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“Ba¤›fllar›m›z›n yetenekli
Türk çocuklar›n›n e¤itimine

harcand›¤›n› biliyor, 
keyif ve sa¤l›kla

rezidanslarda yafl›yoruz”









Merhaba,

Teknolojik geliflmenin doru¤a ulaflt›¤› dünyam›z›n oda¤›nda yine insan var.
Demografik özellikler ülkelerin bugününü ve yar›n›n› flekillendirmekte. ‹çinde
bulundu¤umuz yüzy›l›n ortas›na gelindi¤inde ekonomik büyüklükleri itibariyle
ülkelerin s›ralamas› dramatik bir flekilde de¤iflecek. Yap›lan analizler 2050
y›l›nda Türkiye ekonomisinin, dünyan›n ilk 10’u aras›nda yer alaca¤›n›
gösteriyor. Türkiye aç›s›ndan yap›lan tahminlerin gerçekleflmesi genç nüfusun
e¤itilmesine ba¤l›. Nitelik yönünden e¤itimde yap›lacak toplu hamle kadar
e¤itimde f›rsat eflitli¤ine kazand›r›lacak derinlik de önem kazan›yor.

Yüz k›rk befl y›ld›r e¤itimde f›rsat eflitli¤ini sa¤lamada öncülük yapan
Darüflflafaka, ülkenin her yan›ndan gelen babas›n› kaybetmifl k›z ve erkek
çocuklar›m›z› küresel yar›fla haz›rlamay› hedef edinerek misyonunu
ça¤dafllaflt›rma aflamas›nda. Önümüzdeki ders y›l›nda; Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’na 67 ilden gelen k›z ve erkek çocu¤umuzun, ülkemizin önümüze
koydu¤u koflullar içerisinde, akademik baflar›ya koflmalar›n›n yan›nda global
köye uyum sa¤layacak donan›mlar› kazanmalar› da amaçlanmakta.

Siyahtan yeflile uzanan umut yolu olmak
Darüflflafaka Cemiyeti’nin e¤itimde öncü rolünü bir buçuk as›r boyunca
sürdürmesi, hay›rsever ba¤›flç›lar›n›n verdi¤i destekle mümkün olabildi.
Minicik yavrular›m›z›n kararan dünyalar›n› temsil eden siyahtan umutlar›n›n
yeflerdi¤i yeflile uzanan yolculuklar›na el veren ba¤›flç›lar›m›z›n da yine yeflil ile
simgesini bulan ikinci baharlar›n› yaflayacaklar› ortamlar› yaratmak,
Darüflflafaka ruhunun içinde olan paylaflma ve vefa duygular›n›n do¤al uzant›s›
oldu. fiu anda 421 oda/süit kapasitesine sahip rezidanslar zinciri, bu duygu ve
düflüncelerin ürünü. 

Önümüzdeki y›llarda Türkiye’nin gelir düzeyi yükselirken yafll› nüfusu da
artacak. Yap›lan tahminler 2025 y›l›nda 64 yafl›n üstündeki nüfusun artarak 
üç milyondan sekiz milyona ulaflaca¤›n› gösteriyor. Yafll›lar›n bak›m›, hem
kamuda hem de özel sektörde öncelik kazanacak. Darüflflafaka Cemiyeti,
e¤itimde oldu¤u gibi ba¤›flç›lar› için yaratt›¤› ve flu anda benzeri bulunmayan
rezidanslar› ile bir baflka önceli¤e damgas›n› vurmufltur. 

Rezidanslar›m›zda yer edinen 300 ba¤›flç›m›z, güvenli ve konforlu bir hayat›
doyas›ya yaflarken 830 yavrumuzun hayat›n›n de¤iflmesine, ülkemizin
yar›nlar›na ortak olmalar›na zemin haz›rlaman›n hazz›n› da yafl›yor. ‹leride
rezidanslar›m›z›n benzerleri, ticari amaçl› olarak hayata geçirilebilir. Ancak
ba¤›flç›lar›m›z›n e¤itimde f›rsat eflitli¤ine katk›da bulunmas›na dayal› kendine
özgü modelimizin tekrarlanmas› zor.

Yeni bir iletiflim kanal› daha açt›k
Elinizdeki dergi ile yeni bir bafllang›ç yap›yoruz. Amac›m›z üyelerimiz aras›nda
iletiflimi güçlendirmek, üyelerimizin yarat›c›l›klar›ndan, yenili¤e aç›k
düflüncelerinden yararlanmak ve nihayet, Darüflflafaka’ya ve rezidanslar›m›za
yeni üyeler kazand›rmak. 

Efli olmayan modelimizin hayata geçirilmesinde Darüflflafaka Cemiyeti’ne
güvenerek rezidanslar›m›zda yaflama karar› alan sayg›de¤er ba¤›flç›lar›m›za
flükranlar›m›z› sunuyorum.

Bu say›dan itibaren dergimizde yer alacak görüflleri ve duygular› bizim için çok
önemli. Her görüflü dikkatle de¤erlendirece¤iz. Rezidanslarda yaflam kalitesini
art›rmak için rehber olarak kabul edece¤iz. E¤itim üzerine ifade edilen
görüfllere ayr› bir önem verece¤iz. Bu vesile ile imkanlar› yeterli hay›rsever
vatandafllar›m›z› da kutsal hedeflerimizi paylaflmak üzere Darüflflafaka
Ailesine kat›lmaya davet ediyorum. 

Zekeriya Y›ld›r›m

Darüflflafaka Cemiyeti 

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Merhaba,

Benim Darüflflafaka yolculu¤um 43 y›l önce bafllad›. Eskiflehir’in bir kenar
mahallesinden ‹stanbul’a do¤ru ç›kt›¤›m yolculuk tüm hayat›m› de¤ifltirdi.

Vizyonumu geniflleten, beni bugünlere getiren Darüflflafaka’ya bafllad›¤›mda, 
henüz denizi bile görmemifl küçük bir çocuktum. Bugün ise sahip oldu¤um
de¤erleri bu yuvada kazand›klar›ma borçluyum. 

Darüflflafaka'n›n sa¤lad›¤› f›rsatlarla yaflamlar› nas›l de¤ifltirdi¤ini deneyimleyen
biri olarak Darüflflafaka misyonuyla ilgili her giriflimi büyük bir heyecanla
karfl›l›yorum.

Bu do¤rultuda, Darüflflafaka Rezidans Projeleri e¤itime destek veren
ba¤›flç›lar›m›z›n ilerleyen yaflamlar›ndaki beklentilerini karfl›layan önemli
giriflimlerimizden. 

‹lerleyen yafllarda huzurlu, mutlu ve sosyal bir hayat sürmenin ça¤dafl bir toplum
olmak ad›na çok önemli bir unsur oldu¤una inan›yorum.  

Bundan yirmi y›l kadar önce ilk kez Avrupa’ya gitti¤imde tur otobüslerinin mola
yerlerinde, k›r saçl› turistlerle karfl›laflt›¤›mda hem flafl›rm›fl hem de bizim k›r
saçl›lar›m›z niye evinde oturuyor diye özenmifltim. Bugün ise Darüflflafaka olarak
rezidanslarda oluflturdu¤umuz modellerle hem ülkemize hem de dünyaya biz örnek
oluflturuyor; e¤itime de önemli bir destek sa¤l›yoruz. Bu örne¤i, Rezidans dergisi
arac›l›¤›yla sizlerle paylaflmaktan gurur duyuyoruz.  

Bu vesileyle Darüflflafaka misyonuna gönül vermifl olan sizlere ve bütün
paydafllar›m›za teflekkür ederim.

‹MT‹YAZ SAH‹B‹ 
Darüflflafaka Cemiyeti ad›na 
Yönetim Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ 
Adnan Dovan

YAYIN KURULU
Adnan Dovan
Ahmet Çakaloz
Seçil Baykara fienda¤
Günseli Özen Ocako¤lu
Arzu Ya¤mur
‹lknur Kuzgun

YÖNET‹M YER‹
Darüflflafaka Cemiyeti Bayar Cad. No:74 
Kozyata¤› 34742 ‹stanbul
Tel:    0216 464 43 68
Faks: 0216 464 91 24
www.darussafaka.org

YAYIN TÜRÜ
Yerel Süreli Yay›n

YAPIM
Rota Yay›n Yap›m Tan›t›m Tic. Ltd. fiti.
Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 
Rota Binas› 34360 fiiflli-‹stanbul
Tel: 0212 224 01 44  Faks: 0212 233 72 43
rota@rotayayin.com.tr 
www.rotaline.com

YAZI ‹fiLER‹
Tu¤ba Y›ld›r›m, Nilgün Eryeflil, Onur Evrensel

GÖRSEL TASARIM 
P›nar Gazanfer, Müjgan Ero¤lu

BASKI TAR‹H‹
Eylül 2008

BASKI VE C‹LT
Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti.
‹mam Çeflme Caddesi No: 26/2 
Ayaza¤a fiiflli-‹stanbul 
Tel: 0212 332 08 38 (PBX) 
tor@torofset.com.tr
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Adnan DOVAN
Darüflflafaka Cemiyeti
Genel Sekreteri

Kapaktaki Darüflflafaka dostlar›,
Maltepe Rezidans› sakinleri Bel¤›-Kaz›m Paksoy
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EYLÜL AYI

Yuvaya Dönüfl Partisi
7 Eylül 2008 Pazar günü D a r ü fl fl a f a k a
ö ¤ r e n c i l e r i, mezunlar› ve velileri ile
Darüflflafaka Rezidans ba¤›flç›lar› o k u l d a
b i r a r aya geldi.

2008-2009 E¤itim- Ö¤retim Y›l› 
Aç›l›fl Töreni
8 Eylül 2008 Pazartesi günü, konuk
konuflmac› olarak Tarhan Erdem’in
kat›laca¤› Darüflflafaka E¤itim
Kurumu’nun Maslak kampüsünde
gerçeklefltirilecek olan yeni 
e¤itim-ö¤retim y›l›n›n aç›l›fl töreninde
Darüflflafaka Rezidans ba¤›flç›lar› da haz›r
b u l u n d u .

EK‹M AYI

Cumhuriyet Bayram›  
29 Ekim Çarflamba günü, Darüflflafaka
U r l a R e z i d a n s› ’ nd a d ü z e n l e n e c e k
Cumhuriyet balosuyla kutlanacak. 

Ramazan Bayram› 
30 Eylül-02 Ekim 2008 tarihleri aras›nda
Darüflflafaka Rezidanslar›nda R a m a z a n
Bayram› dolay›s›yla Darüflflafaka Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Rezidans ba¤›flç›lar› b i r
araya gelecek. 

KASIM AYI 

Atatürk'ün Ölüm Y › l d ö n ü m ü
10 Kas›m Pazartesi günü, D a r ü fl fl a f a k a
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Rezidans
ba¤›flç›lar›n›n kat›l›m› ile “Atatürk’ü Anma
T ö r e n i ” düzenlenecek. 

Ö¤retmenler Günü 
24 Kas›m P a z a r t e s i günü D a r ü fl fl a f a k a
Rezidanslar›ndaki ö¤retmen ba¤›flç›lar›n
Ö¤retmenler Günü çeflitli etkinliklerle
k u t l a n a c a k .

ETK‹NL‹K TAKV‹M‹ 

444 1863
Darüflflafaka il e t i fl i m
hatt› hizmetinizde 

444 1863
Darüflflafaka il e t i fl i m
hatt› hizmetinizde 

Darüflflafaka iletiflim hatt›na gelen
ça¤r›lar› cevaplayan profesyonel
operatörler, mesajlar› yetkililere en
k›sa sürede ulaflt›rarak Darüflflafaka ile
iletiflime geçmek isteyenlere zaman
kazand›r›yor.

Rezidanslara ulafl›m hizmeti için
iletiflim hatt›n›n aranmas› ve bulunan

yerin bildirilmesi yeterli oluyor. Özel
araçlarla adresinden al›nan ziyaretçiler
tekrar ayn› adrese b›rak›l›yor.

Di¤er tüm hizmetlerinde oldu¤u gibi
iletiflim hatt› uygulamas›yla da fark
yaratan Darüflflafaka’n›n bu
hizmetinden isteyen herkes
yararlanabiliyor. 

D a r ü fl fl a f a k al›lar Pilav Gü n ü’nde bulufltu

Geleneksel Darüflflafaka Pilav Günü, 25 May›s 2008 Pazar günü Darüflflafaka
Maslak kampüsünde yap›ld›. Atatürk büstüne çelenk konulmas›yla bafllayan
program, Darüflflafakal›lar Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› O. Yalç›n Gültekin'in
aç›l›fl konuflmas›yla devam etti. Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan›
Zekeriya Y›ld›r›m ve Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› Genel Müdürü Nilgün Akal›n’›n
da birer konuflma yapt›¤› bu büyük buluflmada günün süprizi tarihi bina ziyareti
oldu. Bu özel günde bir konuflma yapan Darüflflafaka’n›n en eski mezunlar›ndan
fierafettin Ça¤layan, Darüflflafakal› olman›n bir ayr›cal›k oldu¤unu belirtti. 

Darüflflafaka Lisesi 2007-2008
E¤itim-Ö¤retim Y›l› Mezuniyet
Töreni, 17 Haziran 2008'de
Darüflflafaka T‹M Gösteri
Merkezi'nde gerçekleflti. 

Tören, sayg› duruflu ve ‹stiklal
Marfl›'yla bafllad›. “1999'dan 2008'e”
isimli sinevizyonda, 2008
mezunlar›n›n 1999'da okula ilk ayak
bast›klar› y›llar› ve flimdiki zamana
nas›l geldikleri gösterildi. Bir
yandan kariyer günleriyle
gelece¤ini planlayan, di¤er yandan
s›k› bir flekilde ÖSS'ye haz›rlanan;
akademik hayatta oldu¤u kadar
kültürel faaliyetlerde de etkin rol
oynayan ve hepsinin yan› s›ra,
e¤lenmeye de zaman ay›ran
Darüflflafakal›lar›n foto¤raflar›
izleyenleri bir hayli etkiledi. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›
Genel Müdürü Nilgün Akal›n ve
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m'›n
duygu dolu konuflmalar›n›n
ard›ndan Okul birincisi Serhat Ural,
Okul ikincisi Mahmut Can Koska ve
Okul üçüncüsü Bulut Gök'e

Darüflflafaka Cemiyeti özel ödülleri
verildi. 

Darüflflafaka Lisesi Müdürü Refik
K›vanç, konuflmas›n›n ard›ndan
mezun olan 38 ö¤renciyi teker teker
sahneye davet etti. 2008
mezunlar›na diplomalar›n›
Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu üyeleri ve ö¤retmenleri
verdi. Okul birincisine ödülünü
Sar›yer Kaymakam› Mehmet Ersoy
takdim etti. Mezuniyet töreninde
okul birincisi Serhat Ural ve ikincisi
Mahmut Can Koska da birer
konuflma yapt›. Türkiye Bilimler
Akademisi Üyesi ve Darüflflafaka
Lisesi eski müdürlerinden Bozkurt
Güvenç’in mezunlara ›fl›k tutan
konuflmas› ayakta alk›flland›. 

Darüflflafaka Lisesi felsefe
ö¤retmeni Okan Uzelli, ayn›
zamanda bir Darüflflafaka mezunu
olarak kardefllerinin heyecan›na
ortak oldu ve onlar için iyi
dileklerini sunan bir konuflma yapt›.
Büyük bir coflkuyla söylenen
Darüflflafaka Marfl›'n›n ard›ndan
mezunlar keplerini havaya att›lar. 

Mezuniyet töreni d u y g u l u
a n l a r a sahne oldu

Darüflflafaka ile ilgili her türlü
görüfl, öneri ve beklentileri
karfl›lamak için hizmete
sunulan 444 1863 Darüflflafaka
‹letiflim Hatt›, Darüflflafaka
Rezidanslar›n› ziyaret etmek
i s t e y e n l e r e özel servis sa¤l›yor.
Kurum ile iletiflime geçmek
isteyenlere kolayl›k sa¤layan
bu uygulama, hafta içi
09:00-17:30 saatleri aras›nda
kesintisiz, h›zl› ve etkin
biçimde sürdürülüyor.



Darüflflafaka Urla Rezidans›'nda yaz
boyunca süren müzikli akflamlar›n ilki
18 Haziran 2008 Çarflamba günü
gerçekleflti. ‹zmir'de ve U r l a ' d a
yaflayan seçkin isimlerin davetli
oldu¤u gece, rezidans yönetiminin ev
sahipli¤inde Darüflflafaka Urla
Rezidans›'n›n bahçesinde yap›ld›.
Sanatç› Gülçin Araç ve grubu güzel

m ü z i k l e r iyle geceye renk katt›lar.
Kokteyl s›ras›nda, konuklara
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›'n›n
tan›t›m filmi g ö s t e r i l d i. 
Darüflflafaka Urla Rezidans›'n d a
yaflayan ba¤›flç›lar, konuklarla sohbet
ederek hoflça vakit geçirdiler.
Konuklar, bu organizasyonla U r l a
Rezidans›'n› gezme f›rsat› buldular.

Geceye Urla Rotary Kulübü Baflkan›
R›dvan Orhan ile Kulüp üyeleri ve
eflleri, Urla Lions Kulübü Baflkan›
Nazan Albayrak ve efli Turgay
Albayrak, Meliha ve Hamdi Tan›k,
Beyhan ve Kenan Aksoy, Hale ve Reha
Pekerten, Dr. Fatma Tatar ile Tanju ve
Taner Gövsa gibi tan›nm›fl simalar d a
k a t › l d › .

Müzikli gecelerin ilki

HABERLER HABERLER
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Urla Rezidans›’ndan haberler

27 Haziran 2008 Cuma günü Ege Üniversitesi Geriatri Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ve bu bilim dal›nda görev
yapan ö¤retim üyeleri ile Ege Geriatri Derne¤i üyelerine
Darüflflafaka Urla Rezidans›'nda bir ö¤le yeme¤i verildi. Gelen
konuklar aras›nda Prof. Dr. Fehmi Akçiçek'in yan› s›ra, Prof. Dr.
Filiz Büyükkeçici, Prof. Dr. Mehmet Akif Yalç›n, Kardiyoloji Ö¤ r e t i m
Üyesi Prof. Dr. Cahide Soydafl, Farmakoloji Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Sibel Göksel v e Sosyal Hizmetler ‹l Müdür Yard›mc›s› Hüseyin
fiahin de vard›. Rezidans yöneticileri ve doktorunun ev sahipli¤i
yapt›¤› yemekte konuklar, ba¤›flç›larla sohbet etme o l a n a ¤ ›n ›
buldular. Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’n›n ve Darüflflafaka
Rezidanslar›n›n tan›t›m filmlerini izleyen konuklar, daha sonra
rezidans› geze r e k bilgi ald›lar. Darüflflafaka Rezidans›'n›n Müdürü
Tülay Baysal, konuklara kurum hakk›nda bilgi verdi ve “fiu an
inflaat halinde olan hastanemiz en k›sa zamanda tamamlanarak
hizmete girecektir” dedi. 

G e r i a t r istler Urla Rezidans›’n›
z i y a r et ettiler

‹zmir Valisi rezidans› m › z › z i y a r e t e t t i
Darüflflafaka Urla Rezidans›'nda;
Cemiyet Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m ve
efli, ‹zmir Valisi M. Cahit K›raç, Urla
Kaymakam› fiahin Bayhan, ‹zmir ve
Urla'n›n önde gelen baz› ifladamlar›yla
eflleri 25 Haziran 2008 Çarflamba günü
bir akflam yeme¤i davetinde bir araya
geldiler. Gecede, konuklara önce
rezidans gezdirildi, daha sonra yemek
salonuna gelen ‹zmir Valisi ve Urla
Kaymakam›, ba¤›flç›larla tan›flt›.
Haz›rlanan protokol masas›nda,

konuklar ve Zekeriya Y›ld›r›m ile eflinin
yan› s›ra, Yakac›k Rezidans›'nda kalan ve
Urla'da misafir olan Zehra Ulusoy,
Darüflflafaka Urla Rezidans› Kurum
Müdürü Tülay Baysal, Tan›t›m
Yönetmeni ‹smet Ar›kantürk ve Kurum
Doktoru Dr. Nesibe Genç yer ald›. 

Gecede Zekeriya Y›ld›r›m'›n 
Darüflflafaka Cemiyeti’ni tan›tan
konuflmas›ndan sonra, Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›'n›n ve Darüflflafaka

Rezidanslar›n›n tan›t›m filmleri izlendi.
Urla Rezidans› ba¤›flç›s›, ‹stanbul
Operas› emekli solist sopranolar›ndan
Begüm Güder Erdem, Schubert'ten
güzel bir lied söyleyerek konuklara
sürpriz yapt›. Daha sonra ‹zmir Valisi ile
di¤er konuklar, Türkiye-Almanya milli
maç›n›n ilk yar›s›n› rezidansta birlikte
izlediler. Rezidans› çok be¤endiklerini 
ifade eden Vali K›raç ve efli, rezidanstaki
yaflam ve girifl koflullar› hakk›nda da 
bilgi ald›lar.
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15-28 Nisan 2008 tarihleri aras›nda
Darüflflafaka Urla Rezidans›'na
düzenlenen geziye ilgi büyüktü. 
Yakac›k ve fienesenevler
Rezidanslar›ndan 37 üyenin kat›ld›¤›
gezide üyeler, Urla Rezidans›'n›n
bulundu¤u ormanl›k alanda temiz
havan›n ve huzurlu atmosferin tad›n›
ç›kard›lar. 

Üyeler, kendileri için düzenlenen
program dahilinde, ilk önce fiirince’yi
gezdiler. Ö¤le yemeklerini bal›k
restoran›nda yiyen rezidans sakinleri
Urla At Çiftli¤i’ne gittiler. Prof. Dr.
Gülçin Bafldemir eflli¤inde psikodrama
çal›flmas› yapan üyeler, ‹zmir'de flehir
turu yapt›lar. Zekeriya Y›ld›r›m ve
misafirlerin kat›l›m›yla rezidansta
düzenlenen müzikli akflam yeme¤inde
son derece keyifli saatler geçiren
üyeler, Urla gezilerini ‹nciralt›'na
giderek sonland›rd›lar.
Maltepe Rezidans›’nda kalan üyeler ise
15-26 May›s tarihleri aras›nda Urla'y›
ziyaret ettiler. Maltepe'den 15 üyenin

kat›l›m›yla gerçeklefltirilen gezi
program›, Yörük Evi'nde yenen ö¤le
yeme¤iyle bafllad› ve Urla At Çiftli¤i’nin
gezilmesiyle sürdü. ‹zmir flehir turu da
yapan üyeler, bal›k restoran›nda ö¤le
yemeklerini yediler. 

Urla Rezidans›'nda müzik eflli¤inde
yenen akflam yeme¤i, gezinin
unutulmaz anlar›ndan birisiydi.
Kat›l›mc›lar, fiirince ve Çeflmealt›'n› da
gezme f›rsat› buldular.

Darüflflafaka Rezidanslar›nda
babalar günü kutland› Darüflflafaka Yakac›k Rezidans›'nda kalan ba¤›flç›lardan Ahmet fi.

Baysal'a TBMM Üstün Hizmet Ödülü verildi. Ahmet fi. Baysal ve efli
Solmaz Baysal, 74 kifli ve kuruma verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nü
10 Temmuz 2 0 0 8 ’ d e düzenlenen törenle ald›lar. Çeflitli illerde, milletine
ve flehrine karfl›l›ks›z hizmet eden kifli ve kurumlara verilen bu ödül için
Ahmet fi. Baysal, Bolu Valili¤i’nin tavsiyesiyle seçilmifl. Baysal ailesinin
Bolu için yapt›¤› hizmetler, ‹zzet Baysal Vakf›'n›n yapt›rd›¤› e¤itim ve
sa¤l›kla ilgili tesislerle s›n›rl› de¤il. Vakf›n Yönetim Kurulu Baflkan› ve
‹zzet Baysal'›n ye¤eni olan Ahmet fi. Baysal, Bolu'da kendi birikimleriyle
15'e yak›n e¤itim ve sa¤l›k tesisi yapt›rm›fl. Görüfllerini ald›¤›m›z Baysal,
hay›r yapman›n karfl›l›ks›z bir yard›m oldu¤unun alt›n› çiziyor: “Vak›f
ismine haiz olabilmek için iki tane flart laz›m. Birisi, karfl›l›ks›z vermek;
ikincisi ve en mühimi, bunu ihtiyac› olana vermek”. 
Bugüne kadar 124 bina yapt›ran ‹zzet Baysal Vakf›'n›n hizmetlerinin
aras›nda, Bolu'daki 3 devlet hastanesi ile ‹zzet Baysal Üniversitesi
kampüsünde yer alan tüm binalar da bulunuyor. Ahmet fi. Baysal,
Darüflflafaka Cemiyeti'nin hizmetlerini yak›ndan takip eden ve bilen bir
hay›rsever olarak Darüflflafaka'n›n da TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nü
almas› gerekti¤ine dikkat çekiyor. “‹stanbul'dan bu ödülü alanlar var ama
içinde Darüflflafaka Cemiyeti yok. Oysa Darüflflafaka Cemiyeti, Ayaza¤a'da
muazzam bir okul kompleksi yapt›rd›. Ve orada her sene 800 yetim
ö¤renciye bilabedel e¤itim veriliyor”.

Ba¤›flç›m›z Ahmet fi. Baysal’a 
T B M M’ d e n Üstün Hizmet Ödülü

Ba¤›flç›m›z Vasfiye Erifl’in a d ›
Kars’›n Buzhane s o k a ¤ › na verildi
Vasfiye Erifl, Darüflflafaka Yakac›k
Rezidans›'nda befl y›ld›r kalan
ba¤›flç›lardan ve ayn› zamanda Ba¤›flç›lar
Dan›flma Kurulu üyesi. Erifl’in Kars,
Selim'de yapt›rd›¤› 100 yatak kapasiteli k›z
ö¤renci yurdu 2007'de aç›lm › fl t ›. Yurdun
ad›, Vasfiye Erifl’in vefat eden efli K a z › m
E r i fl’in ad›n› tafl›yor. Geçti¤imiz günlerde
Kars-Ardahan-I¤d›r Kalk›nma Vakf›,
Vasfiye Erifl'e yapt›¤› hizmetlerden dolay›
bir teflekkür plaketi s u n d u. Hay›r yapmaya
devam edece¤ini söyleyen Vasfiye Erifl'in
bir sonraki projesi y ine bir k›z yurdu
o l a c a k. Erifl, Kars Kafkas Üniversitesi
yerleflkesine 200 süit oda kapasiteli bir
yurt daha y a p t › r › y o r .

20 Haziran’da yay›nlanan bir h a b e rde ;
Birleflmifl Milletler, Sabanc› Vakf› ve
‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n öncülü¤ünde, alt›

pilot ilde “kad›n ve çocuklar›n insan
haklar›n› korumaya ve gelifltirmeye
yönelik” bir proje yürütüldü¤ü bilgisi
verilmifl ve K a r s’›n da bu proje
k a p s a m › n d a yer ald›¤› yaz›lm›flt›. Pr o j e
kapsam›nda yap›lan çal›flmalar, haberde
flu flekilde aktar›l›yord u: “Projeyle
ilgilenmek üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›'nda bir
uzman görevlendirilmifl. Hem ‹l
Meclisi'nde (üyelerin ezici ço¤unlu¤u
AKP'li, hepsi erkek) hem de Belediye
Meclisi'nde kad›n erkek eflitli¤i
komisyonlar› kurulmufl. Ayr›ca Kars
Belediyesi'nde de bir kad›n birimi
oluflturulmufl. Dertlerine çare arayan
kad›nlar kap› kap› dolaflacaklar›na art›k
bu birime direk olarak baflvurup, do¤ru
adrese yönlendiriliyor. Çözüm üretme
yönünde hem vali yard›mc›lar›ndan 
hem de belediye baflkan yard›mc›lar›ndan

biri kad›n ve çocuklardan sorumlu
k›l›nd›lar. Kad›nlar›n daha görünür hale
gelmeleri için son bir y›lda üç sokak ismi,
'Buzhane-1, 2 ve 3', s›ras›yla 'Nefle
Doster', 'Vasfiye Erifl' ve 'Y›ld›z Laçinel'
fleklinde de¤ifltirildi”.

Darüflflafaka Cemiyeti'nden 
Halit Ziya Y›lmayan, T a l h a
Ç a m a fl, Beflir Özmen,
Ahmet Çakaloz ve yetkililer;
Darüflflafaka fienesenevler,
Maltepe ve Yakac›k
Rezidanslar›na giderek üyelerin
babalar gününü kutlad›lar.
Duygulu anlar›n yafland›¤›
günde; cemiyet üyeleri,
rezidanslarda kalan babalarla
sohbet edip onlara hediyeler
takdim ettiler. Darüflflafakal›lar
için özel bir anlam tafl›yan
babalar gününde, rezidanslarda
kalan ba¤›flç›lar›m›zla
kutlama p a s t as› yenildi.

Urla’ya bahar gezis i
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2004 y›l›nda kent merkezinden
kopmadan flehirle iç içe yaflamak
isteyenler için kurulan Darüflflafaka
Maltepe Rezidans›’nda konforlu ve
güvenli bir yaflam›n her detay› mevcut.
108 daireden oluflan Darüflflafaka
Maltepe Rezidans›; hobi odalar›,
satranç, bilardo, masa tenisi ve 
yaz-k›fl aç›k bir havuzda sürdürülen
sportif etkinliklerle sakinlerine dopdolu
bir yaflam›n kap›lar›n› aç›yor.

Rezidans›n dinlenme salonunda 
hoflça vakit geçiren rezidans
sakinleri için zaman burada çok
farkl› ak›yor.

“Yeni yaflam eviniz”

Yaz ve bahar aylar›n›n keyfi rezidans›n
bahçesindeki çardakta bambaflka bir
anlam kazan›yor.

Yaz-k›fl kullan›ma aç›k olan
kapal› yüzme havuzu, sporu
yaflam›n merkezine koyanlar 
için ideal. 

145 y›ld›r e¤itim alan›nda üstlendi¤i
misyonu baflar›yla sürdüren Darüflflafaka,
Türkiye’de sivil toplum kurulufllar›
aras›nda gelene¤ine ve gelece¤ine sahip
ç›karak çok özel bir noktaya
k o n u m l a n›yor ve r e z i d a n s l a r › y l a
toplumdaki öncü rolünü bir kez daha
i s p a t l › y o r . Darüflflafaka’n›n ileri yafltaki
kiflilerin hem temel hem de özel
ihtiyaçlar›na yan›t vermek ve Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’nda okuyan çocuklar›n
e¤itimine destek sa¤lamak için hayata
geçirdi¤i rezidans projesi, ülkemizde bu
alanda yap›lan çal›flmalar aras›nda
hizmet kalitesi ve sa¤lad›¤› olanaklar
aç›s›ndan öncü bir rol üstleniyor. Sa¤l›kl›,
güvenli ve huzurlu bir evin tüm
gereklerini eksiksiz yerine getiren
Darüflflafaka Rezidanslar›n›n 24 saat

kaliteli hizmet anlay›fl›yla çal›flan uzman
personeli, ba¤›flç›lara konforlu bir
ortamda yaflama olana¤› sunuyor. 

En büyük destekçisi olan ba¤›flç›lar›na
kap›lar›n› açan Darüflflafaka Rezidanslar›;
‹stanbul’da Maltepe, fienesenevler ve
Yakac›k, ‹zmir’de ise Urla’da hizmet
veriyor. Ba ¤ › fl ç › l a r ›nzaman 
içinde artan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
aç›lan rezidanslarda yaflayanl a r ,
ba¤›fllar›yla ayn› zamanda
Darüflflafaka’n›n e¤itim kurumu
misyonunu da paylafl› y o r. 

Rezidanslar, konumlar›yla ba¤›flç›lar›na
flehir hayat›n›n canl›l›¤›n› ve sükunetini
eflit ölçüde sunmay› baflar›yor. fiehir
merkezine yak›n olan Maltepe ve

fienesenevler ile merkezden daha uzak
olan Yakac›k ve tam bir do¤a cenneti olan
Urla, yaflamdan bütün yönleriyle keyif
almak isteyen herkese hitap ediyor. 

Peki, huzurun ve güvenin bir araya geldi¤i
Darüflflafaka Rezidanslar›ndaki bu
ayr›cal›kl› hizmetten nas›l
yararlanabilirsiniz? Sadece bir kez ba¤›fl
yapmak, bu olanaklardan ömür boyu
faydalanabilmek için yerine getirilmesi
gereken tek flart. Babas›n› erken yaflta
kaybetmifl, e¤itim olana¤› k›s›tl›
çocuklar›m›z›n okul hayat›n› en iyi flekilde
sürdürebilmeleri için çal›flan
Darüflflafaka’n›n güvencesinde kurulan
rezidanslar, bu hizmetiyle e¤itime destek
vererek yeni nesli eski kuflaklarla
buluflturan yaflam dolu bir atmosfer. 

Darüflflafaka Maltepe R e z i d a n s›
Maddi olanaks›zl›klar› nedeniyle iyi e¤itim f›rsat› bulamayan ö¤rencilere sa¤lad›¤› e¤itim olana¤› ile
ülkemizin yar›nlar› için bir ›fl›k yakan Darüflflafaka, 1997 y›l›nda bafllatt›¤› rezidans projesiyle
bizleri bugünlere getiren de¤erli büyüklerimiz için de güvenilir ve ça¤dafl bir yaflam alan› yaratt›.
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63 odas›yla befl y›ld›zl› otel konforuna
sahip olan rezidans, merkezi konumuyla
da sakinlerine kentin nabz›n› tutma
f›rsat› sunuyor. 

Kültürel ve sanatsal tüm aktivitelerin
merkezi say›lan Kad›köy’e 15, nezih
çevresi ve canl›l›¤›yla ‹stanbul’un 
en çok be¤enilen semtlerinden biri olan
Ba¤dat Caddesi’ne ise 5 dakika
mesafede olan Darüflflafaka
fienesenevler Rezidans› sakinlerine 
dört dörtlük bir rezidans konforu
sunuyor. 

Darüflflafaka fienesenevler
Rezidans›’n›n uzman kadrosu, kaliteli
hizmet anlay›fl›yla rezidans sakinlerinin
daha sa¤l›kl› bir yaflam sürdürebilmesi
için çal›fl›yor.

Rezidansta, hem yatak odalar›nda 
ev konforu, hem ortak yaflam
alanlar›nda huzurlu bir atmosfer
hem de çeflitli spor aletlerinin
bulundu¤u fitness salonlar› 
yer al›yor.

Rezidans sakinleri, rezidans konforunu
bafltan sona yans›tan restoranda keyifle
yemeklerini yerken, bir arada hoflça vakit
geçirme f›rsat› da buluyorlar.

Rezidans sakinleri günün her saatinde
okuma salonuna düzenli olarak
gönderilen gazete ve dergilerle
aktüel yaflam› takip edebiliyorlar. 

Darüflflafaka fienesenevler Rezidans›

Rezidanslarda bulunan 
hobi odalar›, ba¤›flç›lar›n 
el becerilerini gelifltirmek
için bir f›rsat sunuyor.

Yaflamdan huzur ve güvenlik
bekleyenler için 2005 y›l›nda
hizmete aç›lan Darüflflafaka
fienesenevler Rezidans›,
sakinlerinin tüm
beklentilerini karfl›lamaya
devam ediyor. 
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Darüflflafaka Y a k a c › k R e z i d a n s›

‹stanbul’un yemyeflil ortam›yla
cennet köflelerinden biri olan
Yakac›k s›rtlar›na konumlanm›fl
Yakac›k Rezidans› büyüleyici bir
atmosfere sahip.  

Sa¤lad›¤› olanaklarla, temelde
yepyeni ve özgün bir yaflam
konsepti sunan Darüflflafaka
Rezidanslar›, “Yeni yaflam
eviniz” slogan›n› her detay›yla
karfl›layan benzersiz bir mekan.

Darüflflafaka’n›n ilk rezidans projesi olan ve 1997 y›l›nda hizmete aç›lan Darüflflafaka Yakac›k
R e z i d a n s›, 79 süit dairesiyle sakinlerine dört dörtlük bir yaflam konsepti sunuyor. 

Keyifli bir ortam için tüm
ayr›nt›lar›n büyük bir özenle
düflünüldü¤ü bahçenin
büyülü atmosferi bir yudum
kahvenin bile tad›n›
de¤ifltiriyor.

Saç, cilt ve kiflisel
bak›m›n tüm
ayr›nt›lar›n› baflar›yla
uygulayan
profesyonel kadronun
yönetimindeki
güzellik merkezi,
kendisine zaman
ay›rmak isteyenler
için özel olarak
tasarland›. 

Rezidanslarda hareketli bir
sosyal yaflam sürdürülüyor.
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Hobilerine zaman ay›r›p üreterek
yaflam›n›n tad›n› ç›karanlar için
pek çok seçenek sunan hobi
odas›nda elifli yapmak baflka bir
keyif.

Sakinlerine do¤ayla baflbafla olma
f›rsat›n› veren rezidans›n bahçesinde
kahvenizi keyifle yudumlayabilir ya da
gazetenizi okuyabilirsiniz.  

Beslenme diyet uzmanlar›n›n gözetiminde
usta aflç›lar taraf›nda haz›rlanan yemekler,
nitelikli  servis hizmetiyle rezidans›n
restoran›nda  birlefliyor. 

Aç›k havada uzman e¤itmenlerin
gözetiminde yap›lan egzersizler
rezidans sakinlerine sa¤l›kl› bir
yaflam›n kap›lar›n› aç›yor. 

Darüflflafaka Urla Rezidans›
Ormanl›k bir alan içine kurulu olan Darüflflafaka Urla Rezidans›; d o ¤ a s ›, temiz havas› ve
huzurlu atmosferiyle konforun bir araya geldi¤i cennetten bir köfle gibi. Tüm ayr›nt›lar›n en
ince noktas›na kadar düflünüldü¤ü rezidans, sakinlerine en kaliteli hizmeti sunmak için
ç a l › fl › y o r .

Yaflam, küçükten büyü¤e herkes için
mutluluklar›n paylaflt›kça ço¤ald›¤›
koflullar sa¤land›¤› zaman anlam
kazan›yor. Bu anlamda Darüflflafaka
Rezidanslar› paylafl›m›n, dayan›flman›n,
sa¤l›k ve mutluluk dolu bir yaflam›n
ortak ad›.

Yeflilin ve mavinin bulufltu¤u Türkiye’nin
en güzel tatil beldelerinden biri olan
Urla’da 2007 y›l›nda hizmete aç›ld›. 
Darüflflafaka Urla Rezidans›, 171
dairesiyle A’dan Z’ye do¤ayla bafl bafla
olmak isteyenlerin beklentilerine göre
tasarland›.
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Darüflflafaka Maltepe Özel Bak›m
Ünitesi’nde Alzheimer, Demans,
Multiple Skleroz, Parkinson vb.
hastal›klar ile ameliyat sonras› geriatrik
hastalar›n sürekli veya dönemsel
bak›mlar› titizlikle yap›lmaktad›r.
Darüflflafaka Maltepe Özel Bak›m
Ünitesi, Darüflflafaka Rezidanslar›n›n
ba¤›flç›lar›na ömür boyu ücretsiz sa¤l›k
hizmeti sunarken, ba¤›flç›lar›n ilerleyen
dönem ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
amac›yla kurulmufltur. 

Darüflflafaka Maltepe Özel Bak›m
Ünitesi, gelen talepler do¤rultusunda,
2005 y›l› itibariyle d›flar›dan da uzun
veya dönemsel hasta kabulüne
bafllam›flt›r. Bu hastalar, kald›klar› süre
için Darüflflafaka Cemiyeti’ne ba¤›fl
yap›yorlar.

Konfor ve en son teknoloji
bir arada
Merkezde teknolojinin tüm imkanlar›
kullan›larak hastalar›n kendilerini
evlerindeki kadar rahat ve güvenilir bir
ortamda hissetmeleri ve yaflamlar›n›
paylaflmak zorunda kald›klar›
hastal›klar› ile de ça¤dafl bir flekilde
mücadele edebilmeleri hedeflenmifltir.

Darüflflafaka Özel Bak›m
Ünitesi, 2003 y›l›nda aç›lm›fl
olup 39 yatak
kapasitesinde. Yara
yapmayan, özel üretim
ortopedik yataklar›, gezici
röntgen cihazlar›, bütün
odalarda sürekli gözlem
imkan› sa¤layan merkezi
monitör sistemiyle

Darüflflafaka Maltepe Özel Bak›m Ünitesi:

Kap›m›z herkese 
24 saat aç›k
Kap›m›z herkese 
24 saat aç›k

konuklar›n konforu ve sa¤l›¤›
düflünülmüfltür. Darüflflafaka Özel
Bak›m Ünitesi’ndeki tüm odalarda,
yo¤un bak›m alt yap›lar› haz›r
bekletilmekte olup, an›nda müdahele
gerekti¤inde oda, yo¤un bak›m merkezi
haline gelebiliyor; böylece hem evinizde
yafl›yorsunuz hem de yo¤un bak›m
hizmetinden yararlanabiliyorsunuz.

Darüflflafaka Özel Bak›m Ünitesi’ndeki
merkezi monitör sistemi, 24 saat doktor
ve hemflirelerin kontrolünde tüm
hastalar›n sa¤l›k durumlar›n› hem
kay›tsal hem de görsel bilgi olarak
kontrol alt›nda tutmakta, acil
durumlarda hiç vakit kaybetmeden
müdahele edilebiliyor.

Hastalar, kablosuz telemetri sistemi ile
ünitenin tüm katlar›nda ve bahçesinde
çok rahat gezebiliyor ve merkezi
monitör sistemi ile hastan›n tüm
hareketleri izlenebiliyor.

Gözünüz arkada kalmayacak
Darüflflafaka Özel Bak›m Ünitesi, uzun
veya k›sa yolculuklar›n›zda, gözünüz
arkada kalmadan hastan›z› emanet
edebilece¤iniz güvenli bir adres. Tam
donan›ml› ambulans›m›zla hastan›z
al›n›p yine ayn› özenle kap›n›za kadar
getiriliyor. Kendilerini hastalar›n›n
yan›nda hissetmek isteyen hasta
yak›nlar› ise özel flifreleri ile
www.darussafakaozelbakim.org web
sitesi üzerinden hastalar›n›n son
durumunu, hatta soluk al›fllar›n› dahi
her an izleyebiliyor.

Uzman fizyoterapist eflli¤inde her sabah
Alzheimer hastalar› için uygulanan spor
programlar› ve ö¤leden sonra keyifli

befl çay› sohbetleri vb. aktiviteler ile
merkezde oldukça canl› bir sosyal
yaflam ortam› sa¤lanm›fl durumda.

Bu üniteden yararlanmak için,
Darüflflafaka Cemiyeti’ne yapaca¤›n›z
ba¤›fl ile hem toplumumuza ve
Darüflflafaka’n›n var olma ilkelerine
katk›da bulunacak, hem de kendinize
veya bir yak›n›n›za befl y›ld›zl› bir
ortamda uzun ve daha sa¤l›kl› bir ömür
yaratacaks›n›z.

Darüflflafaka Maltepe Özel Bak›m
Ünitesi’ne ulaflmak isteyenler 

için iletiflim ilgileri: 
Tel: +90 216 459 5906 (Pbx)

www.darussafakaozelbakim.org
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“Türkiye’de, hatta dünyada 
tek oldu¤umuzu düflünüyorum”
E¤er birikimlerinizi ba¤›fla dönüfltürmek ve bunu da e¤itime yapmak istiyorsan›z, Darüflflafaka
Rezidanslar› bunun için en do¤ru adres. Ayr›ca rezidanslarda alaca¤›n›z kesintisiz sa¤l›k
hizmetleriyle de daha kaliteli bir yaflam sürmek olanakl›. ‹nan›yoruz ki bütün bu özellikleriyle,
rezidanslar benzersiz bir model.

‹lknur Kuzgun, 1961 do¤umlu bir asker
k›z›. Dolay›s›yla Türkiye’nin çeflitli
illerinde e¤itim görür. ‹stanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda
okurken ikinci k›z›na hamile kald›¤› için
okulu yar›da b›rakmak zorunda kal›r.
Çeflitli sektörlerde çal›flan Kuzgun,
kendine ait bir prodüksiyon flirketinde
iki y›l albüm, reklam, organizasyon ve
tan›t›m iflleri yapar. Ayr›ca Fenerbahçe
Sosyal Tesisleri’nde koordinatör olarak
çal›fl›r. Ard›ndan bir dan›flmanl›k flirketi
kuran Kuzgun, 3 y›l kadar da Ba¤dat
Caddesi’nde cafe iflletir. fiimdilerde de
Darüflflafaka’da çal›fl›yor. 

Darüflflafaka Yakac›k Rezidans›’n›n
Kurum Müdürü olan ‹lknur Kuzgun, ayn›
zamanda fienesenevler Rezidans›’nda
da vekaleten müdürlük görevini
sürdürüyor. ‹fl yaflam›nda edindi¤i
tecrübesinden sonra, flu cümleyi
kuracak kadar yapt›¤› iflten keyif al›yor:
“Bunca y›ll›k ifl hayat›mda en çok keyif
alarak çal›flt›¤›m yer buras› oldu. Büyük
mutluluk duyarak ve sevgiyle yapt›¤›m
tek ifl diyebilirim”. 

Darüflflafaka Rezidanslar›nda kurum
müdürü olarak çal›fl›yorsunuz. Kurum
müdürünün görevleri nelerdir?
fienesenevler ve Yakac›k
Rezidanslar›n›n kurum müdürüyüm.
Kurum müdürü olarak iflletmeyle
ilgileniyor, ba¤›flç› adaylar›yla
görüflmeler yap›yorum. Bu arada,
rezidanslarda yaflayan ba¤›flç›lar›n
keyifli yaflamalar› için konuyla
ilgileniyor ve personelle ilgili görevleri
de yürütüyorum. Firmalardan ald›¤›m›z
hizmetlerin ve kendi personelimizin

koordinasyonunu sa¤l›yor, süreci
yönetiyorum. 

Annemi 18 yafl›ndayken, babam› da 
6 sene önce kaybettim. Büyüklerime
karfl› yak›n bir ilgi ve sevgim var. Bu
nedenle de rezidanslarda görev yap›yor
olmaktan mutluyum. Biliyorum ki

yüklendi¤im bu büyük sorumluluk
sadece sevgiyle yap›labilir.

Yakac›k ve fienesenevler
Rezidanslar›nda kaç personel
çal›fl›yor? Rezidanslar hangi
departmanlardan olufluyor?
Yakac›k’ta konsept olarak; teknik birim,

“24 saat sa¤l›k hizmeti verdi¤imiz için kalabal›k bir kadroya sahibiz. Yemek ve temizlik için anlaflmal› firman›n bize
sa¤lad›¤› bir  ekibimiz de bulunuyor. Yemekler, diyetisyen eflli¤inde haz›rlan›yor.”

Burada, geliflmifl bir sosyal hayat var. Her hafta çeflitli aktivitelerimiz oluyor. Evde bu sosyal
ortam bulunam›yor. Burada tekrar yeni bir hayata bafllama f›rsat› yakalan›yor. 

güvenlik birimi, sa¤l›k bölümü, hobi
ö¤retmenimiz, fizyoterapistimiz,
psikologumuz, sosyal hizmet uzman›m›z
ve nöbetçi doktorlar›m›z var.
Laborant›m›z ile birlikte tüm bu
birimlerde çal›flan 36 personel mevcut.
4 tane nöbetçi doktorumuz ve gündüz
doktorumuz d›fl›nda konsültan
doktorumuz da var. Haftada bir gün
bütün rezidanslara u¤ruyorlar. 
Muayene yap›yorlar. Yine bunun yan›
s›ra, haftada bir kez de psikiyatr geliyor.
Genelde yeni gelen ba¤›flç›larda uyum
zorlu¤u oldu¤u zaman psikiyatr›m›z
terapi uyguluyor. Klini¤imizde çal›flan
10 hemfliremiz bulunuyor. 24 saat
sa¤l›k hizmeti verdi¤imiz için kalabal›k

bir kadroya sahibiz. Yemek ve temizlik
için anlaflmal› firman›n bize sa¤lad›¤›
bir ekibimiz var. Yemekler, diyetisyen
eflli¤inde haz›rlan›yor. fienesenevler’de
ise buradaki daire ve üye say›s›na göre
daha küçük oldu¤u için daha az
personel çal›fl›yor. Kurum müdürü,
sorumlu müdürü, psikolog, hobi
ö¤retmeni, sekreter ile birlikte
fienesenevler’de 16 çal›flan›m›z var. 

Rezidanslara üye olmak için hangi
flartlar› yerine getirmek gerekiyor?
Herkesin bildi¤i gibi as›l misyonumuz
e¤itim. Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’na ba¤›fl yapmak gerekiyor.
Darüflflafaka, 145 y›ld›r sadece

ba¤›flç›lar›n yard›mlar› ile ayakta duran,
devlete yük olmayan bir oluflum.
Darüflflafaka Rezidans sakinleri
ba¤›flç›lardan olufluyor. Bu ba¤›fllar,
babas› olmayan çocuklar›m›z›n 
modern ve ça¤dafl bir e¤itim
alabilmeleri için kullan›l›rken,
ba¤›flç›lar›m›z da bu ba¤›fl karfl›l›¤›nda
ömür boyu, 24 saat sa¤l›k hizmeti
alarak 5 y›ld›zl› otel konforuna sahip
oluyor.

Rezidanslar› huzurevlerinden ay›ran
özellikler nelerdir?
Biz, Darüflflafaka Rezidanslar›n› “yeni
yaflam evleri” olarak adland›r›yoruz. Bu
Rezidanslar, Darüflflafaka’n›n “e¤itimde

‹lknur Kuzgun
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f›rsat eflitli¤i” misyonunu desteklemek
ve ba¤›fllar›yla “e¤itimle de¤iflen
yaflamlar”a f›rsat tan›yan ba¤›flç›lar›n›n,
hayatlar›n›n ilerleyen dönemlerini
konforlu ve huzurlu bir ortamda
geçirmelerini sa¤lamak amac›yla 1997
y›l›nda faaliyete geçmifltir. Darüflflafaka
Rezidanslar› temelde bu misyon
sebebiyle huzurevlerinden ayr›l›yorlar. 

Darüflflafaka Rezidanslar›nda yer alan
ba¤›flç›lar Darüflflafaka Cemiyeti’ne bir
kereye mahsus ba¤›fl yap›yorlar. Ba¤›fl›n
tamam› nakit olabilece¤i gibi; bir k›sm›
nakit, kalan› mülk, arsa vb tafl›nmaz
varl›klar da olabilmektedir. Bu ba¤›fl›n
ard›ndan befl y›ld›zl› otel konforundaki
yeni evlerinde yaflamaya bafll›yorlar. 

Asl›nda Darüflflafaka Cemiyeti yaklafl›k
bir buçuk as›rd›r süregelen bir
gelenekle ba¤›flç›lar›na yaflam boyu
destek vermekte, yaflamlar›n›n ilerleyen
y›llar›nda onlar›n yan›nda olmaya
çal›flmaktad›r.

Türkiye’de, hatta dünyada tek
oldu¤umuzu düflünüyorum. Hem sa¤l›k
hizmetinin hem de 5 y›ld›zl› bir hizmetin
bir arada verildi¤i, yafll›lar›n kalabilece¤i
böyle bir ortam dünyada tek. 

Belli bir yafl›n üzerine gelmifl
kiflilerden söz ediyoruz. Darüflflafaka
Rezidanslar›n› neden tercih etsinler?
Ben de iki evlat sahibiyim. Art›k
günümüz koflullar›nda kimse
çocuklar›na yük olmak istemiyor. 

Eskiden evlatlar büyüklerine bakacak
diye bir beklentiye girilirmifl ama art›k
hayat flartlar› da maalesef buna
müsaade etmiyor. Dolay›s›yla da
evlatlara yük olmamak ve ehliyetsiz
bak›c›lara katlanmamak için buras› en
güzel tercih olabilir. Ayr›ca
ba¤›flç›lar›m›z›n yak›nlar›n› bir 
hafta süreyle otel odam›zda belli bir
miktar ba¤›fl karfl›l›¤›nda
a¤›rlayabiliyoruz. ‹leride benim de
kalmak için düflünebilece¤im bir yer
buras›. 

Bu aç›dan bakt›¤›m›zda rezidanslarda
aktif bir sosyal yaflam oldu¤unu
söyleyebilir miyiz?
Burada, geliflmifl bir sosyal hayat var.
Her hafta çeflitli aktivitelerimiz oluyor.
Evde bu sosyal ortam bulunam›yor.
Burada tekrar yeni bir hayata bafllama
f›rsat› yakalan›yor. Ö¤rencilerle birebir
diyalog kurulabiliyor. Ö¤rencilerin
baflar›lar›na katk›da bulunduklar›n›
gördükçe hayattan beklentileri de
art›r›yor. 

Burada günlük gezilerimiz,
seyahatlerimiz, sanat aktivitelerimiz
oluyor. Bunun yan› s›ra, hobi
ö¤retmenimiz eflli¤inde çeflitli hobiler
ediniyorlar. Fizyoterapist eflli¤inde spor
yapma f›rsatlar› oluyor. Arkadafll›k
ortam› do¤uyor. Ayr›ca sosyal bir
ortamda bulunuldu¤u için giyim ve
kuflamlara da özen gösteriliyor. 
Bu yeniden hayata dönüfl de¤il de
nedir?

Genel olarak rezidanslarda kalan
üyelerinizden bahseder misiniz?
Yakac›k’ta 90 tane üyemiz var ancak
sürekli kalan ba¤›flç›lar›m›z 65-70
aras›nda de¤ifliyor. Yaz›n bu rakam,
daha da afla¤›lara inebiliyor. Çünkü
ço¤u ba¤›flç›m›z yazl›klar›na gidiyor.
Yazlar› 40-45 kifli aras›nda de¤ifliyor.
Buray› ileriye yönelik olarak düflünen 
20 ba¤›flç›m›z da flu anda kendi
evlerinde yafl›yorlar. fienesenevler’de
de 25 üyemiz sürekli kal›yor. 8 üyemiz
de yine Yakac›k’taki gibi kendi evlerinde
kal›yorlar. Arada bir buraya gelip
gidiyorlar.

Eflini kaybeden, çocu¤u olmayan,
ba¤›flç›lar›m›z da var. Yaln›z yaflamak
istemedikleri ve ilerde sa¤l›k sorunlar›
yaflad›klar›nda, gerekti¤ince
bak›labilmek için rezidanslarda kalmay›
seçmifller. Son dönemde, bas›nda ç›kan
haberlerden etkilenip buraya gelen
üyelerimiz de oldu. Böyle olanaklar›
olan tesislerin ne kadar önemli
oldu¤unu bir kez daha görmüfl 
oluyoruz. 

Ba¤›flç›lar›m›z ise genelde, belli bir ifl
hayat› olmufl, üst düzey yöneticiler,
ö¤retim görevlileri, müsteflarlar,
konsoloslar, profesörler, sanatç›lar,
asker emeklilerden olufluyor. 

Üyeler burada kalmaya bafllad›ktan
sonra size nas›l geri dönüfllerle
geliyorlar?
Buradan mutlulukla bahsediyorlar.
Hatta yeni gelen ba¤›flç› adaylar›na da
bizim için en büyük referans kendileri
oluyor. Rezidanslarda kalan üyelerimiz,
yeni gelen ba¤›flç› adaylar›n› gezdirirken,
kendi hikayelerini anlatarak burada
kalmakla ne kadar iyi ettiklerini
s ö y l ü y o rl a r. Bu da ba¤›flç› aday›
üzerinde en olumlu etkiyi yarat›yor.

Rezidanslarda kalanlarla muhtemel
kalacak kiflilere neler söylemek
istersiniz?
Buras› ça¤dafl e¤itime katk› vermek
isteyenlerin do¤ru adresi. Bir yandan
kaliteli hizmet alarak sa¤l›kl› yaflamak,
di¤er yandan da ba¤›fllar›n›n 
ça¤dafl e¤itime harcand›¤›n› bilerek
huzur duymak isteyenler bizi
arayabilirler.

Hobi odal a r › m › z, üyelerimiz için hem el becerilerini gelifltirebilecekleri hem de sohbet
e d e c e k l e r i bir nevi ev ortam› s a ¤ l › y o r. H o b i l e r l e u¤raflmak insanlara farkl› bir yaflam e n e r j is i
v e r irken hayata dahil olmak, bir fleyler üretebilmek üyelerimiz için de keyifli o l u y o r .

El becerilerine yans›yan
yaflam enerjisi

Dört y›ld›r Darüflflafaka Rezidanslar›nda
hobi ö¤retmeni olarak çal›flan Aysun
Gazez, ba¤›flç›lar›n el becerilerini
gelifltirmelerine yard›mc› olmaktan
büyük zevk al›yor. Maltepe Rezidans›
d›fl›nda, haftada bir gün de
fienesenevler’de ö¤rencileriyle buluflan
Aysun Gazez’in as›l mesle¤i
muhasebecilik. Ancak kendi kiflisel
merak› ve yetene¤i onu bu alana
yönlendirmifl. Yedi y›l boyunca çeflitli el
becerisi kurslar›na giden Gazez, çocuk
sahibi olduktan sonra muhasebecili¤i
b›rakarak hobilerine a¤›rl›k vermifl. 

Hobi odas›ndan ve en çok hangi hobiye
a¤›rl›k verildi¤inden söz eder misiniz?
Hobi odas›nda örgü, ahflap çal›flmalar› ve
tak› tasar›m› yap›yoruz. Ayr›ca resim ve
rölyef çal›flmas› yapan üyelerimiz de var.
Üyelerimiz aras›nda en çok ilgi, örgü
çal›flmalar›na yönelik. Haftan›n iki günü,
özellikle eylül ve ekim aylar›nda alt
kattaki hobi odas›nda çal›fl›yoruz.
Burada; kendilerinin kullanabilece¤i

aksesuarlar yapman›n yan› s›ra, efllerine
veya dostlar›na hediyeler de yap›yorlar. 

Ayr›ca baz› kurumlara birtak›m yard›m
çal›flmalar› da yürütüyoruz. Örne¤in
Darülaceze’ye bebek h›rkalar› örüp
gönderdik. Onlar›n ihtiyaçlar›n› ö¤rendik,
kendi aram›zda para toplay›p al›flverifl
yapt›k. Bunun için iki y›l boyunca
üyelerimiz bilfiil çal›flt›. Yüze yak›n h›rka
ve kazak ördük. Böyle bir yard›m
misyonunu da üstlenmifl olduk. 

Üyelerin hobi odas›na ve burada yap›lan
çal›flmalara ilgisini nas›l buluyorsunuz?
‹lgi gayet iyi, memnunum. Daha çok
bayanlar geliyor. Erkekler pek fazla ilgi
göstermiyor. Gelen erkek üyelerimiz var
ancak onlar da sohbet etmek için
geliyorlar. Bizde saat 10 ile 12 aras›
kahve saatidir. Hobi odas›, üyelerimiz
için ev ortam› sa¤l›yor. Hem el
becerilerini gelifltirebilecekleri hem de
sohbet edecekleri bir mekan. Hobilerle
u¤raflmak insanlara farkl› bir enerji de

veriyor. Hayata dahil olmak, bir fleyler
üretebilmek üyelerimiz için enerji
kayna¤› oluyor. ‹lk gelen üyelerimiz, “Yok
k›z›m ben art›k yapmak istemiyorum”
deyip uzunca bir süre kenarda oturuyor.
Ondan sonra bir fleyler yapabilirim deyip
bu iflin içine giriyor. 

Size göre hobi ne anlam ifade ediyor?
Hobi bana göre; insan›n zevk ald›¤›,
yaparken kendisini rahat hissetti¤i,
ortaya ç›kt›¤› zaman hofluna giden el
becerileridir. Bu örgü olur, baflka bir fley
olur, ne olursa olsun buradaki amac›m›z
insanlar› odalar›ndan ç›kart›p daha
sosyal bir ortama adapte etmek. 

Sonuçta, burada bir aile ortam› kurmak
istiyoruz. Rezidansta insanlar›n sadece
bak›m› ile ilgilenmiyoruz. Onlara ayn›
zamanda bir sosyal hayat kazand›rmaya
çal›fl›yoruz. Buradaki üyelerimiz hobi
odas›na geldikten sonra bir fleyler
üretebildiklerinin fark›na var›yorlar.
Bundan da büyük mutluluk duyuyorlar. 

Hobi ö¤retmeni Aysun Gazez, Maltepe Residans›’ndaki üyelere el becerisi dersleri veriyor.
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Sa¤l›kl› yaflam›n s›rr›
R e z i d a n s l a r d a
Maddi durumunuz ne kadar iyi olursa olsun, yafllanmak belli bir bak›m gereksinimini d e
beraberinde getiriyor. R e z i d a n s l a r d a, bu gereksinimlerin hepsi fazlas›yla karfl›lan›yor. Uzun
yaflam›n s›rr› Darüflflaf ak a R e z i d a n s l a r › n d a yafllanmakt›r. 

Darüflflafaka Yakac›k Rezidans›’nda
görev yapan Doktor Tekbir Atay, 15 y›ll›k
hekim. 11 y›l acil serviste de çal›flm›fl
bir hekim olarak her türlü vakaya ve
duruma haz›rl›kl› olan Atay, dört y›ld›r
Darüflflafaka’da görev yap›yor.
Tekbir Atay ile rezidanslarda sunulan
sa¤l›k hizmetinden, burada kalan
ba¤›flç›lardan ve onlar›n sa¤l›k
durumlar›ndan konufltuk. 

Rezidanslarda kalan üye profilini
de¤erlendirir misiniz?
Rezidanslarda yaflam, il sosyal
hizmetlerinde, genel huzurevlerinde,
geriatri kliniklerinde üç s›n›fa ayr›l›r.
Rezidanslarda ba¤›flç›lar; A, B ve C s›n›f›
olarak üç s›n›fa ayr›l›yor. A s›n›f›
ba¤›flç›lar, kendi sosyal aktivitesini,
banyosunu, temizli¤ini, giyinmesini
kendi bafl›na yapabilen ba¤›flç›lard›r. 
B s›n›f› ba¤›flç›lar da iki gruba ayr›l›yor:
Psikolojik yar› yard›ml›, yani hizmete

muhtaç ba¤›flç›lar ile de fiziksel
yard›ma muhtaç ba¤›flç›lar. ‹kincisi ise
herhangi bir fiziksel aktivite için, yani
banyo ve yürümek gibi yard›ma muhtaç
olan ba¤›flç›lar. C s›n›f› tam yard›ml›
ba¤›flç›lard›r. Tam yard›ml› ba¤›flç›lar,
Darüflflafaka’n›n mevcut rezidanslar›
içerisinde özel bak›m ünitesinde
konaklarlar. Cemiyetimizde ba¤›flç› olan
her üyemiz, hangi s›n›fta olursa olsun,
bütün hizmetlerden yararlanabilir. ‹l
sosyal hizmetler baz›ndaki mevcut
s›n›flama budur. 

Üyelerinizin kabul edilifl sürecinde
uygulanan sa¤l›k de¤erlendirmesinden
bahseder misiniz?
Üyelerimiz baflvurduktan sonra bir
sa¤l›k de¤erlendirmesi yap›l›yor. Sa¤l›k
de¤erlendirmesinden sonra birlikte bir
sözleflme imzalan›yor. Bu sözleflme ile
üyemizin ömür boyu bak›m›yla mükellef
oluyoruz. Üyemiz buraya ilk geldi¤i

zaman kendisini bir check up
program›ndan geçiriyoruz. Bu check up
program›n›n içerisinde üyemizin sa¤l›k
dosyas› oluflturuluyor. Nörolojik
dengesi, psikolojik dengesi, kardiyolojik
flikayetleri ve daha önceden olan sa¤l›k
flikayetleriyle ilgili dosyalar› burada bir
araya getiriyoruz ve burada onlar›n
hepsini düzenliyoruz. Ayr›ca burada 24
saat hekim var. Üç ayda bir tüm
üyelerimizin rutin tetkiklerini yap›yoruz.
Bu normalde alt› ayda bir yap›lan bir
uygulama ancak biz cemiyet olarak üç
ayda bir yap›yoruz. 

Böyle bir yerde hekimlik yapmak 
nas›l bir duygu?
Türkiye’de geriatri hekimleri oldukça
az. T›p fakültelerimizin yaln›zca befl
veya alt›s›nda geriatri klini¤i var.
Geriatri, Türkiye’de flu anda çok geri.
Buradaki personelimiz ile birlikte
geriatri kongrelerini ve geliflmeleri

yak›ndan takip ediyoruz. Özel aç›dan
sorarsan›z böyle bir yerde çal›flmak iki
bak›mdan çok iyi. Üyelerimiz gerçekten
elit. Her bak›mdan çok iyi hizmet
veriyoruz onlara. Kiflisel olarak yafll›
insanlarla çal›flmaktan huzur
duyuyorum. Onlar› mutlu görmek beni
de mutlu ediyor.

Ba¤›flç›lar genelde ne tür flikayetlerle
doktora baflvuruyorlar?
Genel olarak kalp rahats›zl›klar›, 
hipertansiyon gibi flikayetlerle
baflvuruyorlar. 

Çal›flt›¤›n›z di¤er kurumlarla
karfl›laflt›rd›¤›n›zda rezidanslardaki
sa¤l›k hizmetini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Bu tek bafl›na bir baflar› de¤il, ekip ifli.
Burada sosyal hizmet uzman›m›z,
psikologumuz, 24 saat acil hizmet
verebilecek durumdaki doktorumuz ve
hemflirelerimizle kadromuz tam ve
profesyonel. Tam donan›ml›
hastanelerle her an ba¤lant› halindeyiz.
‹nsanlar Darüflflafaka’ya olan vefa
borçlar›n› ba¤›fllar›yla fazlas›yla
ödüyorlar. Onlara minnettar›z. Bilimsel
ve akademik anlamda bir yere
baflvuracak olsak o hocalara 24 saat
ulaflabiliyoruz. 

Burada insan faktörü çok daha ön
planda yer al›yor. Darüflflafaka insan
faktörünü ön planda tuttu¤u için çal›flan
insanlarda da aranan ilk özellik bu
oluyor. Daha çok hümanist olmal› ve
insan a¤›rl›kl› çal›flmal›. Özel
hastanelerde ve devlet hastanelerinde
de çal›flt›m. Oradaki yaklafl›m
buradakinden farkl›. Bizim burada
sadece Türk de¤il, yabanc› uyruklu
üyelerimiz de var.

Üyelere rezidansta bulunmad›klar›
dönemde nas›l destek oluyorsunuz?
Bir üyemiz Bodrum’da rahats›zlanm›flt›.
Hemen ambulans helikopteri gönderdik
ve ‹stanbul’a naklettirdik. D›flar›da olan 
üyelerimizin hepsinin sa¤l›k
durumlar›n› da yak›ndan takip 
ediyoruz. Onlar›n sa¤l›k durumlar›yla
ilgili sürekli telefonla irtibat 
halindeyiz. Sistem olarak üyelerimizin
her türlü bak›m flartlar›n› sa¤lamakla
ve ister burada yaflas›n, ister
yaflamas›n, ister evinde kals›n biz
onlara her türlü sa¤l›k hizmetini

vermekle mükellefiz ve bütün
koordinasyonu da yap›yoruz. 

Sa¤l›kl› beslenme konusunda neler
yap›l›yor? Uzun yaflam›n s›rr› 
sizce nedir?
Diyet konusunda da gereken özeni
sonuna kadar gösteriyoruz. ‹haleyle
firmalara verilir. Yemeklerimizin hepsi
rezidanslarda piflirilir. Teknik
flartnamede kullan›lan ya¤›n markas›na
kadar her türlü özellik belirtilir. Mutfak
da sürekli denetlenir. Bizim kendi
diyetisyenimiz bu konuda gerekli
çal›flmalar› yap›yor. Uzun yaflam›n s›rr›
Darüflflafaka’da yafllanmakt›r. Maddi

durumunuz ne kadar iyi olursa olsun,
yafllanmak belli bir bak›m gereksinimini
beraberinde getiriyor. Burada, bu
gereksinimlerin hepsi fazlas›yla
karfl›lan›yor. 
Buradaki uzun yaflam›n s›rr› büyük 
bir aile ortam›n›n bulunmas› ve
sa¤l›¤›n›z›n sürekli kontrol alt›nda
tutulmas›. Sistemleri kurmak, ifli
oluflturmak basittir. Bunun gönülden
yap›lmas› gerekiyor. O sistemin
içerisine insan unsuru ilave edilmeli.
Bu aç›dan da bizim eksi¤imiz yok, 
tam anlam›yla acil servis hizmeti
verebilecek bir alan›m›z ve
ekipman›m›z var. 

Kitaplarda karfl›l›¤› olmayan, yaflayan
vakalar da var burada. Üyelerimizden
bir tanesi bundan dört y›l önce bir kan
hastal›¤›na yakaland› ve kan de¤erleri
neredeyse yaflam s›n›r›na kadar düfltü.
Hastam›z kendisine kan naklini kabul
etti ve Türkiye’de ilk defa kullan›lan bir
ilaç üyemizde denendi. Kullan›lan bu
ilaç ‹sviçre’de Dünya Hematoloji
Kongresi’nde vaka olarak sunuldu.
Kendisi Hacettepe’den emekli bir
ö¤retim üyesi. fiu an 93 yafl›nda ve
Kufladas›’nda tatilde. 

90 yafl›nda bir baflka üyemiz ise böbrek
ve kalp yetmezli¤inden bir ay yo¤un
bak›mda kald›. Bu olay bir buçuk y›l
önce gerçekleflti. Tedavi sonras›nda o
üyemizle geçen ay Tuzla sahilde bal›k
yiyorduk. Bir kardiyoloji profesörü,

üyemizin sa¤l›k durumlar›n›n çok iyi
oldu¤unu görünce, “‹nsanlar› nas›l bu
hale getiriyorsunuz?” dedi. Burada
moralin ve psikolojik deste¤in en iyi
sa¤l›k hizmetinden bile önde oldu¤unu
fark ediyorsunuz. Onun için hastal›k
döneminde sa¤l›k personelinin önemi
büyük. Üyelerimiz d›flar›ya gidip
döndüklerinde buray› özlüyorlar. 

Darüflflafaka bir aile ortam› oluflturmak
için epey çaba gösterdi. Bir üye
dünyan›n en iyi hastanesinde kalabilir,
ama buradaki aile ortam›n› bulamaz.
Anlatt›¤›m vakalar bilim adamlar›n› bile
flafl›rtan vakalar. 
Bahsetti¤im üyelerler hâlâ sa¤l›kl› bir
flekilde bizimle birlikte yafl›yorlar. Ayr›ca
102 yafl›nda bir üyemiz de hâlâ çok
sa¤l›kl› olarak yaflam›n› sürdürüyor.

Dr. Tekbir Atay

Bazen inan›lmazlar gerçeklefliyor
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Sporun her yaflta bir gereklilik oldu¤u
özellikle t›p dünyas›ndan uzmanlar›n s›k
s›k dile getirdi¤i önemli bir gerçek.
Sa¤l›kl› yaflam›n temel flartlar›ndan biri
olan ve kifliye ciddi faydalar sa¤layan bu
önemli aktivitenin baz› endüstriler
taraf›ndan zamana ve mekana ba¤l›
olarak k›s›tland›¤›n› görüyoruz. Oysa
yüzme, hafif tempolu yürüyüfl, hatta
birkaç dakikan›z› ay›raca¤›n›z hafif
egzersizlerin sa¤l›¤›n›za katk›lar›
sand›¤›n›zdan da büyük. Yaln›zca
bedensel de¤il, zihinsel anlamda da
zindelik kazand›ran spor, kiflinin
yaflam›n› da pek çok aç›dan düzenliyor.
Bunun en somut örne¤i ise Darüflflafaka
Urla Rezidans›’n›n sakinlerinden Ekrem
Do¤anl›. 65 yafl›nda olan Ekrem
Do¤anl›, do¤ma büyüme ‹zmirli. ‹ktisat
Fakültesi’nden mezun olan Do¤anl›,
‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l›

Eshot’ta müfettifl olarak uzun y›llar
çal›flt›ktan sonra emekli olmufl. 

Bir deniz tutkunu
‹fl yaflam›n›n rutin temposunda bile
spordan hiçbir zaman uzaklaflmayan
Ekrem Do¤anl›, belki de denizin ve
güneflin en cömert davrand›¤›
bölgelerden birinde do¤mufl olman›n da
etkisiyle tam bir deniz tutkunu. Emekli
olduktan sonra ‹zmir Foça’da bir ev
tutan Do¤anl›, tüm Ege k›y›lar›n› biliyor. 
Yaklafl›k 3 ay önce, evin
sorumluluklar›yla yeteri kadar
ilgilenemedi¤i için Darüflflafaka Urla
Rezidans›’na yerleflen Ekrem Do¤anl›,
buradaki konfor ve kendisine sa¤lanan
flartlardan çok memnun oldu¤unu flu
sözlerle ifade ediyor: “Rezidansta
verilen hizmet kalitesi, 24 saat bir
sa¤l›k ekibinin olmas› çok de¤erli

imkanlar. Ayr›ca spor alanlar›n›n ve
sosyal aktivitelerin kalitesi de
tart›fl›lmaz. K›sacas› evimdeymiflçesine
rahat etti¤im bir yerdeyim. Ayn› binan›n
içinde pek çok kolayl›k var. Örne¤in
Foça’da yüzmek için 4 km yol gitmek
laz›m. Burada her fley var. Ya¤mur
çamur da olsa yüzebiliyorsunuz.
K›sacas› çok rahat. Yaln›z bir kifli için
buras› dört dörtlük bir yer”. 

Spor vazgeçilmezi
Özellikle spor tesislerinin çok
profesyonel biçimde yap›land›¤›n›
belirten Ekrem Do¤anl›, güne sporla
bafllamay› tercih edenlerden. Sporun
sürdürülebildi¤i müddetçe bir fayda
sa¤layaca¤›n›n bilincinde olan Do¤anl›,
rezidansta bir gününü ise flöyle
anlat›yor: “Saat 7’de havuza gider,
yar›m saat yüzerim ve deniz jimnasti¤i
yapar›m. Sonra, duflumu al›p kahvalt›ya
ç›kar›m. Kahvalt› bitiminde, buraya
gelen tüm gazeteleri okurum. Bazen
ö¤lene kadar gazete okudu¤um olur.
Ö¤le yeme¤inden sonra, burada
bilgisayar›n bafl›nda vakit geçiriyorum.
Ö¤leden sonra ya yar›m saatlik yürüyüfl
yapar›m ya da yine yüzmeye giderim.
Bazen arkadafllar›m›zla masa tenisi
maç› da yap›yoruz. Bu da çok faydal›.
Sporum bittikten sonra, genellikle çay
saatinde arkadafllar›mla vakit geçirmeyi
tercih ediyorum”.

Sa¤l›kl› yaflama giden yol
‹lk zamanlar, iki sporu, yani yüzmeyle
yürüyüflü bir arada yapt›¤›n› söyleyen
Ekrem Do¤anl›, daha sonra doktorun
önerisi üzerine yaln›zca yüzme sporuna
yönelmifl. Bu tercihinde deniz
tutkusunun belirleyici bir rol oynad›¤›n›
belirten Do¤anl›, Urla Rezidans›’nda
yapt›¤› düzenli sporun, sa¤l›¤›n› gözle
görülür biçimde etkiledi¤ini ve kendisini
bu sayede çok iyi hissetti¤ini söylüyor. 
Sporla iç içe yaflaman›n faydal›
oldu¤unu ancak tek bafl›na yeterli
olmad›¤›n› da söyleyen Do¤anl›, sa¤l›¤›
için beslenmesine de çok dikkat etti¤ini
ve Darüflflafaka Urla Rezidans›’na
yerleflmenin kendisine sa¤lad›¤›
faydalar› da flu sözlerle anlat›yor: “Her
fleyden önce hayat›mdan 3 beyaz›, yani
tuzu, flekeri ve unu ç›kard›m. Burada
aflç›m›z gerçekten çok güzel yemekler
yap›yor ama ben dikkatli tüketmeye
çal›fl›yorum. Sabahlar› bir dilim ekmek
yerim, ö¤len ise hiç ekmek yemem. Ben
buraya geldi¤imde 93 kiloydum, flimdi
86 kiloyum. K›sacas›, burada çok daha
sa¤l›kl› oldu¤umu söyleyebilirim”. 
Rezidans›n sa¤l›kl› bir yaflam için
sakinlerine tüm olanaklar› sundu¤unu
özellikle belirten Do¤anl›, buradaki
sosyal iliflkilerin de son derece nezih
oldu¤unu söylüyor.  
Darüflflafaka Urla Rezidans›’n› tercih
ederek e¤itime katk›da bulunman›n da

kendisine büyük mutluluk verdi¤ini
söyleyen Ekrem Do¤anl›, duygular›n› flu
sözlerle dile getiriyor: “Bir kere, her
fleyden önce çocuklar›n ve gençlerin
e¤itimine katk›da bulunman›n iç huzuru
var. Ayr›ca as›rlard›r ayakta duran
Darüflflafaka gibi ciddi bir müessesenin
himayesinde yafll›l›¤›m› sürdürmek
güven verici. Çünkü ciddi ve tan›nm›fl bir
isim. Bugüne kadar yetifltirdi¤i
insanlar›n da son derece muhterem ve
Türkiye’ye de¤er kazand›ran kifliler
olduklar›n› görüyoruz. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Darüflflafaka çat›s› alt›nda
olmak gerçekten mutluluk verici”.
Röportaj›m›z›n sonlar›na do¤ru verdi¤i
mesaj da yaflamdaki en büyük hobisiyle,
sporla ilgili oluyor Ekrem Do¤anl›’n›n.
Urla Rezidans›’nda kendilerini spor
aktiviteleri konusunda bilinçlendirecek
ve yönlendirecek bir spor hocas›
görmek istedi¤ini söyleyen Do¤anl›,
rezidans sakinlerine ise mutlaka bir
spor dal›yla ilgilenmelerini öneriyor. 

Sa¤l›kl› yaflam›n temel
flartlar›ndan biri olan ve
kifliye ciddi faydalar sa¤layan
sportif a k t i v i t el e r in baz›
endüstriler taraf›ndan
zamana ve mekana ba¤l›
olarak k›s›tland›¤›n›
görüyoruz. Oysa yüzme, 
hafif tempolu yürüyüfl, hatta
birkaç dakikan›z›
ay›raca¤›n›z hafif
egzersizlerin sa¤l›¤›n›za
katk›lar› sand›¤›n›zdan da
b ü y ü k .

Darüflflafaka R e z i d a n s l a r › n d a
yaflamak güven verici

Ekrem Do¤anl›, E g e ’ n i n
eflsiz mavisiyle y e fl i li n i
buluflturan D a r ü fl fl a f a k a
Urla Rezidans›’n› n t e m i z
h a v a s › n d a n ve bunun yan›
s›ra rezidanstaki konforlu
yaflamdan çok memnun
oldu¤unu söylüyor. 

Ekrem Do¤anl›

Urla Rezidans›’n›n bahçesinden bir görüntü.
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Darüflflafaka Maltepe Rezidans›’nda kalan Özgül
Akbay, yaflam enerjisini sanatsal aktivitelere aktar›yor.
Mesle¤i ö¤retmenlik olan 70 yafl›ndaki Akbay, üç y›ld›r
rezidans üyesi. Üye olduktan sonra, bir süre
Darüflflafaka Maltepe Rezidans›’na yerleflip
yerleflmemek konusunda karars›z kalm›fl. Ancak kendi
evinde bulamad›¤› rahatl›¤› burada bulaca¤›n›
düflünerek kardefliyle yerleflmeye karar vermifller.
Akbay’›n en büyük zevki yaflam›n› tiyatro, opera,
konser ve sergiler gibi sanatsal aktivitelerle dolu dolu
geçirmek. 

Neden Darüflflafaka Rezidans?
Özgül Akbay, yaflam›n›n geri kalan›n› geçirebilece¤i
yerler ararken Darüflflafaka Rezidanslar›n› tercih
etmifl. Bu tercihi yaparken hem rezidanslar›n sa¤lad›¤›
olanaklar onun taleplerini karfl›lam›fl, hem de ba¤›fllar
sayesinde çocuklar›n e¤itimine katk›da bulundu¤unu
bilmek onu manevi olarak etkilemifl. Akbay bu
duygular›n› flu sözleriyle aktar›yor: “Çocuklar›n
okuduklar›n› bilmek, iyi bir e¤itim ald›klar›n› duymak
ve görmek beni çok mutlu ediyor”. 
Darüflflafaka Rezidanslar›n›n sundu¤u olanaklar
aras›nda çeflitli sosyal faaliyetler de bulunuyor. Her ay
birkaç etkinlik yap›l›yor ve bunlar, kalan üyelerin
taleplerine göre de flekillenebiliyor. Özgül Akbay, tam
bir sanatsever. Sanata olan düflkünlü¤ü
çocuklu¤undan itibaren yaflam›n›n oda¤›nda olmufl. 

Hem herkesle hem yaln›z bafl›ma
olabiliyorum
“‹lk defa, çok küçükken resitallere annemle gittik”
diyen Akbay, rezidansta kalmaya bafllad›ktan sonra
kendini eskisinden daha iyi hissetti¤ini söylüyor. 
Özgül Akbay, rezidansta kalmaya bafllad›ktan sonra

de¤iflen yaflam›n› flöyle anlat›yor:
“Kendi evimde yapamad›klar›m›
yap›yorum. Daha önce bir etkinli¤e
gitti¤im zaman evime dönemiyordum.
Dönmek bir sorun oluyordu ama burada
böyle bir s›k›nt› yaflam›yoruz. Adeta
yafll›l›k kompleksim bitti. Acaba
yafllan›yor muyum, sa¤l›k sorunlar›m ne
olacak diye düflünmüyorum. Buraya
geldi¤im zaman yürüyemiyordum. fiimdi
spor yapabiliyorum. Havuzda
yüzüyorum. ‹stedi¤im sosyal hayat›ma
kavufltum. Ama yaln›z olmak
istedi¤imde de odam var. Odamda
kendimle bafl bafla da kalabiliyorum”.

Sosyal yaflamda kalite
Sa¤l›k sorunlar›n›n üstesinden gelen
Özgül Akbay, arad›¤› sosyal ortama
kavuflmufl. Haftan›n her gününü verimli
bir flekilde de¤erlendirmekle kalm›yor,
burada kurdu¤u yeni arkadafll›klardan
da büyük keyif al›yor: “Sabahleyin
kahvalt› yapt›ktan sonra
arkadafllar›m›zla bir fas›l sohbet
ediyoruz. Sal› günleri kuaför, çarflamba
günleri manikür, perflembe günleri ise
kendi özel program›m›z oluyor, cuma

günleri al›flverifle gidiyoruz. Cumartesi
ve pazar günleri misafirler geliyor”.
Rezidanslarda s›k s›k düzenlenen
gezileri kaç›rmamaya çal›flan Akbay,
rezidansta olmad›¤› zamanlarda da
burada olmay› arzuluyor: “Kat›lmad›¤›m
gezi yok. Mesela evimi henüz
kapamad›m. Ama oraya gitti¤im zaman
buradaki programlar› kaç›rmak
istemiyorum”.

Özgül Akbay hem ‹stanbul’daki çeflitli
sanat etkinliklerinin hem de tiyatro ve
opera sezonlar›n›n s›k› bir takipçisi.
F›rsat bulan de¤il, bu tip aktiviteler için
f›rsat yaratan bir kifli: “Her ay birkaç
kez tiyatroya gidiyorum. Operay› ve
resim sergilerini de takip ediyorum. 
Sabanc› Üniversitesi’nin müzik
etkinliklerine kat›l›yorum”.
Akbay, sanat› sergilendi¤i yerde ve

canl› seyretmenin tad›n› hiçbir fleye
de¤iflmeyen birisi ve bu konudaki
görüfllerini flu sözleriyle paylafl›yor: 
“Televizyonda izlediklerimle ayn› tad›
alm›yorum. Tiyatronun havas›, kokusu,
onu birebir sanatç›larla yaflamak kadar
duyarl› olam›yor maalesef. Televizyonda

izledi¤imiz oyuncular›n da sanatlar›na
sayg› duyuyoruz mutlaka ama
tiyatronun e¤lencesi bir baflka. Bir
oyunu tiyatroda seyretmenin zevkini
hiçbir fleye de¤iflemem. Oyunu
yaflamak, onun ortas›nda olmak
istiyorum”.

Günümüzde her yafltan insan›n içine
düfltü¤ü en büyük handikaplardan birisi
olan televizyonla yaln›zlaflmak, art›k
ola¤an bir durum haline geldi. Akbay
için ise bu; ola¤an de¤il, ancak
olanaks›z olabilir. Çünkü Özgül Akbay,
sanata ve sanatç›ya, canl› performansa
ve bunun sergilendi¤i ortama büyük
önem veriyor. Ona göre, “Kendi evinde
televizyon izlemekle tatmin olam›yor
insan”.

Rezidansta hem sa¤l›¤›ma
kavufltum hem de sosyal
ilgilerime 

Kendi evimdey k e n y a p a m a d › k l a r › m ›
y a pa b i l i y o r u m. Daha önce bir etkinli¤e
g i t t i ¤ i mde eve dönmekte zorlan›yordum.
fiimdi her etkinli¤e rahatl›kla kat›l›yor
ve sa¤l›kla rezidansa dönüyorum. 
Adeta yafll›l›k kompleksim bitti.

Özgül Akbay, arad›¤› sosyal ortama Darüflflafaka Maltepe Rezidans›’nda kavuflmufl. Haftan›n her gününü verimli bir flekilde de¤erlendirmekle

kalm›yor, burada kurdu¤u yeni arkadafll›klardan da büyük keyif al›yor.

“Çocuklar›n okuduklar›n›
bilmek, iyi bir e¤itim
ald›klar›n› duymak ve
görmek beni çok mutlu
e d i y o r.” 

Özgül Akbay
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Zaman›n, kendisine iyi bakanlara daha
toleransl› davrand›¤› bir gerçek. Sa¤l›kl›
bir yaflam›n flart› ise pozitif enerjiyi
do¤ru ve bilinçli kiflisel bak›m
yöntemleriyle birlefltirmek. Kiflisel
bak›m›n› yal›n ama etkili yöntemlerle
gerçeklefltirenlerden biri de Darüflflafaka
Maltepe Rezidans› sakinlerinden Handan
Sevim Bafltaymaz. Etrafta dolaflan ve
salt güzelli¤i korumak için farkl›
önerilerde bulunan reçetelerden
ba¤›ms›z olarak, kiflisel bak›m›n› kendi
düzeni ve kararlar› do¤rultusunda
belirleyen Bafltaymaz, sa¤l›k ve
güzelli¤in spor, beslenme, uyku gibi
hayati ihtiyaçlar›n dengeli bir flekilde
uyguland›¤› takdirde kal›c› oldu¤una
inan›yor. Röportaj esnas›nda yafl›n›
sordu¤umuzda s›cac›k bir gülümsemeyle
“80’in üzerinde” cevab›n› veren
Bafltaymaz, zarafeti ve enerjisiyle de pek
çok kifliye örnek oluyor.

D›fl görünüfle verilen önemin, çevreye ve
insan iliflkilerine duyulan sayg›n›n bir
göstergesi oldu¤una inan Handan Sevim
Bafltaymaz, her yafltan insan›n buna
dikkat etmesi gerekti¤ini belirtiyor.
Huzurun da sa¤l›kl› bir yaflam›n temeli
oldu¤una inanan Bafltaymaz, hayattaki
tercihlerini de bu do¤rultuda yapmaya
özen gösterdi¤ini söylüyor. 

Uzun y›llar ailesiyle yaflad›ktan sonra
huzurlu bir yaflam için Darüflflafaka
Maltepe Rezidans›’n› yaflam alan› olarak
seçen Bafltaymaz, buras›n› güvenli bir
liman olarak nitelendiriyor. Yaflam›n
insana türlü deneyimler kazand›rd›¤›n›
ve bu noktada da emniyet ve huzurun
büyük önem tafl›d›¤›n› söylüyor. 
Darüflflafaka Maltepe Rezidans›’na
yerleflme fikrinin, önceki y›llarda Yakac›k
Rezidans›’nda kalan kuzenini ziyaret
ettikten sonra do¤du¤unu belirten
Bafltaymaz, hayat›ndaki bu yeni sayfan›n
aç›l›fl sürecini flu sözlerle özetliyor:
“Uzun y›llar ailemle yaflad›m. Oradaki
hayat daima güven vericidir. Daha sonra
takdir edersiniz ki insan yaflam›nda
ayr›l›klar, ölümler oluyor. O y›llarda,
Darüflflafaka Yakac›k Rezidans›’nda
kalan kuzenimi ziyarete gittim. Kendisine
gösterilen özen beni çok etkiledi. O
dönem, ilerleyen y›llar için Darüflflafaka
Rezidanslar›na yerleflme fikri zihnimde
belirdi ve zaman› geldi¤inde bu fikri

hayata geçirdim. Bu karar› vererek hem
kendimi hem de yak›nlar›m› rahat
ettirdi¤imi düflünüyorum. Ye¤enlerim
her zaman bana varl›klar›yla destek
oldular ancak onlar›n da çal›flma ve
yaflam koflullar› gere¤i kendilerine
zaman ay›rmalar› gerekiyordu. Bu
anlamda do¤ru bir karar verdi¤imi
düflünüyorum, zaten onlar da burada
beni gelip ziyaret ettikleri zaman
güvende oldu¤umu anlad›lar. K›sacas› flu
anda, burada bulunmaktan çok
mutluyum”. 

Darüflflafaka Maltepe Rezidans›’n›n
kendilerine çok özel olanaklar
sundu¤unu belirten Handan Sevim
Bafltaymaz, Darüflflafaka’n›n 145 y›ll›k
geçmifli ve baflar›yla sürdürdü¤ü e¤itim
kurumu misyonunun da karar›nda etken
oldu¤unu söylüyor: “Kendimize huzurlu
ve güvenli bir yaflam temin ederken
çocuklar›m›z›n e¤itimine de naçizane
katk›da bulunabilmek çok güzel.
Darüflflafaka E¤itim Kurumunlar›’nda
yap›lan birkaç etkinli¤e gitti¤imizde
oradaki ö¤rencilerle tan›flm›flt›k. Hepsi
son derece sayg›l›, baflar›l› ve p›r›l p›r›l
çocuklar. Darüflflafaka’n›n bu vazifesine
katk›da bulunmak gerçekten gurur
v e r i c i ” .

Rezidanstaki yaflam›n›n son derece sakin
ve huzurlu geçti¤ini belirten Handan
Sevim Bafltaymaz, gün içinde, daha çok
arkadafllar›yla vakit geçirdi¤ini söylüyor.
Bafltaymaz günlerini nas›l geçirdi¤ini ise
flu sözlerle aktar›yor: “Sabah kahvalt›m›
yapt›ktan sonra okuma odas›na geçerek
günlük gazetelere bakar›m. Hobi
odas›nda da zaman geçirmeyi seviyorum
ve haftan›n iki günü oraya gidiyorum. El
ifllerine her zaman merak›m olmufltur,
buraya geldikten sonra hocam›z›n
yönlendirmeleriyle de yepyeni fleyler
ö¤rendik”. Rezidansta ö¤leden sonra
düzenlenen çay saatlerinin de çok keyifli
geçti¤ini belirten Bafltaymaz, en çok
sa¤l›k sorunlar› nedeniyle spor
yapamad›¤› için üzülüyor. Buna ra¤men,
mümkün oldu¤unca yürüyüfl yapmaya
özen gösterdi¤ini belirtiyor. Bafltaymaz,
ayr›ca rezidans›n özellikle kiflisel bak›m
ünitelerinin çok temiz ve düzenli
oldu¤una dikkati çekerek kurumun
güvencesini rezidans çat›s› alt›ndaki her
yerde hissettiklerini belirtiyor. 

Rezidansta geçmifl
yaflant›m› devam
e t t i r e b i l i y o r u m
Kiflisel bak›m›na gösterdi¤i özeni, pozitif enerjisiyle birlefltirerek her yafltan insana örnek olan
Darüflflafaka Maltepe Rezidans› sakinlerinden Handan Sevim Bafltaymaz, sa¤l›k ve güzelli¤in
spor, beslenme, uyku gibi hayati ihtiyaçlar›n dengeli bir flekilde uyguland›¤› takdirde kal›c›
oldu¤una inan›yor. 
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“Kendimize huzurlu ve
güvenli bir yaflam temin
ederken çocuklar›m›z›n
e¤itimine de naçizane
katk›da bulunabilmek çok
güzel. Darüflflafaka E ¤ i t i m
Ku r u ml a r › ’ nda yap›lan
birkaç etkinli¤e
gitti¤imizde oradaki
ö¤rencilerle tan›flm›flt›k.
Hepsi son derece sayg›l›,
baflar›l› ve p›r›l p›r›l
çocuklar. Darüflflafaka’n›n
bu vazifesine katk›da
bulunmak gerçekten gurur
v e r i c i.”

Handan Sevim Bafltaymaz
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Saip ‹hsan Tansuk, çevresindekilere
minik ama çok anlaml› hediyeler
da¤›t›yor. Özellikle Atatürk’ün alt›n
kaplama rozetini önemsiyor. Atatürk
rozetini hediye ettikten sonra, “Atatürk
sa¤a koyard›, sola koymazd›” diyerek
karfl›s›ndakini yönlendiriyor. Rozetten
baflka el yap›m› camdan ve rengârenk
filler da¤›t›yor. ‹yi flans› ve mutlulu¤u
da¤›tarak ve paylaflarak ço¤alt›yor.
Tansuk, 4 y›ld›r Darüflflafaka Yakac›k
Rezidans›’nda kal›yor. Kay›tlara göre
yafl› 96 ama ona sorarsan›z 101 yafl›nda.
Kolejde e¤itim gördükten sonra
ODTÜ’de okumufl. ‹ki kere askerlik
yapan Saip ‹hsan Tansuk, bununla ilgili
flunlar› söylüyor: “Erke¤i askerlik daha
çok yetifltiriyor. ‹ki kere askere al›nd›m.
Birincisinde Atatürk’ün öldü¤ü sene,
muhaf›z alay›nda yedek subayl›¤›m›
yapt›m. Öldü¤ü zaman, hâlâ flafl›rd›¤›m
bir fley var, yüzü hâlâ güzeldi, hiç hasta
olmam›fl gibi güzeldi”. Saip ‹hsan
Tansuk, Tayland’›n ‹stanbul Konsolosu
olarak çal›flt›ktan sonra emekli olmufl.
Öncesinde Etibank ve AEG y›llar› var. 

Tansuk, bütün dünyay› dolaflm›fl ve
böylece yaflam›n› zenginlefltirmifl. Çok
yer görme ve gördü¤ü yerleri kendi
memleketiyle karfl›laflt›rma olana¤›
bulan Tansuk, Anadolu’dan daha güzel
bir yer olmad›¤›n› flöyle ifade ediyor:
“Dünyan›n en güzel yeri Anadolu. Ama
bilmiyoruz k›ymetini”. 

An›larla ve çiçeklerle 
dolu bir yuva
Yaflad›¤› alan› güzellefltiren, kendine
has k›lan kiflilerden Saip ‹hsan Tansuk.
Kald›¤› odan›n kapal› balkonunu çiçek
bahçesine çevirmifl. Nefis orkideler
yetifltiriyor ve her gün onlar›n
bak›mlar›yla ilgileniyor. Kendisini 
bu konuda övünce de “Çiçekleri

severim” diye karfl›l›k veriyor. 
Rezidanslarda kalan kifliler odalar›n›,
daha do¤rusu yaflamlar›n›
sürdürecekleri evlerini kendileri
seçiyorlar. Tansuk’un kald›¤› yeri seçifl
hikayesi çok etkileyici ama biraz da
hüzünlü. Efli Zübeyde Han›m öldükten
sonra rezidansa yerleflen Tansuk,

karar›n› vermeden önce Yakac›k
Rezidans›’n›n tüm katlar›n› tek tek
dolaflm›fl. fiu an kald›¤› oday› gezerken
pencereden manzaray› görmüfl:
“Beflinci kata geldi¤imde, bakt›m
karfl›da Heybeliada ve bizim
mezarl›¤›m›z›n tepesi”. Tansuk odas›n›
hat›ralar›yla anlaml› bir yaflam alan›na

dönüfltürmüfl. Duvarlarda kendisine
verilen sertifikalar, ailesiyle, dostlar›yla
çekilmifl foto¤raflar ve süsler var.
Elbette, en güzel köflede efli Zübeyde
Han›m’›n farkl› zamanlarda çekilmifl
portre foto¤raflar›… Eflini anlat›rken
gözleri ›fl›ld›yor ve onu “Eflim Zübeyde
Han›m, Cengiz Han’›n son torunuydu”
diyerek tan›t›yor. 

Rezidansta yaflam
Kendisine bir gün içinde neler yapt›¤›n›
sordu¤umuz Saip ‹hsan Tansuk
“Sabahleyin 5’te kalkar›m, havuza gidip,
yüzerim” diye söze bafll›yor. Her sabah
kahvalt›y› odas›nda yap›yor ve sa¤l›¤›na
çok dikkat ediyor. Hem düzenli hem de
sa¤l›kl› beslenen Tansuk, spor yapmay›
da ihmal etmiyor: “Her gün yürüyüfl
yap›yorum, yüzüyorum ve yoga
yap›yorum ama bafl afla¤› duram›yorum
art›k”. Odas›nda çal›flma masas› ve
bilgisayar› da bulunan Saip ‹hsan
Tansuk’un bir gün içinde olmazsa
olmazlar›ndan birisi de kitap okumak:
“Çok kitap okurum, her tür kitab›
okurum. Doymam ki ona, yemek gibi
de¤il o. Bilgiye duyulan açl›k
doyurulamaz”.

Çal›flma yaflam›: “Tesadüf diye
bir fley yoktur”
Saip ‹hsan Tansuk, yaflamda hiçbir
fleyin tesadüfi olmad›¤›na inan›yor.
Onun anlatt›klar›, bugün verdi¤imiz
kararlar›n veya yapt›klar›m›z›n mutlaka
gelecekte karfl›m›za ç›kaca¤›na iliflkin
düflüncelerimizi kuvvetlendirir nitelikte.
Soyad›n› seçifl hikayesi de böyle: “Bak›n,
ekseriya tesadüfler denir. Tesadüf diye
bir fley yoktur benim için. Hiçbir zaman
olmad› bence. 7 defa ölümden döndüm.
Her fley düflünülmüfl, gelmifltir. 
Soyad› kanunu ç›kt›¤› zaman Atatürk,
modern soyadlar almam›z› istiyordu.
Maarif makam› küçük bir kitapç›k
ç›kartt›. Bizim eski soyad›m›z, “t” ile
bafllad›¤› için “t”lere bakt›m, “Tansuk”
hofluma gitti, ald›m”. Uzun y›llar
Etibank’ta çal›flan Saip ‹hsan Tansuk, bu
y›llar› “Barajlar yapmaya bafllad›m
çünkü su eksikli¤ini ilk hisseden
insand›m. Ankara’daki Sar›yar Baraj›
baflta olmak üzere baflka barajlar da
yapt›m” diyerek özetliyor. Etibank’tan
ayr›ld›ktan sonraki hikayesi ise tesadüf
diye bir fley olmad›¤›n›n adeta kan›t›:
“‹sviçre’den Türkiye’ye gelen Tayland’›n
eski ‹sviçre Baflkonsolosu ile birisi beni
tan›flt›rd›. 

Bu kifli sonra Baflbakan oluyor. Bana
‘‹stanbul’da bir teflkilat›m›z yok,
Tayland’› siz temsil eder misiniz?’ dedi.
‘Niye ben?’ diye sorunca ‘Sizi be¤endim’
dedi. ‘Tansuk’ ad› onlar›n dilinde
‘saadet’ manas›nda. Tayland’› temsil
etmeye bafllad›m. 35 sene kadar
Tayland’› temsil ettim. Zübeyde Han›m
ölünce b›rakt›m. Taylandl›lar candan
insanlar. Hep ziyarete gelirler.
Taylandl›lar›n da su konusuna
dikkatlerini çektim. Orada da barajlar

yapt›m”. Saip ‹hsan Tansuk, yaflam›n›
çok hareketli bir tempoda sürdürmüfl.
Bu nedenle, klasik anlamda bir
emeklilik hiç ona göre de¤il. 

Rezidansta da zaman›n› bofl geçirmeyen
Tansuk “Buradaki hayat, geri çekilmifl
bir hayat. Çal›flma yaflam›ndan çekildim
ama rahat de¤ilim” diyor. Tansuk, her
gün spor yapman›n yan› s›ra, kitap
okuyor ve çok sevdi¤i çiçekleriyle
meflgul oluyor.

Bana kendim olma
olana¤›n› veren yerdeyim
Yakac›k Rezidans› ba¤›flç›lar›ndan Saip ‹hsan Tansuk: “Okumay› çok sever ve her tür kitab›
o k u r u m. Okumaya doymam. Odamda çok say›da da çiçe¤im var. Onlarla ilgilenir ve spor
yapar›m. Bu benim kendi olma hakk›m. Rezidansta yaflamak bana bunu veri y o r ” .

Saip ‹hsan Tansuk, efli Zübeyde Han›m’›n Cengiz Han’›n son torunu oldu¤unu söylüyor ve
onun foto¤raflar›na özel bir ihtimam gösteriyor.

Saip ‹hsan Tansuk
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Bedia Akarsu, 27 Ocak 1921'de
‹stanbul’da dünyaya geldi.
Yüksekö¤renimini 1943 y›l›nda mezun
oldu¤u ‹stanbul Üniversitesi Felsefe
Bölümü’nde yapt›. Ayn› bölümde
gerçeklefltirdi¤i dil, kültür ve ahlak
felsefesi alanlar›ndaki çal›flmalar›yla
düflünce ve bilgi düzeyimize say›s›z
akademik araflt›rmalar›yla katk›da
bulundu. Akarsu, 1960 y›l›nda “Max
Scheler’de Kiflilik Problemi” adl›
çal›flmas›yla doçent, 1968 y›l›nda
profesör oldu. Ahlak Felsefesi, Ça¤dafl
Felsefe Ak›mlar›, Felsefe Tarihi
Semineri gibi dersler veren Akarsu,
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm
Baflkanl›¤› yapt› ve 1984 y›l›nda
emekliye ayr›ld›. Emekli olduktan sonra
da bilgi ve deneyimlerini aktarmaya
devam eden Akarsu, 1988-1989 y›llar›
aras›nda Çukurova Üniversitesi Felsefe
Grubu Ö¤retmenli¤i Bölümü’nün
kurucusu olarak görev ald›. Bu y›llar›
için Akarsu flu de¤erlendirmeyi yap›yor:
“O benim hayat›m›n en verimli ça¤›yd›.
Çünkü Anadolu’yu tan›d›m”. 1990-1996
y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi
Atatürk Enstitüsü’nde doktora
ö¤rencilerine ders veren Bedia
Akarsu’nun çal›flma enerjisini hiç
yitirmedi¤i flu sözlerinden anlafl›l›yor:
“Ö¤rencilerimin ço¤u felsefe
bölümlerinde ya baflkan ya da profesör
oldular. ‹ki y›l öncesine kadar onlara
kat›l›yordum. Kütüphanemi Mu¤la
Üniversitesi’ne ba¤›fllad›m. En son
benden yine bildiri istediler fakat
hastal›¤›m nedeniyle yapam›yorum.
Çocuklarla çal›flmak çok zevklidir.
Çocuklar insan› mutlu eder. Bütün
ömrüm gençler aras›nda geçti. Gençler
aras›nda olmay› seviyorum. Art›k bildiri
vermiyorum ama ça¤›rd›klar› zaman

o dönemde üniversitede dersler
veriyordum ve sürekli gidip geliyordum.
Çok isterdim gitmek ama uzak diye
düflünmedim. Ard›ndan Maltepe
Rezidans› yap›ld›. Oraya da ça¤›rd›lar.
Ancak oras› da flehir d›fl›. Ben flehir
insan›y›m. ‹nsanlarla birlikte olmay›
seven bir insan›m. fiehir d›fl›nda
yaflamak istemiyorum. Buras› yap›l›nca
hemen geldim. Geldi¤ime de çok
memnunum. Çok s›k›nt› çekmedim ama
zaman zaman do¤ru mu yapt›m diye
düflündüm. Fakat gelmekle isabetli bir
karar verdim. Her zaman dinlenmeye
Gökova’ya giderim. Orada bildi¤imiz bir
otelde kal›r›m. Orada kal›rken buray›
özledim. Art›k buras› evim diye
düflündüm. Biraz da yaz› yazmaya
devam edebilmek için, daha rahat
olaca¤›m› düflündü¤üm için
Darüflflafaka’ya geldim. Belli bir yafla
geldik ve pek fazla kimsem de
kalmad›¤› için yaln›z kald›¤›m›
hissettim. Yaln›zl›k kolay bir fley de¤il,
en ufak bir fleyden s›k›labiliyorsunuz.
Personel en büyü¤ünden en küçü¤üne
kadar çok iyi. Bir kere hepsi genç, güzel
ve sevimli. Yafll›lar için bu çok önemli.
Zaten hep yafll›lar aras›ndas›n›z.
Etraf›n›zdaki insanlar›n hepsi genç ve
güler yüzlü ayr›ca çok iyi davran›yorlar.
Herkese ayn› muameleyi yap›yorlar.
Ayr›mc›l›k yok. Herkesle ayn› flekilde
ilgileniyorlar ve herkesle güler yüzlü
konufluyorlar. Candan çal›fl›yorlar. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›
hakk›ndaki gözlemlerinizden bahseder
misiniz? Buray› tercih ederken
Darüflflafaka’n›n bu yönü ne kadar
etkili oldu?
Darüflflafaka babas› hayatta olmayan
çocuklara e¤itim vermek için kurulmufl
köklü bir kurulufl. Çocuklar› küçük
yaflta alarak çok kaliteli bir e¤itim
veriyorlar. Türkiye’de en kaliteli e¤itim
veren kurumlar aras›nda yer al›yor.
E¤itim sistemi ülkemizde ne yaz›k ki
kötü bir durumda. Bence tümden
de¤iflmeli. Darüflflafaka, e¤itim
seviyesini hiçbir zaman düflürmedi. Sait
Faik için her y›l may›s ay›nda,
Burgazada’da etkinlik düzenlenir. Bu
y›l, Sait Faik’i anma gününe
Darüflflafaka’dan bir çocuk korosu geldi.
Okullarda koro do¤ru düzgün olmaz.
Her kafadan bir ses ç›kar. Ancak bu
çocuklar o kadar güzel ve baflar›l›
okudular ki onlar› adeta Viyana
korosuna benzettim. Darüflflafaka’n›n

e¤itim sisteminin güzel oluflu resme,
müzi¤e ve spora önem vermesinden
kaynaklan›yor. Ezbere dayal› de¤il.
Sanat da e¤itimin içine girmifl.
Türkiye’deki okullarda en az resim ve
müzik derslerine önem verilir. Ben,
Atatürk’ün döneminde liseyi bitirdim.
Benim ö¤renci oldu¤um y›llarda sanata
okullarda önem verilirdi. Sistemler
gittikçe de¤iflti ve ezbere dayal› bir
sistem olufltu. Darüflflafaka’da yetiflen
gençler her sanatla ilgililer. Zaten sanat
oldu¤u zaman e¤itimin içinde e¤itimin
kalitesi de art›yor. 

Atatürk döneminde ö¤renim görmüfl bir
insans›n›z. Darüflflafaka di¤er e¤itim
kurumlar›ndan bir fark yarat›yor. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Ö¤rencilerimin aras›nda D a r ü fl fl a f a k a ’ d a
ö¤retmenlik yapanlar oldu. Onlar
vas›tas›yla Darüflflafaka’y› yak›ndan
tan›yorum. Bütün çocuklar p›r›l p›r›l.
Darüflflafaka’da gerçekten ayd›n bireyler
yetifliyor. Darülfünun, yani ‹stanbul
Üniversitesi kuruldu¤u zaman Atatürk,
eski hocalar›n görevine son veriyor.
Soruyorlar nereden hoca bulaca¤›z diye,
o da “Befl y›ld›r Avrupa’ya bofluna m›
ö¤renci gönderiyoruz” diyor. Benim
hocalar›m da Avrupa’dan gelen çok
kaliteli hocalard›. 

Türkiye’de hem kad›n hem de
akademisyen olman›n s›k›nt›lar›n›
yaflad›n›z m›?
Do¤rusunu isterseniz tabii ki
s›k›nt›lar›m oldu. Ancak erkek

arkadafllar›n da s›k›nt›lar› oldu.
Sanmay›n ki yaln›z kad›nlara güçlük
ç›kart›l›yor. Benim yaflad›¤›m›n bir
baflka türlüsünü ayn› flekilde erkek
arkadafllar da yafl›yor. Bir kad›n›n belli
bir yere gelmesine katlanan çok az
insan var. Ama var. Kendini bilen
erkekler de sizi kendinden afla¤›
görmeye kalkm›yor. Ama ayn› insan bir
kad›na davrand›¤›n›n ayn›s›n› erke¤e de
yap›yor. Meslek bak›m›ndan Türkiye’de
kad›n›n durumu çok garip. Tek bafl›na
kad›n ele al›namaz. Türkiye’de en çok
çal›flan kad›n, tarlada çal›flan kad›nd›r.
Hiçbir erkek tarlada o kadar çal›flmaz.
Baz› bölgelerde kad›n tarlada çal›fl›rken
erkekler kahvede çal›fl›yor. Son y›llarda
Anadolu’dan gelen göçmen kad›nlar
tamamen farkl›. Onlar›n içinde evlerde,
bir de fabrikada çal›flanlar var.
Fabrikaya girenler daha çabuk uyan›yor.
Çünkü orada erkekler ile eflit düzeyde
çal›fl›yor. Evde öyle de¤il. Ço¤u
maalesef horlan›yor. Ben de son
zamanlarda yan›mda kad›n çal›flt›rd›m.
‹nsan muamelesi yapt›¤›m›
söylüyorlard›. ‹nsanlar paradan çok, iyi
davran›fl bekliyor. Benim hayatta en çok
de¤er verdi¤im iki kavram, sevgi ve
sayg›d›r. Çocu¤a bile sayg› duyulmas›
gerekir.

Hocalar›n hocas› Bedia Akarsu: 
Darüflflafaka, e¤itim seviyesini
hiçbir zaman düflürmedi
Ö ¤ r e n c i l e r i mi n a r a s › n d a Darüflflafaka’da ö¤retmenlik yapanlar oldu. Onlar vas›tas›yla
Darüflflafaka’y› yak›ndan tan›yorum. Bütün çocuklar p›r›l p›r›l. Darüflflafaka’da gerçekten
ayd›n bireyler yetifliyor.

“Ünlü yazar ve
Darüflflafaka ba¤›flç›s›
Sait Faik için her y›l

may›s ay›nda,
Burgazada’da etkinlik
düzenlenir. Bu y›l, Sait

Faik’i anma gününe
Darüflflafaka’dan bir
çocuk korosu geldi.

Okullarda koro do¤ru
düzgün olmaz. Her

kafadan bir ses ç›kar.
Ancak bu çocuklar o

kadar güzel ve baflar›l›
okudular ki onlar› adeta

Viyana korosuna
b e n z e t t i m .”

Felsefe Profesörü Bedia Akarsu, eskiden beri Darüflflafaka’y› yak›ndan takip eden bir e¤itimci.
Akarsu’nun ö¤rencileri de Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda ö¤retmenlik yapm›fl. Bu nedenle,
yak›ndan tan›d›¤› bir kurumun çat›s› alt›nda olman›n güveni içinde yaflam›n› sürdürüyor.

gidiyorum ve yard›mc› olmaya
çal›fl›yorum”.

Darüflflafaka Rezidans›’nda kalmay›
neden tercih ettiniz?
Darüflflafaka’y› oldu bitti yak›ndan takip
ederim. Benim ö¤rencilerim de
Darüflflafaka’n›n okulunda ö¤retmenlik
yapt›lar. ‹çinden de biliyorum. Bana
göre dünyada örne¤i olmayan nadide bir

okul. 17 y›l önce buraya ba¤›fl
yapm›flt›m. Ancak ba¤›fl›m› yaparken
ölümden sonra diye ba¤›fl yapm›flt›m.
Zaten o dönemde böyle bir yer yoktu.
Ölümden sonra tüm varl›¤›m onlar›n
olacakt›. Yakac›k’taki rezidans
yap›l›rken zaman›n müdürü beni orada
kalmaya davet etti, gezdim ve bay›ld›m.
Ancak ‹stanbul taraf›nda, okulun
yak›n›nda olsayd› hemen giderdim. Ama

Bedia Akarsu
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Yaflam, yüzlerle renklenen bir oyundur.
Bir silüeti and›ranlara rastlar›z bazen.
Tam tan›maya çal›fl›rken, elimizi
uzatacakken gözden kaybolup giden...
Yaflam, yüzlerle renklenen bir oyundur.
Ve bu oyunun perdesi, yaln›zca
yüzündeki tebessüme her koflulda sahip
ç›kabilenler için aç›l›r. Onlar enerjileri,
çabalar› ve bak›fl aç›lar›yla her
seferinde ayakta alk›fllan›r. T›pk›
Mukaddes Prough gibi… 

1928 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an,
Darüflflafaka Maltepe Rezidans›
sakinlerinden Mukaddes Prough;
özgüveni, yaflama sevinci ve farkl›
kültürlere olan ilgisiyle tam “bir dünya
insan›”. Yaflam› ö¤ütmek yerine
özümsemeyi seçen Prough’nun öyküsü,
henüz yirmili yafllar›n›n bafl›ndayken
tan›flt›¤›, Nato’da görevli bir asker olan
William Prough’la evlendikten sonra
çok daha zengin ve farkl› bir anlam
kazan›r. 
Türkiye’de farkl› kültürden biriyle
yap›lan evlili¤in ya da kad›n›n özgür
iradesiyle evlenece¤i kifliyi seçmesinin
radikal bir tav›r olarak nitelendirildi¤i
1950’lerde, Mukaddes Prough, eflini ve
yeni yaflam çizgisini belirleyerek
duruflunu ortaya koyar. Prough,
hayat›n›n en ciddi karar›n› ve ailesinin
konuyla ilgili bugün bile örnek al›nmas›
gereken yaklafl›m›n› flu sözlerle
anlat›yor: “Memur bir ailenin çocu¤u
olarak ben ve iki kardeflim mütevaz›
flartlarda yetifltirildik ve çok güzel bir
gençlik dönemi yaflad›k. Hem annem
hem de babam son derece aç›k fikirli ve
medeni insanlard›. Ben de kardefllerim
de evliliklerimizi kendi kararlar›m›z
do¤rultusunda belirledik. Babam hiçbir
zaman bize muhalif olmad›¤› gibi daima

emeklili¤inden sonra hemen ‹stanbul’a
dönüfl haz›rl›klar›na bafllar. Y›llar sonra,
tan›flt›klar› kente geri dönüflleri Prough
çifti aras›nda çok önceden verilmifl bir
sözün gerçeklefltirilmesinden ibarettir
asl›nda. Bir söz diyoruz çünkü
Mukaddes Prough, William Prough’nun
evlilik teklifini, emekli olunca Türkiye’ye
yerleflmek flart›yla kabul eder. Çifti
birbirine ba¤layan bu sözün gerekçesini
ise son derece duygusal, k›sa ve öz bir
cevapla aç›klar Mukaddes Prouhg: “Bir
ömür boyu ülkemden ayr› kalamazd›m”.
Yaklafl›k befl y›l önce Türkiye’ye dönen
Mukaddes Prough, Amerika’n›n baz›
eyaletlerinin yan› s›ra, eflinin görevi
nedeniyle yak›n tarihin en hareketli
ülkelerinde Almanya’da, ‹ran’da ve
Çin’de de bulunur. Bu muazzam bir
yaflam deneyimidir Prough çifti için.
‹stanbul’a kesin dönüfl yapana kadar,
pek çok farkl› co¤rafya, bir o kadar
anlaml› yüz ve buna benzer pek çok not
düfler Mukaddes Prough’nun yol
günlü¤üne. K›sacas› yak›n tarihin
enteresan olaylar› kaz›n›r deneyim
defterine. Dünyaya p›r›l p›r›l kalbiyle
bakan, güçlü ve kararl› tavr›n›n yan›nda
bir çocuk kadar müflfik olan bu kad›n
için yaflam, asl›nda tüm detaylar›yla bir
“an”d›r. Bu noktada ileriye gitmek için
at›lan her hamle ise bu ana anlam
katan birer küçük detayd›r. 

Yeniden ‹stanbul’da…
Yurt d›fl›nda yaflad›klar› dönem boyunca
‹stanbul ile ba¤lar›n› hiç kopartmayan
Mukaddes-William Prough çifti yaklafl›k
befl y›l önce, ac› tatl› pek çok an›y› da
bavullar›na doldurup onlar› tan›flt›ran
kente, ‹stanbul’a döndükten sonra,
önceden alm›fl olduklar› ‹dealtepe’deki
evlerine yerleflirler. Yaklafl›k iki y›l
yaflad›klar› bu evin bak›m› ve ihtiyaçlar›,
özellikle de William Prough’nun sa¤l›k
problemleri bafl gösterince daha da
zorlafl›r.

‹flte Darüflflafaka Maltepe Rezidans› ile
tan›flmalar› da tam bu döneme denk
gelir. Rezidanstaki bak›m ve konforun
methini bir arkadafl›ndan duyan
Mukaddes Prough, detayl› bir araflt›rma
yapt›ktan sonra efliyle buraya
yerleflmeye karar verirler. Hayatlar›nda
yeni bir sayfa açma karar›n› h›zland›ran
ise Mukaddes Prough’nun rezidansta
edindi¤i flu izlenimlerdir: “Darüflflafaka
Rezidanslar›n› araflt›rd›ktan sonra,
detayl› bilgi edinebilmek için bir gün
ö¤le yeme¤ine konuk oldum. Buray› her

anlamda çok güvenilir ve kaliteli
buldum. Temizlik ve intizam beni çok
çekti. Burada, insanlara gerek
beslenme gerekse sa¤l›k ve sosyal
etkinlikler anlam›nda pek çok seçenek
sunuluyor. Çal›flanlar da çok kibar ve iyi
insanlar. Eflimle de hemen her sabah
buraya gelmekle çok do¤ru bir karar
verdi¤imizi konufluyoruz”.

Hayat›n ritmine, enerjisiyle her koflulda
uyum sa¤layan Mukaddes Prough için
üretken olmak ve zaman› do¤ru
kullanabilmek de çok önemli. Bu noktada
Darüflflafaka’n›n sosyal aç›dan
sakinlerine çok farkl› olanaklar
yaratt›¤›na da özellikle dikkati çekiyor.
Haftada iki gününü hobi odas›ndaki el
ifllerine ay›rd›¤›n› söyleyen Prough,
rezidanstaki dayan›flma ruhunun ve
arkadafll›k iliflkilerinin fark›na da
de¤inmeden geçemiyor: “Geçen y›l, 45
kazak örüp Darülaceze’deki çocuklara
gönderdik. Arkadafl grubumuz burada
çok iyi. Mesela ‘haydi flunu yapal›m’
dedi¤imizde birkaç kifli toplan›p hemen o
ifli hallederiz. Buras› sosyal iliflkiler
anlam›nda gerçekten çok kaliteli bir yer”.

Almak güzel ama vermek 
daha büyük mutluluk
Darüflflafaka’n›n as›rl›k bir kurum
olmas›n›n kendilerine büyük bir güven
verdi¤ini özellikle vurgulayan Mukaddes
Prough, gençlerin e¤itimine de katk›da
bulunman›n kendileri için hem onur
hem de mutluluk kayna¤› oldu¤unu flu
sözlerle ifade ediyor: “Bizim çocu¤umuz
yok, ne kadar yaflayaca¤›m›z belli de¤il,
eflim de 85 yafl›nda. Elimizdeki
imkanlarla, yaklafl›k 800’e yak›n
çocu¤un e¤itimine katk›da bulunmak
çok güzel. Keflke daha çok olsa da
versek. Hep flunu söylerim: Almak güzel
ama vermek daha büyük mutluluk.
Eflim de ben de verdi¤imiz karardan
dolay› mutluyuz. Hakikaten vermek,
paylaflmak kadar güzel bir fley yok”.

Röportaj›n sonlar›na do¤ru iz
b›rakman›n, var olabilmenin formülünü
özetliyor birkaç cümleyle Mukaddes
Prough. Hayat›n ana fikrini, sorguya
suale yer b›rakmadan söylüyor. Hani
derler ya, görmüfl geçirmifl olman›n
fark›n› bir kez daha yaflat›yor. Mukaddes
Prough ile yapt›¤›m›z bu güzel sohbet
sonras›nda anl›yoruz ki farkl› yüzlerle
renklenen yaflam sahnesinin perdesi,
dünyay› yüre¤ine s›¤d›ran böylesine
s›cak insanlar›n gücüyle aç›k kal›yor.

Bütün dünyay› gezdim ama
flimdi yuvamday›m
Özgüveni, yaflama sevinci ve farkl› kültürlere olan ilgisiyle tam “bir dünya insan›” olan
Darüflflafaka Maltepe Rezidans› sakinlerinden Mukaddes Prough, Nato’da asker olan efli
William Prough’nun mesle¤i nedeniyle pek çok co¤rafyay› tan›ma f›rsat›n› bulmufl. Edindi¤i
deneyimler sonras›nda yaflam› ö¤ütmek yerine özümsemeyi seçen Mukaddes Prough’nun
felsefesi ise her koflulda yüzündeki tebessümü korumak olmufl. 

Mukaddes Prough

bir tek fleyi ö¤ütledi: ‘Hayat, sizin
hayat›n›z. Her zaman iyi düflünün. Ve
flunu da hiçbir zaman unutmay›n: Bir
zorlu¤a düfltü¤ünüzde bu evin kap›s›
size daima aç›k’ ”.

Hayat› çekip çevirebilecek gücü bize
sa¤layan özgüven kadar insan, do¤a ve
ülke sevgisinin de ailede bireye
afl›land›¤› tart›flmas›z bir gerçektir.
Mukaddes Prough, böylesine aç›k fikirli
ve insan haklar›na sayg›l› bir ailenin
kazand›rd›¤› de¤erlerle yetiflir.
Kendisini ayr›cal›kl› k›lan bütün bu
özelliklerin yan› s›ra ülkesine, do¤up
büyüdü¤ü topraklara, k›sacas› köklerine
daima sahip ç›kar. Bu nedenle de
‹stanbul’u, ailesini ve çevresini k›sa
aral›klarla ziyaret eder. Evlili¤ine
duydu¤u sayg›y› ve yak›n çevresine
verdi¤i de¤eri daima dengede tutan
Mukaddes Prough, eflinin
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Daima el ele; dostluk, iyi niyet ve
karfl›l›kl› sayg› içinde sürdürülen bir
iliflkidir, yaflam denilen süre zarf›nda
insana tek güven veren. Özellikle de
yaln›zca maddiyata odakland›¤›m›z ya da
bir flekilde buna zorland›¤›m›z flu ça¤da,
en imrenilen zenginliktir; yaflamda hiçbir
fleyi ertelemeyen, paylafl›m›n önemli bir
de¤er oldu¤unu iyi bilen, zaman›n y›k›c›
darbelerini var gücüyle engelleyen bir
hayat arkadafl›.

‹flte, Darüflflafaka Maltepe Rezidans›
sakinlerinden Fatma Nihal-‹lhan Lök çifti
de, farkl›l›klar›yla zenginleflen ortak
bak›fl aç›lar›, zarafetleri ve birbirlerine
olan sayg›lar›yla; yeni ça¤a, de¤erlerini
kaybederek ayak uydurmaya çal›flanlar
için bu anlamda ola¤anüstü bir örnek
niteli¤inde. E¤itimden, çal›flmaktan,
sanattan, yeni arkadafll›klar ve
dostluklardan, k›sacas› yaflama anlam
katan ayr›nt›lardan ödün vermeyen Lök

çifti, yar›n› bugünden anlaml› k›lmak için
çal›flm›fllar hep. Her ikisinin de
yaflamdan k›rpt›klar› an›lar›,
biriktirdikleri deneyimleri son derece
e t k i l e y i c i . Yaflam›n nabz›n› y›llard›r
birlikte tutabilme gücünü de onlara katan
hiç tart›flmas›z bu yönleri. 
Darüflflafaka Maltepe Rezidans›’ndaki
dairelerinin kap›s›n› Rezidans dergisi
okuyucular›na açan Fatma Nihal ve ‹lhan

Lök çiftinin konukseverlikleri, bizlere
güzel bir sohbetin efli¤inde oldu¤umuzu
daha ilk dakikalarda hissettirdi. ‹lk
karfl›laflmada mutlulu¤un ve huzurun
a¤›r bast›¤› bir yaflam›n elektri¤ini
hemen alsak da hayat hikayelerini bir de
onlardan dinlemek istedik, röportaj›m›z›n
bafl›nda. 
‹lhan Lök bafllad› s ö ze ilk önce ve
e¤itimini hukuk üzerine alm›fl biri olarak
son derece k›sa, öz ve ayd›nl›k olan flu
cümlelerle tan›tt› kendisini: “79
yafl›nday›m. Hukuk Fakültesi
mezunuyum, yani avukatl›k yapmam›fl bir
avukat›m. Bir dönem sanayi yöneticili¤i
yapt›m. Sonras›nda ‹flveren
Sendikalar›’nda ve ‹flveren
Konfederasyonu’nun kuruluflunda
çal›flt›m. Daha sonras›nda ise Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikas›’n›n 34 sene
Genel Sekreterli¤ini yapt›m ve oradan
emekli oldum”. 
Efli Fatma Nihal Lök ise ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat› Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, yaklafl›k dört y›l sürdürdü¤ü
ö¤retmenlik kariyerinin arkas›ndan
Amerika’da ald›¤› burslu e¤itimi,
dönüflünde bafllad›¤› ve emekli oluncaya
kadar çal›flt›¤› THY serüvenini anlatt›
önce, yal›n ve sakin üslubuyla. Cesur ve
geliflmeye aç›k, ça¤dafl bir Cu m h u r i y e t
kad›n› portresi çizen Fatma Nihal Lök,
ald›¤› e¤itimden farkl› bir sahada
sürdürdü¤ü çal›flma yaflam›n› ise flu
sözlerle özetledi bize: “O dönemlerde,
Türkiye’de yeni uygulanan bir alan olan ifl
analizi üzerine çal›flmaya bafllad›m. Daha
sonra personel iliflkileri ve sosyal ifller
müdürlü¤ü gibi görevlerde çal›flt›m.
THY’deki görevimden 21. y›l›n sonunda
emekli oldum. Yani hiçbir boflluk
vermeden toplamda 25 y›l çal›flt›m”.

‹fl hayat›ndan sonraki y›llar...
Yo¤un bir temponun ard›ndan g e l e n
emeklilik döneminin ilk y›llar›n› evlerinde
geçiren Lök çifti, zaman içinde bafl
gösteren sa¤l›k sorunlar› ve
sorumluluklar›n artmas›yla daha sakin
bir yer aray›fl›na girerler. “Yaflland›kça
hastal›klar ve bu do¤rultuda bak›m
ihtiyac› art›yor. Gündelik tutulan
yard›mc›larla bafl etmek de çok güç”
sözleriyle yaflad›klar› süreci özetleyen
Fatma Nihal Lök, bütün zorluklara
ra¤men bu tür hizmetlerin sa¤land›¤› bir
yere tafl›nma fikrini, eflinin
güçlendirdi¤ini ise flöyle ifade ediyor:
“Hiçbir zaman reddetmedim ama buraya

tafl›nmay› hep birkaç y›l sonras› için
düflünmüfltüm. Ancak eflim bu konuya
s›cak bak›nca ben de kendisine efllik
ettim”. ‹fl gere¤i s›k s›k seyahat eden ve
hareketli bir yaflama al›flk›n olan Lök çifti
için emeklilik, çal›flma yaflam›nda zaman
ay›ramad›klar› sosyal etkinliklere
kat›lmay› ifade ediyor. 
Özellikle de Fatma Nihal Lök’e oranla
çok daha yo¤un bir ifl trafi¤inin içinde
olan ‹lhan Lök için bu çok önemliydi. O
dönemlerde yaflananlar› esprili bir dille
anlatan ‹lhan Lök, sat›r aralar›nda
Darüflflafaka’ya yerleflme nedenlerini de
içeren bir anekdotu paylafl›yor bizimle:
“Öylesine ciddi bir ifl yo¤unlu¤um vard› ki
bilet al›rd›m, yanard›. Eflimi b›rak›r,
arabay› park etmeye gider, bu sefer
gecikir ancak araya yetiflebilirdim. Bu
nedenle bir tiyatroya ya da operaya gönül
rahatl›¤›yla gidemedim ve bu içimde ukde
kald›. Emekli olunca da hiçbir tiyatroyu
ya da konseri kaç›rmayaca¤›m dedim.
Bizlere Darüflflafaka’y› öneren
arkadafllar›m›z da ‘Eskiden tiyatroya,
sinemaya gitmek bir hayaldi. Burada, bir
etkinlik için bizi kap›m›z›n önünden
al›yorlar. 10 y›lda göremedi¤imiz
rahatl›¤›, burada bir y›lda yaflad›k’
deyince aç›kças› çok mutlu oldum.
Sonras›nda eflimle Darüflflafaka Yakac›k
Rezidans›’na yerleflmeye karar verdik”.

Güven duymak çok önemli
R e z i d a n st a k i o r t a m › n kendilerine yepyeni
bir çevre kazand›rd›¤›n› belirten ‹lhan
Lök “Burada vakit geçirmek çok güzel.
Evde eflimle yaln›z ikimizdik. Ama flimdi
bir arkadafl grubumuz var. Bilardo
oynuyoruz. Okudu¤umuz kitaplar›
münazara ediyoruz, sohbet ediyoruz.
K›sacas› benim için çok güzel. Bir de
flunu belirtmeden geçmek istemem:
Buraya ilk geldi¤imizde ben, yaklafl›k befl
gün süren bir rahats›zl›k yaflad›m. O
dönem tedavimi Özel Bak›m Ün i t e s i n d e
gerçeklefltirdiler ve bana bebek gibi
bakt›lar. Doktorlardan hizmetlilere kadar
çok flefkatli ve uzman bir ekip vard›.
fiunu söyleyebilirim ki Özel Bak›m Ü ni t e s i
gerçekten güven verici” fleklinde ifade
ediyor yeni yaflam evlerinin kendilerine
katt›¤› de¤eri. Fatma Nihal Lök’ün de
hissettikleri temelde eflinden çok farkl›
de¤il. Rezidanstaki paylafl›mlar›n çok
güzel oldu¤unu belirten Fatma Nihal Lök,
özellikle arkadafllar›yla bir araya
geldikleri çay saatlerini ve hobi derslerini
çok sevdi¤ini söylüyor. Lök çiftin e ,

“Birikimlerinizi kendiniz için çok farkl›
alanlarda de¤erlendirebilecekken, bir
yard›mc› ya da çok daha genifl bir ev
tutabilecekken, neden Darüflflafaka?”
sorusunu soruyoruz ister istemez. ‹lhan
Lök yal›n ama etkili bir aç›klama getiriyor
burada bulunma nedenlerine:
“Darüflflafaka, gerçekten ata yadigâr› bir
kurulufl. Y›llard›r baflar›yla üstlendi¤i
vazifeyi de bildi¤imiz için hiç gözümüzü
k›rpmadan, hatta haz duyarak
birikimlerimizi buraya aktard›k. Tasavvur
edin: Zeki ve baflar›l› ancak ac› bir kay›p
nedeniyle e¤itim olana¤› olmayan bir
çocu¤un ellerinden tutuyor Darüflflafaka.
Bize de bu anlamda e¤itime destek
olmak için bir flans yarat›yor. ‹nsan
gerçekten hem Darüflflafaka hem de
çocuklar›m›z ad›na iftihar ediyor. Bize
yeni y›lda bir kart yazm›fl çocuklar: ‘Size
çok fley borçluyuz, sizi mahcup
etmeyece¤iz. Size lay›k olmaya
çal›fl›yoruz’ diye. Cevab›m flu oldu:
‘Evlad›m, hiç kimseye borçlu de¤ilsin.
Sen de, biz de Darüflflafaka’ya borçluyuz.
‹yi bir Darüflflafakal› olursak bu
borçlar›m›z› ödemifl olaca¤›z. Bu
memleketi sevenlerin de bu müesseseye
yard›mc› olmas› laz›m. Yönetimin de en
güzel yönü bu. Bizim gibi yafll› insanlarla
o gençleri ayn› kulvarda buluflturup
bizleri birbirimize yaklaflt›rmaya
çal›fl›yorlar. Bu çok k›ymetli bir görev.
Her türlü takdirin üzerinde bir fley.
Samimi temennim, ata yadigâr› bu
müessesenin yüzlerce y›l yaflamas›”.
Evet, temenniler her zaman umut verir.
Ancak onlar›n gerçeklefltirilmesi için
Fatma Nihal ve ‹lhan Lök gibi el ele
vermifl bir çift yürek gerekir. Fatma
Nihal-‹lhan Lök’ün yan›ndan ayr›l›rken
dilekleri gerçeklefltirmek için var gücüyle
çal›flan insanlara her ça¤da ihtiyaç
oldu¤unu bir kez daha anlad›k. 

Birikimlerimizin ça¤dafl
e¤itime yat›r›ld›¤›n›
biliyor, gurur duyuyoruz
Darüflflafaka Maltepe Rezidans› sakinlerinden Fatma Nihal-‹lhan Lök çifti, hayat› hiçbir zaman
ertelemeyerek yar›n› bugünden anlaml› k›lmaya çal›flm›fllar hep. Her ikisinin de yaflamdan
k›rpt›klar› an›lar›, biriktirdikleri deneyimleri son derece etkileyici. Yaflam›n nabz›n› y›llard›r
birlikte tutabilme gücünü de onlara katan, hiç tart›flmas›z bu yönleri. 

“Darüflflafaka, gerçekten
ata yadigâr› bir kurulufl.

Y›llard›r baflar›yla
üstlendi¤i vazifeyi de

bildi¤imiz için hiç
gözümüzü k›rpmadan,

hatta haz duyarak
birikimlerimizi buraya

a k t a r d › k .”

Fatma Nihal-‹lhan Lök
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Darüflflafakal› ö¤rencilerden
muhteflem bir gösteri: 

Oliver Twist Müzikali

Drama ö¤retmeni Elif Ongan Tekçe,
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’na
gelmeden önce yaklafl›k sekiz y›l
profesyonel olarak tiyatro oyunculu¤u,
yönetmen yard›mc›l›¤› yapm›fl. Geçen y›l
Kadir Has Üniversitesi’nde performans
ve drama üzerine çal›flmalar yapmaya
bafllayan Ongan’›n Darüflflafaka ile
yollar› Oliver Twist müzikal projesiyle
kesiflmifl.

Fuat Gönüç ise Marmara Üniversitesi
Müzik E¤itimi Bölümü’nden mezun
olduktan sonra farkl› okullarda
ö¤retmenlik ve bölüm baflkanl›¤›
yapm›fl. Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’nda Sanat Bölüm Baflkan›
olarak görev yap›yor.

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› ile
çal›flt›¤›n›z di¤er kurumlar›
karfl›laflt›rd›¤›n›zda ne gibi farklar
görüyorsunuz?
FG: Ö¤retmen oldu¤unuzu burada daha
iyi anl›yorsunuz. Darüflflafaka’y› özel
okul kapsam›nda karfl›laflt›rd›¤›n›zda,
ö¤renci profili çok farkl›. Burada
ö¤retmenlik yapmak inan›lmaz keyifli.

EOT: Çocuklar o kadar istekli ve
yetenekli ki bu çocuklarla bir proje
yapmak çok keyifli. Ortaya ç›kan ürün
çok güzel, çocuklar çok duyarl›lar.
Darüflflafaka’daki çocuklarla 
çal›flmak farkl› bir duygu. Seyirci,
onlar›n flevkini alg›l›yor ve onlarla
birlikte yafl›yor. O yüzden Oliver 
Twist Müzikal projesi çok baflar›l› 
oldu.

Neden Oliver Twist’i seçtiniz?
FG: Genel müdürümüzün önerisiyle bir
müzikal haz›rlamaya karar verdik ve
çal›flmalara bafllad›k. Oliver Twist’in bir
özelli¤i de, 4. s›n›ftan lise son s›n›fa
kadar bütün ö¤rencilerimizi oyunun
içine katabilmemizdi. Kalabal›k bir
ekiple, çok fazla ö¤rencimizin oyunda
aktif olarak görev almas›n› sa¤lad›k.
Tabii oyunun yap›s› ve flark›lar›n
söylenebilirlili¤i bizim için çok
önemliydi. Bütün bunlar› yan yana
koyunca Oliver Twist Müzikali ortaya
ç›kt›. 
EOT: A¤ustos ay›nda yaklafl›k otuz tane
müzikali tek tek dinledik, ayr›ca Fuat
Hoca’n›n da dedi¤i gibi yafl skalas› çok
önemliydi. Oliver Twist Müzikali yap›
olarak okulumuz için en uygun
müzikaldi. 

Çocuklarla çal›flman›n avantaj ve
dezavantajlar›ndan söz eder misiniz?
EOT: S›nav dönemlerinde, çocuklar›n
yaflad›¤› baflar› kayg›s› zaman zaman
motivasyonlar›nda düflüfle neden
oluyordu.

Bundan dolay› prova almalar›
zorlafl›yordu. Çocuklarla çal›flmak
büyüklerle çal›flmaktan çok daha keyifli.
A¤abey ve ablalar, küçükleri organize
ediyor. Ayr›ca bir sorun oldu¤unda
hemen kendi içlerinde çözüm
üretiyorlar. Müzikal yapmak hem
yetiflkin hem de çocuk için zor bir ifl.
Çocuk için en önemli handikap,
konsantrasyonu uzun süre
sa¤layamamak olabilirdi. Ama çocuklar,

yetiflkinlere göre daha enerjik oldu¤u
için sorun olmuyor. Sadece çok
kalabal›k olduklar› için bir da¤›lma
oluyor. Projenin kalabal›k olmas›ndan
dolay› bunun için flöyle bir çözüm
ürettik. Sahne arkas›nda da
ö¤rencilerden bir ekip yetifltirdik.
Kostümden, ›fl›ktan, sesten, dekordan
sorumlu çocuklar vard›. Böylece bu ifl,
kendili¤inden bir ekip çal›flmas›na
dönüflünce dezavantajlar› avantaja
çevirdi.

Oliver Twist karakteriyle 
Darüflflafakal› çocuklar›n hayat
hikayeleri babalar›n›n hayatta
olmamas› yönünden örtüflüyor. 
Bu çocuklar› etkiledi mi?
FG: Bu konuda çok olgunlar. Art›k
bunu kabul etmifller ve
yaflamlar›n› buna göre
sürdürüyorlar.

EOT: Tabii Oliver metnini seçerken bir
fleye çok dikkat etmemiz gerekiyordu.
Oliver Twist, asl›nda çok karamsar bir
roman. Karakterleri biraz
komiklefltirdik çünkü müzikalin
e¤lenceli ve pedagojik aç›dan çocuklara
uygun olmas› gerekiyordu. Bu nedenle,
Londra sokaklar›nda yaflayan ama
romanda adlar› olmayan karakterlere
biz müzikalde yer verdik. Ayr›ca dansç›
ekip de çok önemliydi. Eylül ay›nda

E¤itim y›l›, Darüflflafaka
Rezidans ba¤›flç›lar›n›n da
ilgiyle izledi¤i Oliver Twist
Müzikali ile sonland›.
Çal›flmalar›na 2007 y›l› E y l ü l
ay›nda bafllanan projede,
ilkö¤retim 4. s›n›ftan lise sona
kadar 114 ö¤renci sahne
arkas›nda ve sahnede 
görev ald›.

saat çal›flt›lar. Sahne, dekor, ›fl›k
tasar›m›, kostüm haz›rl›klar›nda
d›flar›dan profesyonel destek almak
d›fl›nda bütün haz›rl›klar› ö¤rencilerden
ve hocalardan oluflan gönüllü bir ekip
yapt›. Bu baflar›l› projeyi ve daha da
fazlas›n›, Sanat Bölüm Baflkan› (müzik
ö¤retmeni) Fuat Gönüç ve drama
ö¤retmeni Elif Ongan Tekçe ile
konufltuk. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›,
ö¤rencilerinin kaliteli bir e¤itim almalar› için

emek sarf ederken bir yandan da onlar›n sanat
alan›nda bireysel geliflimlerine olanak sa¤l›yor.

Darüflflafaka; dev bir prodüksiyon ile 2007-2008 e¤itim-ö¤retim
y›l›n›, 10 Haziran Sal› günü sahnelenen Oliver Twist Müzikali ile

sonland›rd›. Çal›flmalar›na 2007 y›l› Eylül ay›nda bafllanan projede,
ilkö¤retim 4. s›n›ftan lise sona kadar 114 ö¤renci sahne arkas›nda ve

sahnede görev ald›. 15 ö¤retmenin de görev ald›¤› projede ö¤renciler; ilgi,
yetenek ve isteklerine göre seçildi ve oyun için y›l boyunca yaklafl›k 400

Elif Ongan Tekçe (Drama Ö¤retmeni)Fuat Gönüç (Sanat Bölüm Baflkan›)
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çal›flmaya bafllad›¤›m›zda müzik
altyap›lar›, müzikalin metni, kostüm ve
dekor tasar›mlar›n› bitirmifltik. 

Oliver Twist Müzikali bir daha 
ne zaman oynanacak?
FG: Kas›m ay›nda oynanacak çünkü
aradan çok süre geçti¤inden tekrar
toparlanmak için zamana ihtiyac›m›z
olacak. 
EOT: Kaç›ranlar için Kas›m 2008’de bir
oyun daha düflünülüyor. Eskiflehir’den de
bir turne teklifi geldi. fiimdiden
konservatuara gitmek isteyen çocuklar
var aralar›nda, çok heyecanl› ayr›ld›lar ve
biz de onlar için çok umutluyuz. ‹stekli
çocuklar›n konservatuara haz›rlanmas›na
da elimizden gelen deste¤i verece¤iz.
Türkiye’nin flartlar› gere¤i çift ana dal
yapmalar›n› öneriyorum. 

Bir okulda böyle bir projeyi
gerçeklefltirmenin zorluklar› 
olmufltur, bu aç›dan nas›l bir süreçti?
FG - E O T : Di¤er okullarla k›yaslarsak 
biz Darüflflafaka’ d a k i ö ¤ r e n c i l e rl e
çal›flmaktan çok büyük keyif 
a l d ›k. Okul, bu projeye bafl›ndan beri çok
s›cak bakt› ve bizi çok destekledi. O y s a ,
baflka okullarda böyle bir p r o j e, yönetim
taraf›ndan desteklenmeyebilirdi. Ancak
Darüflflafaka’da tam tersi yafland› ve biz,
hiçbir e n g e l l e karfl›laflmad›k. O k u l d a k i
h e r k e s, özellikle Genel Müdürümüz
Nilgün A k a l › n bizim için her fleyi yapt›,
bafl›ndan sonuna kadar açabilece¤i bütün
kap›lar› bizlere açt›. Bu vesileyle hepsine
tekrar çok teflekkür ederiz.
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Tüm Darüflflafakal›lar›n a¤abeyi:

V e f a borcunu parayla ödeyemezsiniz. Burada yedi¤im bir kafl›k pilav› n b o r c unu bile hâlâ
ödeyemedi¤imi düflünüyorum. Ben okula gitti¤imde, 10 yafl›ndaki çocuk bana Halit A¤abey diyor;
dünyada böyle bir sevgi yok. Bizde a¤abeylik-kardefllik ba¤lar› çok kuvvetli. Her D a r ü fl fl a f a k a l ›
bu duygular› tafl›mal› ve ayn› ana-babadan dünyaya gelmifl gibi paylafl›mc› olmal›d›r.

1932’de babas›n›n vasiyeti ve ‹smet
‹nönü’nün arac›l›¤›yla Darüflflafaka
Lisesi’ne giren Halit Ziya Y›lmayan,
burada sekiz sene e¤itim görür. Mezun
olduktan sonra Devlet Su ‹flleri’nde
çal›flmaya bafllar. Bu kurumda ifle
bafllamas› da bir Darüflflafakal› olan
dönemin DS‹ Genel Müdür Muavini
Kemal Bey’in sayesinde olur. DS‹’nin
ard›ndan ‹stanbul Belediyesi Fen ‹flleri
Dairesi’ne geçer. Y›lmayan, burada
baflkan yard›mc›l›¤› pozisyonuna kadar
yükselir ve toplam 37 y›ll›k bir ifl
yaflam›n›n ard›ndan 1977 y›l›nda 
emekli olur. 

Darüflflafakal›lar Derne¤i’ni aktif bir
yap›ya dönüfltürme sürecini anlatabilir
misiniz?
Darüflflafaka’ya hizmet vermek için 1978
y›l›nda Dernek’te çal›flmaya bafllad›m. 
O zamanlar, Kad›köy’de Bomonti adl› 
bir bahçede 8-10 kadar eski mezun
toplan›yorduk. Bir gün, Dernek Baflkan›
olan Kenan Saraç adl› kardeflimiz gelip
“ A ¤ a b e y bizi kurtar” dedi. 14 Nisan 1980
tarihinde Darüflflafaka’n›n eski okulunda
kongre yapt›k. Kongrede derne¤imizi
tekrar aktif olarak faaliyete geçirdik. Biz
befl kifli yönetime geldik ve o kiflilerden
bugün bir tek ben hayattay › m. O d ö n e m
Darüflflafaka Cemiyeti Baflkan› Hayri

Öndefl ve Baflkan Yard›mc›s› Çetin
Berkmen ile görüflmeye gittik.
Cemiyetten yer istiyoruz dedik. Bize,
“‹fliniz mi yok, gidip evinizde oturun”
dediler. Dört arkadafl›mdan üçü gitti, b i z
iki kifli d i r e n d i k. Ben de “Bak kardeflim,
beni kap›dan kovsan bacadan girerim.
Bunu akl›ndan ç›kar, D a r ü fl fl a f a k a ’ y a
hizmet vermeye geldim. Manevi
borcumu ödemeye geldim” dedim. 
O zaman Çetin Berkmen’in Do¤u-Bat›
diye bir flirketi vard› Mecidiyeköy’de. Bizi
davet etti, oraya gittik ve bize Ortaköy’de
yapt›¤› bir binada, “Bir oda verelim” dedi.
Çal›flmaya bafllad›k ama imkanlar›m›z
k›s›tl›yd›. Ben her s›n›ftan bir talebe

“Yeniden dünyaya gelsem gene Darüflflafaka’ya girmek isterim.”

buldum. Onlar›n isimlerini ald›m. Sonra
‹stanbul’u ve Anadolu’yu dolaflmaya
bafllad›m. Bir sene içinde 1 milyon 200
bin lira para toplad›m. Darüflflafaka
Ortaköy’deki yeri sat›fla ç›karm › fl t ›. Sa t › n
ald›k ve dernek ilk defa, 1982 senesinde
bir mülk sahibi oldu. Böylece h ü k m i
flahsiyetimiz oldu. Daha sonra, hizmetim
karfl›l›¤›nda buray› Darüflflafakal›larla
birlikte toplanabilmemiz için
kullan›m›m›za tahsis ettiler. 1995’te
yönetimden ayr›ld›m. fiimdi Darüflflafaka
Cemiyeti’nde, Haysiyet Divan›
Baflkan›y›m. Darüflflafakal›lar Derne¤i’ni
ben devretti¤imde üye say›s› 1.500’dü,
flimdi bu say› 2 bin. Derne¤i,
g e r e k t i ¤ i n d e cemiyete yard›m edecek
kudrete getirdim. Onun için çok
mutluyum. Ama hâlâ da Darüflflafaka’ya
bir kafl›k pilav borcumu bile ödedi¤ime
inanm›yorum. Ben bir Darüflflafaka’ya,
bir de Atatürk’e âfl›¤›m. 

Darüflflafaka’y› e¤itim kurumu ve
cemiyet olarak nas›l tan›mlars›n›z?
E¤itim kurumu olarak Darüflflafaka,
bugün Türkiye’nin en iyi ve en modern
okullar›ndan bir tanesidir. Daha ileri
gitmek için daha fazla deste¤e ihtiyaç
var. Herkesi yard›ma davet ediyorum
çünkü burada 850 tane baflar›l› yetim
talebe okuyor. Herkese ça¤r›da
bulunuyoruz ama maalesef i s t e n d i ¤ i

k a d a r yard›mda bulunu lmuyor. Çok
flükür ba¤›flç›lar›m›z var, rezidanslar› m › z
v a r . Halktan, milletten bu yetim
çocuklara, flehit çocuklar›na yard›m
etmelerini istiyoruz. Bizim zaman›m›zda
hocalar fahri geliyordu ders vermeye.
fiimdi farkl›, okulun pek çok masraf› var.
Osmanl› döneminde sadrazamlar,
Cumhuriyette de baflbakanlar
Darüflflafaka Cemiyeti’nin Baflkan›
olmufltur. Ama maalesef, biz devletten
yard›m göremiyoruz. 

Ö¤rencilik y›llar›n›zdan unutamad›¤›n›z
bir an›n›z› bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Bizim zaman›m›zda TBMM Baflkan›
Kaz›p Özalp’t›. Onun ye¤eni
Darüflflafaka’da benim s›n›f
arkadafl›md›. Onunla çok iyi vakit
geçirirdik. Askeri okula geçti, ‹zmir’de
Eflrefpafla’ya yerleflti. Birkaç temas›m›z
oldu. Onun sayesinde saraylar› gezdik.
En derin hat›ralar›m onunlad›r. 

Darüflflafakal› olmak, Darüflflafaka
ruhunu tafl›mak konusunda ne
söylemek istersiniz?
Yeniden dünyaya gelsem gene
Darüflflafaka’ya girmek isterim. Ben
vefa borcumu hâlâ ödeyemedi¤im için
üzülürüm. Maddi olarak ödemek isterim
ama emekli bir devlet memuruyum.
Okuluma manevi hizmette bulunuyorum

ama bu da bana yetmiyor. 30 y›ld›r
Darüflflafaka’ya hizmet ediyorum.

Mezunlara nas›l bir mesaj vermek
istersiniz?
Darüflflafaka’ya ilgi göstersinler. Maddi
olana¤› o l a n l a r , destek versinler. Ma d d i
yard›mda bulunsunlar. Bütün mesaj›m
bu. Samimi söylüyorum, servetim olsa
Darüflflafaka’ya ba¤›fllar›m. Ama vefa
borcunu parayla ödeyemezsiniz. Ben
okula gitti¤imde, 10 yafl›ndaki çocuk
bana Halit A¤abey diyor; dünyada böyle
bir sevgi yok. Bizde a¤ a b e y l i k - k a r d e fl l i k
ba¤lar› çok kuvvetli. Her Darüflflafakal›
bu duygular› tafl›mal› ve ayn› 
a n a-babadan dünyaya gelmifl g i b i
paylafl›mc› olmal›d›r. D a r ü fl fl a f a k a
145’inci y›l›n› kutlad›, iflte bu ilgiyle
bugünlere kadar geldik. Pek çok kifliye
rozetini ben takt›m. Aziz Nesin bir ara
bizde okum u fl tu, ona da rozetini ilk defa 
ben takm›flt›m. Birinci Ordu Komutan›
Orgeneral Ergin Saygun da
Darüflflafakal›. 3. Kolordu
Kumandan›yken ona rozetini ben t a k t › m. 

“Maddi olana¤› olanlar,
destek versinler. Maddi
yard›mda bulunsunlar.
Bütün mesaj›m bu. ”Halit Ziya Y›lmayan

Halit Ziya Y›lmayan
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fi›rnak’tan ‹stanbul’a
uzanan baflar› öyküsü
Serhat Ural ve ailesi fi›rnakl›. Annesi ve kardeflleri hâlâ orada yafl›yor. Serhat’›n ikisi k›z,
dördü erkek olmak üzere alt› kardefli var. Evin en küçü¤ü olan Serhat, Darüflflafaka’dan bu y›l
mezun oldu.

Serhat Ural’› Darüflflafaka’n›n s›nav›na
girmesi için fi›rnak’taki ö¤retmeni
yönlendirmifl. Ailesi de buna karfl›
ç›kmam›fl. Elbette annesi, küçük o¤lu
kendisinden uzakta olacak diye baflta
biraz üzülmüfl, Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’nda iyi bir e¤itim ald›¤› için bu
duruma k›sa sürede al›flm›fl. Serhat Ural
ve ailesi fi›rnakl›. Annesi ve baz›
kardeflleri hâlâ orada yafl›yor. Serhat’›n
ikisi k›z, dördü erkek olmak üzere alt›
kardefli var. Evin en küçü¤ü olan Serhat,
Darüflflafaka’da e¤itim alan ailedeki tek
çocuk. Genç, ak›ll›, esprili ve idealleri olan
Serhat’la Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’na ilk geldi¤i günden bugüne, 9
y›lda neler yaflad›¤›n› konufltuk.

Kendisiyle röportaj yapt›¤›m›zda, G›da
Mühendisi olmay› hedefledi¤ini belirten
Serhat Ural’›n ÖSS sonucu belli oldu. Ege
Üniversitesi G›da Mühendisli¤i Bölümü’nü
kazanan Ural’› hedefine ulaflt›¤› için tebrik
e d e r i z .

‹lk geldi¤in günden söz eder misin?
Kay›t olduktan sonra, okulu tan›maya ve
neyin ne oldu¤unu anlamaya çal›flt›m.
Okula a¤ a b e yim b›rakm›flt› beni. O gün
hava güzeldi. ‹nsanlar e¤leniyordu,
mutlulard›, maç yap›yorlard›. ‹lk
kavuflman›n mutlulu¤u, okul yeni
bafll›yor… ‹lk geldi¤im gün maç yapm›flt›k
diye hat›rl›yorum. Maç yaparken
okuldakilerle tan›flm›flt›m. Sonra yeme¤e
gitmifltik. 

Kiflili¤inin biçimlendi¤i y›llar›
Darüflflafaka’da geçirmiflsin. Bize burada
geçirdi¤in 9 y›l› nas›l tan›mlars›n? 
Buraya 10 yafl›n›zda geliyorsunuz ve tam
flekil alaca¤›n›z zamandas›n›z. Burada
k i fl i l i ¤ i n i z i n bütün özelliklerini
kazan›yorsunuz. Kazan›mlar›m›n hepsi,
tabii ki Darüflflafaka sayesindedir. Bize
flekil veren Darüflflafaka’d›r. 

Darüflflafaka’da e¤itim görmeye
bafllad›ktan sonra, kendi memleketin
veya baflka yerlerde karfl›laflt›¤›n
yafl›tlar›nla kendini karfl›laflt›rd›¤›nda ne
gibi farklar görüyordun?
Asl›nda aram›zda o l d u k ç a f a z l a fark var.
Genel kültür bak›m›ndan, kazan›mlar›m›z,
insanlarla kurdu¤umuz sosyal
iliflkilerimiz ve buna benzer pek çok
konuda onlardan daha önde oldu¤unuzu
anlayabiliyorsunuz. ‹nsanlarla iliflkilerde
çok yol al›yorsunuz. Çok farkl› kiflilerle 
7 gün 24 saat birlikte kald›¤›n›z için
insanlar› tan›yorsunuz. Bu yüzden d e
iliflkileriniz di¤er insanlara göre daha 
iyi olabiliyor. Buran›n avantajlar›ndan
birisi bu. 

Farkl› yerlerden gelmifl kiflilerle
yaflamak nas›l bir duygu?
Bütün gününü onlarla geçiriyorsun
okulda, yatakhanede… Onlar ailemden
daha yak›n, ailemden daha iyi tan›yorum.
Onlar› ailemden daha çok gördüm. Hatta
iliflkilerimiz kardefl düzeyine geldi. Farkl›
yerlerden gelmifl insanlar olmalar›, bir
kazan›m. Bir bölge hakk›nda çok rahat
bilginiz olabiliyor. O insana bakarak veya
ondan, o bölgenin nas›l bir yer oldu¤unu
ö¤reniyorsunuz. Mesela bana bir yeri
sorsan›z, akl›ma ilk gelen fley o kifli
olacakt›r ve o kiflinin bende kalan
izlenimi. Genelde bu izlenimim pek yanl›fl
ç›kmaz. Sa¤lam bir genel kültür olufluyor.
Darüflflafaka’n›n bize kazand›rd›¤› ekstra
bir fley de budur. Bütün Türkiye’de neyin
nerede oldu¤una kadar her fleyi
biliyorsunuz. Her yerden, farkl› tipte
insanlar var. O yüzden de bir kültür
kaynaflmas› oluyor. 

Hep baflar›l› bir ö¤renci miydin, yoksa
zamanla m› bu baflar›y›, disiplini
k a z a n d › n ?
Afla¤› yukar› hep ayn›yd›m. Belki
ortaokulda, ergenlik dönemimin
bafllar›nda biraz düflüfl olmufltur ama
onun d›fl›nda hep disiplinliydim. 

ÖSS’ye girdin. Hangi bölümde okumak
istiyorsun? Neden o bölümü tercih
e d e c e k s i n ?
G›da Mühendisli¤i istiyorum. Ya
‹stanbul’da ya da ‹zmir’de okumak
istiyorum. Bu okulda okumufl ama
ayr›lm›fl bir a¤abeyle tan›flm›flt›k. Ondan
G›da Mühendisli¤i hakk›nda
ö¤rendiklerim sonucunda bunun bana
yak›n bir meslek oldu¤unu anlad›m.
Okurken ve her sabah ifle giderken
b›kmadan gidebilece¤im, e¤lenebilece¤im

bir meslek olmas› laz›m. Bütün
ömrünüzü kapsayacak bir fley bu. O
yüzden G›da Mühendisli¤i tercihim oldu.
Ayr›ca burada bizi yönlendirmeye çok
öncelerden bafll›yorlar. Lise 1’den
bafllayarak her sene meslekler hakk›nda
bilgi veriyorlar. Önceki mezunlar veya
kendi mesle¤inde iyi olan insanlar geliyor.
Onlardan e p e y bilgi alabiliyorsunuz. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda
sosyal aktivitelere çok önem verildi¤ini
biliyoruz. Sen e¤itim gördü¤ün y›llar
boyunca bu anlamda neler yapt›n?
Bafllarda, 5-6 y›l kadar masa tenisi
oynad›m, bir y›l kadar piyano çald›m, 4-5
y›l da dans ettim. Pek çok fley yapt›m ama
bunlar en önemlileriydi. Hocalar›m›z
kendi isteklerimiz do¤rultusunda bizi
yönlendiriyor. 

Baflar›n›n ölçütü kesin olmasa da sen,
baflar›l› bir ö¤renci olmak için genel
olarak ne yapmak gerekti¤ini
düflünüyorsun? Okul birincisi olmak
çok önemli bir paye. Sen bunun için ne
yapt›n?
Yapmam gerekeni yapt›m asl›nda.
Sosyal hayat›mdan da vazgeçmedim,
zaten geçince de hayat›n anlam›
kalm›yor. Ö¤renmem gerekeni e¤itimim
s›ras›nda ö¤rendim. Onun d›fl›nda
verilen ödevi yapt›m. Ekstra pek bir fley
yapmad›m, son sene dershaneye gittim.
Her fleyi zaman›nda yapmak önemli.
Dersi ders s›ras›nda yapmak, e¤lence
zaman›nda e¤lenmek gerekir. Onu
tutturunca hem e¤itim anlam›nda
istedi¤iniz yere gelebiliyorsunuz, hem de
sosyal olaca¤›n›z zaman›n›z›
k›s›tlaman›z gerekmiyor. 

Darüflflafaka; bizim için baflka bir fley,
senin için bambaflka bir fley ifade
ediyor. Bundan sonras›nda Darüflflafaka
ile ba¤lar›n devam edecek mi? 
Kopartmaya çal›flsam bile olmayacak bir
fley. 9 y›l boyunca kald›¤›m bir yerden
nas›l kopar›m. ‹stesen de b›rakamazs›n. 

Darüflflafaka senin için ne ifade ediyor?
Bunlardan daha çok fley ifade ediyor.
Gözünüzü aç›yorsunuz ve buradas›n›z.
Hayat›n›z›n en önemli anlar›n› burada
geçiriyorsunuz. En önemli dostluklar›n›z
burada. Ö¤retmenlerle iliflkileriniz çok
farkl›, çok daha iyi. B›rak›n
ö¤retmenleri, hizmetlilerle de
kaynafl›yor, iyi iliflkiler kuruyorsunuz.
Sonuçta, bütün kazan›mlar›n›z› elde
etti¤iniz yer. 

Darüflflafaka Rezidanslar›nda kalan
üyelerle sohbet etme imkan›n oldu mu?
Bayramlarda gittik onlar› ziyaret
etmeye. Önceki mezunlar ya da burada
e¤itim vermifl kifliler var aralar›nda.
Onlar›n da Darüflflafaka hakk›ndaki
düflüncelerini duymak güzel oluyor.
Asl›nda yaflanan fleylerin, afla¤› yukar›
hep ayn› oldu¤unu görüyoruz. Bu
nedenle o kiflileri görmek bizim için
güzel oluyor. 

Darüflflafaka’ya ba¤›fl yapmak isteyen
kiflilere neler söylemek istersin?
Ba¤›fl yapmay› düflünenlerin mutlaka
gelip buray› görmelerini isterim.
‹nsanlar›n kesinlikle emekleri bofla
gitmiyor. Buradan mezun olan kiflilerin
bir yerlere geldi¤ini görmek bile onlar
için çok büyük bir keyif olacakt›r.

“Buraya 10 yafl›n›zda
geliyorsunuz ve tam da
kiflilik olarak flekil 
alaca¤›n›z ç a ¤ d a s › n › z.
Bu nedenle kiflili¤imize fl e k i l
veren Darüflflafaka’d›r. ”

Darüflflafaka Lisesi’ni okul birincisi olarak
tamamlayan Serhat Ural, Ege Üniversitesi G›da

Mühendisli¤i Bölümü’nü kazand›.



TAR‹HÇEM‹Z

Darüflflafaka bugüne kadar 7.0 0 0 ’ d e n
fazla çocu¤un, ilkö¤retim dördüncü
s›n›ftan liseyi bitirinceye kadar
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda
e¤itim görmesini, üniversiteye giderek
oradaki e¤itimlerinde de burs almalar›n›
sa¤lam›flt›r. 
Bir buçuk asra yak›n bir zamand›r
varl›¤›n› sürdüren kurum, tarihi boyu n c a ,
ülkenin gelifliminin bireylerin
geliflmesine paralel olaca¤›n›
özümseyerek “E¤itimde F›rsat Eflitli¤i”
ilkesini benimsemifltir. Ülkemizin dört bir

yan›ndan Darüflflafaka’ya gelen çocuklar,
bir yandan yabanc› dil a¤›rl›kl› kaliteli bir
e¤itim sürecinden geçerken, bir yandan
da sosyal alanda çok çeflitli faaliyetlerde
bulunarak ça¤›m›z›n gerektirdi¤i tüm
donan›m› kazanmaktad›rlar. 

Darüflflafaka, üstlendi¤i misyonla,
babalar›n› kaybetmifl ve olanaklar›
yetersiz olan çocuklar› gelece¤e
haz›rlamakta ve onlar›n birer Türk ayd›n›
olarak yetiflmelerini sa¤lamaktad›r.
D a r ü fl fl a f a k a; Darüflflafaka Cemiyeti,

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›,
Darüflflafakal›lar Derne¤i, Darüflflafaka
Spor Kulübü Derne¤i ile Darüflflafaka
R e z i d a n s l a r › (Yakac›k, Maltepe,
fienesenevler ve Urla), Maltepe Özel
Bak›m Ünitesi ve D a r ü fl fl a f a k a Ömran ve
Yahya Hamuluo¤lu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nden
o l u fl m a k t a d › r . Bu kurulufllar›n tümünün
ortak hedefi, destek veren kifli ve
kurulufllar›n katk›lar›yla daha fazla
çocu¤a daha kaliteli bir e¤itim için f›rsat
s a ¤ l a m a k t › r .

TAR‹HÇEM‹Z
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Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüflflafaka, maddi
olanaklar› yetersiz ve babas› hayatta olmayan çocuklara 1863 y›l›ndan bu yana kaliteli
bir e¤itim f›rsat› sunmaktad›r. Kuruldu¤u günden bugüne pek çok kifli ve kuruluflun
verdi¤i destekle varl›¤›n› sürdüren Darüflflafaka Cemiyeti, elde etti¤i gelir ile her y›l
800’ü aflk›n ö¤rencinin tam burslu ve yat›l› e¤itimini karfl›lamaktad›r. 

Dünden Bugüne Darüflflafaka

Y›l 1930... Darüflflafaka son s›n›f ö¤rencileri,
mekanik ö¤retmeni Mehmet ‹zzet Bey ile birlikte 

D a r ü fl fl a f a k a
Lisesi 

Fatih binas›

❮

1930-31 ders y›l›
mezunlar›n›n 9. s›n›ftayken
çekilmifl üniformal›
f o t o ¤ r a f l a r ›

❮

❮
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Köklü tarih: 
Darüflflafaka Cemiyeti
E¤itim alan›ndaki ilk sivil toplum hareketi
say›lan Darüflflafaka Cemiyeti, halk
çocuklar›n›n e¤itim ve ö¤retimine
yard›mc› olmak üzere 30 Mart 1863’te
Cemiyet-i Tedrisiye-i ‹slamiyye ad›yla
kurulmufltur. Cemiyet, kuruluflundan bu
yana çal›flmalar›yla sivil örgütlenmenin
özgün bir örne¤ini oluflturmufltur.
Osmanl› döneminde çok önemli bir yere
sahip olan Türk esnaflar›n›n, bat›l›
anlamdaki e¤itimden yoksun kalmas›,
halktan e¤itimli kimseleri böyle bir
hareketi bafllatmaya sevk etmifltir. Yusuf
Ziya Pafla önderli¤inde Gazi Ahmed
Muhtar Pafla, Vidinli Tevfik Pafla, Sak›zl›
Ahmed Esad Pafla ve Ali Nâki Efendi
taraf›ndan kurulan cemiyet,
Kapal›çarfl›’daki esnaf gençlerin e¤itimine
kaynak sa¤lamak amac›yla kurulmufltur. 
‹lk günden beri e¤itimde f›rsat efl i t l i ¤ i n i

benimseyerek, benzeri kurumlar›n üst
düzey ailelerin çocuklar› kabul etmesinin
aksine cemiyet, imkan› olmayan çocuklar›
gelece¤e kazand›rma misyonuyla hareket
etmifltir. Zaman içinde
dönemin ihtiyaçlar›na
yönelik e¤itim
programlar›n›n içeri¤i,
cemiyetin mekan› ve ismi
yenilense de
misyonundan taviz

vermeyerek bugünlere gelmifltir ve
1.000’i aflk›n üyesi ile beraber bugün,
yine e¤itimle çocuklar›n yaflamlar›n›n
de¤iflmesini sa¤lamaktad›r.

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›, bir hay›r
kurumu taraf›ndan aç›lan ilk özel okul
olarak 1873 y›l›ndan bu yana varl›¤›n›
sürdürmektedir. Babas› hayatta olmayan,
ailelerinin olanaks›zl›klar› nedeniyle iyi
e¤itim alma f›rsat› bulamayan çocuklara
ilkokul dördüncü s›n›ftan liseyi bitirinceye
kadar tam burslu ve yat›l›, ‹ngilizce
a¤›rl›kl› e¤itim vermektedir. Ülkemizin en
iyi ve en sayg›n e¤itim kurumlar› aras›nda
yer alan Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›’ndaki çocuklar›n tüm giderleri
Darüflflafaka Cemiyeti’ne yap›lan
ba¤›fllarla karfl›lanmaktad›r. 

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›, baflar› ve
ilklerle dolu köklü bir geçmifle sahiptir.
E¤itime ilk olarak 28 Haziran 1873’te
bafllad›¤› yeni okul binas›n›n mimarisi,
Dolmabahçe Sa r a y ›’n›n da mimar› olan
Ohannes’e aittir. O dönemde daha önce
hiçbir okul için yeni bina yapt›r›lmam›fl,
ya bir k›flla okula dönüfltürülmüfl ya da
eski bir konak okul olarak kullan›lm›flt›r.
Okulun inflas› devletten halka kadar
yayg›n bir ba¤›flla gerçeklefltirilmifltir. ‹lk
kez bir okul için bina infla edilmesinin
yan› s›ra, bu okulun mimarisinin k›z ve

erkek ö¤rencilerin bir arada okumas›na
olanak sa¤layacak flekilde tasarlanm›fl
olmas› dönemin koflullar› içinde dikkat
çekici bir yenilik hareketidir. Okulun ilk
y›llar›nda bu gaye gerçeklefltirilememifl
fakat zaman içinde okul, k›z erkek karma
sisteme kavuflmufltur.1994 y›l›na kadar
o k u l, bu binada e¤itimini sürdürmüfl,
daha sonra Maslak’taki yeni binas›na
t a fl › n m › fl t › r .

Kaliteli bir yaflamla gelece¤e 
›fl›k tu t u n
Maddi imkanlar› yeterli kimselerin bir
yandan kaliteli yaflam standartlar›nda
huzurlu bir flekilde yaflamalar›, d i ¤ e r
yandan da ülkesinin gelece¤ine ›fl›k

tutmalar›n› sa¤layan projelerden b i r i s i
olan Darüflflafaka Yakac›k Rezidans›
1997 y›l›nda hayata geçmifltir. Yakac›k’›n
ard›ndan 2003 y›l›nda Maltepe Özel Bak›m
Ü n i t e s i (Nursing Home), 2004 y›l›nda
Darüflflafaka Maltepe R e z i d a n s› ile Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 
2005 y›l›nda fienesenevler Rezidans›,
2007 y›l›nda ise ‹zmir’de bulunan 
Urla Rezidans› faaliyete girmifltir. Tüm
rezidanslarda ça¤dafl ve konforlu bir
ortamda 24 saat bak›m ve tedavi hizmeti
sunulmaktad›r. Hay›rsever vatandafllar ve
yak›nlar› sa¤l›kl› bir ortamda yaflamlar›n›
sürdürürken çocuklar›m›z›n e¤itimine de
katk› sa¤laman›n gururunu
t a fl › m a k t a d › r l a r .

Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar› ö¤rencilere
ça¤dafl e¤itimin tüm
olanaklar›n› sunuyor. 

Darüflflafaka 145
y›ll›k tarihi boyunca,
e¤itim alma f›rsat›
bulamayan çocuklara
e¤itimde f›rsat eflitli¤i
s a ¤ l a y a r a k
y a fl a m l a r › n › n
de¤iflmesine katk›da
b u l u n m u fl t u r .

❮ ❮



UZMAN GÖRÜfiÜ UZMAN GÖRÜfiÜ

Günümüzde orta yafllar›n› süren birçok
insan emekli olmak yerine ifl
de¤ifltiriyor ya da gönüllü çal›flmalara
kat›l›yor. 
Bundan iki y›l önce, 35 y›l›n› romatoloji
konusunda çal›flarak geçiren Russell
Labowitz, doktorluktan ayr›larak yaflam
boyu sürdürdü¤ü hayalini gerçe¤e
dönüfltürmeye karar verdi. Bir
dondurmac›da külahlara dondurma
koymak olan ilk iflinin tatl› an›lar› ile
flimdi de bir dondurma dükkan› açmak
istedi. Yeni ifline haz›rlanmak amac›yla
ünlü bir aflç›l›k okulunda befl günlük bir
dondurma yap›m› kursuna kat›ld› ve iflin
uzmanlar›na dan›flmak için epeyce yol
kat etti. On sekiz ay u¤raflt›ktan ve
300.000 dolar harcad›ktan sonra 64
yafl›ndaki Labowitz bugünlerde A¤ustos
ay› bafl›nda gerçeklefltirece¤i büyük
aç›l›fl için haz›rlan›yor ve duygular›n›,
“Doktorluktan tümüyle farkl› bir ifl
yapmak için hevesleniyorum” fleklinde
dile getiriyor. 
Birçok kifli için “emeklilik” döneminde
çal›flmak; uzun zamand›r yapt›¤›
mesle¤ini sürdürmek, ancak daha k›sa
çal›flma saatleri ve daha esnek bir
program ile çal›flabilmek anlam›na
gelir. Ne var ki ileri yafllarda kariyer
de¤ifltiren kifliler iflin kolay›na
kaçmamakta ve önceki ifllerindeki
kadar ya da daha fazla çal›flmay› göze
almaktad›rlar. Yak›n geçmiflte Merrill
Lynch taraf›ndan 3.000'i aflk›n çal›flan
aras›nda gerçeklefltirilen bir emeklilik
anketine göre ABD'de emeklilik yafl›na
yaklaflmakta olan kiflilerin yüzde 83'ü
çal›flmaya devam etmek, bunlar›n yüzde
56's› ise yeni bir ifl yapmak istediklerini
belirtmifltir. Birço¤u da yeni ifllerinin
toplumsal hizmetler alan›nda olaca¤›n›
eklemifltir. 
Kariyer de¤ifliklikleri her zaman göz
korkutur; ancak orta yafllarda bunun
daha da ürkütücü oldu¤u söylenebilir.
‹flinin uzman› birçok profesyonel,

üniversiteden mezun oldu¤unda
yaflad›¤› “fiimdi ne yapaca¤›m?”
kayg›s›n› bir kez daha yaflamak
istememektedir. Oysa, University of
Maryland'dan emekli profesör Nancy
Schlossberg'e göre, “E¤er önünüzde
hâlâ planlaman›z gereken ve bir fleyler
yapabilece¤iniz y›llar oldu¤u görüflünü
benimserseniz kariyer de¤iflikli¤i çok
heyecan verici olabilir” diyor. 
Bunu akl›n›zdan ç›karmadan ataca¤›n›z
ilk ve en önemli ad›m, bu de¤iflimi
gerçeklefltirmek için yeterince zaman
ay›rmakt›r. Yarat›c› emeklilik
konusunda çal›flmalar yapan Ronald
Manheimer, “‹stedi¤imiz de¤iflikli¤in

kendili¤inden gerçekleflmesi iyi olurdu
ama ifller böyle yürümez” diyor. Örne¤in
Liliane Ford Kates'in zaman›n› nas›l
de¤erlendirmek istedi¤ine karar
vermesi bir y›l sürmüfltü. Bundan üç y›l
önce 67 yafl›nda iken 25 y›ld›r yönetti¤i
insan kaynaklar› flirketini b›rakmak
istedi¤ine karar vermiflti. Ancak, emekli
olmak istemedi¤inden emindi. 
Kates, 50 yafl üzerindeki kad›nlar›n
oluflturdu¤u bir paylafl›m 
grubu olan Transition Network'e kat›ld›
ve kariyer de¤iflikli¤i konulu
konferanslar izledi. Bu konferanslar›n
konuflmac›lar›ndan biri ve Don't Retire,
Rewire! adl› kitab›n yazar› olan Jeri
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Sedlar, Kates'i gerçekten ne yapmay›
sevdi¤i, nas›l bir çal›flma düzeni arzu
etti¤i ve ifl dünyas›nda kalmay› niçin
istedi¤i konular›nda birçok soru
sormaya teflvik etti. ‹ki çocu¤u ve üç
torunu olan Kates insanlara yard›m
etmek ve fiziksel aç›dan iyi ve sa¤l›kl›
olmak istedi¤ini keflfettikten sonra özel
antrenörlük sertifikas› almak için
çal›flmaya bafllad›. Marymount
Manhattan College'da iki y›ll›k bir
e¤itime devam etti ve American Council
on Exercise taraf›ndan verilen evde
çal›flma program›n› tamamlad›.

Ne yapmak istedi¤inize 
iliflkin üç liste yap›n
Ne yapmak istedi¤inizi keflfetmeye
yönelik sorular sormak ve yan›tlar›n›
bulmak oldukça zaman›n›z› alacakt›r.
Konu ile ilgili çal›flmalar yapan Ken
Dychtwald, The Power Years adl› yeni
kitab›nda üç liste yapman›z› öneriyor:
‹lk olarak bugüne kadar ücretli ve
gönüllü olarak yapt›¤›n›z her ifli yaz›n.
Hiçbir ifli atlamay›n. Her bir iflin alt›na
da o iflin en sevdi¤iniz ve size en çok
kiflisel tatmin sa¤layan yönlerini yaz›n.
‹kinci olarak zorunlu harcamalar›n›z
d›fl›nda kalan paran›z› nas›l
harcad›¤›n›z›n listesini yap›n; çünkü bu,
öncelikleriniz için iyi bir gösterge
olabilir. 
Son olarak geriye dönüp yaflam›n›za
bak›n; ev kiras›n›n ödenmesi ya da
çocuklar›n okul giderlerinin
karfl›lanmas› gibi günlük yaflam›n
zorunluluklar› karfl›s›nda vazgeçilmifl
tüm hayallerinizi düflünün. Bu listeler
size yeni bir kariyer oluflturman›zda;
tutkunuzun ne oldu¤unu bulman›zda ve
onun peflinden gitmenizde yard›mc›
olabilir. 

Avukatl›ktan kilise görevlisi olmaya
giden yol
Avukatl›ktan kilise görevlili¤ine geçifl
yapan Preston Moore'un da keflfetti¤i
buydu. 56 yafl›ndaki Moore otuz y›l
boyunca bir hukuk firmas›nda yürüttü¤ü
avukatl›k görevini çok seviyordu. “Ama”
diyor, “art›k kendimi kan›tlam›flt›m ve
bir dava daha kazanman›n bana bir fley
katmad›¤›n› fark etmeye bafllam›flt›m.”
Moore bundan befl y›l önce firman›n
ortakl›¤›ndan ayr›ld› ama para

kazanmak amac›yla yar› zamanl› olarak
dan›flmanl›k yapmaya bafllad›. fiimdi ise
Aral›k ay›nda bir din okulundaki üç y›ll›k
seminer program›n› tamamlam›fl olacak
ve yine din görevlisi olma yolunda
çal›flmalar yapan efli ile birlikte nerede
ifl bulurlarsa oraya yerleflmek
istediklerini belirtiyor. 
Ford Kates ve Moore gibi emeklili¤i
yaklaflan pek çok kifli yeni kariyerlerine
bafllamak amac›yla okula dönüyor.
Ayr›ca bu tür ö¤rencilerine ifl
deneyimleri nedeniyle kredi vermeye
haz›r okullar da var. Böylece e¤itim
giderleriniz hafifleyebiliyor. ‹nternet
üzerindeki programlar da yeni
akademik unvanlar almak isteyenler
için maliyeti düflük ve esnek seçenekler
oluflturuyor. 
Y›llar içinde gelifltirdikleri becerilerini
farkl› ortamlara aktaranlar› da
görüyoruz. Joyce Roché 25 y›l›n› ifl
dünyas›nda geçirdi ve son olarak da saç
ürünleri üreten bir kurulufl olan Carson
Products'›n CEO'lu¤unu yapt›. 58
yafl›ndaki Roché, yararl› becerilerinin
oldu¤unu biliyordu ve bunlar› güçlü bir
toplumsal hizmet anlay›fl›na sahip bir
kuruluflta kullanma zaman›n›n gelmifl
oldu¤una karar verdi. Bu konu ile ilgili
olarak “Kâr amac› gütmeyen
kurulufllar›n yönetim kurullar›nda görev
yapm›flt›m ama gerçekten ifle
yarad›¤›m› hiç hissetmemifltim” diyor.
Güçlü ifl iliflkileri sayesinde bundan befl
y›l önce özellikle düflük gelir
gurubundaki ailelerin k›z çocuklar›n›n
e¤itimlerine yard›mc› olmay› amaç
edinmifl, kâr amac› gütmeyen bir
kurulufl olan Girls Inc.’›n CEO'lu¤unu
üstlendi. “Bu, bugüne kadar yapt›¤›m
herhalde en zor ama en tatmin edici ifl”
diyor. Ayr›ca Carson Products'taki
görevinden önce yaflamakta oldu¤u New
York'a dönmüfl olmaktan da mutluydu.

S›f›rdan bafllamaya 
haz›r m›s›n›z?
Ancak bir kariyer de¤iflikli¤i yapmak
bazen de s›f›rdan bafllamak anlam›na
gelebilir. 60 yafl›ndaki David Morgan,
bilgisayar analisti ve sonra da otel
sahibi olarak çal›flm›fl ve 12 y›l önce
emekli olmufltur. Ne var ki bahçe ile
u¤raflmak, beyzbol oynamak zamanla
s›k›c› olmaya bafllad›¤› için Morgan

yak›n bir geçmiflte ifle dönmeye karar
vermifl ve BMW, Volvo ve Mercedes-
Benz araçlar satan bir bayide sat›fl
eleman› olarak çal›flmaya bafllam›flt›r.
Daha önceleri kendisi BMW ve Volvo
arabalara sahip olan Morgan, “Hiç bu
kadar afla¤›lara inmemifltim” diyor. Bu
ifle de gazetedeki ifl ilan›n› gördü¤ünde
bir anl›k bir hevesin sonucu olarak
baflvurmufl ve kabul edilmifl. Yine de
haftada 40 saat çal›flt›¤› iflini seviyor.
“Beynim çal›fl›yor ve fiziksel aç›dan da
egzersiz yapm›fl oluyorum” diyor.
Geçenlerde üç gün içinde dört araba
satm›fl. Siz de bir sonraki hamlenizi
düflünürken, iflgücü arz›n›n azalmas›n›n
beklendi¤i ve yafl›n›z›n sorun
yaratmayaca¤› alanlar› araflt›r›n.
Toplum, daha ileri yafllardaki insanlar›n
eme¤ine giderek daha fazla gereksinim
duymaya bafllad›kça becerilerinizi
hoflunuza gidecek, anlaml› ifllerde
de¤erlendirmek için daha iyi bir zaman
olmayacakt›r. 
Toddi Gutner ödüllü bir gazeteci olup
yaz›l› bas›n, televizyon, radyo ve internet
ortam›nda finans piyasalar›,
gayrimenkul, emeklilik sorunlar›, küçük
iflletmeler, ifl dünyas›nda kad›nlar ve
baflka konularda yaz›lar yazmaktad›r
Wall Street Journal'da kariyer ile ilgili
yaz›lar› yay›nlanmaktad›r.

Toddi Gutner

Personel Excellence 

dergisinden al›nm›flt›r.

Çal›flmaya devam etmek
istedi¤inizde…

Yaflam›n›za iliflkin 
önemli bir karar

vermeniz gerekti¤inde
yapman›z gereken ilk

fley, ne istedi¤inize 
tüm netli¤iyle karar

vermenizdir. 
‹leri yafllarda al›nan

kararlarda ne
istemedi¤inizi daha 
iyi bilece¤inizden 

ifliniz daha da kolay
o l a c a k t › r .
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T ü r k i y e ’ d e ve dü n y a d a
son üç ayda neler oldu?

verilen ‹ngiltere'de, 17-20 yafl aras›ndaki sürücülerin az da
olsa alkollü olarak direksiyon bafl›na geçmesinin
yasaklanmas› planlan›yor.

Türkiye’de A¤ustos’08

• TRT arflivleri Kalan'la gün ›fl›¤›na ç›k›yor. 1964'te ticaret
siciline tacir olarak kaydedilen TRT kuruluflundan 44 y›l sonra
tarihi bir anlaflma yapt›.

• Alt›n Portakal'›n Jüri Baflkan› Tuncel Kurtiz. 10 -19 Ekim
2008 tarihlerinde gerçeklefltirilecek 45 Antalya Alt›n Portakal
Film Festivali'nin ödüllerini Tuncel Kurtiz baflkanl›¤›ndaki 9
kiflilik jüri belirleyecek.

• Enerjiye 50 milyar Dolar gidecek. Devlet Bakan› fiimflek
y›l›n ilk yar›s›nda 25 milyar Dolar olan enerji ithalat›n›n y›l
sonunda 50 milyar Dolara ulaflabilece¤ini söyledi.

• 7. 7'lik depremde 90 bin can kayb› olur. Bilim adamlar›
depremlere karfl› haz›rl›klar› yönlendirmek amac›yla ‹stanbul
için bir deprem senaryosu paketi daha haz›rlad›. Gelifltirilen 
4 farkl› deprem senaryosuna göre en büyük deprem
gerçekleflirse 70 ila 90 bin can kayb› olacak.

• Ay de¤il sanki bak›r bir tepsi.
Ay'›n bak›r rengine büründü¤ü
“Parçal› Ay Tutulmas›”
gerçekleflti. Türkiye'den ç›plak
gözle izlenebilen tutulma, 16
A¤ustos’ta 21.24’te bafllad› ve
00.10’da tam tutulma yafland›.

• Uluslararas› likidite konjonktüründeki
bozulmalara ra¤men Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i
YASED bu y›l için daha önceden koydu¤u 15 milyar dolarl›k
do¤rudan yabanc› sermaye girifli tahmininin hâlâ
gerçeklefltirilebilir oldu¤unu aç›klad›.

• Olimpiyatlarda Türk havas›. Tarihin en yüksek kat›l›ml›
olimpiyat oyunlar› muhteflem bir törenle bafllad›. Resmi
geçitte Türk bayra¤›n› milli güreflçimiz Mehmet Özal tafl›rken
Türk sporcular flölene parmak fl›klatarak efllik etti.

• Satranç tak›m›m›z dünya flampiyonu. Bu y›l Singapur'da
dördüncüsü düzenlenen “Okullararas› Dünya Satranç
fiampiyonas›”nda 6 kiflilik Türk Milli Tak›m› büyük baflar›ya
imza atarak flampiyon oldu.

Dünyada A¤ustos’08

• Pervez Müflerref istifa etti. Pakistan hükümetinin istifa için
iki gün süre tan›d›¤› Devlet Baflkan› Pervez Müflerref yapt›¤›
ulusa seslenifl konuflmas›nda görevinden ayr›ld›¤›n› aç›klad›.

• Phelps'ten tarihi rekor. 2008 Pekin Olimpiyatlar›'nda su
küpündeki son yar›fllarda ABD’li yüzücü Michael Phelps ad›n›
tarihin efsaneleri aras›na yazd›rd›.

• Çin ekonomisine Pekin 2008 dopingi... Pekin 2008, 43 milyar
dolarl›k yat›r›mla flimdiye kadar en çok yat›r›m yap›lan
olimpiyat oldu. Çin, olimpiyatlardan bu yat›r›m›n iki kat›ndan
biraz fazla, 87 milyar Dolarl›k bir getiri bekliyor.

• 63. y›l›nda Hiroflima kurbanlar› an›l›yor. Bugün dünya
tarihinde savaflta yaln›zca Japonya’da kullan›lan atom
bombas›n›n Hiroflima kentine at›l›fl›n›n 63. y›ldönümü atom
bombas› sonucu yaflam›n› yitirenler, düzenlenen çeflitli
törenlerle an›l›rken nükleer silaha sahip ülkelere de ça¤r›
yap›ld›.

Son üç ayd›r Türkiye’de ve dünyada, yaz›n kavurucu s›caklar› ile birlikte son derece hareketli
günler yafland›. Yaz›n tatil atmosferine al›fl›k olan gündem, son üç ayda yaz atmosferinden
s›yr›l›p yo¤un bir havaya büründü.  

Türkiye’de Haziran ‘08

• Devlet Planlama Teflkilat›'n›n yay›nlad›¤› "Türkiye'de ‹ç
Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri 1965-2000" raporuna
göre, 1965-2000 döneminde 21.1 milyon kifli yaflad›¤› yeri terk
ederek baflka bir ile göçtü.

• Metrobüs seferlerinde hedef 30 saniyede bir sefer yapmak.
‹ETT, metrobüs hatt›nda çal›flt›r›lmak üzere Hollanda'dan
getirilecek lastik tekerlekli araçlar›n ilk etapta 5'ini kullan›ma
sokmay›, sefer aral›¤›n› da otuz saniyeye çekmeyi hedefliyor.

• Marmaray'a 3.3 milyar Dolar
kaynak geldi. Gebze-Haydarpafla
ve Sirkeci-Halkal› banliyö
hatlar›n›n iyilefltirilmesi iflinin
finansman›na yönelik olarak
CEB'den 217 milyon Euro kredi
sa¤land›. Böylece Marmaray
Projesi için yaklafl›k 3.3 milyar
Dolar tutar›nda finansman
sa¤land›.

• ‹stanbul Kitap Fuar› haz›rl›klar› sürüyor. “1968: 40 Y›l Önce
40 Y›l Sonra” temas›yla bu y›l kap›lar›n› 27. kez açacak olan
‹stanbul Kitap Fuar›'n›n “Onur Yazar›” Füruzan olarak
belirlendi.

Dünya’da Haziran’08

• Mandela 90 yafl›nda terör listesinden ç›kar›ld›. Amerikan
Senatosu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet
baflkan› olan 90 yafl›ndaki Nelson Mandela'y› ABD'nin kara
terör listesinden ç›kard›

•  ABD'nin Irak savafl›ndaki bafll›ca müttefiklerinden
Avustralya da ülkedeki askerlerini çekiyor.

• Nepal'in eski kral› Gyanendra, ülkedeki 239 y›ll›k monarfliye
son verilmesinin ard›ndan saray› sessiz biçimde terk etmeyi

ve s›radan bir vatandafl olarak yaflamay› kabul etti.

Türkiye’de Temmuz’08

• 2015'e kadar ayd›nlatma bedelini Hazine karfl›layacak.
Sokak ve caddelerin ayd›nlatma giderlerinin elektrik
faturalar›na yans›t›lmas›ndan flimdilik vazgeçildi. Bu giderler,
1 Ocak 2009 ile 31 Aral›k 2015 tarihleri aras›nda Hazine'den
karfl›lanacak.

• ‹SK‹ tasarruf önerileri broflürü haz›rlad›. 138 günlük suyu
kalan ‹stanbul'da, su tasarrufu bu yaz istenen boyutta
yap›lam›yor. Kenti susuz b›rakmamak için birçok proje
üzerinde çal›flan ‹SK‹, öncelikle su tasarrufu yap›lmas›

gerekti¤ini vurguluyor.

Dünya’da Temmuz’08

• Uluslararas› Uzay ‹stasyonu'nun (UU‹) iki Rus kozmonotu,
‹stasyon'a kenetlenen Soyuz uzay
arac›n› incelemek üzere 
11 Temmuz gece yar›s› uzaya
ç›kt›lar.

• Çin ve Rusya aras›nda
imzalanan “ek protokolle”
40 y›ld›r devam eden s›n›r
sorunu çözüldü.

• Sürücülerin belirli bir
miktara kadar alkol alm›fl
halde araç kullanmalar›na izin
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Klasik Otomobil Galerisi Pafla’y›
dünden bugüne anlatman›z› istersek
bize neler söyleyebilirsiniz?
Klasik Otomobil Sat›fl ve Kiralama
üzerine hizmet veren Pafla, 1994 y›l›nda
kuruldu. Ancak yap›lanma sürecinin
temelleri 80’lerde babam Halit
Çapalar’›n otomotiv tamiriyle ilgilendi¤i
y›llarda at›ld›. Kendisinin ve amcam›n
klasik otomobillere geçmiflten bu yana
özel bir ilgisi vard›r. Hatta belli bir
dönem babam ve amcam, yurt d›fl›ndan
gelen devlet adamlar›n› karfl›lamak için
klasik otomobil kiralama hizmeti
vermifller. K›sacas› Pafla, arabalarla
olan yak›n ilgimiz ve edindi¤imiz
deneyimlerden ald›¤›m›z güçle 
kuruldu.

Bir otomobilin “klasik” olarak
nitelendirilebilmesi için hangi
özellikleri tafl›mas› gerekir? 
Normal flartlarda dünya literatüründe
1974 y›l› ve öncesinde üretilen
modeller, klasik kapsam›nda
de¤erlendiriliyor. Ancak bana göre bu
yaln›zca zaman faktörüyle ölçülebilecek
bir fley de¤il. Belli bir zaman› aflm›fl her
araba, klasik olarak de¤erlendirilemez.
Bu tan›m kapsam›na al›nmas› için o
ülkenin de¤erlerine, al›flkanl›klar›na,
yaflam tarz›na, kullan›m alan›na ve

flekline, yaratt›¤› al›flkanl›¤a göre bir iz
b›rakm›fl olmas› gerekir. ‹flte bu
noktada bir otomobil klasikleflir.
Örne¤in Ford, 1965 y›l›nda Ford Galaksi
ve Ford Mustang olmak üzere iki model
ç›kard›. Ancak Ford Mustang üretildi¤i
dönemde pek çok özelli¤iyle, inan›lmaz
talep gördü ve bu ilgi onu 2000’li
y›llarda da klasik yapt›. 

Klasik otomobil sat›fl› belli bir
kullan›c›ya hitap ediyor. Bu e¤ilimin
iflinize yans›malar› nas›l oluyor? 
Bizim iflimiz, elbetteki günümüz
modellerin sat›fl›n› gerçeklefltiren
galericilikten çok daha farkl›. Biz ayn›
zamanda bir nevi dan›flmanl›k hizmeti
de veriyoruz. Alan kifliyi, satan kifliyi ve
otomobili eflit ölçülerde korumak
durumunday›z. Bizden hizmet almak
isteyen bir klasik otomobil kullan›c›s›n›
ya da koleksiyonerleri; otomobilin
Türkiye ve dünya ölçe¤indeki de¤eri,
dünyadaki üretimi gibi kilit noktalar
hakk›nda bilgilendiriyoruz. Bunun
d›fl›nda, yurt d›fl›ndan getirme maliyeti,
araban›n performans› vb. detaylar› da
kendileriyle paylafl›yoruz. Çünkü klasik
araba sadece markas›na ve modeline
bakarak de¤il; d›fl görünümü, ruhsat›,
orijinal motor flase numaralar›,
otomobilin üretim tarihi, yap›m

özellikleri, kullan›m› ve ilk elden olup 
olmamas› gibi detaylar› da dikkate
alarak de¤erlendirilir. 

Çok h›zl› ilerleyen otomobil endüstrisi,
kullan›c›lara gerek model gerekse
maddi aç›dan çok cazip koflullar
sunuyor. Ancak belli bir grup, bütün
bunlara ra¤men klasik otomobili tercih
ediyor. Bu durumu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 
Bu e¤ilim, özellikle koleksiyonerlerde
çok belirgin. Durumu, geçmifle bir
yolculuk olarak nitelendirebiliriz. fiöyle
ki: Geçmifli sat›n alamay›z ama
geçmiflteki ibareleri sat›n alabiliriz. Bu
bazen bir tak›, bir aksesuar ya da araba
olabilir. Bunlar, geçmifli hat›rlatan ve
nostaljiyi hissettiren detaylard›r.

Tercihini klasik arabadan yana
kullanmak ya da klasik otomobil
koleksiyonu yapmak isteyenlere
önerileriniz neler?
Her fleyden önce ister koleksiyonunu
yapmak, ister kullanmak amac›yla
al›nm›fl olsun klasik otomobillerin
mutlaka bir bak›m hizmeti almas›
gerekir. E¤er müze mant›¤›yla al›nd›ysa
arac›n d›fl görünümünü muhafaza
edecek nitelikte bir garaj ya da alan
sa¤lanmal›d›r. 

Koleksiyonerlerin baz›lar› yaln›zca müze
mant›¤› ile klasik araç almaz. E¤er araç
kullan›lacaksa bu tam bak›m hizmeti
kapsam›nda periyodik olarak çal›flt›r›l›r,
turlar› att›r›l›r. Bu performans için flart.
‹flleyen demir daima ›fl›ldar
çünkü. Otomobil çal›flt›r›ld›¤›
müddetçe hareket kabiliyeti,
ya¤lar›, mekanik
aksam› k›sacas›
performans›
korunur. 

Geçmifle yolculuk yapmak isteyenlerin tercihi olan, tarz yaratan, ayr›cal›¤›yla düne ve
bugüne damgas›n› vuran klasik otomobilleri, Pafla Klasik Otomobil’in sahibi F›rat Çapalar,
Rezidans okuyucular› için anlatt›.

Yolculuk ge ç m i fl e !

Pafla Klasik Otomobil Galerisi
Piyale Pafla Bulvar› ‹plikçi Dura¤› No: 1 Kas›mpafla-‹STANBUL



Minyatür sizin hayat›n›za nas›l girdi?
Minyatürle nas›l ve ne zaman
tan›flt›n›z?
Minyatür benim hayat›ma lise
ça¤lar›nda girdi. 16-17 yafllar›mda
minyatür ile tan›flt›m. Profesör Süheyl
Ünver’in Cerrahpafla T›p Tarihi
Enstitüsü’nde ders almaya bafllad›m.
Bu, benim hayat›m›n ilk gerçe¤iydi. Ne
yapmak istedi¤ime karar verdi¤im ilk
olayd›. ‹yi ki de tan›flm›fl›m ve bu
flanst›r. Bir yerde hayat›n›n istikametini
bulmak da bir flanst›r. Her zaman
aya¤›n›za gelmez. Ben çok flansl› bir
çocuktum o zaman ve hâlâ da o flans›m›
tafl›d›¤›ma inan›yorum. ‹smimden dolay›
tafl›yorum, do¤du¤um aydan (Nisan)
dolay› tafl›yorum. Dünyaya çok olumlu
bakmamdan dolay›, öyle bir yarad›l›fl›m
oldu¤undan dolay› çok flansl›y›m.
‹stanbul kültürü ayr›d›r; ‹stanbullu gibi
yaflamak, ‹stanbullu gibi olmak. Sonra
kendi kültürünüze ait Selçuklu’dan,
Uygur’dan Osmanl›’dan bu yana, bu
topraklarda yaflanan kültürler üzerine
Süheyl Hoca’dan ald›¤›m dersler
e¤itimimin bafllang›c›d›r. Bir genç k›z
için bu çok önemli. Resim e¤itimi
almama ra¤men minyatürde karar
k›ld›m. Henüz üniversiteye girmeden
önce minyatüre bafllad›m ve Kültür
Bakanl›¤›’n›n ö¤retim görevlisi oldum. 
O y›llara kadar geleneksel Türk
sanatlar› bölümleri üniversitelerden
kald›r›lm›flt›. Süheyl Hoca, bunun tekrar
gündeme gelmesi için öncülük etti. Özal
döneminde, 1980’lerin sonunda
üniversitelerde geleneksel el sanatlar›,
minyatür, tezhip, hal›, çini gibi
bölümlerin aç›lmas›yla Türkiye’de bu
sanatlar›n e¤itim süreci tekrar
bafllam›flt›r. 

Japonya’ya gidip e¤itim ald›¤›n›z›
biliyoruz. Bize orada ald›¤›n›z
e¤itimden söz eder misiniz?
Üniversite y›llar›m›n bitti¤i s›rada
Japonya’dan bir burs geldi ve ben, o
zaman Topkap› Saray›’nda görevliydim,
minyatür e¤itimi veriyordum. 1979-80
y›llar›nda geleneksel sanatlarla ilgili
e¤itim üniversitelerde yok ve
Japonya’daki okul, geleneksel resim
e¤itimi alm›fl birini alacakt›. Ve böyle
biri yok, düflünebiliyor musunuz? Ne
kadar ac› fleyler yafland› Türkiye’de.
A¤›r fleyler bunlar esas›nda. fiimdi
bak›yorum da kimse fark›nda de¤il
bunlar›n, neler yaflan›p yaflanmad›¤›n›n.
Belki de Türkiye’nin baz› manevi
de¤erlerini kaybetmesinin sebebi
bunlard›r. Baz› fleylerde çok geç kal›nd›.
Siyasetin alet edilmesi, sanat ve kültüre
a¤›r yaralar açt›. Gelene¤i olmayan bir
toplumun gelece¤i de olmaz. Ben bunun
iddias› içindeyim. 

Kültür politikam›z›n eksikli¤inden mi
kaynaklan›yor?
Mesela Kültür Bakanlar›n›n
de¤iflmemesi gerekiyor bence. Kültür
Bakan›’n›n siyaseti olmamal›. Öyle de¤il
mi? Bir ö¤retim görevlisi, bir tarih
profesörü, bir arkeolo¤un Kültür Bakan›
olmas› gerekti¤i inanc›nday›m ben.
Örne¤in ‹lber Ortayl› çok geç de olsa
Topkap› Saray›’n›n baflkan› oldu. Prestij
baflkan çok önemli. Siyasette gidifl
gelifller nedeniyle bizim bütün dünya
konjonktürü üzerindeki politikam›z,
görgümüz, asaletimiz, her fleyimiz
sars›l›veriyor. Do¤ru düzgün bir kültür
projeniz, politikan›z varsa sizi kimse
y›kamaz. Sizi siyasetle bile y›kamazlar. 

Türk toplumu minyatür sanat›n›n
yeterince fark›nda m› sizce?
Hay›r, de¤il. Nereden fark›nda olsun. Bu
e¤itim verilmiyor ki. ‹lkokuldan itibaren
verilmesi gereken bir sanat tarihi dersi
olmal› Türkiye’de. Sanat tarihiyle aç›k
hava müzesi olan bir ülkede yafl›yoruz.
B›rak›n minyatür sanat›n›, bu topra¤›n
üzerinde hangi dönemler yaflanm›fl,
hangi dönemlere ait eserler mevcut ve
biz 20. yüzy›lda nas›l bir kültür politikas›
içerisindeyiz diye kime sorarsan›z
sorun, hiç kimse bunun fark›nda de¤il.
Ne ilkokulda, ne ortaokulda ne de
lisede sanat tarihi dersi var. Tarih dersi
içerisinde sanat tarihi biraz okutuluyor.
O da Rönesans sanat›. ‹talya’daki
bazilikalar, kiliseler üzerine bir e¤itim

al›n›yor; bir de Osmanl› sanat›ndan
birkaç cami örne¤i ve bitiyor orada.
Böyle bir fley olabilir mi? Olamaz de¤il
mi? Ne kadar yanl›fl bir politika
izleniyor. Türkiye’de sanat tarihi
e¤itiminin mecburi ders olmas›
gerekiyor. Üniversitede Sanat Tarihi
Bölümü’ne giren ö¤renci ifl bulam›yor.
Minyatür için de “Aman bofl ver Allah
aflk›na, öyle küçük küçük adamlar” veya
“Minyatür mü, ay çok fena” diyorlar.
Niye? Bilmedi¤i için. Bilmedi¤iniz fleyi
be¤enmezsiniz, sevmezsiniz, fark etmek
istemezsiniz. Minyatür, o dönemin
dokümanter resim sanat›. Ça¤dafl
resmin yahut Avrupa resminin çok
ötesinde. Dönemin yap›lar›ndan,
do¤as›ndan, festivallerinden, yaflanan
olaylar›ndan tutun yaflam biçimine,
kitaplar›na kadar yaz›lm›fl ve sultana
sunulan bir dokümanter eser. Bunlar›n
her biri yazma eser. Osmanl› saray

nakkaflhanesinde yüzlerce insan›n
çal›flarak yaratt›¤› kitaplar bunlar, el
yazmalar›. Matemati¤i, sosyolojisi,
felsefesi, halk kitaplar› bile var. Bu
flimdi sanat de¤il mi? Avrupal›
ressamlar, Do¤u resminden çok
etkilenmifl. Ama biz, kendi sanat›m›zdan
hiçbir zaman etkilenmedik. Hiçbir
zaman bu e¤itim verilmedi¤i için Türk
resim tarihinde, birkaç kiflinin haricinde
minyatürle ilgili araflt›rma yapan
sanatç› olmam›flt›r. Çünkü be¤enilmez,
istenmez. Ve gerici tabiri kullan›l›r
minyatür ve süsleme sanatlar› için. 

Burada resim anlay›fl›ndaki fark söz
konusu, öyle de¤il mi?
Do¤u sanat›, Do¤u resmi dünya
klasikleri aras›nda bence birinci. Do¤u
resminde siz; resmin içine girersiniz,
ziyaret edersiniz, o resmin bir parças›
olursunuz. Ama Bat› resminde
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Minyatür sanat›n›n usta eli
Günseli Kato
‹lkokuldan itibaren verilmesi gereken bir sanat tarihi dersi olmal› Türkiye’de. Sanat tarihiyle
aç›k hava müzesi olan bir ülkede yafl›yoruz. B›rak›n minyatür sanat›n›, bu topra¤›n üzerinde
hangi dönemler yaflanm›fl, hangi dönemlere ait eserler mevcut ve biz 20. yüzy›lda nas›l bir
kültür politikas› içerisindeyiz diye kime sorarsan›z sorun, hiç kimse bunun fark›nda de¤il.

“Gelene¤i olmayan bir toplumun gelece¤i de olmaz. Ben bunun iddias› içindeyim.”
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çerçevenin içerisine giremezsiniz,
çerçevenin d›fl›nda kal›r ve
seyredersiniz. Do¤u resmi hiç bitmeyen
bir resimdir. Gözünüz takip eder, onu
daha da büyütür; daha yüksek bir
imajinasyon, hayalinizin üstünde bir
resim tarz›d›r. Bat› resmi, olan
foto¤raf›n t›pk›s›n› vermifltir ve
perspektifi vard›r. Zaten siz o resmi
görüyorsunuzdur. Ama minyatürde
görmedi¤iniz bir hayali yap›yorsunuz.
Mohaç Meydan Savafl›’n› bir tek sayfa
üzerine, A4 boyutunda veya daha da
küçük bir sayfa üzerine yüzlerce at›,
k›l›ç kalkanlar›yla iki ordunun
çarp›flmas›n› resimleyebiliyorsunuz
minyatürde. Bu nas›l bir hayal gücü?
Bir at resmi yapmak, akademi e¤itimi
alsan›z bile hiç kolay de¤ildir. Ama
minyatürde bir sayfan›n üstüne yüzlerce
at› resmediyorsunuz. Bunlar; insan üstü
kabiliyet, Osmanl› sultan›na ve Tanr›’ya
olan aflkla yap›lm›fl resimlerdir. Tabii
Rönesans’ta da görüyoruz dini resimleri
ama minyatür çok daha a¤›r, dehfletli,
fantastik, muhteflem bir resim koludur.

Yeni projelerinizden söz eder misiniz?
Bu yaz, uluslararas› kültür ve sanat
politikas› üzerine planlanm›fl projeler
yap›yorum Zeynep Kazanc›gil ile
birlikte. Türk kültürünü, Türk sanat›n›
tan›tmak ve dünyaya yaymak amac›yla
çal›flan kurumlar da var. Ama ben,
bugüne kadar bir kurumla ifl yapmad›m,
hep bireysel çal›flt›m. 2009, Fransa’da
Türk y›l› ve Türkiye’de de Japon y›l›.
2010’da ‹stanbul, dünya baflkenti. Bir de
Yunanistan’da büyük bir gösteri ve sergi

haz›rlamak için teklif ald›m. Bunlar›n
hepsi arka arkaya geliyor,
haz›rlan›yorum. Önümüzdeki y›l 20
Ekim’de Ç›ra¤an Saray›’nda ‹pek Yolu
temal› bir flov ve sergim olacak. Hal›
tasar›mlar› yapt›m bu flov için ve flu
anda Nepal’de bu hal›lar dokunuyor.
Aral›k ay›nda Ankara’da bir sergim var.
Dünyan›n en büyük teknelerinden birisi
Tuzla’da yap›l›yor ve ben de içini
resimliyorum flu anda. Gemi bir ay
sonra suya inecek ve Fransa’da sat›fla
ç›kacak. Tabii ki benim müze flov
projem devam ediyor. 

Bu proje nas›l flekillendi?
Benim böyle bir projem yoktu.
Ç›ra¤an’daki dostlar teklif etti ve ben de
neden olmas›n dedim. Resim sat›n
almak dünyan›n her yerinde büyük bir
lükstür. Benim eserlerime sahip olmak
isteyenler, bu dükkandan resimlerimin
kopyas› gibi olan heykelleri, kolyeleri,
tak›lar›, tiflörtleri, dekoratif eflyalar›
alabilir. Bunlar, tabii ki Ç›ra¤an’a gelen
yabanc›lar için yap›lm›fl bir koleksiyon.
‹ç piyasa da bunun fark›nda, zaman
zaman onlar da ziyaret edip al›flverifl
yap›yor. Büyük gösteri ve sergi
yapmaktansa böyle ufak fleyler
çal›flmak beni mutlu etti. Buradaki her
fleyden birer adet var. Hediye etmek için
fl›k materyaller var. Bir Türk
sanatç›s›n›n içindeki her fley kendisine
ait olan böyle güzel bir dizayn dükkan›
yok. Bir ilki gerçeklefltirmek de çok
güzel. Ressam olarak bunu yapmak
bana çok fley katt›. Baflka projelere
ad›m atmam› sa¤lad›. Bunlardan biri

binalar›n içini giydirmek.

Seramik ve heykel çal›flmalar›n›za
devam ediyor musunuz?
Hem seramik hem resim bir arada
yap›lm›yor. Çünkü ellerinizin hassasiyeti
farkl›. Baz› fleyleri tasarl›yorum, tarif
ediyorum ve yapt›rt›yorum. Fakat
Türkiye’de bir fley yapt›rmak çok zor.
Heyecanl› sanatç›, zanaatkâr yok. Ben
heyecan›m› paylaflmak istiyorum. Ama
herkes buna normal bir ifl gibi bak›yor,
böyle bakt›klar› için de ifl
ç›kartam›yorlar. O heyecan›
üniversitede yakalayam›yor bu çocuklar.
Sanat, heyecans›z ve risksiz olmaz.
Sanatç› olmak bir yaflam biçimidir. Onu
yakalayan bir kifli ar›yorum. Çünkü baz›
fleyleri art›k tek bafl›n›za
yapam›yorsunuz. Çok büyüdü¤ünüz için
size bir kadro gerekiyor. Mesela bana
gelip de size asistanl›k yapabilir miyim
diyen kimse ç›km›yor. Herkes biliyor ki
bu konuda uzman›m. Gençlerin sabr›
yok, hemen para kazanmak istiyorlar.
fiimdi en kolay ifl, dijital art ve buna
do¤ru kay›yorlar. Geleneksel ve elle
yap›lan bu ince iflleri yapmak isteyen
yok. O yüzden seramik ve heykel
sanatç›s›, gençlerden ç›km›yor.
Bahçeflehir Üniversitesi’nde ‹letiflim ve
Tasar›m Bölümü’nde genel kültür dersi
veriyorum, ama tatbiki olarak flunlar› da
ö¤reneyim diye bir merak yok. Ders
verdi¤im ö¤rencilerin bana karfl› ilgileri
çok fazla, beni çok seviyorlar. Rengimi,
konuflmam›, davran›fllar›m›, yaflam
biçimimi seviyorlar ama sanatla ilgili bir
fley yok.
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