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Darüşşafaka Ailesi olarak 
151. yılımızı geride bırakmanın 
gururunu yaşarken, ileri yaştaki
bağışçılarımıza sağlıklı, güvenli,
mutlu bir yaşam sunduğumuz
rezidanslarımız da 17. yılında...
Bu süre boyunca ikinci baharla-
rını konforlu ve güvenli bir 
ortamda keyifle geçiren bağışçı-
larımız, aynı zamanda çocukla-
rımızın çağdaş bir eğitimle
geleceğe hazırlanmasına imkân
yarattı ve yaratmaya devam
ediyor. Bu vesileyle tüm rezidans
bağışçılarımıza bir kez daha
şükranlarımızı sunuyoruz. 
Sizler de dilediğiniz zaman hem
Darüşşafaka Rezidansları'ndaki
bu ayrıcalıklı yaşamda hem de
çocuklarımızın aydınlık yarınla-
rında yerinizi alabilirsiniz.

Bu bayram, sadece Türkiye değil,
dünyanın dört bir köşesinden
hayırseverler, Darüşşafaka'da
okuyan çocuklarımızın eğitimi
için destek verdi. Bu da
Darüşşafaka'nın ülkemizin
çocuklarının hayatında yarattığı
değişimin değerinin, artık daha
çok insan tarafından bilindiğini
ve misyonumuza sahip çıkıldığını
gösteriyor.

23 Haziran’da iyi bir geleceğe
sahip olmaları için destek
verdiğiniz öğrencilerimizden

81’ini mezun ettik. Yaklaşık 950
bin öğrencinin katıldığı 2014
Lisans Yerleştirme Sınavı’nda
(LYS), bu öğrencilerimizin 5’i 
ilk 1.000'de yer aldı. Onların 
hepimizi gururlandıran bu
başarılarında rezidans
bağışçılarımızın da yeri var! 
Öte yandan eylül ayında aramıza
katılacak 120 yeni öğrencimizle
ailemizin biraz daha büyüyecek
olması bizleri heyecanlandırıyor. 

Tarihi boyunca ülkenin zor 
günlerinde yaraları sarmak için
elinden gelen desteği veren
Cemiyetimiz, Soma'da yaşanan
maden kazasında yaşamını 
yitiren vatandaşlarımızın geride
kalan evlatlarına karşı da üzerine
düşen ödevleri yerine getirmek
için çalışıyor. Bu bağlamda,
Darüşşafaka'nın koşullarını
taşıyan 17 öğrenci tespit ettik ve
bu öğrenciler için ek kontenjan
oluşturduk.  

Dergimizin bu sayısında Maltepe
Rezidans’tan Yurdagül Saruhan’ı;
Yakacık Rezidans’tan Gülgün
Ök’ü; Şenesenevler Rezidans’tan 
Jermen Markusyan, Mari Serkan
ve Saliha Özdemir’i konuk ettik.

Darüşşafaka’da ikinci yılını
geride bırakan Erkan 
Dermancı’nın kendi imkânsızını
başarma yolunda ilerleyişinin

öyküsünü, Rota Atlantik proje-
siyle hepimize ilham veren 
Dilek Ergül’le ve Darüşşafaka’yı
üyelerine tanıtmak amacıyla
çeşitli faaliyetler gerçekleştiren
Büyük Kulüp Derneği’nin 
YK Başkanı Duran Akbulut’la
yaptığımız söyleşileri dergimizde
okuyabilirsiniz. 

Ayrıca sakinlerine bir tatil köyü
atmosferi sunan Urla Rezidans’a
ilişkin detaylı bir dosyayı sizlerle
buluşturuyoruz. Çam ağaçları
içindeki konumuyla sağlıklı,
huzurlu, keyifli bir yaşam sunan
Urla Rezidans’ı, Kurum Müdürü
Serap Kırcı’dan ve Urla Rezidans
bağışçımız Hayat Leyla 
Alemdar’dan dinledik.

Son olarak 8 Eylül’de TİM Show
Center’da düzenleyeceğimiz yeni
eğitim-öğretim yılı açılış
töreninde sizleri de aramızda
görmekten mutluluk duyacağı-
mızı bildirmek istiyorum.

İyi okumalar,

M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Çocuklarımızın başarılı 
geleceğinde yeriniz hazır!

BAŞKANDAN
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22

“Mal varlığımı zaten
Darüşşafaka’ya 
bağışlayacaktım”
Yaşamının ileri yıllarını Yakacık
Rezidans'ta geçirmeyi seçen sine-
ma ve tiyatro oyuncusu Gülgün Ök,
aynı zamanda tüm mal varlığını
bağışlayarak Darüşşafaka'nın
vasiyet bağışçıları arasına katıldı.

28

Dört dörtlük ikinci bahar
Urla Rezidans’ta...
Sakinlerine bir tatil köyü 
atmosferi sunan ve toplam 
50 bin dönümlük bir alan 
üzerine kurulu Urla Rezidans, 
en büyük Darüşşafaka rezidansı 
konumunda bulunuyor.

36

İstanbul’un renkleri
Darüşşafaka 
Rezidansları’nda...
İstanbul’un çok kültürlü
yapısının Darüşşafaka 
Rezidansları’ndaki elçileri, 
Saliha Özdemir, Jermen
Markusyan ve Mari Serkan'ı
dergimize konuk ettik.
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Sait Faik Abasıyanık Müzesi
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Kadın her yaşta güzeldir
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Refika Birgül
Refika’dan Tarifler!
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Sait Faik’in izinde
Burgazada'ya yolu düşenler, Sait Faik’in ölümüne dek
16 yıl yaşadığı müze evini ziyaret ettiklerinde, elinde
oltalarla bahçe kapısından girip, dalları yüklü ağaca
uzanıp erik yediğini, kapıdan girince ‘anacığııım’ diye
seslendiğini hayal ettirecek kadar usta yazarın
anılarıyla yüklü bir mekânla karşılaşıyor.

42 46
“Sizlerle mutluyum”
Maltepe Rezidans bağışçısı
Yurdagül Saruhan, insanlara
yardım etmeyi hobi edinmiş bir
reanimasyon hekimi... Darüşşa-
faka’nın misyonuna yürekten
bağlı olan Saruhan, ‘Ben 
reanimatörüm, benim için en
uygun yerlerden bir tanesi
Darüşşafaka Rezidansları’ diyor.

Rüzgârın kolayına olsun
Dilek!..
Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tek-
nesiyle tek başına geçmek için 8
Haziran'da yola çıkan Dilek Ergül,
bu yolculukla bir yandan çocukluk
hayalini gerçekleştirmeyi diğer
yandan da Darüşşafaka’da okuyan
10 kız öğrencinin 10 yıllık eğitim
giderini toplamayı amaçlıyor. 

50
“Darüşşafaka çok büyük
hizmetlerde bulunuyor”
1882’de diplomat, yönetici ve iş
adamlarından oluşan üyelerle
sosyal bir dernek olarak kurulan
ve bugün 9.000’e yakın üyesi olan
Büyük Kulüp'ün Yönetim Kurulu
Başkanı Duran Akbulut’la sohbet
ettik.
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Yaklaşık 950 bin öğrencinin 
katıldığı Lisans Yerleştirme 
Sınavı’nda (LYS), Darüşşafaka
Lisesi’nden Onur Çolakel, Uğur
Tahnal, Neslihan Balta, Tuğçe
Delipınar ile Nezir Kalkan ilk
1.000'de yer aldı. 

Toplam 81 öğrencisi sınava 
giren Darüşşafaka Lisesi’nin
öğrencileri arasında en önemli

başarıyı Onur Çolakel elde etti.
Çolakel, Türkçe Sosyal (TS)
alanında 57. ve DİL alanında 
68. oldu. 

2014 ÖSYS sonuçlarına göre
Darüşşafaka Lisesi mezunları, 
ilk 10.000 içinde MF, TM, TS ve
DİL‘de bulunan 12 ayrı puan
türüne göre toplam 92 derece
elde etti.

LYS'de ilk 1.000'de beş
Darüşşafakalı var 

Darüşşafaka Ortaokulu 8. sınıf
öğrencisi Şahin Murat Kocar,
Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş Sınavı'nda (TEOG), tüm
soruları doğru yanıtlayarak
Türkiye birincisi oldu. Bu başa-
rısından ötürü, 20 Mayıs'ta
düzenlenen Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Toplantısı'na konuk olan Kocar,
Yönetim Kurulu tarafından 
ödüllendirildi.

TEOG Sınavı'nda tam puan 

12 yaşında
kişisel 
resim 
sergisi 

Darüşşafaka Ortaokulu 7. sınıf
öğrencisi Defne Hadiş, ilk kişi-
sel resim sergisini, 29 Mayıs-
6 Haziran tarihleri arasında 
Beyoğlu Eller Sanat Galerisi'nde
düzenledi. Yeteneğiyle herkesi
büyüleyen Defne Hadiş'i sergi
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Darüşşafaka Giriş Sınavı yapıldı

açılışında  Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş,
Darüşşafaka Ortaokulu
Müdürü Ayşe Görey, öğret-
menleri ve arkadaşları yalnız
bırakmadı. 

81 fidandan
81 fidan... 

Darüşşafaka’dan bu sene mezun
olacak 140. Dönem 12. sınıf
öğrencileri, 9 Nisan'da biyoloji
dersi kapsamında geliştirdikleri
projeyi hayata geçirdi. 

Öğrenciler, farklı çeşitte 81 adet
fidanı okul bahçesine dikti. Fen
Dersleri Bölümü, Darüşşafaka-
lılar Derneği ve Sarıyer Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü'nün ortaklaşa gerçekleş-
tirdiği bu etkinliğe çok sayıda
Darüşşafakalı da katıldı. 

Babası veya annesi hayatta ol-
mayan, maddi olanakları yeter-
siz, yetenekli çocuklara burslu
ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan
Darüşşafaka Eğitim Kurum-
ları’nın 2014 yılı sınavı, 1 Hazi-
ran'da Türkiye'nin 20 ilinde
düzenlendi. Sınava, Türkiye
genelinde 2.145 babası veya
annesi hayatta olmayan ilkokul
4. sınıf öğrencisi katıldı. Sınava
giren öğrencilerin %57’sini
erkek ve %43’ünü kız öğren-
ciler oluşturdu. Toplam 79
ilden öğrencilerin girdiği sı-
nava, %23’lük oranla en yüksek
katılım İstanbul’dan gerçek-
leşti.

Darüşşafaka'nın 2014-2015
eğitim ve öğretim yılında
bünyesine katacağı öğrencileri
belirleyen sınavın sonuçları 13
Haziran’da belli oldu. Asil ve
yedek listelerdeki toplam 147
öğrenci, kamuoyuna açıklandı.
147 öğrencinin %50’sini kız,
%50’sini erkek öğrenciler oluş-
turdu. Sınavda başarılı olan
öğrenciler arasından mali
durum araştırması ve sağlık
kurulu kontrolünden geçen
öğrenciler, ortaokuldan üniver-
siteye ücretsiz kolej eğitimi
alma hakkı elde edecek. Her yıl
olduğu gibi Darüşşafaka’ya bu
yıl da 120 öğrenci alınacak.
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Darüşşafaka Lisesi 140. Dönem
öğrencileri, 23 Haziran'da Darüş-
şafaka TİM Gösteri Merkezi’nde
düzenlenen törenle diplomalarını
aldı. Darüşşafaka’nın 1964 yılı
mezunlarına da anı diplomala-
rının takdim edildiği törende,
genç mezunlara son derslerini
Prof. Dr. Nahit Çakar (DŞ'80)
verdi. Darüşşafaka'nın yeşil-
siyah kapısından içeri 10 yıl önce
giren  81 öğrencinin uğurlandığı

törenin açılış konuşmasını yapan
Lise Müdürü ve Kampüs Koordi-
natörü Nevzat Kulaberoğlu,
"Sevgili öğrenciler, bugünden
sonra  geriye dönüp baktığınızda
Darüşşafaka'da yaşadıklarınızın,
kişiliğinizin ve duygularınızın ol-
gunlaşmasına, akademik ve en-
telektüel birikiminizin üst düzey-
lere gelmesine yardımcı olduğu-
nu göreceksiniz. İnanıyorum ki
ülkemizin geleceği sizin aydınlık

Darüşşafaka, tam 140. defa
mezunlarını uğurladı 

HABERLER 

düşüncelerinizle sağlam ellerde
olacak" dedi. 

Ardından kürsüye gelen
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Darüşşafaka Lisesi'nin bu yıl 81
öğrenci mezun etmesine dikkat
çekerek, "Sizler, 10 yıl önce
Türkiye'nin dört bir köşesinden
Darüşşafaka'ya geldiniz. Bugün
de Türkiye'nin en saygın okulu-
nun diplomasıyla 81 ilimizin birer
temsilcisi gibi sizleri uğurluyo-
ruz" diye konuştu.

140. dönem birincisi Tuğçe
Delipınar, ikincisi Öner Sarp
Nalçın ve üçüncüsü Merve
Demirci'ye ödüllerinin takdim
edildiği törende; okul yaş
kütüğüne 140. dönem plakasını
Tuğçe Delipınar çaktı. 

Okul birincisi Tuğçe Delipınar,
Yakacık Rezidans bağışçısı
Fahriye Moral tarafından da
ödüllendirilirken, fen bilimleri ve
matematik derslerindeki
başarılarıyla öne çıkan Öner Sarp
Nalçın ve Merve Demirci ise Oyak
Çimento Yönetim Kurulu Başkanı
Celalettin Çağlar’ın özel ödülünü
aldı.
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Darüşşafaka, İstanbul Kalkınma
Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle
Türkiye'nin liseler düzeyindeki ilk
"Tekno-Girişimcilik Gençlik
Merkezi"ni kurdu. Öğrencilerin
girişimcilik ve bireysel yaratıcılık-
larının gelişimine katkı sağlamayı
hedefleyen Merkez, devlet
okulları ya da özel okullarda
okuyan öğrencilere de hizmet
verecek. Maslak'taki Darüşşa-
faka kampüsünde açılan Merkez,
gençlerin, çevre, elektronik,
yazılım, mekatronik-robotik,
haberleşme alanlarında teknolo-
jik bilgi birikimlerini ve farkın-
dalıklarını artırarak girişimcilik
yönlerini güçlendirmeyi ve 
inovatif düşünceler geliştirme-
lerine yön vermeyi hedefliyor.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında
devlet okulları ve özel okullarda
okuyan farklı sınıflardaki öğren-
cilere de eğitim verecek olan
Merkezin açılışında konuşan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,

"Bu yüzyıl sadece inovatif
düşünceler geliştiren ülkeler,
uluslararası arenada söz sahibi
olabilir. Darüşşafaka Tekno- 
Girişimcilik Gençlik Merkezi, bu
açıdan ülkemiz adına büyük bir
boşluğu dolduracak. Merkez, 
ortaokuldan başlayarak öğrenci-
lerin, yenilikçi  düşünceler
geliştirmelerine ve meslek
seçimlerine yön verecek!  İnanı-
yorum ki Türkiye'nin geleceğini
aydınlatacak yenilikçi fikirler 
buradan çıkacak ve geleceğe yön
verecek" diye konuştu.

Öğrencilere girişimcilik eğitim-
leriyle teknoloji alanında kendi
işlerini kurabilecek bilgi ve yet-
kinliği kazandırmayı hedefleyen
Merkez, aynı zamanda öğrenci-
leri, iş dünyasının önde gelen
isimleriyle  bir araya getirecek.

Lise düzeyindeki ilk Tekno-Girişimcilik 
Gençlik Merkezi açıldı 
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Ortaokul eğitimlerini tamam-
layan Darüşşafaka 8. sınıf öğren-
cileri, 11 Haziran'da Darüşşafaka
Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda
gerçekleştirilen törenle liseye
uğurlandılar. Beş yıl süren
başarılı eğitimlerinin ardından
lise düzeyine geçmeyi hak eden
öğrenciler için motive edici bir
konuşma yapan Darüşşafaka

Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş, “Sizlerin
bu çatı altında, sağlıklı, mutlu
bireyler olarak büyümesi ve tam
donanımlı olarak hayata atılması
için özveriyle ve zevkle çalışıyo-
ruz. Ve şunu hep hatırınızda
tutun: sizlerin başarısı bizlerin
en büyük mutluluğu ve ödülü”
dedi. 

Artık liseli oldular 

Hava Harp Okulu (HHO) tarafın-
dan düzenlenen ve bu yıl 5.'si
gerçekleştirilen “Ulusal Salon
Model Uçak Yarışması”, 27
Nisan'da HHO Spor Salonu’nda
gerçekleştirildi. 
Darüşşafaka 10. sınıf öğrenci-
lerinden Arda Çağlar Pulat,
“Kabin Gövde Kategorisi”nde,
2010 yılında kırılan 3 dakika 
32 saniye Türkiye rekorunu 
4 dakika uçuşla kırarak birinci

oldu.  Ayrıca Darüşşafaka Lisesi
2013 mezunlarından İTÜ uçak
mühendisliği öğrencisi Tevfik
Can Başsüllü, “Kabin Gövde
Yetişkinler Kategorisi”nde 
ikinci oldu. Bu ödüllerle 
birlikte son iki yılda
Darüşşafaka Model Uçak
Kulübü, salon modelleri yarış-
malarında 2 birincilik, 4 ikincilik
ve 1 üçüncülük kazanmış 
oldu.

Salon Model Uçak
Yarışması'nda
Türkiye Rekoru
Darüşşafaka'nın 



Darüşşafakalı öğrencilerin bir yıl
boyunca resim, müzik ve dans
alanlarında yaptıkları çalışmaları
sergiledikleri geleneksel “Sanat
Gecesi”, 9 Haziran'da Darüşşa-
faka TİM Gösteri Merkezi’nde
yapıldı.

Darüşşafaka Eğitim Kurum-
ları’nın organizasyonuyla
gerçekleşen gecede, Darüşşa-
fakalı öğrenciler yerli ve yabancı
çok sayıda klasik esere enstrü-
manları ve sesleriyle hayat 
verdi.

Darüşşafakalı öğrencilerden
Verdi'den Mozart'a... 

Darüşşafaka 
Oyuncuları'ndan
"Herhangi Bir 
Efsane" 

Her yıl dev bir oyuna hayat
veren Darüşşafaka Oyuncu-
ları, bu yıl da "perde" dedi.
Darüşşafakalı öğrenciler
"Herhangi Bir Efsane" isimli
tiyatro oyunlarını, 10 Hazi-
ran'da Darüşşafaka Açık
Hava Tiyatrosu'nda sahneye
koydu. Güngör Dilmen’in
“Akad’ın Yayı” adlı oyunun-
dan hareketle yeniden
yazılan oyunun yönetmen-
liğini Darüşşafaka öğretmeni
Elif Ongan Tekçe üstlendi.
Her aşamasında
Darüşşafaka'nın öğrenci,
öğretmen ve mezunlarının
görev aldığı oyun, izleyiciler-
den tam not aldı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
tarafından Darüşşafaka'nın
vasiyet bağışçısı, usta öykücü
Sait Faik Abasıyanık anısına
düzenlenen ve Türkiye genelinde
lise öğrencilerinin katılabildiği
“9. Hişt Hişt, Genç Sait Faik!”
Öykü Yazma Yarışması'nın ödül
töreni, 26 Mayıs'ta Maslak TİM
Show Center'da yapıldı. 

Bu yıl yarışmaya, Türkiye'nin 50

farklı ilinden 486; Darüşşafaka’-
dan ise 90 öykü katıldı. Yarış-
manın Türkiye birincisi
"Pencere" adlı öyküsüyle Özel
Söke Ege Anadolu Lisesi 12. sınıf
öğrencisi Beste Yâren Budak
oldu. 

Yarışmada Darüşşafaka dere-
celerinde birinciliği ise "Maske"
adlı öyküsüyle 11. sınıf öğrenci-
lerinden Fulya Kuşçu kazandı.

Genç Sait Faikler 9. kez 
"Hişt Hişt!" dedi 
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Araştırmacı Çocuk Merkezi iş
birliğiyle Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları'nda 2010'dan beri
yürütülen Araştırmacı Çocuk
Programı çalışmaları, 2013-2014
eğitim-öğretim yılında, 6, 7 ve 
8. sınıf öğrencilerinden oluşan
Araştırmacı Çocuk Kulübü
bünyesinde devam etti.

Genç araştırmacılar, hazırladık-
ları çalışmalarını, 10 Haziran'da
Araştırmacı Çocuk Öğrenci Su-
num Günleri’nde sundu. Darüş-
şafakalı öğrenciler "Antibiyotik

kullanımının etkileri nelerdir?
Okuldaki arkadaşlarımızın an-
tibiyotik kullanımı konusundaki
alışkanlıkları ne düzeydedir?",
"Hitler'in Yahudi Soykırımı'nın
nedenleri nelerdir? Kişilik yapısı

açısından değerlendirilmesi",
"Ermeni ve Türk ilişkileri: Erme-
ni ve Türk ilişkilerine eleştirel
bakış açısı", "Ödev Yapma Alış-
kanlığı: Darüşşafaka öğrenci-
lerinin ödev yapma konusunda
yaşadıkları sorunlar ve çözüm
önerileri, "“Medusa”nın Yunan
Mitolojisindeki Yorumu",
"Leonardo Da Vinci’nin "Mona-
lisa" tablosundaki şifreleme yön-
temi nedir?" ve "Bitkilerin Suyu
Temizleme Üzerindeki Etkileri"
başlıklarında araştırmalar yaptı.

Darüşşafakalı genç araştırmacılar iş başında 

Darüşşafaka mezunu gazeteci-
yazar Ahmet Rasim’in anısını 
yaşatmak; öğrencileri çevre-
lerinde, ülkemizde, dünyamızda
yaşananlar konusunda duyarlı
kılmak, farkındalıklarını arttır-
mak ve yazma becerilerinin
gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla Darüşşafaka Ortaokulu
tarafından geleneksel olarak

düzenlenen “Ahmet Rasim
Yaşıyor!” Köşe Yazısı Yazma
Yarışması'nın 7.'sine İstanbul
genelinde 43 ortaokuldan 98
öğrenci katıldı. 

Yarışmada derece alanlar, 7
Mayıs’ta TİM Maslak Gösteri
Merkezi’nde düzenlenen törenle
açıklandı. 7. “Ahmet Rasim

Yaşıyor!” birincilik ödülünün
sahibi, “TEOG Mu Dediniz?”
başlıklı yazısında değişen sınav
sistemini eleştirel bir dille
kaleme alan Özel Büyük Çamlıca
Ortaokulu öğrencisi Zehra
Özdemir olurken, Darüşşafaka
Ortaokulu birincisi ise “Doğu’da
Kız Çocuğu Olmak” başlıklı
yazısıyla Nida Nur Ergen oldu.

İşte, Ahmet Rasim’i yaşatan genç köşe yazarları
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Kuşakları buluşturan piknik... 

Urla Rezidans bağışçılarından "Sudan İzler" Ebru Sergisi 

Urla Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 
22 - 23 Mayıs tarihleri arasında Yorgo 
Seferis Sanat Galerisi'nde Urla Rezidans
bağışçılarının ebru çalışmalarının sergi-
lendiği “Sudan İzler” Ebru Sergisi düzen-
lendi. Darüşşafaka yararına düzenlenen
sergide; Urla Rezidans Bağışçıları Ayhan
Ünsal, Leyla Alemdar, Mücella Bahçıvan,
Sezen Aldemir, Yaman Karakurt ve 
rahmetli Halil Turhan Ergök'ün ebru
çalışmaları ziyaretçilerle buluştu.

Darüşşafaka rezidans bağışçıları ile
Darüşşafaka Ortaokulu 1. sınıf öğrenci-
leri, 10 Haziran'da İstanbul Polonezköy
Değirmen Park’ta düzenlenen piknikte
bir araya gelerek yaza “merhaba” dedi.
Günün ilk saatlerinde buluşan Yakacık,
Maltepe ve Şenesenevler Rezidans
bağışçıları ile Darüşşafakalı öğrenciler,
tüm günü birlikte geçirdi. 

Güneşli günün ve yemyeşil doğanın
tadını çıkaran öğrenciler ile bağışçılar,
birlikte ip atlayıp, top oyunları oynadı.



Gazeteci, yazar ve televizyoncu
Aynur Tartan, “Burada Hayat
Var- Hayat ve Mutfak" sohbet-
lerinin ilkini 12 Mayıs'ta Urla
Rezidans’ta gerçekleştirdi. Tar-
tan’a renkli sohbetinde Darüş-
şafaka Rezidans bağışçısı Özhan
Oğuzcan ile Hayat Leyla Alemdar
da eşlik etti. Hayatın mutfaktan
geçtiğine vurgu yapan Tartan,
“Mutfaklar, sofralar, yemekler
bizi birleştirir. Dostluklar, arka-
daşlıklar mutfakta başlar.
Sevdiğimiz yemekler, verdiğimiz
tarifler aslında bizi anlatır” görü-
şünü dile getirdi. Etkinlikte; Türk
edebiyatının en üretken şairle-
rinden Ümit Yaşar Oğuzcan’ın
eski eşi olan Özhan Oğuzcan, sıra
dışı yaşam ve engin Türk mutfağı
deneyimlerini paylaşırken, Os-
manlı döneminde Yemen Valiliği
görevinde bulunmuş olan Ahmet
Tevfik Sungar’ın torunu Hayat

Leyla Alemdar da sohbeti
anılarıyla renklendirdi. İlk
yemeğini 12 yaşındayken annesi
için yaptığını anlatan Alemdar,
“Kalabalık bir aile içinde büyü-
düm. Büyük sofralarda eşsiz 
sohbetler eşliğinde yerdik. 
Sofralar okul gibidir. İnsana çok
şey öğretir” dedi.

İkinci baharlarını Urla Rezi-
dans’ta geçiren Darüşşafaka
bağışçılarının eşsiz yaşam
deneyimlerini paylaştığı ve inter-
aktif bir ortamda geçen etkinlikte
hayat tarifi isteyen Aynur Tar-
tan’a bağışçılar, “Hayat Darüşşa-
faka’da başlar” yanıtını verdi. 

Etkinlik; Tartan’ın son kitabı
“Bak Mutfakta Barış Var!”da 
yer alan Ajda Pekkan’ın dürüm
tarifinin de bulunduğu zengin
menü eşliğinde öğle yemeğiyle
sona erdi.

Aynur Tartan, Darüşşafaka
bağışçılarıyla buluştu 

Darüşşafaka Felsefe Kulübü
öğrencileri, 3 Nisan'da 
Şenesenevler Rezidans'ta
yaşayan emekli Felsefe 
Profesörü Bedia Akarsu’yu
ziyaret etti. Öğrenciler, 
Prof. Dr. Akarsu ile yeni
çıkan söyleşi kitabı "Felsefe,
Eğitim ve Toplum Üzerine-
Mukadder Özgeç" ile çok
önemsediği dil ve kültür 
üzerine sohbet gerçek-
leştirdi.

Felsefe Kulübü
öğrencilerinden
Prof. Dr. Bedia
Akarsu’yu ziyaret 
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Bağışçıların günlerini sağlıklı,
verimli ve eğlenceli geçirmeleri
için her türlü ayrıntının özenle
planlandığı Darüşşafaka Rezi-
dansları'nda her yıl bağışçıların
sosyal hayatlarını zenginleştire-
cek yüzlerce etkinlik düzen-
leniyor. Geçtiğimiz sene bağışçı-
ların istek ve ihtiyaçları göz önü-
ne alınarak, sosyal hizmet uz-
manları ve psikologlar tarafından
toplam 2.600 etkinliğin organize

edildiği Darüşşafaka Rezidans-
ları'nda bağışçıların konser,
opera, bale, sergi gibi sanatsal
aktivitelere katılımları sağla-
nıyor. Onlar için şehir içi ve dışı
grup gezileri düzenleniyor. Dini
ve milli bayramlar, özel gün kut-
lamaları yapılıyor. Rezidans
içinde konferanslar, şiir dinleti-
leri, kitap okuma günleri, sine-
ma, dans ve müzik gösterileri
gibi etkinlikler organize ediliyor.

Bir yılda 2.600 etkinlik

Yaşayan en kıdemli
Darüşşafakalı Tahsin Bumin,
94. yaşını 65 yıllık hayat
arkadaşı Nazan Bumin ve
Urla Yaşam sakinleriyle bir-
likte kutladı. 1931 yılında
girdiği Darüşşafaka’dan
1939 yılında mezun olan
Bumin, hafızasıyla, yaşam
enerjisiyle 94 yaşında bir 
delikanlı… 

Darüşşafaka'yla bağını hiç
koparmayan Bumin, uzun
yıllar Darüşşafakalılar
Derneği'nde ve Darüşşafaka
Spor Kulübü'nde görev aldı. 

Bugün Cemiyet üyesi olan ve
bağışlarıyla Darüşşafaka'yı
desteklemeyi sürdüren
Bumin, 94. yaşını bir
Darüşşafaka kuruluşunda
kutlamaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirtti.

Tahsin Bumin,
94 yaşında...
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Yakacık Rezidans’ta bir yıldan
bu yana süren “anı etkinliği”
bağışçılardan yoğun ilgi görüyor.
Psikiyatrist Dr. Tuncay Barut’un
rehberliğinde haftada bir gün
düzenlenen etkinlikte bağışçılar,
anı ve tecrübelerini paylaşıyor.

Yakacık 
Rezidans,
anıları yaşatıyor

"Öğrenmenin yaşı yoktur" 
anlayışıyla Yakacık Rezidans’ta
hayata geçirilen “Bilgisayar
Kursu” etkinliği bir yıldan bu
yana devam ediyor. Çok sayıda
bağışçının ilgi gösterdiği kursta,
kimi uzaktaki akrabalarıyla
görüşmek, kimi sadece şiir yaz-
mak, kimi de online gazete oku-
mak için bilgisayar öğreniyor.
Aldıkları eğitim sonunda pek çok
bağışçı sosyal medya kullanmaya
da başladı.

Rezidans
bağışçıları 
bilgisayar 
kursunda

Tüm dünyada kutlanan "8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü",
Yakacık Rezidans’ta da kutlandı.

Yakacık Rezidans bağışçısı Hacer
Gültekin, rezidansın en kıdemli
kadın üyesi olarak pasta kesti ve
günün anlamını vurgulayan bir
konuşma yaptı. Konuşmasında;
kadınların ayaklarının üzerinde
durması ve güçlü olmaları
gerektiğini belirten Gültekin,
Darüşşafaka  bağışçısı olmaktan
ve bu vesileyle kız çocuklarının
da okutulmasına katkıda bulun-
maktan dolayı memnuniyet duy-
duğunu vurguladı.

Yakacık Rezidans bağışçıları
Kanlıca'da keyifli bir gün geçirdi.
Çok sayıda rezidans bağışçısının
ilgi gösterdiği Kanlıca gezisi 
birlikte yenilen öğle yemeğiyle
sona erdi.

Yakacık Rezidans’ta 8 Mart 

Yakacık Rezidans bağışçıları Kanlıca'daydı
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Erkek moda perakendesinin lider
markalarını bünyesinde barın-
dıran Orka Holding, Darüşşafaka
Cemiyeti'yle Babalar Günü’ne
özel yürüttüğü yeni proje kap-
samında, babası veya annesi 
hayatta olmayan, maddi durumu
yetersiz, yetenekli çocukların
uluslararası standartlarda eğitim
almasına ve aydın bireyler olarak
topluma kazandırılmasına destek
oldu.  Damat|Tween mağazala-
rında 1-15 Haziran tarihleri
arasında  yapılan alışverişlerde
her fatura için Darüşşafaka’ya 
5 TL bağış yaptı. 

Damat|Tween’den Darüşşafakalı çocuklara eğitim desteği! 

Darüşşafaka yeni okulunu İzmir’de açıyor

Darüşşafaka, “Nasıl Bir Darüş-
şafaka Modeli?” Çalıştayı ile
İzmir’de açılacak yeni okulun
oluşumu için İstanbul ve İzmir’in
önde gelen eğitimcilerini 14
Haziran'da Barbaros Point
Otel'de bir araya topladı.

Moderatörlüğünü, Uzman Psi-
kolog ve Eğitimci Esra Sava-
şan’ın yaptığı, Eğitim Danışmanı
ve IB Yetkili Otorizasyon Ekip
Lideri Sema Kan Özkaya’nın,
New York Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Selçuk Şirin’in,

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve Hürriyet gazetesi köşe
yazarı Dr. Özgür Bolat’ın, Terakki
Vakfı Okulları Kurtköy Yerleşkesi
Müdürü Serap Benibol’un, 
İstanbul Üniv. Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın ve
Galatasaray Lisesi Müdürü Meral
Mercan’ın sunumlarıyla yer
aldığı çalıştaya, 30 eğitimci
katıldı.

Darüşşafaka, İzmir’de açılacak
yeni okul heyecanını paylaştığı
eğitimcilerle üç farklı model 
üzerinde çalıştı. Çalıştaya katılan
eğitimciler, Darüşşafaka ruhuna
ve adına en uygun modelin belir-
lenebilmesi ve uygulanabilmesi
için tüm gün emek sarf etti. 
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Darüşşafaka, Soma için çalışıyor

Tarihi boyunca ülkenin zor gün-
lerinde yaraları sarmak için elin-
den gelen desteği veren
Darüşşafaka, Soma'da yaşanan
kazanın vahim boyutu ortaya çık-
tığı andan itibaren üzerine düşeni
yerine getirmeye çalışıyor.  

MEB ve AFAD iş birliğiyle bu elim
kazada babasını kaybetmiş ve 
4. sınıfı bitirmiş 17 öğrenci tespit
eden Darüşşafaka, bu öğrenciler
için 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında ek kontenjan oluşturdu. 

12 Ağustos'ta ise Soma 
Kaymakamı Bahattin Atçı,
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Yönetim Kurulu Üyesi Davut

Ökütçü, Mustafa Demirci,
Türkiye İş Bankası yetkilileri,
Darüşşafaka Ortaokul yönetici-
lerinin katılımıyla koşullarını
taşıyan 17 öğrenci ile velilerine
yönelik tanıtım toplantısı gerçek-
leştirdi.

Soma Kaymakamlığı'nın deste-
ğiyle Soma Öğretmenevi'nde
düzenlenen toplantıya Darüşşa-
faka'nın koşullarını taşıyan 17
öğrenciden 10'u velileriyle birlik-
te katıldı. Eğitimde fırsat eşitliği
ilkesi doğrultusunda yaşamları
değiştiren Darüşşafaka'nın 151
yıllık tarihi hakkında bilgi verilen
toplantıda öğrenci ve velilerin
soruları yanıtlandı.

Toplantıya katılan 10 öğrencinin
8'i aynı gün düzenlenen rehberlik
görüşmelerine katıldı. 

Ertesi gün düzenlenen ve
öğrencinin yatılı okula kabulünde
herhangi bir sağlık sorunu taşıyıp
taşımadığını tespit etmeyi
amaçlayan sağlık kontrolüne ise
5 öğrenci katıldı. 

1-7 Eylül tarihlerinde düzenle-
necek oryantasyon haftasına
davet edilen öğrencilerden,
dileyen 1 Eylül'den itibaren
Darüşşa-faka'ya kayıt yaptıra-
bilecek ve bundan sonraki eğitim
hayatını Darüşşafaka'da sürdüre-
bilecek.

Reklamcılar Derneği ve
Reklamverenler Derneği
tarafından düzenlenen Effie
Türkiye Reklam Etkinliği Yarış-
ması’nda Darüşşafaka Cemiyeti,
Grey İstanbul Ajans’ın gönüllü
desteğiyle hazırlanan “Var 
Ettiniz, Var Olun” temalı 150. Yıl

kampanyasıyla “Sivil Toplum
Kuruluşları” kategorisinde Altın
Effie Ödülü’nün sahibi oldu.
Reklamcılar Derneği ve
Reklamverenler Derneği
tarafından Effie Worldwide Inc.
iş birliğiyle düzenlenen reklam
dünyasının ‘Oscar’ı “Effie

Türkiye Reklam Etkinliği Yarış-
ması”nın ödül töreni 13 Mayıs’ta
Grand Tarabya Oteli’nde yapıldı. 

"Var Ettiniz, Var Olun"a Altın Effie... 



Karin Bozkurt’tan, Darüşşafaka için konser

Doktor kimliğinin yanı sıra icra
ettiği opera eserleriyle müziğin
birleştirici gücünü kullanan
Karin Bozkurt, 13 Haziran'da

Şişli Kent Kültür Merkezi'nde
Darüşşafaka yararına konser
verdi. Çok sayıda konuğun
izlediği konserde Bozkurt, seçme
opera eserlerini "eğitimde fırsat
eşitliği" için söyledi. Konseri
izleyenler arasında Darüşşafaka
bağışçısı ve Karin Bozkurt'un
konservatuar hocası Atifet ve
İlhan Usmanbaş da yer aldı. Dört
yıllık aradan sonra Darüşşafaka
için sahne alan Bozkurt, kon-
serin birinci bölümünde Rayna
Popova ile tenör Serkan Bakır'la
birlikte Bellini, Puccini, Verdi ve

Catalani gibi üstatların en güzel
aryalarını seslendirdi. "Donna
Donna" ve "Funiculi Funicula"
isimli şarkıları yorumlayan
Darüşşafaka Öğrenci Korusu'nun
barkovizyon görüntüleriyle
başlayan konserin ikinci
bölümünde ise Karin Bozkurt,
Grup Rönesans'ın eşliğinde pop
opera türü sevilen şarkıları yo-
rumladı. Konserde Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi
Beşir Özmen tarafından Karin
Bozkurt'a teşekkür plaketi
takdim edildi.

Nâzım şarkıları, Darüşşafakalı
öğrenciler için söylendi 

Şef Ali Mahmut Abra yönetimin-
de Boğaziçi Mezunlar Korosu,
usta şair Nâzım Hikmet'in vefa-
tının 51. yılında Darüşşafakalı
öğrenciler için sahne aldı.
Darüşşafaka yararına 30 Mayıs’ta

Kadıköy Süreyya Operası’nda
gerçekleştirilen konserde;
Nâzım Hikmet’in şiirleri müzikle
hayat buldu. Nâzım Hikmet sev-
enleri “eğitimde fırsat eşitliği”
misyonu çerçevesinde buluştu-

ran konserde Darüşşafaka 7.
Sınıf Öğrencisi Beyza Gelir de
Nâzım Hikmet'in “Tahir ile Zühre
Meselesi” isimli şiirini özgün
sunumuyla yorumladı. Duygu
yüklü anlara ev sahipliği yapan
bu anlamlı konserde, Boğaziçi
Mezunlar Korosu’na İstanbul
Avrupa Korosu’nun yanı sıra
Melihat Gülses, Tuncay Kurtoğlu,
Ünüşan Kuloğlu, Vedat Sakman,
Bora Ebeoğlu, Selmin Saruhan
ve Yusuf Eradam da eşlik etti.
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Eserlerinin telif haklarını ve mal
varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne
bağışlayan, Türk hikâyeciliğinin
usta yazarı Sait Faik Abasıyanık
anısına her yıl bir öykücüye 
verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti
ile İş Bankası Kültür Yayınları iş
birliğiyle düzenlenen Sait Faik
Hikâye Armağanı’nın 60.’sına,
“Olduğu Kadar Güzeldik” adlı
kitabıyla Mahir Ünsal Eriş layık
görüldü. Eriş’e ödülü, Sait Faik
Abasıyanık Müzesi’nin bulunduğu
Burgazada’da “Medarı Maişet
Motoru”nda düzenlenen törende
takdim edildi. Törende konuşan
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Darüşşafaka camiası olarak her
zaman Darüşşafaka ile Sait Faik
Abasıyanık isminin yan yana anıl-
masından büyük kıvanç duyduk-
larını ve duymaya devam edecek-
lerini belirterek, “O’nun ismini
yaşatmayı, vasiyetnamesinin
gereklerini yerine getirmeyi ve
sorumluluğunu üstlendiğimiz bu
eşsiz mirası geleceğe taşımayı en
temel ödevlerimiz arasında kabul
ettik, edeceğiz” dedi. Törende
konuşma yapan İş Bankası Kültür

Yayınları Genel Müdürü Ahmet
Salcan, jürinin ödülü “Gündelik
yaşamın içindeki sıradan insanın
zayıflıklarını ve güçlü yanlarını
gerçekçi ve vicdanlı bir dille an-
latmaktaki ustalığı nedeniyle” 
Eriş’e verdiğini belirtti. 

Mahir Ünsal Eriş’e ödülünü 
Jüri Başkanı Doğan Hızlan’ın
verdiği törende, Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun Sait Faik'in ve-
fatının ardından çıkardığı mask
da Eyüboğlu’nun gelini Hughette
Eyüboğlu tarafından Sait Faik
Abasıyanık Müzesi’ne armağan
edildi. Törende, Sait Faik'in ilk
hikâyesi Uçurtmalar'ın yayım-
landığı, 9 Aralık 1929 tarihli 
Milliyet Gazetesi'nin baskısı da
Darüşşafakalı öğrenciler tarafın-
dan dağıtıldı.

Darüşşafaka Cemiyeti, 151
yıldır bağışlarıyla çocuk-
larımıza bir gelecek ar-
mağan eden ve artık
aramızda olmayan
bağışçılarının,
Darüşşafaka'ya hizmeti
geçenlerin ve bütün şehit-
lerimizin aziz ruhları için,
her yıl olduğu gibi bu yıl da
23 Temmuz Kadir
Günü'nde Erenköy Galip-
paşa Camii’nde geleneksel
mevlidini okuttu.
Darüşşafaka'nın gelenek-
sel mevlidine çok sayıda
Darüşşafaka bağışçısı ile
Darüşşafakalı katıldı.

Darüşşafaka 
Kadir Günü’nde,
bağışçılarının
aziz ruhları için
mevlit okuttu
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60. Sait Faik
Abasıyanık
Hikâye 
Armağanı
Mahir Ünsal
Eriş'in 
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"Mal varlığımı zaten
Darüşşafaka'ya bağışlayacaktım"

“

BAĞIŞÇILARIMIZ / GÜLGÜN ÖK

Türk sinema ve tiyatrosunun
emektar oyuncularından biri 
Gülgün Ök… 1942'de İzmir'de
doğuyor. Cumhuriyet Kız Sanat
Enstitüsü'nü bitiriyor, ardından
resim alanında eğitim alıyor.
Vakko’da desinatör olarak
çalışırken, hep hayalini kurduğu
oyunculuğun peşinden gitmeye
karar veriyor. 1961'de Ses dergi-
sinin açtığı oyunculuk yarışma-
sına ailesinden bile gizleyerek
başvuruyor. Yarışmayı birincilikle
tamamlayınca da Yeşilçam’ın

Darüşşafaka'nın hem rezidans hem de vasiyet
bağışçısı olan sinema ve tiyatro sanatçısı 
Gülgün Ök, ‘Herkese tavsiyem Darüşşafaka'yı 
unutmamaları… Orada 1.000'e yakın çocuk çağdaş
eğitim olanaklarıyla okuyor, aydın bireyler olarak
yetişiyor. Rezidansa girmeseydim de zaten tüm
mal varlığımı Darüşşafaka'ya bağışlayacaktım’
diye konuşuyor.

“



kapıları önünde açılıyor. İlk 
filmi "Boşver Doktor", 1962'de
çekiliyor. Bu filmde Eşref
Kolçak’la başrol oynuyor. Ardın-
dan Fikret Hakan'la "Aşk Orada
Başladı"da rol alıyor. Bunu yine
Fikret Hakan'la başrol paylaştığı 
"Aşka Vakit Yok" izliyor. Ahmet
Mekin'le "Devlet Kuşu", Erol Taş
ve Tamer Yiğit'le "Fedakar
Öğretmen", Eşref Kolçak'la 
"Yalnız Efe", Yılmaz Güney'le
"Azrail Benim", İzzet Günay'la
"Şeref Kavgası", Ayhan Işık'la
"Allahaısmarladık İstanbul" adlı
Yeşilçam klasiklerinde oynuyor.
Otuzu aşkın sinema filminde rol
aldıktan sonra tiyatroya geçen
Ök, 40 yıl sahnenin tozunu yutu-
yor. Yaşamını Darüşşafaka
Yakacık Rezidans’ta sürdürmeyi
seçen Gülgün Ök’le Yeşilçam'ın
Yeşilçam olduğu günleri ve

Darüşşafaka Rezidansları'yla
tanışma öyküsünü konuştuk.

Oyunculuğa nasıl başladınız?
Babamı kaybettik, sonra annem
ve benden üç yaş büyük ağabe-
yimle İstanbul'a taşındık. Annem
Sirkeci Büyük Postanesi'nde 
personel şefi olarak çalışıyordu.
Ağabeyim de makine mühen-
disiydi. İstanbul'a gelince çizim-
lerimle Vakko'ya gittim, rahmetli
Vitali Hakko'yla görüştüm. Bana
hemen başla dedi ve Vakko’da
kreatif desinatör olarak çalış-
maya başladım. Orada çalışırken
o zamanların iki ünlü dergisi
vardı: Ses ve Hayat… Ses dergisi,
sinema artisti yarışması açmıştı.
Ben de hep oyuncu olmayı is-
temiştim ama ailem karşı çıktığı
için içimde kalmıştı. Annemden
bile gizleyerek, bir fotoğrafımı
Ses dergisine gönderdim. Birkaç
hafta sonra Ses dergisinden
mektup geldi. Annem, o mektubu
bulup okuyunca gerçeği öğrendi.
Tabii, çok üzüldü. "Nasıl olsa
kazanamam" diyerek onu sakin-
leştirdim. Mektupta ilk elemeyi
kazandığım yazıyordu ve
karşılıklı görüşmek üzere beni

Ses mecmuasının Cağaloğlu'n-
daki ofisine davet ediyorlardı.
Annem, "Seni yalnız bırakmam"
dedi. Beraber gittik. 

Yıl kaçtı?
1961... Hiç unutmam, anneme
dedim ki "Sen, bari gözükme...
Annesini almış, gelmişler" diye-
cekler. Neyse annem dışarda
kaldı, ben içeri girdim. Kocaman
bir masa ve etrafında dönemin
büyük film şirketlerinin sahipleri,
yönetmenler ve Ses mecmuasın-
dan yetkili kişiler oturuyor. Bana
bazı sorular sordular. "Sizi sonra
tekrar arayacağız" diyerek gön-
derdiler. Anneme, "Dünyada beni
aramazlar, ne torpilim ne
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Geçtiğimiz nisan ayından itibaren Yakacık Rezidans'ta
yaşamaya başlayan Ök, "Yakacık Rezidans’ta her şeyden
önce kendimi çok güvende hissettim. Bu kısa sürede bile
Darüşşafaka’nın hizmet anlayışındaki farkı gördüm.
Benim üç yıldır baktığım bir kedim var. Rezidansa 
yerleştiğimde onu ne yapacağımı düşünüyordum. Meğer
rezidansta barınak varmış. Şimdi benimle beraber kedim
de barınağa gelecek" diyor.



tanıdığım var" dedim. Tabii
annem, çok mutlu oldu. Ancak 10
gün sonra ikinci görüşme için
davet eden bir mektup daha
geldi. Bu kez finale kalan beş kız,
beş erkek adayla beraber
yemeğe gittik. Yemekte film şir-
ketinden temsilciler vardı. Yarış-
mada birinci seçilenle başrol
oynamak üzere anlaşma yapa-
caklardı. Ardından deneme
çekimi için çağrıldım. Üç kız, üç
de erkek kalmıştık. Tabii, annem
çok üzülüyordu buna... Sonunda
ben ve Tamer Yiğit birinci olduk.
Galibiyet ödülü olarak da dört
filmde başrol oynama hakkını
elde ettim. 

Anneniz üzülmüştür?
Evet, ama filmlerim sinemalarda
gösterilmeye başlanınca mutlu
oldu, ağabeyim zaten kararları-
ma hep saygılıydı.

İlk filminiz hangisiydi?
“Boşver Doktor”...  Eşref
Kolçak'la beraber oynadık.
Yönetmen Faruk Genç'ti. İkinci
filmim "Aşk Orada Başladı"da
oynarken, sonradan eşim olacak,
yönetmen Semih Evin'le tanıştım. 

Yani aşk orada başladı?
Hakikaten de orada başladı. Kısa

bir süre flört ettikten 
sonra evlendik. Eşim biraz 
tutucu davrandı. Kendine ait film
şirketi vardı, başka film şirket-
leriyle çalışmamı istemedi. Yal-
nız onun film şirketindeki
filmlerde oynadım. Bir de
dışarıda yönetmenlik  yaptığı
filmlerde rol aldım. Böylece 
30 filmde oynadım.

Yeşilçam sizin için ne ifade
ediyor?  
Türk sinemasının kalbi... Film-
lerimiz şimdi daha çok beğeni-
lerek izleniyor. Türk filmleri 
bir ara sosyetenin biraz alay
konusuydu. Ama o siyah-beyaz
filmler yine gözde oldu. Sanırım
insanlar, o filmlerdeki saf duygu-
ları özlüyor. 

Bugünkü filmleri nasıl buluyor-
sunuz? 
Çok başarılı bulduklarım var. İyi
bir televizyon izleyicisiyim. Özel-
likle Kurt Seyit ve Şura’yı izli-
yorum ve orada oynayan Farah
Zeynep Abdullah’ın oyuncu-
luğunu çok beğeniyorum. 

Tiyatroya nasıl geçtiniz? 
Dört yıllık evliliğimizin ardından
eşimle dostça ayrıldık, kısa bir
süre sonra da onu kaybettim. Bir

iki filmde oynadım ama hiç bana
göre gelmedi. Çünkü  arkamda 
o yoktu. O sırada Nisa Serezli-
Tolga Aşkıner Tiyatrosu'ndan
teklif aldım ve iki yıl orada,
ardından Mücap Ofluoğlu 
Tiyatrosu'nda çalıştım. Daha
sonra Ankara Meydan 
Sahnesi'nden teklif aldım.
1973'te Devlet Tiyatroları'na 
geçtim ve 40 yıla yakın orada
görev yaptım, emekli oldum.

İkinci eşiniz Kenan Işık'la da bu
süreçte mi tanıştınız? 
Evet... Şöyle ki Devlet Tiyatro-
su'nda beş yıl farklı kentlerde
görev yapma zorunluluğu vardı.
Bana, İzmir ve Bursa seçenekleri
sunuldu. İstanbul'a yakın olduğu
için Bursa'yı seçtim. Orada
Kenan Işık'la tanıştık ve 1973'te
evlendik. On yıllık bir evliliğimiz

“Bugünkü oyuncuları çok şanslı buluyorum. Bizlerin, çoğu

zaman parası bile ödenmiyordu. O zaman bono vardı, elimize

bonoları veriyorlar, ödemiyorlardı. Bütün Yeşilçam böyle

çalışırdık. ”
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oldu, ayrıldıktan sonra tayinimi
İstanbul’a istedim. 

Kırk yıllık tiyatro hayatınızda
sizi en fazla etkileyen rol
hangisiydi?
Aziz Nesin'in “Hadi Öldürsene
Canikom” diye üç kişilik bir
oyunu vardı. Oradaki rolümü 
unutamıyorum. Yaşlı bir kadını
oynuyordum, çok renkli bir roldü.

Sizin döneminizle bugünkü
sinema sektörünü karşılaştıra-
bilir misiniz? 
Bir kere bugünkü oyuncuları çok
şanslı buluyorum. Bizlerin, çoğu
zaman parası bile ödenmiyordu.
O zaman bono vardı, elimize
bonoları veriyorlar, ödemiyor-
lardı. Bütün Yeşilçam böyle
çalışırdık. Fikret Hakan, Eşref
Kolçak, Ayhan Işık’lar... Bizler ve

benden de eski olanlar, Yeşil-
çam'ın kahrını çok çekmiştir.

Resim yapmaya devam ediyor
musunuz?
Artık yapmıyorum ama uzun yıl-
lar yaptım, özellikle minyatür
tarzı çalışmalarım var. Bir kıs-
mını rezidansa götüreceğim, bir
kısmını da Darüşşafaka Müze-
si'ne bağışladım.

Darüşşafaka Rezidansları’yla
nasıl tanıştınız, daha önceden
biliyor muydunuz?
Uzun yıllardır aklımın bir köşe-
sindeydi. Tiyatrocu arkadaşım,
rahmetli Deniz Uyguner, Yakacık
Rezidans'ta yaşamaya başlayınca
da bu konudaki görüşlerim daha
de netleşti. Çünkü Deniz, orada
çok mutluydu. 2011 yılında bu
fikri hayata geçirmek için hare-

kete geçtim. Yakacık Rezidans'ı
aradım, beni gelip evimden aldı-
lar, rezidansı gezdirdiler.
Odaları, ortak yaşam alanlarını
gördüm ve o an hayatımın ileri
safhalarını Yakacık Rezidans’ta
sürdürmeye karar verdim.
Ancak, o dönem kendimi hazır
hissetmedim ve evimde yaşamayı
sürdürdüm. Bu sene iyice karar
verdim ve nisan ayında rezidansa
geçtim.

Rezidanstaki hayatı nasıl 
buldunuz?
Kısa süre kaldım, ardından yaz-
lığıma geçtim. Yazdan sonra
rezidansa geçeceğim. Orada
kaldığım sürede her şeyden önce
kendimi çok güvende hissettim.
Evde yalnız yaşadığım için ken-
dimi güvende hissetmiyordum.
Bu kısa sürede bile Darüşşafa-
ka’nın hizmet anlayışındaki farkı
gördüm. Benim üç yıldır baktı-
ğım bir kedim var. Rezidansa
yerleştiğimde onu ne yapacağımı
düşünüyordum. Zeynep Hanım’la
(Yakacık Rezidans Kurum Mü-
dürü) kaygımı paylaştım. Meğer
rezidansta barınak varmış. Şimdi
benimle beraber kedim de barı-
nağa gelecek.

Geri dönüp baktığınızda hayal-
lerinizi gerçekleştirdiniz mi?
Evet.. Ben diziler için çok teklif
aldım fakat o kadar güzel bir yer-
de sinemayı ve tiyatroyu bıraktım
ki geri dönmeyi hiç istemedim.
Sinemada da tiyatroda da yapa-
bileceğim her şeyi yaptım. Küçük
rollerde de başrollerde de oyna-
dım. Çok tatmin oldum. En güzel
noktada bırakmak da erdemdir.
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Unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
Bir turnedeydik. Tijen Par’la oy-
nuyorduk. İspanyol Lorca'nın bir
oyunuydu. Sahnede mumlar var-
dı. Tiyatroda da mumlardan hep
korkulur, çok yangın çıkarır.
Sahnedeyim, tiradımı tek başıma
söylüyorum ama seyirciden bir
uğultu yükselmeye başladı ve

giderek arttı. Arkama dönüp bak-
tım ki dresuarın üstündeki mum-
lar devrilmiş, perdeyi tutuş-
turmuş. Gayet soğukkanlı bir
şekilde sahneden ayrıldım,  ekip
arkadaşlarımı uyardım. Perde
kapandı, yangın söndürüldü ve
ardından tekrar devam ettik.
Oyun hiçbir zaman durmuyor.
Mesala annem, İzmir'de bir trafik

kazası geçirmişti, yoğun bakım-
daydı. İstanbul'da Çehov'un Martı
isimli oyununu oynuyorduk. Her
an ölüm haberi gelebilirdi. Ama
ben sahneye çıktım. Ve öyle bir
rolde oynuyordum ki... Kadın
gülüyor, gülerken ağlamaya
başlıyor ve bu sahne birkaç yerde
tekrarlanıyordu. O gün sahnede
çok içten ağladım. 

Okurlarımıza bir mesajınız var
mı?
Herkese tavsiyem Darüşşafaka'yı
unutmamaları… 
Orada 1.000'e yakın çocuk çağ-
daş eğitim olanaklarıyla okuyor,
aydın bireyler olarak yetişiyor.
Herkesin Darüşşafaka için el-
lerinden geleni yapması gerek-
tiğini düşünüyorum. Rezidansa
girmeseydim de zaten tüm mal
varlığımı Darüşşafaka'ya
bağışlayacaktım.
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Azrail Benim: "Yılmaz Güney’le çalışacağım için
çok mutlu olmuştum. Yılmaz Güney, her şeyden
önce çok saygılı ve alçakgönüllü bir insandı. Bana
'bacım' diye hitap ederdi."

Namus Borcu: "Eşref Kolçak'la çalıştım. Çok iyi,
saygılı ve disiplinli bir oyuncuydu. Sette kaçta 
olunması gerekiyorsa o saatte olurdu."

Allahaısmarladık İstanbul: "Ayhan Işık'la oy-
nadım. Ayhan Işık, çok disiplinli bir oyuncuydu."

Aramızdaki Düşman: "O filmi çok severim. Tamer
Yiğit’le oynadık. Vurun Kahpeye filminin değişik
bir versiyonuydu. Vurun Kahpeye’de hoca çok
kötü bir adamdır, burada ise hoca köylüyü
uyandırmaya çalışan çok iyi bir insan... Tamer
Yiğit doktor, ben ise öğretmen rolündeydim. İlk
öğretmenliğimi yapacağım bir köye gidiyorum, 
o köyün ağası da Erol Taş...  O filmde de Erol Taş
kötü adamdı oysa kendisi çok ama çok iyi bir in-
sandı."

Rol aldığı aşağıdaki filmler sorulduğunda Gülgün Ök'ün aklına ilk gelenler

“Annem, İzmir'de bir trafik kazası geçirmişti. Çehov'un  Martı isimli oyununu oynuyorduk.
Her an ölüm haberi gelebilirdi. Ama ben sahneye çıktım. Ve öyle bir rolde oynuyordum
ki... Kadın gülüyor, gülerken ağlamaya başlıyor ve bu sahne birkaç yerde tekrarlanıyordu.
O gün sahnede çok içten ağladım.”





Dört dörtlük ikinci bahar, 
Urla Rezidans'ta...
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YAŞAM / URLA REZİDANS

Sakinlerine bir tatil köyü atmosferi sunan ve toplam 50 bin dönümlük bir alan üzerine
kurulu Urla Rezidans, en büyük Darüşşafaka rezidansı konumunda bulunuyor.
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171 odadan oluşan Urla Rezidans, bünyesinde fizik tedavi
ünitesi, aletli spor salonu, hobi odası, resim ve ebru atölyesi,
açık havuz, konferans ve dinlenme salonu gibi ortak yaşam
alanları barındırıyor.

Deniz ile ormanın iç içe geçtiği,
havası temiz, toprağı kirlenme-
miş, Türkiye’nin cennet köşele-
rinden Urla...  Son yıllarda büyük
şehirlerin kargaşasından, stre-
sinden yorulup, daha doğal bir
hayat yaşamak ya da her geçen
gün yiten insani değerleri yeni-
den bulmak isteyenlerin buluşma
noktası olan Ege’nin bu şirin ilçe-
si, aynı zamanda Darüşşafaka’nın
nitelikli yaşam ve ileri yaş bakımı
için kurduğu tesislere ev sahip-
liği yapıyor: Urla Rezidans ile
Urla Yaşam Özel Huzurevi ve
Bakım Merkezi...

Zamana meydan okuyan zeytin
ve çam ağaçlarının arasından
geçerek ulaşılan tesisler, sakin-
lerine bir tatil köyü atmosferi
sunuyor. İzmir’e 30 dakika,

havaalanına 45 dakika ve denize
birkaç kilometre mesafede bulu-
nan tesislerin yanı başında Urla
Devlet Hastanesi yer alıyor. 

En büyük Darüşşafaka 
rezidansı: Urla 
Toplam 50 bin dönümlük bir alan
üzerine kurulu Urla Rezidans,
Darüşşafaka'nın en büyük rezi-

dansı konumunda bulunuyor.
Standart odaların yanı sıra 1+1,
2+1 ve 80 metrekare büyüklü-
ğünde süitler olmak üzere
toplam 171 odadan oluşuyor.
Bünyesinde fizik tedavi ünitesi,
aletli spor salonu, hobi odası,
resim ve ebru atölyesi, açık
havuz, konferans ve 
dinlenme salonu gibi ortak
yaşam alanları barındıran Urla
Rezidans'ın bahçesi ise asırlık
çam ağaçlarının gölgesinde
uzanan yürüyüş parkurlarına,
oturma alanlarına ve hobi
bahçelerine ev sahipliği yapıyor.
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Darüşşafaka'nın özgün 
anlayışı
Kapılarını yedi yıl önce açan ve
bugün 150'yi aşkın Darüşşafaka
bağışçısının yaşamını sürdürdü-
ğü Urla Rezidans'ın Kurum
Müdürü, Sosyal Hizmet Uzmanı
Serap Kırcı, Darüşşafaka'nın
rezidans sisteminin benzersiz-
liğine dikkat çekiyor. 

"Darüşşafaka Rezidansları,
huzurevinin çok daha ötesinde,
Darüşşafaka Cemiyeti’nin kendi
yarattığı özgün konsept içinde
bağışçılarını ağırladığı ve onlara
yeni bir yaşam tarzı sunduğu
hizmet şeklidir" diyen Kırcı, 
sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Darüşşafaka Rezidansları'nda
bağışçılara sunulan yaşam tarzı
çok farklı... 

Türkiye’de ve Avrupa’da benzeri
yok. Sistem olarak sadece 
ABD'de uygulanıyor ama orada
da ne bağışa dayalı yapı ne sivil
toplum kuruluşu anlayışı ne da
babası veya annesi hayatta ol-
mayan çocukların eğitimini
destekleyen böyle ulvi bir amaç
var."
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“Darüşşafaka rezidanslarını tercih edenler, sağlık ve
sosyal açıdan desteklenen konforlu bir hayatın yanında
büyük ve saygın Darüşşafaka Ailesi'ne dahil oluyor ve
böylelikle yaşlılıkta insanların duygusal dünyasını en
fazla zorlayan yalnızlık duygusundan kurtuluyor.”



Darüşşafaka Rezidansları'nın
aidiyet boyutunda da örneğinin
olmadığını kaydeden Kırcı, 
"Rezidanslarımızı tercih edenler,
sağlık ve sosyal açıdan destekle-
nen konforlu bir hayatın yanında
büyük ve saygın Darüşşafaka
Ailesi'ne dahil oluyor ve böyle-
likle yaşlılıkta insanların duy-
gusal dünyasını en fazla zorlayan
yalnızlık duygusundan kurtulu-
yor" diyor. 

Bir yılda 2.700 sağlık işlemi,
800 etkinlik
Rezidanslarda verilen hizmet-
lerin nitelik farklılığına değinen
Kırcı, "7/24 sağlık hizmeti 
veriyoruz. Geçtiğimiz yıl sağlık
ünitemiz 1.600'ü aşkın muayene
ve 1.129 sevk işlemi gerçekleş-
tirdi. Bağışçılarımızın aktif bir
sosyal hayat sürmeleri için
sosyal hizmetler servisimiz ise
800'ün üzerinde etkinlik yaptı. Bu
etkinlikler, bağışçılarımızın ilgi
alanlarına göre planlanıyor.
Örneğin, haftada bir gün bağışçı-
larımızın opera, tiyatro ya da
sergi gibi etkinliklere katılım-

larını sağlıyoruz. Bölgedeki festi-
valleri, kermesleri, eğlenceleri
kaçırmıyoruz. Yine dışarıda
yemek organizasyonu yapıyoruz.
Her gün spor programı ve hobi
faaliyetleri düzenliyoruz. Ayrıca
Urla Rezidans'ın konumundan
ötürü bir ayrıcalığı da var.
Çevremizde gezilecek ya da
sosyal hayatı renklendirecek çok
fazla alternatif var. Biz de düzenli
olarak sakinlerimizi bu bölgelere
götürüyoruz. Yakın zamanda
bağışçılarımız ve personelimiz-
den bir tiyatro grubu oluşturmayı
ve farklı konularda uzman isim-
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leri konferans salonumuzda
bağışçılarımızla buluşturmayı
planlıyoruz" diye anlatıyor. Kırcı,
sosyal hizmetler servisinin
bağışçıların sosyal ve beşeri 
hayatlarını organize ederken
rezidanstaki yaşam oryantas-
yonunu da yakından takip ettiğini
ve gerektiğinde profesyonel
destekler oluşturduğunu belir-
tiyor.

Geçtiğimiz haziran ayında fizik
tedavi ve rehabilitasyon ünitesini
hizmete açtıklarını belirten Kırcı,
"Böylelikle her türlü fizyoterapi
hizmetini uzman kadromuzla
bağışçılarımıza verebiliyoruz.
Bağışçılarımız için büyük kazanç
çünkü tedavilerini yaşadıkları
alan içinde alabiliyorlar” diyor.

"Buraya geldiğimde 
70 yaşındaydım, 10 sene geçti
hâlâ 70 yaşındayım"
Rezidanslarda yaş ortalamasının
Türkiye ortalamalarının üzerinde
olduğunu ifade eden Kırcı, "Urla

Rezidans'ta yaş ortalaması 78.
Ayrıca 90 yaş üzeri 11 bağış-
çımız var. Diğer rezidans-
larımıza baktığınızda yaş orta-
lamasının hep Türkiye'nin
üstünde olduğu görülür. Çünkü
Darüşşafaka Rezidansları'na
katılan üyeler, sosyoekonomik
açıdan yüksek seviyeden geliyor.
Başka bir deyişle daha kaliteli bir
yaşam sürmüşler, buna bağlı
olarak ileri yaşlarında da daha
dinç bir profilimiz var. Bize
geldikten sonra da aynı kaliteli
yaşama daha sistemsel ve -

bütünsel olarak devam ediyorlar.
Her açıdan takip edilip destekle-
nilen bir yapının içine giriyorlar
ve o kaliteyi uzun bir süre daha
muhafaza ediyorlar. Bir rezidans
bağışçımız şöyle bir cümle kur-
muştu: 'Buraya geldiğimde 70
yaşındaydım, 10 sene geçti hâlâ
70 yaşındayım.' Çünkü
Darüşşafaka Rezidansları'nda
kaliteli bir ileri yaş için her türlü
ayrıntı düşünülüp hayata geçiri-
liyor" görüşünü dile getiriyor.
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“ Bir rezidans bağışçımız
şöyle bir cümle 
kurmuştu: 'Buraya
geldiğimde 70 yaşın-
daydım, 10 sene geçti
hâlâ 70 yaşındayım.'
Çünkü Darüşşafaka
Rezidansları'nda
kaliteli bir ileri yaş için
her türlü ayrıntı
düşünülüp, hayata
geçiriliyor.

“



Urla Rezidans Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ünitesi, uzman
kadrosu ve yeni teknolojik alt-
yapısıyla sakinlerine hizmet 
vermeye başladı. Geçtiğimiz
haziran ayında açılışı yapılan
ünite, ileri yaştaki bireylerin
yaşam kalitesini artırmaya yöne-
lik tüm fizyoterapi uygulamaları-
nı gerçekleştiriyor.

Rehabilitasyon
Son teknolojik rehabilitasyon ci-
hazlarının bulunduğu "rehabili-
tasyon salonu"nda, günlük yaşam
aktivitelerinde gerileme kaydedi-
len bağışçıların, bu aktiviteleri
yeniden kazanabilmeleri için
uzman fizyoterapistler eşliğinde
gerekli uygulamalar yapılıyor. 

Elektroterapi 
Uzman hekim tarafından tanı
konmuş, fizik tedavi yapılması
uygun görülen bağışçılara, son
teknolojik cihazlarla tedavi uygu-
lanan "elektroterapi salonu"nda
lokal ya da yaygın artroz durum-
ları, ameliyat sonrası eklem
hareket kısıtlılıklarını açma,
omurgayla ilgili sinir basısı du-
rumları, omuz, kalça, bel ve diz
gibi vücut kısımlarındaki dejene-
ratif bozulmalara bağlı gelişen
ağrı durumları tedavi ediliyor.

Hidroterapi 
Tüm vücudu ilgilendiren ağrılı
durumlarda, dolaşım bozukluk-
larında, eklem sertliklerini yu-
muşatmak, kas tonusunu artır-
mak, metabolizmayı hızlandır-
mak amacıyla suyun mucizevi
etkisinden faydalanılan "hidro-
terapi salonu"nda farklı uygula-
malar yapılıyor.

Grup egzersizleri
İhtiyaçlarına göre bağışçılarla

grup halinde denge, koordinas-
yon ve hareket kabiliyetlerini
artırıcı egzersiz uygulamalarının
yapıldığı ünitede; aynı zamanda
vücut kondisyonunu ve efor 
kapasitesini, kas koordinasyonu-
nu geliştirici egzersizler uygula-
nıyor.
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Urla Rezidans Fizik Tedavi 
Ünitesi hizmette...

Urla Rezidans bünyesinde 25 Haziran’da açılışı yapılan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, yeni teknolojik
altyapısı ve uzman kadrosuyla bağışçılara hizmet
veriyor.



İki yıldır eşi Yaman Karakurt'la
birlikte Urla Rezidans'ta yaşayan
Hayat Leyla Alemdar, 1947
yılında İstanbul Nişantaşı'nda
dünyaya geliyor. Yıllar önce 
yitirdiği ikiziyle beş kardeşin en
küçüğüdür. Osmanlı'nın Yemen
Valisi Ahmet Tevfik Sungar'ın

torunu olan Alemdar, sözlerine
“Güzel bir ailede büyüdüm” 
diyerek başlıyor ve ekliyor: 
"Kalabalık ve birbirine bağlı bir
aileydik. Birlikte yemek yenir,
sohbetler edilirdi. Bizim evde 
12 kişiden aşağı  sofraya  oturul-
duğunu hatırlamam.” 

Podgorica'nın (Karadağ) ileri
gelen bir ailesinin mensubu olan
dedesi Ahmet Tevfik Sungar’ın
Rus işgaliyle İstanbul'a göç et-
tiğini ve sarayda eğitim gördü-
ğünü kaydeden Alemdar,
“Ardından da Yemen'e vali
oluyor” diyor ve anneannesi ile
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"İnsanın kendine verebileceği 
en güzel hediye..."

“ Eşiyle birlikte iki yıldır Urla Rezidans’ta yaşayan Hayat Leyla Alemdar, ‘Düşünün; 
herhangi bir sağlık sorununuzda anında müdahale edileceğinin rahatlığıyla 
yaşıyorsunuz. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Her gününüzün eğlenceli ve 
kaliteli geçmesi için sizin yerinize düşünülüyor. Sizi gezdiriyorlar, istediğiniz her türlü 
etkinliğe götürüyorlar. Çocuğunuzdan bile göremeyeceğiniz alakayı burada 
görüyorsunuz’ diyor.

“
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dedesinin evlenme öyküsünü 
anlatıyor: “Dedem, uygun bir eş
bulması için lalasını İstanbul'a
gönderiyor. Lalaya anneannemi
öneriyorlar. Aile münasip bu-
luyor. İstanbul’da nikah kıyılıyor,
ardından vapurla Beyrut'a
gidiyor. Oradan bir ayda at
sırtında Yemen’e varıyor. Annem,
dayılarım orada doğuyor.”

“İleri yaşlarım için böyle 
bir yer hayal ederdim”
Liseden mezun olduktan sonra
evlenen Leyla Hanım’ın bu
evlilikten bir oğlu oluyor. Eşinden
ayrıldıktan sonra çalışma haya-
tına atılan Alemdar, “Ben ileri
yaşlarımı hep böyle bir yerde
geçirmeyi hayal ederdim. Daha
20’li yaşlarımda arkadaşlarıma;
'Hepimiz para koyalım, bir yer
satın alalım. Orada hepimizin
birer süiti ve ortak yaşam alan-
ları olsun… Aşçı, hizmetçi, hasta
bakıcı, şoför tutalım. Güzel bir
yaşlılık dönemi geçirelim’
derdim. Meğer Darüşşafaka
bunu zaten yapmış. Bunu
2007'de öğrendim. Hemen 
Maltepe ve Yakacık Rezidans'ı 
ziyaret ettim. Hayal ettiğimin
daha ötesinde bir yerle karşılaş-
tım. O an kararımı verdim ama
İstanbul’da yaşamak istemiyor-

dum ve Urla Rezidans yeni
yapılıyordu” diyor.

Urla Rezidans’ın bağışçısı olmak
için görüşmeleri sürdürürken,
ABD’de yaşayan oğlunun hastalık
haberiyle sarsılan Alemdar, apar
topar ABD'ye gidiyor. Bir yıl
orada yaşayan Alemdar, “2008'de
oğlumu kaybettim. Tabii o
süreçte Urla Rezidans, aklımdan
çıktı. Datça'ya yerleştim. 2011’de
ikinci evliliğimi yapınca eşime
niyetimin Urla Rezidans’ta yaşa-
mak olduğunu söyledim. Birlikte
geldik ve anında karar verdik”
diye anlatıyor.

2012’den beri Urla Rezidans’ta
yaşayan Alemdar, “İnsanın
kendine verebileceği en güzel

hediye burası... İleri yaştaki in-
sanlar için buradan daha güzel
bir yaşam olamaz. Düşünün;
herhangi bir sağlık sorununuz
olduğunda anında müdahale
edileceğinin rahatlığıyla yaşıyor-
sunuz. Kendinizi güvende
hissediyorsunuz. Her gününüzün
eğlenceli ve kaliteli geçmesi için
sizin yerinize düşünülüyor. Sizi
gezdiriyorlar, istediğiniz her
türlü etkinliğe götürüyorlar.
Çocuğunuzdan bile göremeye-
ceğiniz alakayı burada görüyor-
sunuz ve bu hep güler yüzle
gerçekleşiyor. Burada ebruya,
resme başladım. Eşim takı
yapıyor. Kendi evimde olsaydım
bu kadar fazla faaliyetin içinde
olamazdım” diyor.
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Geçtiğimiz sene Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı
ziyaret ettiğini kaydeden Alemdar, “Bu kadar güzel
bir eğitim yuvasıyla karşılaşmayı beklemiyordum.
Attığımız her adımda Darüşşafaka’nın o muntazam-
lığını ve şefkatli yaklaşımını gördük. Nasıl ki 
rezidanslarda bizlerin tüm ihtiyaçları düşünülmüşse

orada da çocukların her şeyi düşünülmüş. Öğrenci
yurtlarını gezdik. Ailelerin bile yapmayacağı incelik-
teki düşüncelerin hayata geçirildiğini gördük. 
Böyle bir yere katkıda bulunmaktan ötürü insan
hakikaten kendisiyle iftihar ediyor”görüşlerini dile
getiriyor.

“Darüşşafaka’ya katkıda bulunmaktan ötürü insan kendisiyle iftihar ediyor”



Onlar, İstanbul’un tarihi

boyunca sahip olduğu ancak

günümüzde büyük ölçüde kay-

bettiği çok kültürlü yapısının

Darüşşafaka Rezidansları’ndaki

elçileri… Üçü de İstanbullu...

Üçü de İstanbul'un eşsiz moza-

iğinin vazgeçilmez parçaları:

Jermen Markusyan, 

Mari Serkan ve Saliha

Özdemir...  Yaşamlarının ileri

yıllarını Şenesenevler 

Rezidans'ta geçirmeyi seçen bu

üç Darüşşafaka bağışçısıyla

yeni yaşam evlerinde bir araya

geldik ve geçmişten bugüne

uzanan öykülerine kulak 

verdik.

İstanbul’un renkleri 
Darüşşafaka Rezidansları'nda…
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“

Ermeni asıllı Ortodoks Hristiyan
bir ailenin kızı olarak 1939’da 
İstanbul’da doğan Jermen
Markusyan, ortaokulu bitirdikten
sonra komşusundan dikiş öğre-
niyor ve terzilikle aile bütçesine
katkıda bulunmaya başlıyor.
Yirmi beş yaşında evlenen
Markusyan, “Terziliği ilerlettim.
Ekmek paramı kazandım. O za-
man konfeksiyon da çok azdı. El
emeği göz nurunun tadı başkay-
dı. Elbiselerimi de kendim diker-
dim” diye anlatıyor. Hayatı bo-
yunca hep İstanbul’da yaşayan
Markusyan, “Evlenince Ortaköy’e
gelin geldim. İstanbul’u İstanbul
yapan bence Boğaz...”diyor. 

Günümüze ulaşmayan ve özle-
mini çektiği çok şey olduğunu
ifade eden Markusyan, “Her şey
değişti. Cambazlar vardı, onlar
kayboldu. Çocukluğumda Kadır-
ga’ya gider, onları izlerdik. İp 

üzerinde cambaz, kendini sopay-
la terazilerdi. Çemberlitaş’ta
Piyer Loti Caddesi’ne yakın otu-
ruyorduk. Çemberlitaş’a her git-
tiğimde, orada bir Ermeni Barkef
Efendi vardı, fotoğrafı körüklü
makineyle çekerdi. Arkada da
‘İstanbul Hatırası’ yazılır. Gelen
giden bütün Anadolulular fotoğ-
raf çektirirdi” diye yad ediyor.

Ömrünün 44 yılını birlikte geçir-
diği makine mühendisi eşini altı
sene önce kaybeden Markusyan,
neden Darüşşafaka Rezidans
bağışçısı olduğunu ise şöyle an-
latıyor: “Gazete ilanlarında
Darüşşafaka’yı hep görüyordum.
Benim yaşlılığım ne olacak diye
düşündüm. Yeğenlerim var ama
yurt dışındalar. Ben yaşlılığı iyi
biliyorum, kayınvalidem, eşimin
teyzesi ve anneannemin yaşlılık-
larından... O zaman evde bakılı-
yordu el birliğiyle. Yaşlıyla uğraş-

mak çok zor. Benim etrafım yok,
kim bakacak bana dedim, hani
insan eli ayağı tutarken Hakk’ın
rahmetine kavuşsa amenna, ama
ne kadar ömür vermiş Allah
bilemiyorsunuz. Benim sigortam
olsun dedim ve burayı seçtim.”
Evinde yaşamayı sürdüren
Markusyan, “Burası da benim bir
ailem... İleride en ufak bir şey
olduğunda onu bunu çağırmak
yerine, buraya gelirim. Çünkü
burası da evim” diyor. 

Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın
çocukların eğitimine gitmesinin
kendisi için çok önemli olduğunu
vurgulayan Markusyan, “Eğitime
çok önem veririm. Burada bir
sürü çocuğum var. Rezidansta
devamlı kalmasam da onlar
okusunlar benim için yeter.
Okusunlar, millete, vatana hayırlı
evlatlar olsunlar. Çorbada benim
de tuzum olsun isterim” diyor.
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“Benim sigortam olsun dedim ve burayı seçtim”

Şenesenevler Rezidans
bağışçısı olmasına karşın
evinde yaşamayı sürdüren
Jermen Markusyan, ‘Burası
da benim bir ailem... İleride
en ufak bir şey olduğunda onu
bunu çağırmak yerine, buraya
gelirim. Çünkü burası da
evim’ diyor. 

“
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1921 İstanbul doğumlu Mari
Serkan, Musevi bir aileden
geliyor. Ailesinin kökleri, 15.
yüzyılda İspanya’dan Osmanlı
İmparatorluğu’na göç eden 
Sefarad Yahudilerine uzanıyor:
“Benim bütün ecdadım,
Türkiye’de doğdu. Hemen hemen
tüm dünyayı gezdim ama geldi-
ğim zaman derdim ki, benim
memleketim en güzeli”diyor.
Mutlu bir çocukluk geçiren Mari
Serkan, liseden mezun olduktan
sonra işletmecilik yapıyor.
2012’de kaybettiği eşi Bahri
Serkan’la 50 yıl mutlu bir evlilik
sürdüren Mari Hanım, “Eşimi bir
toplantıda tanıdım. Birbirimizi

çok sevdik. Çok büyük zorluk-
larımız oldu, çünkü o Müslüman,
ben Museviyim. Ailelerimiz ne-
deniyle çok zor bir araya geldik.
Çok şeyler yaşadık, 6-7 Eylül’ler,
Aşkale'ler… Siz bilmezsiniz,
bilmeyeceksiniz de, çünkü dünya
ileri gidiyor. Her şeye rağmen biz
yolumuza devam ettik. Evlendik.
Çok mutlu olduk, çok güzel bir
hayat verdi bana” diye rahmetli
eşini özlemle anıyor ve ekliyor:
“Birbirimizi çok sevdik ve kim-
seyi dinlemeden, hani böyle biraz
roman gibi oldu ama gerçek
bu...” Rezidansa yerleşmeden
önce Nişantaşı’nda oturan Mari-
Bahri Serkan çifti, 2008’de 

Şenesenevler Rezidans’a
taşınıyor: “Hiçbir zaman böyle bir
şey düşünmedik, çünkü çok
güzel bir evimiz vardı. Her şeyi-
miz tamamdı. Ama bir yaştan
sonra eşim böyle bir şey
düşündü” diyor. Eşinin teşvikiyle
rezidansa yerleştiklerini ifade
eden Mari Serkan, geleceği
öngörebilen eşinin bu fikrinin 
isabetli olduğunu şimdi daha iyi
anladığını söylüyor. “Bugün iyi ki
geldik diyorum. Muhitimiz
genişti. Çok güzel bir ailem var
ama onların hiç birisi yok artık.
Ben kendimi bilmeye başladığım
zaman derdim ki ben bu ailenin
en küçüğüyüm ve bir gün ben,
tek başıma kalacağım, öyle de
oldu.”

Darüşşafaka Rezidansları’nın
büyük bir ihtiyacı karşıladığını
belirten Serkan, “Aslında
bakarsanız bu tip yerler
Türkiye’de çok geç başladı.
Darüşşafaka hem çocuklara
eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor
hem de rezidanslarla bizlere
hizmet veriyor. Musevilerin, 
Ermenilerin, Rumların da
huzurevleri var ama tabii ki
Darüşşafaka ayarında değil.
Onlar, Darüşşafaka kadar
kuvvetli değiller. Darüşşafaka
150 seneyi geçmiş” diyerek 
rezidansta yaşamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade
ediyor.

“Bugün iyi ki geldik diyorum” 

Elli yıl aynı yastığa baş koyduğu merhum eşi Bahri
Serkan'ın teşvikiyle rezidansa yerleşen Mari Serkan,
bugün eşinin gelecek öngörüsünü minnetle anıyor.
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1940 İstanbul doğumlu Saliha
Özdemir'in ailesi aslen
İnebolulu... Güzel, mutlu bir
çocukluk dönemi geçiren
Özdemir'in babası gençliğinde 
İstanbul’a geliyor ve Emin-
önü’nde ticarete atılıyor. Saliha
Hanım ve dört kardeşi, Fatih'te
dünyaya geliyor. Yirmi bir yaşın-
da aynı mahallede yaşayan Sela-
hattin Özdemir'le severek
evlenen Saliha Hanım, eşiyle de
güzel bir yaşam sürdüğünü 
belirtiyor. On üç yıl önce kaybet-
tiği eşini özlemle yad eden 
Saliha Hanım, "Eşim, Sinop
Türkeli’ndendi. İlk önce 
Eminönü’nde boya toptancılığı
yaptı, ardından Güngören’de bir
boya fabrikası kurdu. Çocuğu-
muz olmadı. Ben de o sevgiyi
yeğenlerimden istifade ederek
yaşadım. Bugün de Darüşşa-
fakalı öğrencilerle yaşıyorum"
diyor.

Evinin rahatlığını ve konforunu
rezidansta sürdürdüğünü be-
lirten Özdemir, "Bunun yanında
bir de özenli bakım hizmeti alıyo-
rum. Allah’a çok şükür, bana bu-
rayı nasip etti, hiç aklımda yoktu.
Darüşşafaka’yı her zaman 
biliyorduk ama rezidansları
bilmiyordum. Televizyonda Derya
Baykal’ın programına Yakacık
Rezidans’tan hanımlar

gelmişlerdi. O şekilde tanıdım”
diyor. Eşini kaybettikten sonra
evini çok sevmesine rağmen, 
“Ev bana bakmayacak ki, insan-
lar bana bakacak” düşüncesiyle
Rezidans’a yerleşmeye karar
veren Özdemir, “Akrabalar da
çok var bizim bu muhitte. Allah
razı olsun sebep olanlardan”
diyor.

2010'dan beri Şenesenevler
Rezidans’ta yaşayan Özdemir,
günlerinin güzel geçtiğini
söylüyor: 

“Daha çok
evcimenim.
Kur’anımı
okuyorum, 

namazımı kılıyorum, dışarı
çıkıyor, tanıdıklarıma gidiyorum.
Memnun musunuz sorusunu
gülümseyerek, “Ne diyorsunuz?
Allah herkese nasip etsin
yaşlılıkta,” diye yanıtlıyor.

Darüşşafaka Rezidansları’nın
huzurevinin çok ötesinde
olduğunu söyleyen Özdemir,
Yeşilyurt’taki evinden "bir
huzurevine" taşındığını duyan-
ların çok şaşırdığını ancak rezi-
dansta kendisini ziyaret
ettiklerinde, “Çok iyi yapmışsın”
dediklerini anlatıyor. Özdemir,
“Burada bizimle ilgilenen 60’a
yakın insan var" diyor ve gülüm-
seyerek ekliyor: "Koç’un, 
Sabancı’nın evinde bile 60
çalışan yoktur.” 
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"Koç’un, Sabancı’nın evinde bile 60 çalışan yoktur"

Dört yıldır Şenesenevler Rezidans'ta yaşayan Saliha Özdemir, “Burada bizimle ilgilenen
60’a yakın insan var. Koç’un, Sabancı’nın evinde bile 60 çalışan yoktur” diyor.



Darüşşafaka Sınavı'nı 2012
yılında Tekirdağ'dan kazanan
Erkan Dermancı, 5. sınıfı dönem
birincisi olarak tamamlayarak 
6. sınıfa geçti. Darüşşafaka'da
dolu dolu iki yılı geride bırakan
Dermancı, yüzme takımda görev
alıyor, masa tenisi oynuyor. Aynı
zamanda Destination Imagina-
tion Takımı’yla ABD'ye giden
Dermancı, Darüşşafaka’daki ilk
günlerini şöyle anlatıyor: “İlk za-

manlar bayağı üzülmüştüm, an-
nemi özlüyordum. Korkuyordum.
Oryantasyon programında anne-
min yanından hiç ayrılamadım,
ayrıldığım zaman gözüm
yaşlanıyordu. Bir çarşamba
günüydü. Benim üzerimde
Darüşşafaka şapkam ve tişörtüm
vardı. Annem ‘görüşürüz’ dedi ve
gitti. Benim gözüm hafif ağla-
maklı, ama birazdan geziye gide-
ceğiz, heyecanlıyım. Geziye gittik,

Erkan Dermancı, kendi 
imkânsızını başarma yolunda...
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Darüşşafaka'da ikinci yılını geride bırakan Erkan Dermancı, daha 11 yaşında Destination
Imagination Takımı’yla ABD'ye gitmenin mutluluğunu yaşıyor.



kafam dağıldı. Okula gelince bir
baktım gece oldu. ‘İmkânsız bu…
Ben bu gece burada kalamam,
annem gelip beni almalı’ demiş-
tim. İlk hafta öyle geçti…”

Notları 5’in altına düşmedi
Zamanla yeni yuvasına alıştığını
söyleyen Dermancı, “Arkadaşlar
edindim. Öğretmenlerim çok il-
giliydi. Derslerde de başarılı
olduğumu görünce bayağı mutlu
oldum. Derken okula ısındım”
diye anlatıyor. 

Darüşşafaka’da kendine sunulan
eğitim olanağını değerlendirerek
yeteneklerini keşfetmeye ve 
kendini geliştirmeye koyulan
Dermancı, iki yıldır 5'in altında
not almadığını söylüyor. En çok 
İngilizce dersini sevdiğini ifade
eden Dermancı, özellikle öğret-
meni Alper Etyemez'den sevgiyle
söz ediyor.

İsraf avcısı Erkan
Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri
Alper Etyemez’in liderliğinde
yürüttükleri "İsraf ve Temizlik
Avcıları" projesiyle, "Cihat Örge -

Halit Ziya Yılmayan Sosyal 
Sorumluluk Ödülü"nü alan 
Dermancı, “Alper öğretmeni-
mizle birlikte 5D sınıfı olarak
İsraf Avcıları ve Temizlik Avcıları
adında iki sosyal sorumluluk
projesi tasarladık. İsraf
Avcıları’nda okulumuzdaki
öğrencilerin israftan kaçınmaları
için çalışıyoruz. Örneğin; yemek-
hanede herkesi, ‘yiyebileceğiniz
kadar alın’ diye uyarıyoruz. 
Temizlik Avcıları’nda ise, ev
yemekleri şenliğinde futbol 
sahamızda temizlik yaptık” diye
anlatıyor.

İlk yurt dışı yolculuğu
Amerika’ya 
Okulun Destination Imagination
Takımı’nda da görev alan 
Dermancı, “Destination 
Imagination Dünya Finalleri’ne

katılmak için Amerika’ya gittim.
Darüşşafaka'dan önce benim için
imkânsız bir hayaldi. Önce 
Marmara Bölgesi birincisi, 
sonra da Türkiye birincisi olarak
ABD’deki dünya finallerine gittik.
86 takım arasından dünya 25.’si
olduk. Destination Imagination’a
bayılıyorum” diyor.

“İkinci Atatürk olmanı 
istiyorum”
İleride mesleğinde başarılı biri
olmayı hayal eden Erkan, “Eski
okulumdaki öğretmenim beni
Atatürk’e çok benzetiyordu.
Darüşşafaka’ya gelmeden önce
'Büyüyünce senin ikinci Atatürk
olmanı istiyorum. O okula git,
büyük başarılar elde et ve geri
gel’ demişti. Bu yolda başarıyla
ilerlediğimi düşünüyorum" diye
sözlerini bitiriyor. 
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“5D sınıfı olarak İsraf Avcıları ve Temizlik Avcıları adında
iki sosyal sorumluluk projesi tasarladık. İsraf
Avcıları’nda okulumuzdaki öğrencilerin israftan 
kaçınmaları için çalışıyoruz. Örneğin; yemekhanede
herkesi, ‘yiyebileceğiniz kadar alın’ diye uyarıyoruz.”

Adnan Dovan, Erkan Dermancı’ya
dönem birinciliği ödülünü 
verirken...

Erkan ve annesi Şadıman Kuran Dermancı
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“Sizlerle mutluyum”

“ Maltepe Rezidans bağışçısı Yurdagül Saruhan, insanlara yardım etmeyi hobi edinmiş
bir reanimasyon hekimi... Darüşşafaka’nın misyonuna yürekten bağlı olan ve her
zaman desteğini sürdüren Saruhan, ‘Ben reanimatörüm, benim için en uygun 
yerlerden bir tanesi Darüşşafaka Rezidansları... Evinizdeki yardımcıya siz bir şeyler
veriyorsunuz ama burası bize veriyor’ diyor.

“



Dedesi eski Bodrum müftüsü
olan Yurdagül Saruhan, Milas’ta
doğuyor. Çocukluğundaki 
Bodrum için, “Harika güzel bir
yerdi, rahat yaşıyorduk, hiçbir
baskı yoktu. Bodrum’da yetişmek
çok başka… Düşünce tarzımız
daha geniş ve öyle yetişirseniz
hep yardım etmeyi düşünüyor-
sunuz” diye anlatıyor yardım-
severliğinin kökenini. Manisa
Lisesi’ni bitirdikten sonra İstan-
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
okuyan Saruhan, 1966’da mezun
oluyor ve ihtisasını Sağlık Bakan-
lığı’nda yapıyor. Haydarpaşa 
Numune Hastanesi’ndeki baş
asistanlığı döneminde, 1972’de
32 yıllık mutlu bir evlilik yaşaya-
cağı Vehbi Saruhan’la evleniyor.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten
sonra  Lozan’da eczacılık eğitimi
alan Vehbi Saruhan, aynı za-
manda Saba ilaçlarının sahibidir.
Eşi ve arkadaş gruplarıyla bir-
likte, sevgi dolu, hareketli bir
yaşam süren Saruhan,
Türkiye’de reanimasyon alanın-
daki çalışmaları başlatan ilk
hekimlerden… Haydarpaşa Nu-
mune Hastanesi’nde iki sene baş
asistanlık yaptıktan sonra hocası
Cemalettin Öner’le beraber 
İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi’nde reanimasyon
kliniği kuruyor: “1966’da 
Cemalettin Öner'le beraber iki

odayla başladık, sonra 50 yataklı
bir klinik kurduk. Aletler ve
bütün ilaçlarımız Fransa’dan
geliyordu. Türkiye’de ilk kul-
lanılacak ilaçlar bizde tatbik
ediliyor, sonra bakanlık onu 
devreye sokuyordu. Ardından
kendimi hiç müracaat etmeden
Çapa’da öğretim görevlisi kadro-
sunda buldum. Her şey senin
aldığın eğitime ve de hocana
bağlı oluyor. Benim hocam başka
türlüydü. Bize bir altın bilezik
vermiştir.” 

“Benim hobim de tıp”
Mesleğini çok sevdiğini ve
yaşamı boyunca şevkle, gece
gündüz demeden çalıştığını ifade
eden Saruhan, “Ben sadece tıp
yazdım ve kazanamasaydım da
hiçbir yere girmezdim. Hayatım-
da sadece tıp vardı ve de muvaf-
fak olduğumu sanıyorum” diyor.
“Benim hobim de tıp” diyen
Saruhan, diğer hobisinin de in-
sanlara yardım etmek olduğunu
söylüyor: “İnsanların huzurlu 
olmasını istiyorum. Bunun için
de paylaşımcı olmak gerekiyor.
Hayat felsefem hep ‘bir hırkan
varsa ikinciyi komşuna ver” 
olmuştur.” 

Reanimasyon: insanları 
yaşatmaya çalışmak…
“İnsanları yaşatmak güzel bir
şey” diyen Saruhan, “Reanimas-
yonda bir ölü geliyor, onu yaşat-

mak için çalışıyorsunuz. Biz kon-
sültan hekim olarak çalışıyoruz,
her şeyi çok daha iyi görmeniz
lazım. O zaman gözlüğü daha
geniş takıyorsunuz hayatınızda.
Mesela bir psikolog oluyorsunuz.
Dört-beş sene komada kalan
hastalar var. O yaşarken, geriye
dönerken onun bütün hayati
fonksiyonlarını siz yapıyorsunuz.
Çok basit gibi geliyor ama değil,
bir tek damla suyu dahi size
bağlı… Nefesi olmuyor, suni 
teneffüs yapıyorsunuz. Kalbi
çalışmıyor, iki saat masaj yapı-
yorsunuz. Yaşayan hastalarınız
oluyor, onları tekrar görmenin
mutluluğunu yaşıyorsunuz.
Veyahut da sizin sesinizi duyuyor,
onunla yaşıyor. Öyle şeyler olu-
yordu ki, bana ‘hocam kitap yaz’
diyen öğrencilerim oldu. Çünkü
yaşamanın ne olduğunu biliyor-
sunuz. Bunlar insana başka türlü
bir ayrıcalık veriyor gibi geliyor
bana…” diye  çok sevdiği
mesleğini anlatıyor. 
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Türkiye’de reanimasyon alanındaki çalışmaları başlatan
ilk hekimlerden Yurdagül Saruhan, aynı zamanda 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
reanimasyon kliniğinin kurucuları arasında yer alıyor.
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“Burada bir yuva 
buluyorsunuz”
Darüşşafaka’nın rezidans
bağışçısı olmayı, kimseye muh-
taç olmadan yaşamak istediği ve
mesleği nedeniyle bu bilince çok
erken sahip olduğu için tercih 
ettiğini ifade eden Saruhan, 
“Ben reanimatörüm, benim 
için en uygun yerlerden biri
Darüşşafaka Rezidansları...
Evinizdeki yardımcıya siz, bir
şeyler veriyorsunuz ama burası
bize veriyor. Onlar bizi memnun
etmeye çalışıyor. Her şey olabilir,
yalnız kalabilirsiniz ama burada
bir yuva buluyorsunuz. Ben bu
bilinçle geldim. Eşimle de hep
yaşlılığımızda bir rezidansta
yaşamayı düşünürdük ve
aradığımız rezidansımızı bulduk”
diyor.

Alzheimer hastası ablasını rezi-
dansa emanet eden Saruhan,
diğer kardeşinin de rezidansta

çok iyi bakıldığını söylüyor.
Saruhan, “Türkiye’de böyle bir
yer yok. Devlet hastanesi var ya
da çok pahalı yerler var ama
böyle bir bakım yeri yok” diyor.
Aynı zamanda Darüşşafaka’nın
“eğitimde fırsat eşitliği” 
misyonuna katkı sağlamaktan
duyduğu mutluluğu dile getiren
ve Atatürkçü gençler yetiştirme-
nin önemini vurgulayan Saruhan,
“Ben buraya çocuk okutmaya
geldim. İlk bilincimiz bu. Bunun
ulviyeti önemli benim için. Onun
yanında biz de hizmet alıyoruz
tabii. Muazzam bir sistem, bunu
ne kadar çoğaltsak az…” diyor.

Yılın büyük kısmını Bodrum’da
geçiren Saruhan, Darüşşafaka’yı
çevresine tanıtmayı misyon edin-
miş bir Darüşşafaka dostu.

Gerek bağışlarıyla gerek çevre-
sine yaptığı tanıtımlarla her daim
Darüşşafaka’nın yanında...
Darüşşafaka için hep daha neler
yapabilirim diye düşünen ve fikir-
lerini cemiyet yöneticileriyle pay-
laşan bir dost… 

Kendini emekli saymadığını ve
hâlâ aktif hayatına devam ettiğini
söyleyen Saruhan, dolu dolu
yaşamayı seviyor. Rezidans’ta da
günlerini aktif geçirdiğini ve
böyle mutlu olduğunu ifade eden
Saruhan, “Ben günlerimi yine bir
şeylerin iyi olması için çalışarak
geçiren gruptanım. İnsanların
mutlu olmasını istiyorum ve
onun için çabalıyorum. İki
arkadaş kafa kafaya verdiğiniz
zaman mutlu oluyorsunuz.
Seviniyorum ki herkes bana
inanıyor ve de çok rahat mevzu
bulabiliyorum. Çok da rahat 
müdahale edebiliyorum” diyor. 
Rezidans’ta iyi anlaştığı ve saygı
duyduğu arkadaşlarının
olduğunu söylüyor. “Hepsini 
seviyorum, hepsi de bir şeyler
veriyor insana, burada olmak da
güzel… Ben bu odanın içinde de
mutlu oluyorum” diyor.

İnsanlara yardım etmenin ken-
disini çok mutlu ettiğini söyleyen
Saruhan, “Hep ben değil biraz biz
demeyi öğrenmemiz lazım” diyor
ve söyleşimizi şu sözlerle
bitiriyor: “Sizlerle mutluyum.”
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“Ben Darüşşafaka rezidansına çocuk okutmaya geldim.
İlk bilincimiz bu. Bunun ulviyeti önemli benim için. Onun
yanında biz de hizmet alıyoruz tabii. Muazzam bir sistem,
bunu ne kadar çoğaltsak az…”

Yurdagül Saruhan, Darüşşafaka’nın
Bodrum’da düzenlediği bir tanıtım
etkinliğinde...



DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI

UNUTMAZ, UNUTTURMAZ!

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

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

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

Vasiyet bağışı: Vasiyet bağışı, kişinin vefatı durumunda geçerlilik
kazanan bir bağış türüdür. Ayırt etme gücüne sahip herkes vasiyet
bağışında bulunabilir. Dilerseniz noter huzurunda resmi olarak
veya el yazınız ya da sözlü olarak düzenleyeceğiniz bir vasiyet-
nameyle, herhangi bir malınızı, malvarlığının tümünü veya belli bir
kısmını Cemiyetimize bağışlayabilirsiniz. Vasiyet bağışında bulu-
nan herkes yaşadığı sürece mallarını dileği gibi değerlendirme
hakkına sahiptir. Darüşşafaka Cemiyeti, bağış ya da vasiyet yap-
mak isteyenlere gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.

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 indirimlerden 
yararlanabiliyorsunuz.

• Hastalandığınızda hastaneye götürülmenizi temin ediyor ve

tedavi sürecinizi takip ediyoruz.

• Sizin için üzerinde ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabileceğiniz
Cemiyet personelinin iletişim bilgileri yazan “Acil Durum Bilgi 
Kartları” oluşturuyoruz.

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

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

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

444 1863 numaralı telefondan Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.



Darüşşafakalı 10 kız öğrencinin
10 yıllık eğitim gideri olan
1.000.000 TL'yi toplama hedefiyle
Atlantik Okyanusu'nu yelkenli
teknesiyle tek başına geçmek
için 8 Haziran'da Beylikdüzü
West İstanbul Marina'dan
hareket eden Dilek Ergül, 14 ay
sürecek yolculuğunun yaklaşık
iki ayını geride bıraktı. 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Başkan Vekili Fırat Tekin,
Darüşşafakalılar,

Darüşşafaka'da okuyan kız
öğrenciler, ailesi ve sevenleri
tarafından denize karanfiller
atılarak uğurlanan Ergül, bu 
yolculuğu tamamladığında 
Atlantik Okyanusu’nu tek başına
geçen ilk Türk kadını unvanına
sahip olacak. Ergül, bu yolcu-
lukla bir yandan çocukluk haya-
lini gerçekleştirmeyi diğer
yandan da Rota Atlantik Bağış
Kampanyası'yla Darüşşafaka’da
okuyan 10 kız öğrencinin 10 yıllık
eğitim giderini toplamayı amaç-

lıyor. Onlar da hayallerini
gerçekleştirebilsin, kendi
okyanuslarını geçebilsinler diye…

Darüşşafakalı öğrencilerden
aldığı güçle bu zorlu seyahate
çıkan Dilek Ergül'e merak ettik-
lerimizi sorduk.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1972 İzmir doğumluyum. Deniz
tutkum, elbette denizsever bir
ailede büyümemden kaynaklı...
Ailece daima denize yakın olmayı
tercih ettik. Hatta kimse alın-
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Atlantik Okyanusu'nu
yelkenli teknesiyle tek
başına geçmek için 
8 Haziran'da yola çıkan
Dilek Ergül, bu yolculukla 
bir yandan çocukluk 
hayalini gerçekleştirmeyi
diğer yandan da
Darüşşafaka’da okuyan 
10 kız öğrencinin 10 yıllık
eğitim giderini toplamayı
amaçlıyor. Onlar da 
hayallerini gerçekleştire-
bilsin, kendi okyanuslarını
geçebilsinler diye…

Rüzgârın  kolayına olsun Dilek!..



masın ama deniz kıyısı olmayan
şehirler bize yaşanılmaz, zor yer-
ler olarak geldi daima.

Teknenizle ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Symina, 30 feet 1982 doğumlu
güzel bir Fransız teknesi. Son iki
yıldır da evimiz. Eşimle beraber
ve çocuklar geldiğinde orada
yaşıyoruz.

Bu yolculuğa nasıl hazır-
landınız?
Aslında uzun zamandır aklımda
ve gönlümde olan bir hayali, fikre
dökmem ve planlamaya başla-
mam 2008 yılında oldu. 2009’da
ise artık kesinleşen bir sürece
girildi. Üç yıl hemen her hava
koşulunda fırsat buldukça
denizde oldum. Deniz Giray ve
Efe Özbil’le beraber ciddi çalıştık.

Derken Symina hayatımıza girdi
ve evimiz oldu. Symina’yla be-
raber ben hem kaptan hem de
miço olarak yalnız uzunlu kısalı
seyirlere başladık.

Darüşşafaka projenize nasıl
dahil oldu?
Yolculuk zaten hep aklımdaydı
dediğim gibi. Ancak yaşamımızda
en az deniz kadar önemli bir olgu
da; okula gidemeyen kız çocuk-
larımızın okutulması idi. Bunu
kendi imkanlarımla yapmaya
çalışıyordum ama maaşlı bir işle
başaramazdım. Ancak elimde
bana göre harika bir proje vardı.
Ben de geldim ve Darüşşa-
faka’nın kapısını çaldım. Dedim
ki; benim param yok ama projem
var ve buna değer katabilir, pek
çok kızımızın okula gidebilmesini
sağlayabiliriz. Sağ olsunlar onlar
da kabul ettiler.

Kızların eğitimi sizin için neden
önemli? 
Bu pozitif bir ayrımcılık aslında...
Ben inanıyorum ki, iyi öğrenim ve
eğitim almış kadınların sayısı
artınca bir ülkede savaş olmaz,
yoksulluk olmaz, iyi yetişen ve
dünyaya katkısı olan çocuklar
büyütülür. Bir kadın dünyayı
değiştirebilir. Yeter ki erkeklere
verilen şans verilsin. Özellikle
ülkemizde ne kadar çok kız
çocuğu okula kavuşursa o kadar
gelişme sağlanacaktır. 

Atlantik'i geçmeyi ne zamandır
hayal ediyorsunuz?
Sekiz yaşımdan beri… Ama
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söylemeliyim, ben Mars’a da
gideceğimi hayal ederdim. 
Atlantik daha olur bir hayal gibi
geldi bana…

Bu yolculukla, hepimize hayal-
lerimizin peşinden gitmemiz için
ilham vermek mi istiyorsunuz?
Ben sadece hepimizin bir
okyanusu var ki adı ne olursa
olsun ve yaşanacak bir yaşam
var, bunu hatırlatmak istiyorum.
Bu yaşamın başı ve sonunda
olanlar belli. Kalan ara zaman
ise çok kıymetli ve bir amaç için
bize hediye edilmiş. Farkı yarata-
cak olan ise bizleriz. Sadece
farkındalık ortaya koymak 
istiyorum.

Teknede nasıl besleneceksiniz? 
Normalde ne yiyorsam aynısını
yiyeceğim. Tekne ev gibi malum
yemek pişirebilirsiniz. Kuru bak-
liyat, kuru yemişler gibi enerji
veren ve tok tutan gıdaları tercih
ediyorum. Son bir yılda 10 kilo
almaya çalıştım. Olmadı ne yazık

ki. Bir miktar kilo aslında iyi ola-
caktı benim için.

Okyanustayken iletişiminizi
nasıl sağlayacaksınız?
Cep telefonu ve İnmarsat Uydu
telefonuyla sağlayacağım. Spot
cihazıyla da benim adımlarımı
Google Earth isimli programla
görebileceksiniz.

Herhangi bir tehlike anında 
nereye haber vereceksiniz?
EPIRB dediğimiz cihazla
Türkiye’ye ve SPOT’la 
Amerika’ya haber gidecek.
Umuyorum bunlara ihtiyacım
olmaz.

Yolculuğunuzun en zorlu
bölümü sizce hangisi olacak?
Temmuz ayında Balear Denizi 
ve dönüşte Bermuda - Azor
adaları arası cephe sistemleri
arasından sürekli sörf yapmak
sanıyorum zorlanacağım etaplar
olacak.

Sizce başarmak için neye 
ihtiyacınız var?
Hepinizin iyi düşüncelerine ve 
10 kızımızın 10 yıl okuması için
1.000.000 TL’nin toplandığını
görmeye...

Dönüşte nasıl kutlama yapmak
istiyorsunuz?
Rota Atlantik kızlarımızla be-
raber kutlamak istiyorum.

KAMPANYA / ROTA ATLANTİK

Nasıl destek 
verebilirsiniz?

5.000 TL ve üzeri bir bağış 
yapanların isimlerini veya
kurum logolarını Symina’nın
gövdesine yazdırabildiği
kampanyaya destek vermek
için:

• www.darussafaka.org
adresindeki online bağış 
sayfasından “Rota Atlantik
Bağış Fonu” türünü seçerek
bağış yapabilir,

• Darüşşafaka'nın banka
hesap numaralarına “Rota 
Atlantik” açıklamasıyla
havale veya EFT yapabilir, 

• “Rota Atlantik” açıkla-
masıyla vereceğiniz bir mail
order talimatıyla kampanyayı
aylık olarak destekleyebilir
veya, 

• “ROTA” yazıp 1863’e SMS
gönderebilirsiniz.
(Türkiye’deki tüm operatör-
lerden bağış bedeli 5 TL,
mesaj bedeli 2 SMS'tir.)



NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?
Hesaba Havale
Hesap numaralarımıza www.darussafaka.org adresinden
ulaşabilir ve 444 1863 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Online Bağış
www.darussafaka.org adresinden online bağış sayfasına
ulaşarak 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 şubelerindeki 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. Siz de
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı olabilir ve adınızı sonsuza
kadar yaşatabilirsiniz. 
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.

• Hastalık durumunda hastaneye götürülmelerini temin 
ediyoruz.

• 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.



“ 1882’de Cercle d’Orient
adıyla, İngiliz Elçisi 
Sr. Alfred Sandison’ın
girişimleri sonucu 
diplomat, yönetici ve iş
adamlarından oluşan
üyelerle sosyal bir
dernek olarak kurulan
Büyük Kulüp, 9.000’e
yakın üyesinin birlikte
özgürce zaman geçirdiği,
sevgi ve dayanışmayla
beslenen köklü ve büyük
bir aile olarak varlığını
sürdürüyor.
Darüşşafaka’yı tanıtmak
amacıyla çeşitli
faaliyetler yürüten
Büyük Kulüp’ün Yönetim
Kurulu Başkanı Duran
Akbulut’la sohbet 
ettik.

“

İstanbul’un Çiftehavuzlar
semtinde bulunan Büyük
Kulüp’ün köklü tarihi, 19. yüzyılın
sonlarına dayanıyor. 1882’de 
Beyoğlu’nda Cercle d’Orient
adıyla İstanbul’daki büyükelçile-
rin bir araya gelmek üzere bir
“şark köşesi” veya “şark
kahvesi” olarak kurduğu
derneğe, o dönem Osmanlı 
Devleti’nin ileri gelenleri de üye
yapılıyor. Cumhuriyet’in ilanın-
dan itibaren “Büyük Kulüp”
olarak anılmaya başlayan

derneğin “Cercle d’Orient” ismi
de hâlâ muhafaza ediliyor. 
Akbulut, “Cumhuriyetimizin ku-
ruluşundan bugüne kadar siyasi-
lerin ve yüksek bürokratların,
ayrıca bilim, sanat ve iş dünyası-
nın büyük şahsiyetleri derneği-
mizin başkanlığını yapmıştır.
Eskiden, örneğin Demokrat Parti
zamanında partiler buradan
idare edilir, burada kurulurmuş.
Derneğimizin başkanlığını yap-
mış Başbakanlarımız var,” 
diyerek Büyük Kulüp’ün

“Darüşşafaka çok büyük
hizmetlerde bulunuyor”
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“200’ün üzerinde üniversite talebesine burs veriyoruz.
Sosyal yardımlarımız oluyor. Örneğin, 1999 depreminde
ilaç ve nakit yardımı yaptık.”

Cumhuriyet tarihinde siyasi
yaşamdaki yeri hakkında bilgi
veriyor. Beyoğlu’nda bir asra
yakın varlığını devam ettiren
Büyük Kulüp, 1974’te bugün bu-
lunduğu mekânı Eski Cumhur-
başkanlarından Celal Bayar’ın
kızı Nilüfer Bayar Gürsoy’dan
satın alıyor ve Çiftehavuzlar’a
taşınıyor. 

Bugün 9.000’e yakın üyesi bulu-
nan Büyük Kulüp, kurulduğu
dönem İstanbul’un sahip olduğu
ancak günümüzde kaybetmiş
olduğu çok kültürlü mozaik
yapısını üye profiliyle bugün de
sürdüren bir sosyal kulüp... 
“Çok geniş bir üye yelpazemiz
var” diyen Akbulut, bu yapıyla
gurur duyduklarını ve onu koru-
maya çalıştıklarını ifade ediyor. 

Üyeleri arasında, Genel Kurmay
Başkanları, Kuvvet Komutanları,
Büyükelçiler, Milletvekilleri,
Bakanlar ve Başbakanların da
bulunduğu Büyük Kulüp’e üye
olmak için iki üyenin sizi takdim
etmesi gerekiyor. 50.000 TL’lik
tek seferlik bir ödeme
karşılığında ömür boyu üyelik
hakkı kazanılıyor ve senelik 350
TL aidat ödeniyor. Üye olan
kişinin eşi de otomatik olarak
üye oluyor. Akbulut, “Biz burada
üyelerle bir aileyiz. Büyük Kulüp

ailesi olarak bir araya geliyoruz;
yardımlaşma ve paylaşma
içindeyiz. Bir üyemizin doktora
ihtiyacı olduğunda ilk önce
tanıdık üye doktorumuzu tavsiye
ediyoruz. Hastanelerden, oteller-
den, büyük firmalardan üyeleri-
mize indirim alıyoruz,” sözleriyle
Büyük Kulüp’teki köklü yardım-
laşma geleneğini anlatıyor. 

Büyük Kulüp olarak aynı za-
manda çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri de yürüttüklerini be-
lirten Akbulut, “Hem üyeleri bir
araya getirip kaynaştırmak hem
de verdiğimiz eğitim bursları için
kaynak yaratmak amacıyla 
aktiviteler düzenliyoruz. 200’ün 
üzerinde üniversite talebesine
burs veriyoruz. Sosyal yardım-
larımız oluyor. Örneğin, 1999 
depreminde ilaç ve nakit yardımı
yaptık,” diye anlatıyor.  

20 dönümlük bir arazi üzerine
kurulu Büyük Kulüp’te çeşitli
restoran ve kafelerin yanı sıra
sağlık kulübü, açık ve kapalı
yüzme havuzları, tenis kortları,
bilardo salonu ve 700 metrekare-
lik bir alan üzerine kurulu iskele
de yer alıyor. Kulüp bünyesinde
ayrıca, tarihi kitapların ve 
kulüple ilgili eski dokümanların
bulunduğu bir kütüphane ve bir
müze de yer alıyor. 
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Duran Akbulut kimdir?

1937’de Sivas’ın Suşehri kaza-
sında doğan Duran Akbulut,
15 yaşında İstanbul’a geliyor
ve ilk olarak, ayakkabı top-
tancılığı yapan hemşehrisi 
Süleyman Naci Bozkurt’un
yanında çalışıyor. 1959’da
ticarete atılarak Kadıköy 
“İkizler”, ardından da Ankara
ve İstanbul “Goya” mağazala-
rına ortak oluyor. 1970’lerde
Cankurtaran Holding bünye-
sinde Esem, Roventa ve 
Adidas şirketlerinde Yönetim
Kurulu Üyeliği, Aymasan
AŞ’de Yönetim Kurulu
Başkanlığı, Adidas ve Esen
şirketlerinde 28 sene Emin
Cankurtaran’la ortaklık yapan
Akbulut, 1983’te Kemal Ulusu
başkanlığında Futbol Fede-
rasyonu Üyeliği yapıyor.
1972’de Büyük Kulüp’e üye
olan Akbulut, 1978-94 yılları
arasında Raif Dinçkök
başkanlığında Büyük Kulüp
Derneği Yönetim Kurulu
Üyeliği, 1994-96 senelerinde
ise Amiral Bülent Ulusu
başkanlığında İkinci Başkanlık
yapıyor. 1996’dan itibaren de
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini üstlenen Akbulut, 18
senesi Yönetim Kurulu Üyeliği
ve 18 senesi de Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı olmak üzere
tam 36 yıldır Büyük Kulüp’e
hizmet ediyor. Evli ve iki erkek
çocuk babası olan Duran 
Akbulut, halen Alka Grup ve
Yıldız Holding Yönetim Kurulu
Üyesi… 



Eserlerinin telif hakkını ve mal
varlığını Darüşşafaka’ya bağış-
layan, Türk hikâyeciliğinin önde
gelen yazarlarından Sait Faik
Abasıyanık, vefatının 60. yılında,
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın
(İKSV) çağımızın önde gelen bes-
tecilerinden Fazıl Say’a sipariş
ettiği özel bir eserle anıldı.

“Sait Faik’i Hatırlamak” isimli
yapıtın dünya prömiyeri, İstanbul
Müzik Festivali kapsamında 25
Haziran’da Sait Faik’in ömrünün
son 16 yılında yaşadığı, pek çok
hikâyesini yazdığı ve çok sevdiği

Burgazada’nın sahilinde yıldızla-
rın altında gerçekleşti. Eser, 26
Haziran’da ise Zorlu PSM'de din-
leyicilerle buluştu.

Konserde Darüşşafaka
Cemiyeti’nin standı kurularak
Sait Faik’in de gönül verdiği
“eğitimde fırsat eşitliği” misyo-
nunun tanıtımı yapıldı. 

Sait Faik projesini "Stelyanos
Hrisopulos Gemisi" hikâyesi 
üzerine yazdığı bir sahne eseri
olarak tanımlayan Fazıl Say, “Bu
müzik tamamı makamsal (hicaz)
olacağı için benim için de bir 

ilktir ve özeldir. Ve de sanırım
tarihte de ilk olacak bir klasik
müzik bestecisinin Türk sanat
musikisine bu kadar yakınlaş-
mak istemesi: Piyano ile kanu-
nun, viyolonsel ile kemençenin
diyalog ve bütünleşme halinde
olacağı bir ilk yaratmak istiyo-
rum” diyor.

Demet Evgar, Songül Öden
ve Esra Bezen Bilgin 
anlatıcı rolündeydi
Özen Yula'nın yazdığı ve sahne-
lediği, bir edebiyat-müzik buluş-
ması olan eserde tiyatro oyuncu-
ları Demet Evgar, Songül Öden
ve Esra Bezen Bilgin anlatıcı
rolünü üstlendi. 

Cazdan Türk müziğine uzanan
geniş ilgi alanı ve çok yönlü
sanatçılığıyla tanınan Birsen
Tezer ile Say'ın "İlk Şarkılar" 
albümünde iş birliği yaptığı, din-
leyiciyi derinden etkileyen sesiyle
Serenad Bağcan'ın yanı sıra
Borusan Quartet, kanunda
Hakan Güngör, kemençede
Derya Türkan ve vurmalı çalgı-
larda Aykut Köselerli, Fazıl
Say'la sahneyi paylaştı.

Çağdaş hikâyeciliğe yaptığı kat-
kılarla Türkiye edebiyatında bir
dönüm noktası sayılan Sait Faik
Abasıyanık'ı vefatının 60. yılında
anan bu proje, büyük öykücüyü
Fazıl Say'ın eserinin notalarıyla
bir kez daha ölümsüzleştirdi.
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Fazıl Say ve arkadaşlarından
vefatının 60. yılında 
“Sait Faik’i Hatırlamak”

KÜLTÜR-SANAT / FAZIL SAY

Fotoğraf: Mustafa Toygun Özdemir



Bağışlarınız İçin

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

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

T. 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



Burgazada Çayır Sokak 15 
numaradaki üç katlı ahşap 
köşke davet ediyoruz sizi; Sait
Faik’in evine... Adapazarı’nın
“Abasızzadeler” ailesinden
Mehmet Faik Bey ve eşi Makbule
Hanım’ın tek evladı olan, nüfus-
taki adıyla Mehmet Sait Abası-
yanık, kendi seçtiği adıyla Sait
Faik Abasıyanık’ın, ölümüne dek
16 yıl yaşadığı müze evindesiniz.
Elinde oltalarla bahçe kapısından
girip, dalları yüklü ağaca uzanıp
erik yediğini, kapıdan girince
“anacığııım” diye seslendiğini
hayal etmek heyecanlandırıyor.

Bugün müze olan evi
Darüşşafaka'ya yapılan en kıy-
metli bağışlardan... Sait Faik’in
isteği ve annesinin vasiyetiyle,
eserlerinin telif haklarıyla bir-
likte Darüşşafaka'ya  intikal eden
ve ilk açıldığı 22 Ağustos 1959
tarihinden bu yana ülkemizin 
en fazla ziyaret edilen müze 
evlerinden biri... Makbule
Hanım’ın arzu ettiği gibi, “ücret-
siz ve herkese açık” olan müze,
1964 yılından beri Darüşşafaka
Cemiyeti’nin sorumluluğunda
yoluna devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl 11 Mayıs’ta, Sait
Faik’in 59. ölüm yıldönümünde,
restorasyonu tamamlanarak
yeniden açılan Sait Faik
Abasıyanık Müzesi’nde Sait
Faik'in yaşamına tanıklık etmiş
eşyaları, fotoğrafları, mektupları,
kartpostalları, eserlerine konu
olan ve sayısız hatırasının izlerini
taşıyan nice eşya ve belge
sergileniyor.

“
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Burgazada'ya yolu düşenler, Sait Faik’in ölümüne dek
16 yıl yaşadığı müze evini ziyaret ettiklerinde, elinde
oltalarla bahçe kapısından girip, dalları yüklü ağaca
uzanıp erik yediğini, kapıdan girince ‘anacığııım’ diye
seslendiğini hayal ettirecek kadar usta yazarın
anılarıyla yüklü bir mekanla karşılaşıyor.

“
GEZİ / SAİT FAİK ABASIYANIK  MÜZESİ

Sait Faik'in izinde...



Yemek odasında, yemek yediği masa, sofra takımları 
ve döneminin güzel bir örneği olan çinili döküm soba, 
sanki herkes az önce sofradan kalkıp odadan çıkmış gibi
sessizce yerini koruyor.

Üç katlı müzemizin giriş katında
misafir ve yemek odası mevcut.
Misafir odasında, Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun Sait Faik’e hediye
ettiği “Mercan Usta” adlı tablo,
yine Eyüboğlu tarafından boyan-
mış toprak testi ve odanın orijinal
eşyaları görülebilir.  

Yemek odasında, yemek yediği
masa, sofra takımları ve dönemi-
nin güzel bir örneği olan çinili
döküm soba, sanki herkes az
önce sofradan kalkıp odadan çık-
mış gibi sessizce yerini koruyor.

Daha önce mutfak ve banyonun
yer aldığı bodrum katta ise
bugün müzenin eğitim etkinlik-
lerini düzenlediği salon ve
okuma odası var. Okuma
odasında Yaprak, Mülkiye, Varlık,
Marko Paşa, Ağaç, Doğu ve Batı,
İstanbul Haftası, Türk Dili, Türk
Düşüncesi, Nuh’un Gemisi, 
Aydede, gibi Sait Faik’in okuduğu
ve yazılarını yayımladığı pek çok
derginin orijinal sayıları ile 
kitaplığından bazı kitapları
görmek mümkün.

Müzenin ikinci katında; kitap
odası, yaşam öyküsünün 
kronolojik olarak anlatıldığı iki
oda ve yatak odası var. Kitap
odasında Orhan Veli, Kenan 
Hulusi, İlhan Berk, Melih Cevdet
Anday, Tarık Buğra gibi yazar
dostları tarafından kendisine

imzalanmış kitaplar sergileniyor.
Yaşamöyküsü odalarında ise;
ilkokul çantası, annesinin cüz-
danı, babasının İstiklâl Savaşı
madalyası ve beratı, sigaralığı,
okul belgeleri gibi doğumundan
itibaren yaşamına tanıklık etmiş
kimi eşyaları ile fotoğrafları yer
alıyor. 

Sait Faik’in yatak odası ise; 
karyolası, çağdaşı birkaç yazarın
da kullandığı, bir benzeri Aşiyan
Müzesi’nde de olan ahşap döner
kitaplık, yatağının başucundaki
komodini ve üzerindeki abajuru,
çalar saati, kolonya şişesi,
mürekkep lekeli aynalı masası,
üzerinde el yazısıyla öykü taslak-

ları olan ahşap yazı masası ile zi-
yaretçilerimizin büyük bir dikkat
ve sükûnetle incelediği, etkileyici
bir ruh taşıyan özel bir alan.

Pencerelerinden Kaşık Adası’nı,
Heybeliada’yı ve Aya Yani Kili-
sesi’ni görebileceğiniz çatı katı 
ise Sait Faik’in Burgazada’sının,
hikâyelerinden alıntılar ve 
fotoğraflar eşliğinde anlatıldığı
bir oda... 

Burada, Sait Faik’in gönderdiği
ve ona yazılan mektuplar, 
telgraflar, kartpostal ile fotoğ-
raflar sergileniyor. Ayrıca 
ziyaretçilerin Sait Faik’e mektup
yazmaları için hazırlanmış 
Mektup Odası yer alıyor.
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Müze pazartesi ve salı günleri
hariç saat 10:00-18:30 arasında
gezilebilir. 



“
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50 yaş sonrası kuruyan ve doğal nemini kaybeden cilt, bu yaşlarda derin 
nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Zengin bitkisel takviyelerle hazırlanmış yoğun 
nemlendiriciler, cilt hücrelerine nüfuz ettikten sonra sekiz saat boyunca nem ve 
estetik sağlar. Geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve hava kirliliği gibi olumsuz
şartlar, ileri yaşlarda cildi daha fazla etkiler. Bu nedenle kullanılacak 
nemlendiricilerin onarıcı ve kırışıklıkları giderici etkilerinin de olmasına dikkat etmek
gerekir.

“
CİLT BAKIMI

Kadın her yaşta güzeldir



Cilt lekelerine karşı sirke!

Bir kaba yarı yarıya sulandırılmış
elma sirkesi koyup kaynatın.
Daha sonra bu su ile yüzünüze
buhar banyosu yapın. Ayrıca yarı
yarıya sulandırılmış elma sirkesi
ile yüzünüzü 3-4 günde bir sile-
bilirsiniz. Cilt lekelerini azaltma-
da faydasını göreceksiniz. Çünkü
sirke cildin dış yüzeyini ölü hüc-
relerden arındırıp elastiki liflerin
üretimini arttırıyor. Soğuk hava
nedeniyle yıpranan cilde esneklik
ve yumuşaklık kazandırıyor.

Kırışıklıklara kil maskesi
Papatya ve adaçayı özüyle
zenginleştirilmiş kil maskesini
göz çevresi hariç temizlenmiş
cildinize sürün. 10-15 dakika
bekletip ılık su ile yıkayın. Daha
sonra cildinize nemlendirici
krem sürün.

Dudak çevresi için zeytinyağı
Dudak çevresi hızla nem kaybına
uğrar ve menopozla birlikte
kırışıklıklar ortaya çıkar. Bu du-
rumda en büyük yardımcınız
zeytinyağı...  Üst dudağınıza bir
kaç damla zeytinyağı sürüp par-
mak uçlarınızla hafifçe üzerine
vurun. Bu hareket kan dolaşımını
hızlandırırken, yağ da cildi yu-
muşatır.

Havuç maskesi
50 yaşından sonra da cildinizin
parlaklığını korumak için harika
bir reçete: 1 yumurta sarısını,

yarım tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir
tatlı kaşığı dolusu havuç suyunun
içine karıştırın. Yüzünüze, boy-
nunuza, dekoltenize sürün ve 20-
30 dakika bekleyin. Sonra soğuk
suyla durulayın. Ardından
yüzünüzde, boynunuzda ve
dekoltenizde buz gezdirin. Cildi-
nizin gerildiğini göreceksiniz.

Günde 3 fincan yeşil çay
Kırışıklıklardan kurtulmak ve cil-
dinizin nemli kalmasını istiyor-
sanız günde üç fincan yeşil çay
içmeyi ihmal etmeyin! 

Fazla kilolar için elma sirkesi
İleri yaşlarda alınacak fazla kilo-
ları engellemek için bir bardak
suyun içine 1-2 tatlı kaşığı elma
sirkesi koyun. İçine 1 tatlı kaşığı
bal ekleyip sabahları düzenli
olarak aç karnına için.
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Kolay hazırlanabilecek maskelerle cildinizdeki parlaklığı
ve pürüzsüzlüğü 50 yaşından sonra da korumak
mümkün...



Kalın kapatıcılar, fazla uygulan-
mış pudralar, kalın bir görüntü
yaratacağı için doğallıktan uzak-
laştırırlar. Doğru olan ince
örtücülüğü olan aynı zamanda
yaşlanma karşıtı bakım yapan bir
fondöten uygulamak. Fondöten
rengi seçerken ten renginizden 
1 ton açık uygulamak daha taze
ve genç bir görüntü verecektir.
Uygulamayı fırça ile yapmak ürü-
nün yoğun uygulanmasına engel
olacaktır. 

Kapatıcı olarak mümkünse likit
olan bir ürün tercih edip, göz
çevresinde parmaklarla tampon
yaparak uygulayıp ardından
fondöteni ve kapatıcıyı güneş ko-
ruyucu içeren bir pudrayla fırça
yardımıyla sabitlemek gerekli.

Göz makyajında yoğun, sedefli ve
koyu farlardan ziyade mat ve
doğal tonları tercih etmek daha
doğru olacaktır. Kahve ya da
füme rengi bir kalem uygulayıp
hafifçe dağıtarak daha doğal
görünmesi sağlanabilir. 

Kaşların vurgusu yaş ilerledikçe
azalacağından dolayı kaş kalemi
yardımıyla vurguyu eski haline
getirmek daha enerjik görünebil-
menin en kolay yolu. Kaşları bo-
yarken uygun renk tercih edil-
meli, çok koyu renklerden uzak
durulmalı. Son olarak kaş fırçası
yardımıyla taranarak daha doğal
bir görünüm kazandırılmalıdır.

Dudak kalemi kullanarak ruju-
nuzun dağılmasını engelleyebi-

lirsiniz. Kaleminizin ve rujunuzun
rengini birbirine yakın ve orta
tonlarda tercih etmek dudakların
daha dolgun ve pürüzsüz görün-
mesini sağlayacaktır.

Yanaklarda bronz gibi koyu ton-
lardan ziyade tatlı pembe ve şef-
talileri tercih etmek uygun
olacaktır. 
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MAKYAJ

Olgun ciltlerde 
makyaj nasıl yapılır?

“ Makyaj denince insanın aklına ilk gelen güzelleşmek-
tir. Doğru makyajla çizgileri daha görünmez hale 
getirmek sizin elinizde... Avon Kozmetik Ürünleri
Güzellik Eğitmeni Ezgi Sadeghi'den olgun ciltler için
makyaj tüyoları aldık.

“
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Patatesli Gül Böreği

Yapılışı

Bu tarifi ne zaman yapsak
atölyedekiler kendilerin-
den geçiyorlar. Bu kadar
basit ve sade bir tarifin
herkesin kalbini çalıyor ol-
ması da hoş bir muamma
sanki… Anne, anneannele-
rimizden bildiğimiz bu
nefis lezzeti tekrar hatır-
layalım istedim.

1 büyük patatesi haşlayın,
soyun ve kabaca doğrayın.
1 çorba kaşığı zeytinyağını
ve 1 tatlı kaşığı tereyağını
bir tavaya alın. Zar büyük-
lüğünde 1 orta boy kuru
soğanı pembeleştirin. 1’er
tatlı kaşığı domates ve
biber salçasını ilave edip,
kokusu çıkana kadar
kavurmaya devam edin.
Patatesleri tavaya alın ve
bir çatal ile hafif ezerek
soğan sotesi ile karışma-
sını sağlayın ama püre ol-
masınlar. Yarım çay kaşığı
pul biberi ve tuzu ilave
edin ve soğumak üzere

kenara alın. Ben bu böre-
ğin patates harcına pul
biber acılığını çok yakış-
tırıyorum, siz dilerseniz
daha az kullanabilirsiniz.

Yufkanızı masaya açın 1,5
çorba kaşığı zeytinyağını
gezdirin, elinizle daha ho-
mojen yayılmasını sağla-
yabilirsiniz. Üçte birlik
kısmını alttan katlayın.
Patatesli harcı koyacağınız
kısmın 2 kat olması işinizi
çok kolaylaştıracak. Ilık
patates harcınızı ince uzun
yayın. Yufkayı sarın ve
dolayın. ½ çorba kaşığı
zeytinyağını mümkünse
böreğinizin büyüklüğün-
deki bir sahana gezdirin ve
hazırladığınız böreği yer-
leştirin. Çok kısık ateşte
her iki tarafı da renk alana
kadar ocak üstünde pişi-
rin. Bu börek size hem 
gözlemeyi anımsatacak
hem de fırında pişmiş
böreği. İkisinin keyfini aynı
anda alacaksınız.

Refika’dan Tarifler!

Malzemeler

• 1 büyük patates

• 1 orta boy kuru soğan

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 3 çorba kaşığı zeytinyağ

• 1 tatlı kaşığı tereyağ

• ½ çay kaşığı pul biber

• Tuz

“ Refika’nın Mutfağı’nın kurucusu, yemek kitabı ve köşe yazarı, 
TV Programcısı Refika Birgül’den Darüşşafaka bağışçılarına özel, 
yaşama sevincini artıracak tarifler!

“
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Çocuk Refika’nın Ispanak Köftesi 

Yapılışı

Bu tarif benim gibi sebze
yemeklerini, bir börek
veya lezzetli bir köfte-
patates gibi yiyemeyen
ama hayatında ıspanak
olsun isteyenlere; çocuk-
larına veya eşlerine ıspa-
nağı sevdirmek isteyen-
lere bir tarif. Arzu edenler
5 çayında bayıla bayıla
yapıp yiyebilir, akşam
yemeğinde de ana yemek
olabilir. Lezzet ve tatmin
garantisi benden. 
Çocukları da yemeğe 
ikna edebileceğinizi
düşünüyorum.

250 gr ıspanağı temizleyin,
güzelce yıkayın ve yaprak-
larınızın büyüklüğüne göre
2 veya 3 parçaya doğrayın.
Çok ince doğramıyoruz ki,
ısırdıkça, köftenin içinde
dişe gelsinler. Yıkadıktan
sonra iyice süzülmeleri
için kenara alın.

Zar büyüklüğünde doğra-
dığınız 1 adet orta boy ku-
ru soğanı, 3 çorba kaşığı
zeytinyağında kavurun ve
renkleri dönmeye başla-
yınca dilimlediğiniz 2 diş
sarımsağı ilave edin. Hafif
kokusu çıkınca hazırladı-
ğınız ıspanakları tavaya
alın ve 1 tutam tuz serpin.
Pişirmenin bu aşamasında
ilave ettiğiniz tuz, ıspana-
ğın renginin yeşil kalma-
sına yardımcı olacak. Yük-

sek ateşte, ıspanakların su
vermesine izin vermeden,
maksimum 1 dakika kavu-
run ve ateşten alın. Böyle-
ce canlı, yeşil renklerini
kaybetmeden kendilerini
bırakacaklar. 

Ispanakların sıcaklığı ile
peynir parçalarının erime-
sini istemediğimizden, ıs-
panaklar ılıdığında irice
rendelediğiniz 3 çorba ka-
şığı beyaz peyniri ilave
edin. 1/2 çay kaşığı kimyon
tohumunu (yoksa toz kim-
yonu), beyaz peynirinizin
tuzuna göre istediğiniz
miktar tuzu da ilave edin.
Çok fazla ezmeden, kaşık-
la birkaç kere hafifçe ka-
rıştırın. Bu köfte harcını 6
parçaya bölün, minik köf-
teler yapın. Bir yayvan ka-
ba 1 adet çırptığınız yu-
murtayı diğerine de 3-4
çorba kaşığı galeta ununu
ekleyin. Yaptığınız köfteleri
önce çıptığınız yumurtaya
sonra galeta ununa bula-
dıktan sonra iyice kızmış
olan 1,5 su bardağı zeytin-
yağında renk alana kadar
kızartın. Pişen köftelerinizi
havlu kağıda alırsanız faz-
la yağından kurtulmuş
olursunuz. 

Köftenin içindeki peynir ıs-
panak tadına destek çıkıp,
yanında hep alışkanlığımız
olan yoğurt yeme arzusu-
nu ortadan kaldırıyor.

Malzemeler

• 250 gr ıspanak

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 3 çorba kaşığı rende beyaz peynir

• 1 adet yumurta

• 3-4 çorba kaşığı galeta unu

• 2 diş sarımsak

• 3 çorba kaşığı zeytinyağ

• ½ çay kaşığı kimyon tohumu 

• Tuz

Kızartmak için;

1,5 su bardağı zeytinyağ



Refika, Kimdir?

Refika yemek yapmaya, boyu
ocak seviyesindeyken tüm aileye
kahve yaparak başladı. Ağabeyi
Tolga ona günbegün iştah bulaş-
tırdı. Zengin Akdeniz mutfağını
teyze ve dayılarından, lezzetli İç
Anadolu mutfağını ise dede, hala
ve yengelerinden öğrendi. En
sevdiklerini görmeye gittiği 
Londra’da damak zevki iyice

gelişti. Hep daha farklısını arar
oldu, bulamayınca kendi yapmak
istedi. Sevgiyle yapılan yemeğin
hem vücudu hem ruhu iyileştire-
bileceğine inanarak gece uykula-
rından yeni yeni tariflerle uyandı.
Mutfakta deneyler yaptı, uçtu,
daldı, nefes aldı, matematik sev-
dasıyla yemeklerin algoritmasını
çıkarmaya uğraştı. Sonra tüm
bunları kendine saklamak yerine
paylaşmaya karar verdi. 

2010 senesinde çıkardığı kitabı
ile Türk mutfağına İstanbul’dan
farklı bir tatla katıldı; “Refika’nın
Mutfağı – Yeni İstanbul’da Yaşam
ve Yemek Üzerine Tarifler” Boyut
yayıncılık tarafından basıldı. 

Refika mutfak tutkusunu yazıya
dökerken, tariflerinde hem yara-
tıcılığı hem de unutulan, önemini
yitiren yerel malzemeleri baş
rolde oynatmak istemişti. Kısa

süre sonra Hürriyet’in Cumartesi
ekinde yemek yazarlığı yapmaya
başladı. Bugünlerde ise Arçelik
sponsorluğunda hazırlayıp sun-
duğu Mucize Lezzetler programı-
nın 3. sezonu için tatlı bir koşuş-
turmaca içinde. 

Anadolu Halk Mutfağı Derneği
tarafından en iyi görsel medya
alanında, Boğaziçi Üniversitesi
Gastronomi ve Degutasyon
Kulübü (BuGusto) tarafından da
yılın en iyi yemek programı
ödülüne layık görülen Mucize
Lezzetler; her hafta 13:00’da Star
TV ekranlarında yayınlanıyor. 

2013 Time Out İstanbul Yeme
İçme Ödülleri’nde de En İyi TV
Şefi ödülü alan Refika, bugün
kurduğu atölyede Türk mutfak
kültürünün geleneklerini koru-
yarak, bir yandan da yıkarak yeni
tarifler yaratmaya devam ediyor. 

Çengelköy Ayranı – 4 bardak

Yapılışı
Ayran bizim vazgeçilmez-
lerimizden. Ferah mı ferah,
mis gibi salatalıklı ayranı
yapmak ise oldukça kolay.
Bu tarifte salatalıkları ka-
bukları ile kullanacağı-
mızdan, 2 adet Çengelköy
salatalığı iyice yıkayın. Ben
Çengelköy salatalığı kul-
landım fakat siz bulabil-
diğiniz salatalık ile de ya-
pabilirsiniz. Blenderın içine

9 çorba kaşığı yoğurdu, 2
adet gelişi güzel doğradığı-
nız salatalığı, 10 yaprak
taze naneyi, 8 adet buz kü-
pünü, 200 ml içme suyunu
ve damak tadınıza göre
tuzunu ilave edin. Buzlar
kırılıp, bütün malzemeler
iyice pürüzsüz olana kadar
blenderı çalıştırın. Sıcak
yaz günlerinde buz gibi
salatalıklı ayranınız
hararetinizi alacaktır.

Malzemeler
• 1 su bardağı soğuk su
• 9 çorba kaşığı yoğurt
• 2 adet çengelköy salatalık
• 10 yaprak nane
• 8 adet buz
• 4 tutam tuz
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“İkinci Baharınız” 

URLA YAŞAM’da 
sizi bekliyor!..

Urla Yaşam 
Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi, 
sürekli ya da dönemsel özel bakım 

hizmetiyle de yanınızda...

BİZİ ARAYIN!  0232 754 11 86

Özel Huzurevi & Bakım Merkezi






