormuşsunuz. Oraya da çiçek ekiyor mu-
sunuz? 
Evet, sadece çiçek ekiyorum. Sürekli gi-
demediğim için meiland gülleri, begonya, 
hercai menekşe, lale gibi dayanıklı çiçek-
ler seçiyorum. Bir ara bostan da kurmuş-
tum. Fakat çok zamanını alıyor insanın. 

“HAYATIMIZ FEDAKÂRLIKLA GEÇIYOR”
Yapılan bağışlar binlerce çocuğun hayatını 
değiştiriyor ve bunda sizin de payınız var. Ne 
hissettiriyor bu katkı size?
Gayet güzel bir şey. Hayatımız fedakârlıkla 
geçiyor. Ama Darüşşafaka bildiğimiz, gü-

vendiğimiz bir kurum olduğu için bu işe 
giriştik. Yoksa insan yaşlılığı için başka ön-
lemler de alabilir.  

Sağlığınızı neye borçlusunuz?
Yüzüyorum, bahçeyle uğraşıyorum ve ça-
lışıyorum. Sürekli okuyorum, yazıyorum… 
Karı- koca dinamik bir hayatımız vardı. Ve-
fatına kadar zamanımızı kullanmayı becer-
dik diyebilirim. 

Içinizde ukde olarak kalan bir şey oldu mu?
Her ikimiz de klasik batı müziğini çok se-
verdik. Tuna Nehri üzerinde gemi turları 
yapılır, bir hafta kadar sürer, gemide oda 
orkestraları Mozart’ın eserlerinden seçilmiş 
ve ayrıca özellikle Barok müzikten oluşan 
konserler verirler, bazen de uğranılan şehir-
lerdeki salonlarda konserlere giderler. Bu 
turlara katılmayı çok istedik, fakat bir türlü 
zaman ayıramadık.

[bağışçılarımız]
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[gelenek]

Anadolu’da kış hazırlıkları denince akla 
ilk o gelir. Birçok çeşidi bulunsa da en 

bilineni üzümden yapılanı. İşte karşınızda 
üzümün en şifalı hali: Pekmez 

pekmez
ANADOLU’DAN GELEN ŞIFA

yazı Bahadır Batmaz fotoğraflar Başar Hatırnaz
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[gelenek]

S
akarya’nın Geyve ilçesine bağlı 
Umurbey köyünde, sonbahar-
la birlikte Anadolu’nun birçok 
yöresinde olduğu gibi hummalı 
bir çalışmanın içinde buluyoruz 

kendimizi. İyice olgunlaşan üzümlerden 
pekmez yapmak için köylüler adeta el 
ele vermiş. Üzümleri dalından koparır ko-
parmaz, bozulmadan pekmez yapmaya 
çabalıyorlar. Bu yüzden sabahın erken 
saatlerinde arazide buluşuluyor. İyice ol-
gunlaşan üzümün kokusu o kadar güçlü 
ki üzüm tarlasına varmadan burnumu-
zun dibinde… Kısa süre içinde pekmez 
yapımı için ayrılan üzümler toplanıyor ve 
traktöre yükleniyor. Hasattan elde edilen 
üzüm üzerinde toz, toprak ve mikroorga-
nizmalar barındırdığından bunları yıka-
mak ilk iş oluyor. Bu aşama çok önemli. 
Suyu tazyikle üzümün üzerine vurma-
mak gerekiyor. Çünkü bu şıra ve şeker 
kaybını arttırabilir. Üzümler yıkandıktan 
sonra ezme işine geçilmeden önce için-
deki yabancı maddeler ayıklanıyor. Ve 
şıra elde edilmesi için ezme aşamasına 

geçiliyor. Bu aşama özel teknelerde ya-
pılıyor. Üzüm çuvallarda ezilmeye başla-
nıyor. Çıkan şıra bir müddet dinlendikten 
sonra durultma ve asit giderme işlemine 
tabi tutuluyor. Pekmezi yapan Ayşe Yıl-
dız en önemli aşamanın şıranın durultma 
işlemi olduğunu söylüyor. Çünkü durult-
ma ve asit giderme işlemleri sırasında 
şıranın kestirilmesi de yapılmış oluyor. 
Kestirilen şıra dinlendirme kaplarında en 
az 4-5 saat durulması için bekletiliyor. Bu 
sürede pekmezin kaynatılacağı dev pek-
mez tavası ve onun üzerine konulacağı 
ateş avluda hazırlanıyor. Üç ayak üze-
rine oturtulan pekmez tavasının altında 
büyük ağaçlar yanmayı bekliyor. Şıranın 
dinlenmesi bitince kabın dibinde tortu 
oluşuyor. Biriken bu tortu ve toprak, şı-
radan ayrılıyor ve şıra pekmez kaynatma 
kazanına boşaltılıyor.

IŞIN PÜF NOKTASI PEKMEZIN 
KIVAMI
Pekmez tavasının altında odunlar yanma-
ya başlayıp dumanlar yükselince avluda 
kalabalık artıyor. Artık işin şenlik kısmının 
başladığını anlıyoruz. Komşular, köyün 
çocukları toplanıyor ve pekmez tavasının 
etrafında meraklı bekleyiş sürüyor. Pek-
mez tavası genel olarak yayvan geniş 
yüzeyi olan kaplardır. Kaynatma işlemi 
2-3 saat sürüyor. Pekmez istenilen kıvam 
ve koyuluğa gelene kadar kaynatma de-
vam ediyor. Şıra kaynamaya başlayınca 
köpükler oluşuyor. Bu köpükler kepçe 
ile alınıp dökülüyor. Kaynama ilerledikçe 
şıranın üstünü kızaran köpükler bağlıyor. 
Çok geçmeden köpükler azalmaya baş-
lıyor ve şıra, koyu renk almaya başlıyor. 
Ama pekmezin olduğunu bize haber ve-
ren, koku oluyor. Ayşe Yıldız kıvamı tut-
turmak için kaşıkla alınan numuneden 
tabak kenarına bir damla damlatıyor ve 
inceliyor. Damla boncuk tanesi gibi kalı-
yor. Bu, kıvamın yerinde olduğunu gös-

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 

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

Anadolubank Altunizade 9360 9360-38015-10 TR30 0013 5000 0000 0380 1500 10

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

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

Finansbank E5 Kozyatağı 01090 1863 TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63

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

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

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

Şekerbank Kozyatağı 242 24251529 TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29

Tekstilbank Kadıköy 0008 00325715-0007 TR80 0010 9000 0800 3257 1500 07

TEB Boğaziçi Kurumsal 432 0001863 TR20 0003 2000 4320 0000 0018 63

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

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

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

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

Vakıfbank Kozyatağı 388 00158007284865476 TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76
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teriyor ve kaynatma işlemine son veri-
liyor. Pekmez, dinlenmesi için kaplara 
alınırken çocuklar 2-3 saat beklemenin 
karşılığını alıyor. Pekmez tavasının en 
dibinde yer alan sakızımsı dokuyu el-
lerindeki kaşıklarla sıyırıp yiyorlar. Pek-
mezin uzun süre sıcağa maruz kalıp 
aromasının bozulmaması için soğutul-
masına geçiliyor. Bu işlemden sonra 
artık pekmez yenmeye hazır. 

GÜÇLÜ BIR ENERJI KAYNAĞI
Pekmez yüksek şeker içeriği sebebiyle iyi bir karbonhid-
rat ve enerji kaynağı. Özellikle vücudun günlük kalsiyum, 
demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacının büyük kıs-
mını karşılar. 200 gram pekmez, kalori açısından bin 150 
gram süte, 300 gram ekmeğe ya da 350 gram ete eşde-

ğer. Özellikle üzüm pekmezinin içinde 
doğal olarak bulunan glikoz ve fruktoz, 
vücutta hemen emilerek kana karış-
makta ve metabolizmada enerjiye dö-
nüşmekte. Vücutta kan yapımında kul-
lanılması, enerji vermesi, iştah açması 
pekmezin belirgin özelliklerinden. Pek-
mez, gebelikte bebek gelişimi ve anne 
adayları için çok faydalı bir besin. Ay-
rıca mide, bağırsaklar ve böbrekler 
üzerinde olumlu etkileri var. Damar 

sertliğini gidermekte ve kan dolaşımını kolaylaştırmakta. 
Sabahları içeceğiniz iki yemek kaşığı pekmez, vücudunuz 
için çok değerli ve çok önemli olan 2 miligram demir, 80 
miligram kalsiyum ve 58 kcal enerji ihtiyacını karşılar. Uz-
manlar kışın vücudunuzun sıcaklık dengesini korumak için 
pekmez tüketmenizi tavsiye ediyor.

[gelenek]

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?
Hesaba Havale
Hesap numaralarımıza www.darussafaka.org adresinden
ulaşabilir hesabınızdan düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz.

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

İnternet Bankacılığı
Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk
Bankası, HSBC, ING Bank, Şekerbank, TC Ziraat Bankası, TEB, 
Tekstilbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası
internet bankacılığındaki BAĞIŞ menülerini kullanabilirsiniz.

Ayni Bağış 
Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılmak şartıyla
kurum, kuruluş ve kişilerden ürün ve hizmet bağışı kabul
ediyor. Bu bağlamda giyim, kırtasiye malzemesi, mobilya gibi
ürün bağışında bulunarak da “eğitimde fırsat eşitliği” 
misyonumuza destek verebilirsiniz.

Darüşşafaka Velilerini Arıyor 
Darüşşafaka’da okuyan bir öğrencinin bir yıllık eğitim gideri 
10 bin TL’dir. 
• 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
yaşatabilirsiniz.

ABD’de Yaşayan Bağışçılarımız
Merkezi New York, ABD'de bulunan 501(c)(3) statüsündeki TPF
(Turkish Philanthropy Funds) ile başlattığımız işbirliği
çerçevesinde, ABD'de yaşayan destekçilerimiz artık bağışlarını

Amerikan hükümetinin sağladığı vergi avantajlarından da 
yararlanarak yapabilirler.  www.tpfund.org

Vasiyet Bağışı
Aydınlık Türkiye sevdalısı sayısız hayırseverin mal varlığını
bağışladığı Darüşşafaka Cemiyeti’nin en önemli gelir 
kaynaklarının başında vasiyet bağışı geliyor. Vasiyet bağışı,
kişinin vefatı durumunda geçerlilik kazanan bir bağış türüdür.
Vasiyet bağışında bulunan herkes yaşadığı sürece mallarını
dilediği gibi değerlendirme hakkına sahiptir. 

Darüşşafaka Cemiyeti, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere
gerekli hukuki yardımı yapmaktadır. Siz de Darüşşafaka’nın
vasiyet bağışçısı olabilir ve adınızı sonsuza kadar yaşata-
bilirsiniz. 

Vasiyet bağışçılarımızın;
• Acil durumlarda indirimli doktor ve ambulans hizmeti

alabilmeleri için ambulans kartı çıkartıyoruz.
• Darüşşafaka’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerdeki

indirimlerden yararlanmalarını sağlıyoruz.
• “Acil Durum Bilgi Kartı” oluşturuyoruz.
• Gerektiğinde belirli süreler için Maltepe Özel Bakım

Ünitemizde bakım almalarını sağlıyoruz.
• Vefat durumunda defin işlemlerinin yerine getirilmesini

sağlıyor, kabir bakımlarını yapıyor ve her yıl Kadir Gecesi,
Mevlit okutuyoruz.

Rezidans Bağışı
Bir defaya mahsus nakit veya gayrimenkul bağışı yaparak
rezidans bağışçımız olabilirsiniz. Bağışınızın tamamı nakit
olabileceği gibi ev, arsa gibi varlıklar da olabilir. 

Cemiyetimizin Bağış Birimi bu süreçte size gereken desteği
verecektir. Tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından
Darüşşafaka Rezidansları’ndaki yeni yaşamınızın kapıları size
açılacaktır. Rezidans bağış miktarları, her yıl ilgili Komisyon
tarafından belirlenmektedir.

Sorularınız için 444 1863 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz!
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Urla Rezidans’ın en mutlu isimlerinden biri Yaman Karakurt. Geçmişi ise birçok 
insanı özendirecek kadar renkli. İnsan onu dinlerken tekrar genç olmak ve doyasıya 
yaşamak istiyor. Dahası “hayat güzel” diyor.

Y
az aylarının henüz İstanbul’un sayfi-
yelerinde geçirildiği yıllarda, Lefter ve 
Turgay gibi dönemin şöhretli futbolcu-
larıyla yaz turnuvalarında yapılan maç-
lar... İstanbul’un köklü kulüplerinden 

Taksim’de başlayan profesyonel futbolculuk ha-
yatı... Turizm eğitimi almak için Almanya’ya gi-
diş... Burada ülkenin tarihi kulüplerinden birinde 
devam eden futbol kariyeri... Ardından Türkiye’ye 
dönüş ve yıllarca turizm sektöründe çalışma... Bu 
renkli hayatın sahibi Yaman Karakurt’la görüşmek 
üzere Urla Rezidans’ın yolunu tutuyoruz. Baharın 
yaza dönüşmeye başladığı pırıl pırıl bir günde 
önce zümrüt gibi çayırlar karşılıyor bizi. Özgürce 
otlayan keçileri geride bırakıp rezidansa giriyoruz. 

Yaman Karakurt güler yüzüyle bizi karşılıyor. Da-
irenin duvarlarındaki tablolar dikkatimizi çekiyor. 
Sporculuğunun yanında sanat meraklısı bir in-
sanla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Pence-
relerinden yemyeşil çam ağaçlarının göründüğü 
aydınlık dairede sohbetimize başlıyoruz. Yaman 
Karakurt bize önce çocukluk yıllarını ve futbol oy-
namaya nasıl başladığını anlatıyor:
“19 Ocak 1935’te, İstanbul’da doğdum. Doğup 
büyüdüğüm semt Fındıklı. Kazancı Yokuşu üze-
rinde 13. İsmet İnönü İlkokulu vardır, ilkokulu 
orada okudum. Çok güzel bir okuldu; konferans 
salonu, tiyatro salonu, yazlık açık dersaneleri 
vardı. Fındıklı’da oturduğumuz ahşap konağın 
girişinde bir taşlık vardı. Bez toplarla orada oy-

Yaman Karakurt

FUTBOLA ADANMIŞ 
BIR HAYAT

[yaşam Urla Rezidans]

nardık. Tenis topu bulduğumuz zaman bizim için 
muazzam bir olay olurdu.”
Yaman Bey’in ailesi yaz aylarını o zamanlar 
İstanbul’un sayfiyelerinden Bostancı’da geçirirmiş. 
Fındıklı’daki konağın taşlığında başlayan futbol 
sevgisi, Bostancı’daki imkânlar sayesinde yoğun-
laşmış:
“Çocukken Bostancı’da, İzzettin Çalışlar’ın köşkü-
nün yan tarafında küçük bir sahamız vardı. Beşer 
kişilik takımlarla maç yapardık. Ahşap kale direk-
lerini getirip kendimiz dikmiştik. Annem formaların 

üzerine Yamanspor harflerini dikmişti. Biraz daha 
büyüyünce kuvvetli bir yazlık takım kurduk. Bos-
tancı tren istasyonunun 200 metre kadar yuka-
rısında bir top sahası vardı o zamanlar. Orada 
yedişer kişilik takımlar, yazın maçlar yapardı. 
Hatta bir ara Lefter ve Turgay da bizim takımda 
oynamıştı. Sonra birkaç arkadaş Bostancı Kulü-
bü B takımında oynadık. Bir sezon hiç yenilme-
dik. A takımda da ağabeylerimiz oynardı. Biri 
Fenerbahçe’de oynayan Niko’ydu. Birgün geç 
kalmıştım. ‘Sen gel bizim takımda oyna’ dedi-
ler. Böylece A takımında oynamaya başladım. 
Ankara’dan yazlığa gelen Yıldırak Daş da bizimle 
oynardı. Daha sonra tenis federasyonu başkan-
lığı yapmıştı. İstanbulsporlu Aydemir Ağabey de 
bizim yazlık takımda oynardı. Birgün Bostancı 
Takımı olarak maç yapmaya Büyükada’ya git-
miştik, Lefter’in takımıyla oynuyorduk. Yıldırak, 
bir gol attı ama top ağlardan dışarı çıktı. Lefter, 
‘Gol değil’ dedi. Goldür, değildir derken hakem 
de ona uydu ve golümüz sayılmadı. Biraz sonra 
Yıldırak, bir gol daha attı. Bu sefer itiraz edilecek 
gibi değildi. Bunun üzerine bir de, ‘Hadi bakalım 
gol mü değil mi’ deyince ortalık karıştı.”
Yaman Bey’in yazlık takımla başlayan futbol se-
rüveni zamanla ciddiyet kazanmış ve çeşitli ku-
lüplerde forma giymesiyle devam etmiş:
“İlk lisanslı kulübüm Adalar Takımı’ydı. İdareci-
si Bostancı’da bizim sahaya gelip konuştu. Üç 
arkadaş bir sezon Adalar Takımı’nda oynadık. 
Birgün Eyüp Stadı’nda bir maça gittik. Saha çok 
çamurluydu, onu hiç unutmuyorum. Eyüp birin-
ciliğe, biz düşmemeye oynuyorduk. O maçta 

“Urla’daki 
rezidansta 
bir yağlı boya 
atölyemiz var ve 
resim hocamızla 
birlikte yağlı 
boya  tablolar 
yapıyoruz” diyor 
Yaman Bey. 

yazı Fethi Aytuna
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berabere kalınca başımıza bir şey gel-
mesin diye bizi hemen taksilere bindirip 
kaçırdılar oradan. Bir sezon bu şekilde 
oynadıktan sonra, 45. dönem yedek su-
bay olarak 1956’nın Aralık ayında askere 
gittim. Görev yerim Gaziantep’ti. Orada 
Gaziantep Yolspor’da oynadım. Sonra-
dan Galatasaray’da santrhaf olan Talat 
Özkarslı orada santrfor olarak oynuyor-
du. Elazığ Yolspor’la maça gittik. Sonra-
dan İskenderun’daki askeri takıma aldılar 
beni. Son üç dört ayım orada geçti.” 
Askerlik dönemi de futbolla dolu olarak 
geçen Yaman Bey, İstanbul’a döndükten 
sonra bu kez daha üst kademedeki bir 
kulüpte profesyonel olarak futbolculuğu 
sürdürmüş:
“Bostancı’da yapılan maçlara gelen Er-
meni arkadaşlarım vasıtasıyla Taksim 
Kulübü’ne girdim. O zamanın parasıy-
la bana 2.000 lira vermişlerdi. Böylece 
1958’de Taksim Kulübü’nde oynamaya 
başladım.” 
Henüz Türkiye liginin kurulmadığı bir 
dönemde, İstanbul ikinci profesyonel 
kümede Feriköy, Sarıyer, Eyüp, Beyler-
beyi gibi o günlerdeki güçlü rakipleriyle 
çekişen Taksim Kulübü’nde sonradan 
teknik direktör olarak ünlenecek kaleci 
Metin Türel, uzun yıllar Galatasaray’da 
forma giymiş Kamil Altan gibi oyuncular-
la birlikte forma giymiş Yaman Karakurt. 
1958-59 sezonunu bu şekilde geçirdik-
ten sonra önüne çıkan fırsatı değerlendi-
rip Almanya’nın yolunu tutmuş. Bir yan-
dan turizm eğitimi alıp bir yandan futbol 
oynamaya devam etmiş. Yaman Bey’i 
dinlemeye devam ediyoruz:  
“Babam ticaretle uğraşırdı, yurt dışına gi-
dip gelirdi. Onun anlattıklarından on iki-
on üç yaşından itibaren kafamda turizm 
işiyle uğraşma fikri yerleşmişti. 1959’da 
Almanya’ya gittim. Heidelberg’te bir tu-
rizm-otelcilik okulu olduğunu duymuş-
tum. Mannheim’a gittim. O zaman Mann-
heim şehrinin iki takımı vardı: Waldhof 
Mannheim ve VfR Mannheim. O takımlar 
da Baden-Württemberg liginde yer alı-
yordu. Önce Vfr Mannheim Kulübü’ne 
gittim. Orada benimle hiç ilgilenmediler. 

Sonra Waldhof Mannheim’a gittim. Bir Ma-
car antrenör vardı, o beni antrenmana çı-
kardı ve ‘tamam alalım’ dedi. Fakat lisansım 
İstanbul’dan o sezon gelemedi. Yaz aylarına 
kadar yalnız ikinci takımla maçlar oynadım. 
Aslında Waldhof Mannheim çok milliyetçi bir 
kulüpmüş. Ben gelene kadar takımda hiç ya-
bancı futbolcu oynamamış. 
Ertesi sezondan başlayarak üç sezon bo-
yunca Waldhof Mannheim Takımı’nda 7 

numara yani sağ açık olarak oynadım. Bir yandan da 
Heidelberg’de okula devam ettim. İki şehrin arası 20 ki-
lometre olduğundan küçük bir araba edinmiştim, onunla 
gidip geliyordum.”
1962’de İstanbul’a gelerek evlenen Yaman Bey, 
Almanya’ya döndükten sonra amatör bir takımda futbola 
devam ediyor. 1965’te ise temelli olarak İstanbul’a dö-
nüyor: “Döndükten sonra otel müdürlüğü yaptım. Önce 
Gayrettepe’deki King Otel’in müdürlüğünü yaptım. Futbol 
takımları çok kamp yapardı orada. Metin Oktay bitişikteki 
binada otururdu. Sonra yıkıldı orası ve iş merkezi oldu. 
Sonra seyahat acentası kurdum. Yurt dışından üç dört 
firmayla bağlantım vardı. Onlara otel, rehber ve otobüs 
temin ediyordum.”  
Tenis oynayarak spora devam eden Yaman Bey, 
“Suadiye’de Taçspor tesislerinin bulunduğu yerde bir fut-
bol sahası vardı. Orada arkadaşlarla buluşup futbol oy-
nardık. Sonra sağ bacağımda artroz meydana çıktı. Uzun 
seneler ağrı yapmadı. Bu arada tenis oynayabiliyordum. 
Taçspor’da hem teklerde hem çiftlerde birinciliklerim var-
dı. Spora yatkınlığım da gençliğimde masa tenisi oyna-
mamdan geliyor. 1953-54 senelerinde İstanbul birincilik-
lerim vardı. Artroz nedeniyle hep sol bacağa yüklenince 
bu sefer onda da aynı sorun çıktı. Sonunda Almanya’da 
ameliyat oldum ve her iki dize de protez kondu. Aslın-
da futbol oynayanlarda çok nadir görülen bir rahatsızlık. 
Meşhur futbolculardan Uwe Seeler de bu sorun nedeniyle 
ameliyat olmuştu.”

Sporculuk ve iş hayatını konuştuktan sonra Urla’ya yerleşmeye 
nasıl karar verdiğini soruyoruz Yaman Bey’e: 
“Eşim 2009’da vefat etti. 2000’li yılların başında onun bir yakını 
Şenesenevler Rezidans’a yerleşmişti. Onu bir iki kere ziyarete git-
ti. O zaman beğenmiş, bana da söz etti. Hatta ileriki senelerde 
biz de yerleşelim demişti. Eşimin vefatından sonra Leyla Hanım’la 
tanıştım. O daha yirmili yaşlarında arkadaşlarıyla konuşurmuş: 
‘Beş-altı arkadaş bir olup çok odalı bir dairede otursak, bir dok-
torumuz olsa, beraber gezsek’ diye tasarlarlarmış. Birkaç sene 
önce temmuz ayında Karaburun’a tatile gitmiştik. Dönüşte buranın 
önünden geçerken ‘bir bakalım’ dedik ve gezdik. Birkaç ay sonra 
Datça’dayken ‘biraz kalıp yakından tanıyalım’ dedik. Bize araba 
yolladılar. Buraya gelip iki gün kaldık. Her tarafı gezip gördük ve 
sevdik. Böylece buraya yerleşmeye karar verdik. 2012’nin Ekim’in-
den beri buradayız. Zaman zaman İstanbul’a, yazın Datça’ya gidi-
yoruz. Fakat son zamanlarda oranın havasında rutubet arttı. Pek 
fazla kalmıyoruz.”
Urla Rezidans’taki yeni yaşamından mutlu olup olmadığını sordu-
ğumuzda, günlerini nasıl geçirdiğini büyük bir şevkle anlatıyor:   
“Yaklaşık iki buçuk senedir buradayız. Suadiye’deki evim hâlâ du-
ruyor ama İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek artık çok vakit 
alıyor. Buradaki aktivite İstanbul’da yok. Burada gün yetmiyor akti-
vitelere. Haftanın iki günü bilgisayar kursu var. Yüzme havuzu var. 
Yağlı boya atölyemiz var, resim hocası geliyor. Birkaç arkadaş bir 
araya gelip sağa sola yemeğe, gezmeye gidiyoruz. Civarda Seferi-
hisar, Çeşme gibi gidecek birçok yer var. Hafta içi dört gün Urla’ya 
muntazaman servis var. Ayrıca salı günleri Balçova’ya, pazar gün-
leri Urla İskele’ye servis gidiyor. Cuma akşamları klasik müzik kon-
serine götürüyorlar. Kısacası burada olmaktan memnunuz.”
Daha sonra Leyla Hanım da gelerek sohbetimize katılıyor. Duvar-
lardaki sanat eserlerinin Yaman Bey’le onun çalışmaları olduğunu 
bu sohbet esnasında öğreniyoruz. Rezidanstan çıkıp biraz ilerle-
dikten sonra o tablo gibi manzarayı görünce durup bol bol fotoğraf 
çekiyoruz. İstanbul’da görme imkânı bulamayacağımız sarı çiçek-
lerle, otlayan kuzularla bezeli yemyeşil çayırları sindire sindire sey-
rettikten sonra yola koyuluyoruz.

[yaşam Urla Rezidans]

Askerlik dönemi de futbolla dolu olarak geçen 
Yaman Bey, görevini tamamlayıp İstanbul’a döndükten 
sonra bu kez daha üst kademedeki bir kulüpte 
profesyonel olarak futbolculuğu sürdürmüş.

Taksim Takımı bir 
maçtan önce Şeref 

Stadı’nda. Yaman 
Karakurt sağ başta 

oturan futbolcu. Kaleci 
Metin Türel (ayakta 

soldan ikinci) ve Kamil 
Altan (ortada oturan) 

da kadroda göze çarpan 
diğer futbolcular.

Yaman Karakurt 
fotoğrafın 
arkasına şu 
ibareyi yazmış: 
“16 Nisan 1961 lig  
maçı. Stuttgart’a 
ilk devrenin 13. 
dakikasında golü 
atarken. Ve ilk lig 
maçım.”



[söyleşi]
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2
003’ten beri eşi Ahmet Baysal’la birlikte Yakacık Rezidans’ta ya-
şamını sürdüren Solmaz Baysal, “Geldiğimiz gün, dün gibi… Hiç 
sıkılmadık. İyi ki böyle bir yer yapılmış. Bu yaşta evimizde bundan 
daha fazlasını bulamazdık. Darüşşafaka’ya teşekkür ediyoruz. Ha-
kikaten şimdiye kadar böyle kalabileceğimiz ev havasında bir yer 

yoktu” diyor. 
2009’da Yakacık Rezidans’ın hobi öğretmeni Gazel Başar’ın teşviki ve yol 
göstermesiyle resim yapmaya başlayan Solmaz Baysal’ın bugüne dek yap-
tığı resimlerin sayısı 170’i buluyor. İnsanın istediği şeyleri yapması için hiç-
bir zaman geç olmadığının bir kanıtı Solmaz Baysal… Resimlerinin bir kısmı 
Darüşşafaka yararına satılırken bir kısmı da rezidansın duvarlarını süslüyor. 

“IYI KI BÖYLE BIR YER YAPILMIŞ”

Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşayan bağışçıların bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru 
eserler, 6 Mayıs’ta Yakacık Rezidans’ta düzenlenen “Geleneksel Kermes” ile satışa sunuldu. 
Tüm geliri Darüşşafaka’ya bağışlanan kermese rezidans bağışçıları büyük ilgi gösterdi. 
Birbirinden güzel eserleriyle kermese katkıda bulunan üç Yakacık Rezidans bağışçısı; 
Solmaz Baysal, Fatma Nuran Okten ve Sanay Sokullu’yla hem rezidans yaşamını hem de 
kermesi konuştuk.

El emekleriyle 
geleceği aydınlatıyorlar

Tamamen sıfırdan ürettiğim eserler... Kendi 
emeğimle yaptığım ürünlerle yardım yapmak daha 
hoşuma gidiyor. Bir şey değil, denizde bir damla 
belki ama bu bana daha zevk veriyor.

Solmaz Baysal

yazı & fotoğraflar Bahar Paykoç



[söyleşi]
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Ayrıca yelek, hırka, patik ve çantalar ören Solmaz 
Baysal, kermese eserleriyle en çok katkıda bulunan 
bağışçılardan biri. Diğer bağışçılarla müşterek olarak 
lavanta torbaları, masa örtüleri, tepsi boyama işleri 
de yapan Solmaz Hanım, “Tamamen sıfırdan üret-
tiğim eserler... Kendi emeğimle yaptığım ürünlerle 
yardım yapmak daha hoşuma gidiyor. Bir şey değil, 
denizde bir damla belki ama bu bana daha zevk ve-
riyor” diye konuşuyor.
Çocukların elinden tutmanın kendisini mutlu ettiğini 
belirten Solmaz Baysal, “Darüşşafakalı öğrenciler 
her şeyleriyle çok güzel yetişiyor. Hoşumuza gidi-
yor. Çocukları öyle görünce insan mutlu oluyor. Bir 
seviyeye gelmiş oluyorlar. Keşke tüm çocuklar kur-
tulabilse…” diyor.

“DARÜŞŞAFAKALI OLMAK BAŞLI BAŞINA BIR GÜZELLIK”
13 yıldır Yakacık Rezidans’ta yaşayan emekli edebiyat 
öğretmeni Fatma Nuran Okten, rezidansta çok mutlu 
olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Buraya yerleş-
mek belki de hayatta yaptığım en güzel iş diye düşü-
nüyorum. Burada o kadar güvende, huzurlu, rahatım 
ki, ‘Yarrabi ne kadar güzel bir yer nasip ettin bana…’ 
diyorum. Çalışanlarımız çok saygılı, efendidir. Hemen 
yardıma koşarlar. Herhangi bir sorunda hemen el ele 
verirler.” 31 yıl öğretmenlik yapan Fatma Nuran Ok-
ten, “Buradaki herkesi çocuğum, öğrencimmiş gibi 
kabul ediyorum. Çalışanların bize hizmetleri düşüne-
meyeceğiniz kadar güzel. Bir insan büyükannesine 

ancak bu kadar güzel, sevgiyle hizmet verebilir. 
Darüşşafaka’nın bir benzerini düşünemiyorum. Biz 
hakikaten cennette yaşıyoruz” diyor. 
Darüşşafakalıların arasındaki kardeşliğin rezidans-
ta da var olduğunu belirten Okten, “Kardeşim, ‘siz 
burada kardeş gibisiniz, beni bile unutuyorsun’ di-
yor. Benim bir sözüm var: o kadar çok şey payla-
şıyoruz ki, annemiz babamız ayrı ama öz kardeşiz 
burada. Darüşşafaka kardeşiyiz. Darüşşafakalı öğ-
renciler de artık bana torunlarım gibi geliyor” diye 
duygularını dile getiriyor. 
13 yıldır her gün hobi odasında çalıştığını belirten 
Okten, “Üstümdeki kıyafetlerin hepsini kendi yap-
tım. Döpiyesler, tayyörler, yelekler, etekler, manto 
diktim. Kolyeler benden sorulur. Çeşitli kolyeler 
yaparım. Durmadan örerim. Beraber el ele verir, 
örgüler, çantalar yaparız. Bütün kermeslere katılı-
yorum. Allah’a şükür gücümüz yetiyor, gönlümüz 
hoşlanıyor bu işleri yapmaktan” diye anlatıyor. 
“Darüşşafakalı olmak başlı başına bir güzellik” 
diyen Okten, Darüşşafaka’nın kendisine verdiği 
emniyet hissini şu sözlerle anlatıyor: “13 sene ev-
vel henüz Darüşşafaka’ya yeni girmiştim, birgün 
düştüm. O kadar büyük bir acı çektim ki, birden 
‘Yarabbim nereye giderim yalnız başıma’ diye dü-
şündüm. Bir anda içim aydınlandı, ‘ben Darüşşa-
fakalıyım’ dedim, ‘şu anda telefon etsem bana ko-
şup gelir hemen ambulans’. Onun verdiği rahatlığı, 
o ışığı hayatımda ben hiç yaşamamıştım.” 

“KUTSAL BIR EMANET BIZIM IÇIN O ÇOCUKLAR”
İki senedir Yakacık Rezidans’ta yaşayan antropolog 
Sanay Sokullu, Darüşşafaka’yla irtibatının çok eskiye 
dayandığını anlatıyor. “Eşim Prof. Adnan Sokullu, Da-
rüşşafakalıydı. Kendisi fizik profesörüdür ve ultrasonu 
tıbba ilk uygulayan kişidir. 20 sene ABD’de kaldık. 
Türkiye’ye döndükten sonra kendisi Cemiyet Yönetim 
Kurulu’nda bulundu. Çok iyi bilirim Darüşşafaka’yı, 
çok da severim. Çünkü hep onların oradaki yaşantı-
sını dinleyerek hayatımız geçti. O vefat ettikten sonra 
ben burada oturmak istedim. Şimdi burada kalıyorum. 
Onun ailesi burası. Benim de her şeyim şimdi eşimin 
ailesi. Çok da mutluyum. Ben antropologum. Tahsili-
mi, doktoramı ABD’de tamamladım. Buraya geldikten 
sonra İstanbul Üniversitesi’nde çalıştım. Sonra emekli 
oldum” diyerek yaşamını özetliyor. 
Rezidansta mutlu olduğunu söyleyen Sanay Sokullu, 
“Yaşlı insan biraz şımartılmak istiyor. Çünkü o yaşa 
kadar hep şımartmış başkalarını. Bir parça pohpoh-
lanmak istiyor. Bakın, burada o var. Bir kere değişmez 
bir kuralı var: bütün çalışanlar güler yüzlü. Kolay değil 
yüklendikleri görev. Ama çok güzel yapıyorlar” diyor.
Yaşamı boyunca el işleriyle uğraştığını belirten Sokullu, 
rezidansta sunulan hobi imkânlarından da çok mem-
nun olduğunu söylüyor: “Dikiş dikmeyi, örgü örmeyi 
çok severim. Tam da kendime göre bir yer buldum. 
Hobi odamız fevkalade. O bakımdan da mutluyum.” 
Rezidansın organize ettiği gezi ve aktivitelerin de ken-
disini aktif tuttuğunu ifade eden Sokullu, şöyle konu-

şuyor: “Konserlere gidiyoruz, yemeklere gidiyoruz, çaya 
gidiyoruz. Evde olduğumda üşeniyorum bir yere gidip çay 
içmeye, halbuki burada hazır götürülüyorsunuz. Arkadaş 
da oluyor. Yaşımız dolayısıyla evde oturmaya çok müsai-
tiz. Ama evde oturdukça insan gittikçe büzülüyor. Halbuki 
dışarıya ne kadar çok çıkarsanız, o kadar genişlersiniz.”
“Çok muntazam dikiş dikerim, çok güzel sofra örtüleri yap-
tım. Keçelerle, örgüyle çantalar yaptım. Çok güzel lavanta 
torbaları yaptık. Hep yaparım ve hep de sevgiyle yaparım” 
diyen Sanay Sokullu da kermese çok emeği geçenlerden… 
Kermesten elde edilen gelirin yine Darüşşafaka’ya bağış-
lanmasının çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Sokul-
lu, “Helal olsun. O çocukları gördükçe, düşündükçe eşi-
mi hatırlıyorum. Kutsal bir emanet bizim için o çocuklar. 
Bazen geliyorlar buraya. Şeftali gibi yanaklar, hep merak 
dolu gözler… Bayılıyorum onlara. İnşallah hepsi eşim gibi 
yetişirler.”

Buraya yerleşmek belki de hayatta yaptığım 
en güzel iş diye düşünüyorum. O kadar güvende, 
huzurlu, rahatım ki, ‘Yarrabi ne kadar güzel bir 
yer nasip ettin bana…’ diyorum.

Yaşlı insan biraz şımartılmak 
istiyor. Çünkü o yaşa kadar hep 
şımartmış başkalarını. Bir parça 
pohpohlanmak istiyor. Bakın, burada 
o var. Bir kere değişmez bir kuralı var: 
bütün çalışanlar güler yüzlü.

Fatma Nuran Okten Sanay Sokullu



[53][52]

Maslak’taki Darüşşafaka kampüsü içinde bulunan ve 
Darüşşafaka’nın 152 yıllık tarihini; 11.000 kitap, 3.000 obje 
ve doküman ile belgeleyen Darüşşafaka Müzesi sıradan bir 
müzenin çok ötesinde. Burası dayanışma ve bağlılığın da 

müzesi konumunda. Müze yetkilisi Canan Cürgen’le konuştuk.

“Dayanışmanın 
müzesi”

DARÜŞŞAFAKA MÜZESI

[mekân]

yazı Aykut Aykanat fotoğraflar Ozan Akgün
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Müzenin arşiv 
bölümüne yaklaşık 

1.400 obje kayıtlı 
bulunuyor. Bunlar 

arasında 1880’de 
gerçekleşen 

Darüşşafaka’nın 
Posta ve Telgraf 

İdaresi Meslek 
Okulu’na 

dönüştürülmesiyle 
verilmeye başlanan 

teknik derslerde 
kullanılan telgraf ve 

telefon makineleri, 
100 yıllık bir geçmişe 

sahip Doğa Tarihi 
Koleksiyonu da yer 

alıyor.

Biyoloji 
dersinde 

kullanılmış 
olan 

etütlük 
materyal.

D
arüşşafaka 1863’te kuruldu. Peki, mü-
zenin tarihi, oluşum süreci ne zaman 
başladı?
Darüşşafaka, Valide Mektep’ten sonra 
Fatih’teki binaya taşındı.  Padişahın da 

desteğini alınarak yaptırılan özel bir binaydı bura-
sı. Binayla birlikte içinde bir müze oluşturulmuş. 
Yusuf Ziya Paşa Müzesi… Hatta bizim arşivimizde 
müzeyle ilgili bir kayıt defteri de var. Dolayısıyla biz 
biliyoruz ki Darüşşafaka Müzesi, Darüşşafaka ka-
dar eski bir tarihe sahip. Bu müzenin kuruluş ama-
cı Darüşşafaka’nın hafıza merkezini oluşturmaktı. 
152 yıllık bir kurum ve bir taşınmayla bağı olduğu 
bir mekândan koptuğu için pek çok şey dağılmış 
vaziyetteydi. Darüşşafaka’nın 1952 senesi mezun-
larından Nami Gönenç’in çabasıyla oluşturulan bir 
koleksiyonla bugüne geldik. Müzenin temeli onun 
gönüllü çabasıyla oluştu. Sonuçta müzeler için 
aslolan nesneyi bir araya toplamak kadar onun 
bilgisini ziyaretçiye aktarmak. Bizim de yapmak 
istediğimiz tam olarak bu. Kurumun tarihini bağış-
çılarımıza ve ziyaretçilerimize sergilemek istedik.

[mekân]

Müzede neler var?
Şu an müzede 11.000 kitap var. Bu kitapların ço-
ğunluğunu ders kitapları oluşturuyor ki, bunların 
bazıları kurucularımız ve ilk öğretmenlerimiz ta-
rafından kaleme alınmış. Salih Zeki’nin, Ahmet 
Rasim’in yazdığı kitaplar var. Bazıları teşhirde, ba-
zılarıysa araştırmacılara açtığımız kütüphanemiz-
de. Öncelikle şunun bilinmesi lazım burası araş-
tırma kütüphanesi. İçinde ansiklopediden edebi 
eserlere kadar birçok eser var. Bunların yanı sıra 
Darüşşafakalı öğrencilerin bugünkü fanzine eşde-
ğer şekilde çıkardığı dergiler var. Bunlardan biri 
1917 tarihli Kafa dergisi. O dergi tek tek elle ya-
zılmış. Her nüshası çok kıymetli. Ve Darüşşafaka 
Mecmuası... Obje olarak da çoğunlukla kurumun 
eğitim tarihini yansıtan objeler var.  Ders kitapları-
nın yanı sıra laboratuvar araç gereçleri bulunmak-
ta. Darüşşafaka’nın bir dönem telgrafçılık okulu 
olarak hizmet verdiği dönemde kullanılan ders 
araç gereçleri… Çeşitli telgraf ve telefon makinele-
ri burada sergileniyor. Dahası fizik, kimya, biyoloji 
laboratuarındaki deney araçları mevcut. Mekanik 
pikaplar, sinematograf makinesi ve plak koleksi-
yonu. Ayrıca Primitifler olarak da bilinen Darüşşa-
fakalı ressamların eserlerinin reprodüksiyonları… 

Hepsinin ayrı bir önemi olsa da sizin için en özel olan 
hangisi?
Beni en çok etkileyen bez toplar. Çünkü o toplar 
burada okuyan öğrencilerin, yatak içlerindeki pa-
muklardan ve çarşaflardan bir araya getirip, elle-
riyle diktikleri toplar. O dönemde oynayacakları bir 
top bulmaları imkânsız. Son derece muntazam ya-
pılmış toplar. O yoklukta var edildiklerinden benim 
için çok özeller…

Her müzenin temel bir hikâyesi vardır? Darüşşafaka 
Müzesi ziyaretçilerine ne anlatıyor?
Burası dayanışma ve bağlılığı anlatıyor. Bağışlar-
la yaşayan ve yaşatılan bir kurum olma özelliğiyle 
bu müzede gördüğünüz objelerin çoğu bağışla 
gelmiş. Bu şu demek: Müze, 152 yıldır bir kurumu 
hayatta tutmak için yaşayan, nefes alan insanların 
hikâyesini, onların dayanışmasını anlatıyor. 

Darüşşafakalı öğrencilerin müzeyle olan ilişkisi nasıl?
Ben iki yıldır buradayım, öğrencilerin çok az kısmı 
bilerek geldi. Çoğu müzenin kapısından içeri gir-
diğinde böyle bir yer olduğunu fark etti. Sonuçta  
Darüşşafaka, Türkiye’nin her köşesinden öğrenci 

Cemiyette kullanılmış Teleks.  Beni en çok etkileyen bez toplar. 
Çünkü o toplar burada okuyan öğrencilerin, 
yatak içlerindeki pamuklardan ve çarşaflardan 
bir araya getirip, elleriyle diktikleri toplar. 
O dönemde oynayacakları bir top bulmaları 
imkânsız. Son derece muntazam yapılmış 
toplar. O yoklukta var edildiklerinden benim 
için çok özeller…
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Müze 
kütüphanesine 

kaydolunan 
kitaplar, 

tasniften 
sonra

Darüşşafaka’nın Fatih’teki 
binasında bulunan revirde 

kullanılmış olan dişçi 
koltuğu

“Özel Müze” statüsü onaylandı
2013 yılında açılan Darüşşafaka Müzesi’nin “Özel Müze” statüsü, 2015 yılında T.C. 
Kültür Bakanlığı’nca onaylandı. Darüşşafaka Müzesi, ülkemizin eğitim alanındaki 
en köklü sivil toplum kuruluşu olan ve 1863’ten beri bağışlarla varlığını sürdüren 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin hafızasını oluşturuyor. Öğrencilerin, mezunların, bağışçıların 
ve “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna gönül veren herkesin Darüşşafaka’yı en iyi 
ve doğru biçimde tanıması için bir buçuk asırlık tarihi gözler önüne seriyor. İstanbul 
Maslak’taki Darüşşafaka kampüsü içinde bulunan ve Darüşşafaka’nın 152 yıllık 
tarihini; 11.000 kitap, 3.000 obje ve dokümanla belgeleyen Darüşşafaka Müzesi, 
ziyaretçilerini bekliyor.

kabul ediyor ve hayatında ilk defa müzeyle burada tanışan 
öğrencilerimiz de oldu. Buradaki sergileme henüz kendini 
anlatan bir sergileme değil. Onu toparlama sürecindeyiz. 
Dolayısıyla koleksiyonun bir anlatıcıya ihtiyacı var.  Öğren-
ciler geldikleri zaman ben müzeyi gezdiriyorum ve anla-
tıyorum. Kurumun tarihini, objelerle onların gözleri önüne 
sermek, onları da beni de heyecanlandıran bir süreç.   

Bu müzenin daha da gelişmesi için neler yapılması gerekiyor?
Müzeler birkaç yolla eser alırlar ki birincisi bağış ve hibe, 
ikincisi de satın alma. Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi çok 
yeni bir oluşum ve henüz kendi öz kaynağı yok. Zaten 
Darüşşafaka da bağışla yaşayan bir kurum ve bizim için 
önemli olan bağışlar. Bu yüzden müzenin yaşaması ve ge-
lişmesi için bağışların devam etmesi gerekiyor. Sonuçta 
burası sadece objelerden oluşan bir müze değil, dayanış-
manın ve bağlılığın da müzesi.

[mekân]
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[bulmaca] [sudoku]

Bulmaca ve sudokunun çözümleri sayfa 64’te.
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Künye
Yapım: Majör Müzik
Yayın Tarihi: 2015

[kültürsanat]

SELDA BAĞCAN’DAN

‘40 Yılın 40 Şarkısı’ Doğu’nun Merkezine Seyahat
Hiçbir kategoriye girmeyen eşsiz sesi ve benzersiz yorumuyla dünyada 
geniş bir hayran kitlesine sahip Selda Bağcan’ın; 1971’den bu yana 
seslendirdiği 40 “hit” şarkısından oluşan “Selda Bağcan - 40 Yılın 40 
Şarkısı” albümü sevenleriyle buluştu. “40 Yılın 40 Şarkısı” serisinin ilki 
olan albümde ayrıca, sanatçının biyografisi ile 40 yıllık müzik ve siyasal 
yaşamının kronolojik olarak anlatıldığı bir bölüm de bulunuyor. ABD’de The 
Times gazetesinde yayınlanan “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi 
Kadın Şarkıcılar” listesindeki 81 ismin arasına “Efsane Anadolu Şarkıcısı” 
olarak adını yazdıran Bağcan; İngiltere’de ise ünlü Rolling Stones dergisinin 
“100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listesine girdi. Elijah Wood, Antony 
Hegarty, Florence Welch gibi dünya starlarının hayran olduğu sanatçının 
albümleri ise özellikle DJ’ler ve araştırmacı müzisyenlerin ilgisini çekiyor. 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen sergi, gezginlerin 18. yüzyılda başlayan Doğu 
topraklarına yolculuklarının İstanbul merkezli öyküsünü anlatıyor. Osmanlı dönemi fotoğrafları 
ve efemera alanında dünyanın önde gelen koleksiyoncularından biri olan Pierre de Gigord’un 
koleksiyonundan derlenen, aralarında fotoğraf, kartpostal, afiş, ilan, broşür, yemek menüleri ve 
objelerin bulunduğu 160 parça izleyiciyle buluşuyor. Sergide, Gigord’un özellikle eski İstanbul’a 
ait kültürel ve kent görsellerini içeren koleksiyonu, meraklılara Osmanlı’nın son dönem ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönem manzaralarını sunuyor. Doğu’nun Merkezine Seyahat, 
kitle turizmi ve seyahat kültürünün 1850-1950 yılları arasındaki değişimine odaklanıyor. 

Müzik Sergi

< <

<

Raftakiler
> Freedom - Pharrell Williams
> Cafe Jazz - Sony Müzik
> Live in Dublin - Leonard Cohen
> Yakarım Canını - Ajda Pekkan

<

Künye
Tarih: 17 Ekim’e kadar
Yer: İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü / Beyoğlu
Detaylı bilgi için: www.iae.org.tr

<
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[meraklı]

Peynir 
seçerken

Elmanın önemi

Eğer büyük bir kalıptan 
büyük bir parça kestirip 
alacaksanız, kalıbın nemli 
ve çatlak olmamasına dikkat 
edin. Çünkü bu durumdaki 
peynirler kurumuştur ve taze 
değildir. Peyniri saklarken göz 
önünde bulundurmanız gereken 
en önemli nokta ise havayla 
temasını kesmektir. Şeffaf 
folyoyla sıkıca sarılmış peynirler 
için en ideal yer, buzdolabının alt 
gözleridir. En iyi tadı alabilmeniz 
için servisten bir saat kadar önce 
oda sıcaklığında bekletin.

Elmadaki flavonoid adlı kimyasal madde 
kansere neden olan serbest radikallerin 
meydana gelmesini önler. Olgun bir 
elma, sağlıklı bir insanın en ideal kan 
serumu değerliklerine sahip mineral ve 
elektrolitlere sahiptir. Elma suyu kan suyu 
gibi değerlidir. Günde 6 elma yiyerek 
yapacağınız 8 haftalık bir kürle, kan 
değerlerinizi olması gereken ölçülere 
getirip, fazla kan yağı ve kolesterolden 
kurtulabilirsiniz. Ancak elma yemeye 
karar verdiğinizde sarı-yeşil renkteki 
elmayı kırmızı elmaya tercih etmenizi 
öneririz. Çünkü sarı-yeşil renkli elmadaki 
C vitamını dahil tüm diğer faydalı kimyasal 
maddeler kırmızı elmadan daha fazladır.

Akvaryum temizliği
Akvaryumu olanlar için temizlik büyük bir sorun. Akvaryumunuzu daha 
az temizlemek istiyorsanız, karbon filtreli dış motor almanız gerekiyor. 
Suyu temizlerken balıkların strese girmemesi için mutlaka akvaryumun 
suyundan koyun; ısıtıcısını ve hava filtresini takmayı unutmayın.

Düğün, nişan, doğum, yıldönümü, terfi, bayram, 
yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer 
Günü gibi özel günlerde bireysel ve kurumsal ba-
ğışçılara yönelik Darüşşafaka’nın hazırladığı bağış 
sertifikası, magnet, davetiye gibi ürünleri tercih 
edenler, özel günleri daha da anlamlı kılıyor.
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin eğitimine 
kaynak yaratmak amacıyla oluşturulan “Darüşşa-
faka Özel Gün Ürünleri”, bağış sertifikaları ve çe-
şitli hediyelik eşyalardan oluşuyor.
Her yıl yüzlerce hayırsever, düğün davetiyelerini 
Darüşşafaka’ya yaptırarak, nikâh şekeri yerine Da-
rüşşafaka magnetlerini tercih ederek, sevdiklerine 
anlamlı bir armağan, Darüşşafakalı öğrencilere bir 
gülümseme hediye ediyor.
Dileyen herkes Darüşşafaka’nın web sitesi üzerin-
den nikâh tebrik sertifikası, nikâh magneti, nikâh 
davetiyesi, nikâh ayracı, doğum günü tebrik ser-
tifikası, yenidoğan tebrik sertifikası, yenidoğan 
magneti, yeni görev tebrik sertifikası, taziye bağış 
sertifikası, sevdikleriniz adına ve anısına bağış ser-
tifikası siparişi verebiliyor.

Özel günleriniz
ARTIK DAHA DA 
ANLAMLI
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[neden]

Bu olay tamamen hormonaldir. Erkeklerde 
daha yüksek seviyelerde bulunan testesteron 
hormonu, çok büyük ihtimalle hassasiyet 
sahibi kişilerde kelliğe yol açıyor. Ayrıca 
kalıtım ve yaşlanma da kellikte etkili faktör. 
Kadınlarda da bazen kellik gözükebilir; 
özellikle menopoz sonrasında.

Kellik neden 
erkeklerde görülür?

18 Watt’lık bir floresan lamba, 75 
Watt’lık bir ampul kadar ışık verebilir. 
Daha az enerji harcayıp, daha çok 
ışık veren, yüzde 75 enerji tasarrufu 
sağlayan floresan lambalarda, elektrik 
düğmesine basıldığında, trans-
formerden geçen elektrik, tüpün bir 
ucundaki elektrottan diğerine bir ark 
oluşturur. Bu arkın enerjisi tüpün 
içindeki cıvayı buharlaştırır. Bu buhar 
elektrik yüklenerek gözle görülmeyen 
ultraviyole ışınları saçmaya başlar. Bu 
ışınlar da tüpün iç yüzeyine kaplanmış 
olan fosfor tozlarına çarparak görülen 
parlak ışığı oluşturur. Floresan 
lambalar ilk açılışları sırasında çok 
elektrik çekerler. Halbuki bu miktarda 
enerjiyi bir saatlik açık durumda 
ancak harcarlar. 

Floresan 
lambalar neden 
daha ekonomik?

Köpek ve kedilerin ot yemesi gayet doğal bir davranış 
biçimidir. Her iki türde de selülozu sindiren enzimler 
yoktur bu nedenle köpekler ot yiyenler grubuna 
girmezler. Ancak genellikle kusma ihtiyacı duyan, karnı 
ağrıyan köpekler ot yerler ve hazmedilemeyen bu otlar 
kusmaya neden olur. Böylece köpek rahatlamış olur. 
Ayrıca tam ve dengeli besin alamayan köpeklerin de 
ot yediği az da olsa görülmektedir. Hatta bahçeye ve 
sokağa çıkamayan kedilerin yemesi için hazır satılan 
ekilebilir, paketler içinde ürünler de bulunmaktadır.

Kediler ve köpekler 
neden ot yerler? 

Güneşin atmosferimizde yansıyan ışınları, ayı ve yıldızları 
görmemize mani olur. Atmosferimiz olmasaydı gökyüzü 
gündüzleri de karanlık olacak, güneşle birlikte yıldızları 
da görebilecektik. Ay dünyamıza çok yakın olduğundan 
gökyüzünde görüntü olarak yıldızlardan çok büyük 
görünür. Eğer konumuna göre güneşten iyi ışık alabilirse 
gündüzleri de gökyüzünde rahatlıkla görünebilir. Ayın 
yüzeyi bir asfalt yol yüzeyi gibi yansıtıcıdır.

Ay neden bazen 
gündüzde görülür?

Sağ elini kullanan insanlar, ayakla yapılan hareketlerde de, sağ bacaklarını 
öncelikle kullanırlar. Bu nedenle de sağ bacakları daha güçlüdür. Sola kavis 
çizerek koştuklarında, sağ ayak dışarıda kalır. Özellikle kısa mesafe koşularında, 
pistin köşelerinde koşucular hafif içe meylederek koştukları için sağ ayağa daha 
çok yük biner ve koşucu bu kuvvetli ayağı ile sola doğru daha rahat koşar. 

Atletler neden saat 
yönünün aksine koşuyor? 
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Darüşşafaka Cemiyeti
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul  
Tel: 0212 276 50 20
Çağrı Merkezi: 444 1863 
Faks:  0212 276 50 11 
E-posta: darussafaka@darussafaka.org 
Web: www.darussafaka.org 

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

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 286 22 00 
Faks: 0212 285 25 86 
E-posta: darussafaka@darussafaka.net 
Web: www.darussafaka.k12.tr

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

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

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

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

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

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

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

Daçka Sigorta
Darüşşafaka Cad. No: 14 
Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul 
Tel : 0212 276 50 20 (Dahili 238) 
E-posta: umit.kivman@darussafaka.org

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

Darüşşafaka Spor Kulübü
Darüşşafaka Sosyal Tesisleri 
Asma Kat, Derbent Mevkii 
Maslak  /İstanbul
Tel: 0212 286 08 42 - 0212 328 03 41
Faks: 0212 286 33 95
E-posta: handan.demir@dsk.org.tr
Web: www.dsk.org.tr

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

Iletişim ve Adresler
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