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“DARÜŞŞAFAKA,  
TÜRKIYE’NIN GELECEĞINE 
IZ BIRAKACAK INSANLAR 

YETIŞTIRIYOR!”



Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,  
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın 
eğitimine destek olun.
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M. Tayfun ÖKTEM
Yönetim Kurulu Başkanı 
Darüşşafaka Cemiyeti

Değerli Okurlar, 

Tüm insanlık için bir tehdit oluşturan koronavirüs 
salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zorlu günleri hep 
birlikte aşacağımıza dair inancımı belirterek yazıma 
başlamak istiyorum.

Darüşşafaka Rezidansları’nda 23 yıldır devam eden 
yaşamın kapılarını sizlere açan Rezidans dergimizi 
yeniden sizlerle buluşturuyoruz.

Türk toplumu olarak büyüklerimize verdiğimiz 
kıymetin, sevgi ve saygının boyutunu koronavirüsün 
özellikle ileri yaştaki insanlar için hayati tehdit 
oluşturduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla daha net 
gördük bir bakıma…

Herkes önce aile büyüklerini korumaya aldı, çok ama 
çok özlesek de onların sağlığı için onlardan uzak durduk.  

Darüşşafaka Cemiyeti olarak biz de her zaman 
ailemizin büyükleri olarak görüp, hürmet ettiğimiz 
Rezidanslarımızda yaşayan bağışçılarımızın bu süreci 
sağlıkla atlatmaları için Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızın talimatları ve uzmanların 
görüşleri doğrultusunda gerekli tüm önemleri aldık. 
Bu süreçte yapılan çalışmaları sizler için hazırladığımız 
dosya haberde okuyabilirsiniz. 

Dergimizin bu sayısında da yaşam öyküleriyle 
hem Türkiye’nin geçmişine ışık tutan hem de bizlere 
ilham veren hayırsever isimleri sizlerle buluşturuyoruz. 
Örneğin, Maltepe Rezidans Bağışçımız Sayın Ayhan 
Çilingiroğlu’nun söyleşisi ülkemizin bir dönemine dair 
bizlere çok şey söylüyor. 

Yakacık Rezidans bağışçılarımız Sayın Şehnaz ve 
İsmail Tiner çiftinin söyleşisini keyifle okuyacağınıza 
inanıyorum. Kurtuluş Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşı’nı 
yaşamış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık etmiş, 
Atatürk’ün emriyle eğitim için yurt dışına gönderilmiş 

bir isim İsmail Tiner… 104 yaşını geride bırakırken 
hafızasıyla, dinçliğiyle adeta yıllara meydan okuyan, 
yüksek mühendis İsmail Bey’in anlattıklarından 
çıkaracağımız çok ders olduğunu düşünüyorum. 

43 yıllık yurt dışındaki çalışma hayatında kazandığı 
birikimi Türkiye’nin geleceği için eğitime vakfeden 
Cemiyetimizin hem vasiyet hem rezidans hem de kurucu 
bağışçısı, emekli yüksek elektrik mühendisi Sayın 
İsmet Aktekin’in özellikle kız çocuklarının eğitimi için 
yaptığı çalışmaların gururunu inanıyorum ki sizler de 
hissedeceksiniz.  

Şenesenevler Rezidansımızda yaşayan ünlü tarihçi 
ve siyaset bilimci Sayın Prof. Dr. Feroz Ahmad’ın 
röportajında onun okumaya ve yazmaya olan 
tutkusunu, dünya meselelerine dair bitmek bilmeyen 
merakını ve Darüşşafaka’ya olan sevgisini bulacaksınız. 
Darüşşafakalı ağabeyimiz Prof. Dr. Adnan Sokullu’nun 
kıymetli eşi, bir Darüşşafakalı kadar Darüşşafaka’ya 
bağlı, Yakacık Rezidans bağışçımız Sayın Sanay Sokullu, 
yaptığı bağışla eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza 
güç veren Urla Rezidans bağışçımız Sayın Emel Güler 
Gökçe, 28 yıl Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapan, 
sayısız pilot yetiştiren, emekli savaş pilotu Sayın Zübeyir 
Batur ve 12 yıldır Urla Rezidans’ta yaşamlarını sürdüren 
Türkan ve Ruhi Bengi çifti de dergimizin konukları 
arasında yer alıyor. 

Darüşşafaka’ya ilişkin pek çok haberin yer aldığı 
dergimizin yeni sayısını keyifle okumanız dileğiyle...

İyi okumalar.

BU ZORLU GÜNLERI DE 
HEP BIRLIKTE AŞACAĞIZ
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DARÜŞŞAFAKA 
REZIDANSLARI’NDA
DOĞUM GÜNLERI 
UNUTULMAZ!

KORONA 
GÜNLERINDE 
DARÜŞŞAFAKA 
REZIDANSLARI

AVRUPA’NIN  
EN MAVI KIYILARI

TÜRKAN VE RUHI BENGI: 
“YAŞ ILERLEDIKÇE 
BURANIN KIYMETINI 
DAHA IYI ANLIYORUZ”

34 ISMET AKTEKIN:
“ISMIMIZ, 157 YILLIK  
BIR KURUMLA BELKI  
157 YIL DAHA YAŞAYACAK!”



Yayın Türü: Süreli
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Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf ve 
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gösterilmeden alıntı yapılamaz. Dergide 

yer alan yazılar, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
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görüş sahibine aittir.
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Bağışçılarımız
Şehnaz ve Ismail Tiner: 
“Darüşşafaka, Türkiye’nin 
geleceğine iz bırakacak  
insanlar yetiştiriyor!”

Bağışçılarımız
Ayhan Çilingiroğlu: 
“Ülkeye ve millete hizmet 
dışında bir derdimiz yoktu”

Bağışçılarımız
Prof. Dr. Feroz Ahmad:
“Eşim ve ben, ikimiz de  
Darüşşafaka’ya geldiğimiz  
için çok mutlu olduk”

Bağışçılarımız
Emel Güler Gökçe:
“Kendimi çok mutlu hissediyorum, 
çok iyi bir iş yaptım”

Bağışçılarımız
Zübeyir Batur:
“Yılların yorgunluğunu  
burada atıyorum”

Mekan
Baylan  
“Her zaman mükemmelliği hedefle” 

Mutfak
Refika’dan tarifler! 



DARÜŞŞAFAKA REZIDANSLARI’NDA 

Dini, milli bayramların yanı sıra Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü,  
Sevgililer Günü, Kadınlar Günü gibi tüm özel günlerin anlamına uygun bir şekilde kutlandığı 
Darüşşafaka Rezidansları’nda bağışçıların doğum günleri de özel etkinliklerle kutlanıyor.

rezidans’tan haberler
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DOĞUM GÜNLERI UNUTULMAZ!

Urla Rezidans bağışçısı 
BILIN ÖZTERMIYECI

Maltepe Rezidans bağışçısı 
HAYATI BAYGAN

Urla Rezidans bağışçısı 

SEZEN ALDEMIR 

Maltepe Rezidans bağışçısı 

MUKADDES PROUGH
Yakacık Rezidans bağışçısı 

SOLMAZ BAYSAL

Şenesenevler  
Rezidans bağışçısı 
MÜYESSER SUNERESTER ÇÖZGEN



Pandemi nedeniyle karantina uygulanan Darüşşafaka Rezidansları’nda bu süreçte hobi 
faaliyetleri daha da önem kazandı. Profesyonel hobi öğretmenleri eşliğinde bağışçıların zevkle 
yapabilecekleri bir hobiye sahip olmaları amacıyla farklı çalışmaların yapıldığı rezidanslarda 

birbirinden özel el emeği göz nuru ürünler ortaya çıktı.  

HERKESIN BIR HOBISI OLMALI

Urla Rezidans bağışçısı 
RIDVAN HOŞGÖR

Maltepe Rezidansbağışçısı 
NUREFŞAN ZEREN

Şenesenevler Rezidans bağışçısı 
NERIMAN TURA

Yakacık Rezidans bağışçısı 
TOGAN ZEREN

Urla Rezidans bağışçısı 
FERIT AKIN

Maltepe Rezidans bağışçısı 
BILGE BÖLÜK
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Darüşşafaka 
Rezidansları’nda 
Anneler Günü  
çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Her 
rezidans üyelerinin 
bu özel günü 
anlamına uygun 
geçirmesi için 
farklı etkinlikler 
organize etti. Her 
yıl Darüşşafakalı 
öğrencilerin de 
katıldığı etkinliklerde 
bu yıl öğrencilerin 
yokluğu hissedildi.

ANNELER 
GÜNÜ 
KUTLANDI

rezidans’tan haberler
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ŞENESENEVLER REZIDANS’A YENI HOBI ODASI
Şenesenevler 
Rezidans’ın yeni 
hobi odası Ocak 
ayında hizmete girdi. 
Üyelere istedikleri 
hobi faaliyetini rahatça 
gerçekleştirebileceği 
olanakları sunan hobi 
odası profesyonel 
eğitmen eşliğinde 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Tayfun Öktem de  
7 Şubat’ta Şenesenevler  
Rezidans bağışçılarıyla 
birlikte hobi 
çalışmalarına katıldı. 



Tüm Rezidanslarda 
olduğu gibi Maltepe 
Rezidans Kurum 
Doktoru Mehmet Yıldız 
tarafından da 
5 Mart’ta Maltepe 
Rezidans sakinlerine 
yönelik koronavirüse 
karşı bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Virüsten korunmak 
için neler yapılacağı, 
hastalığın belirtileri gibi 
konuların ele alındığı 
toplantıda üyelerin 
soruları da yanıtlandı. 

COVID-19 VIRÜSÜNE KARŞI BILGILENDIRME TOPLANTISI

Maltepe Rezidans Ara Bakım Ünitesi’nde kalan 
üyelerin pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde 
geçirmeleri için farklı etkinlikler organize edildi. 
Ara Bakım Ünitesi’nde kalan üyelerin zihinsel ve 
bedensel becerilerini geliştirecek resim, boyama, 
puzzle gibi etkinlikler düzenli olarak gerçekleştirildi.

Maltepe Rezidans’ta 
görev yapan sağlık 
personeli ve sağlık 
alanında çalışmış 
üyeler, 14 Mart Tıp 
Bayramı için bir 
araya geldi. Farklı 
kuşaklardan sağlık 
çalışanlarını buluşturan 
etkinlikte renkli 
sohbetler yaşandı.

ARA BAKIM ÜNITESI’NDE 
ETKINLIKLER DEVAM EDIYOR

TIP BAYRAMI’NDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI BULUŞTU
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“KURBAĞA SAN’IN MACERALARI”, 
IZMIRLILERLE BULUŞTU

çalışan 72 yaşındaki 
Kahoru Niibe Sancar’ın 
“Kurbağa San’ın 
Maceraları”, 4 Mart tarihine 
kadar gezilebildi.

Sergide, Sancar’ın 
küçüklüğünde kendisine 
Kurbağa San denmesinden 
esinlenerek yarattığı ve aynı 
zamanda kitaplaştırdığı 
illüstrasyon serisi yer aldı. 

Urla Rezidans bağışçısı, 
Japon sanatçı Kahoru 
Niibe Sancar’ın “Kurbağa 
San’ın Maceraları” isimli 
illüstrasyon sergisi İzmir 
Sanat’ta ziyaretçilerle 
buluştu. Japonya İstanbul 
Başkonsolosluğu, Japonya 
İzmir Kültürler Arası Dostluk 
Derneği (JİKAD) ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğiyle 28 Şubat-9 Mart 
arasında düzenlenen 
Japon Sakura Esintisi 
İzmir Japon Kültür Haftası 
kapsamında gerçekleşen 
sergiyi İzmirli sanatseverler 
ilgiyle karşıladı.

Uzun yıllardır Ankara 
Üniversitesi Japon Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde 
yabancı uzman olarak 

10

rezidans’tan haberler
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KURABIYE 
YAPMA 
ETKINLIĞI

NESRIN YILMAZ’DAN 
YAKACIK REZIDANS’A 
ATATÜRK BÜSTÜ 

Urla Rezidans’ta 
12 Şubat tarihinde 
düzenlenen kurabiye 
yapma etkinliği üyeler 
tarafından ilgiyle 
karşılandı. Etkinlikte 
yapılan kurabiyeler, 
çay saatinde tüm 
rezidans sakinlerine 
ikram edildi.

Darüşşafaka Yakacık Rezidans bağışçısı 
Nesrin Yılmaz, Yakacık Rezidans’ın 
bahçesine Atatürk’ün büstünü yaptırdı. 
Hayatı boyunca Atatürk’ün izinden 
gitmeye çalıştığını belirten Yılmaz,  
17 yıldır yaşadığı Yakacık 
Rezidans’a çok sevdiği 
Atatürk’ün bir büstünü 
armağan etti.  
Rezidans girişinde yer  
alan büst, başta  
10 Kasım Atatürk’ü  
Anma Günü olmak 
üzeri milli bayramlarda 
rezidans sakinlerini bir 
araya getiriyor.

URLALI FOTOĞRAF 
SANATÇILARINDAN 
DARÜŞŞAFAKA 
YARARINA SERGI

Urla Fotoğraf Derneği’ne üye 
sanatçılar, “Urla’dan Çıktık Yola” 
isimli fotoğraf sergisini 13 Ocak’ta 
Urla Rezidans’ta açtı. Urla Rezidans 
bağışçısı Rıdvan Hoşgör’ün 

organizasyonunda gerçekleşen 
sergide, yirmi sanatçının fotoğrafları 
Urla Rezidans sakinleriyle buluştu. 
Sergiden elde edilen gelir de 
Darüşşafaka’ya bağışlandı.



rezidans’tan haberler

BOCCE 
ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR
Şenesenevler Rezidans 
üyeleri günlük pilates 
çalışmalarının yanı sıra özel 
spor eğitmeni eşliğinde bocce 
oyununa da devam etti.

Rezidansların 60 yaş 
üzeri Bocce Ligi’nde 
yer alınması amacıyla 
oluşturulan bocce 
takımı, antrenmanlarını 
sürdürdü. İleri yaştakilerin 
fiziksel yeteneklerini 
kaybetmemeleri için  
önemli bir spor dalı olan 
bocce sayesinde üyeler 
hem keyifli vakit geçiriyor 
hem de efor sarf ederek 
bedensel sağlıklarını 
koruyorlar.

DARÜŞŞAFAKA REZIDANSLARI 2020’YI 
COŞKUYLA KARŞILADI
Darüşşafaka Rezidansları, 
2020 yılına hep birlikte 
“hoş geldin” dedi. Tüm 
rezidanslarda yeni yıl 
coşkuyla karşılandı. Canlı 
müzik ve dans gösterilerinin 
yanı sıra yeni yıl yemeğini 
birlikte yiyen rezidans 
üyelerini ve çalışanlarını 
Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyeleri de 
yalnız bırakmadı. 
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YAKACIK REZIDANS 
BAĞIŞÇILARI  
TOMBALADA BULUŞTU

23 NISAN KUTLU OLSUN

Darüşşafaka Rezidansları’nda sosyal mesafe kuralına uyularak 
yapılan bir etkinlik de tombala oldu. Tüm rezidanslarda 
yapılan tombala etkinliği bağışçıların karantina sürecinde 
birlikte eğlenme olanağı tanıdı. Tombala etkinliğinin 
adreslerinden biri de Yakacık Rezidans oldu. Bağışçıların 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli vakit geçirildi.

Karantina sürecine rağmen Darüşşafaka Rezidansları’nda 
dini ve milli bayramların anlamına uygun bir şekilde 
kutlanmaya devam etti. Yakacık Rezidans 23 Nisan’da 
tüm ortak alanları bayraklarla donatarak, sosyal mesafeli 
de olsa bayram coşkusunu üyelerine yaşattı.

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 

Darüşşafaka Rezidansları’nda 
farklı etkinliklerle kutlandı. Tüm 

kadın üyelere çiçek armağan edilen 
ve güne özel hazırlanan pastanın 
hep birlikte kesildiği etkinliklere, 

üyeler de anılarıyla  
renk kattı.

KADINLAR GÜNÜ



DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇISI ATABINEN ANILDI
Darüşşafaka bağışçısı  
Reşit Saffet Atabinen vefatının  
55. yıl dönümünde Darüşşafaka 
Cemiyeti Müzesi’nde düzenlenen 
törenle anıldı. Darüşşafaka mezunu 
üniversite öğrencileri için 1949 
yılında yurt yaptırarak birçok 
Daçkalının barınma sorununu 
ortadan kaldıran Reşit Saffet 
Atabinen için 3 Şubat’ta düzenlenen 
anma etkinliğinde konuşan 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem 
(DŞ’82), “Ülkemizin aydınlık  
yarınlara kavuşması için 
Cemiyetimize destek veren tüm 
bağışçılarımıza huzurlarınızda 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

EMINE SADA DUMLU VEFATININ  
8. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nde  
23 Ocak’ta yapılan anma töreninde konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem 
şunları söyledi: ‘’Değerli vasiyet bağışçımız 
Emine Sada Dumlu, tüm mal varlığını 
Cemiyetimize bağışlayarak misyonumuza 
büyük destek olmuştur. Bağışlarıyla nice 
öğrenci Darüşşafaka’da nitelikli eğitim alarak 
yetişmiştir. Emine Sada Dumlu, Osmanlı’nın 
son dönemlerinde görev yapmış Sadrazam 
Mehmed Said Paşa’nın torunudur. 
Sadrazam Said Paşa da Darüşşafaka’nın 
bağışçılarındandır. Osmanlı Devleti’nden 
Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini 
yaşamış bir Cumhuriyet kadını olan Emine 
Sada Dumlu, Darüşşafaka’ya gönül vermiştir 
ve hep kalbimizde yaşayacaktır.”

cemiyet’ten haberler
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DARÜŞŞAFAKA YÜKSEK 
DANIŞMA KURULU  
32. KEZ TOPLANDI
Fikir ve deneyimleriyle 
Darüşşafaka’nın  
yanında olmak isteyen 
kamuoyu önderlerini 
buluşturan Yüksek 
Danışma Kurulu 
(YDK), 2020 yılının ilk 
toplantısını, 15 Şubat  
Cumartesi günü 
Hüsamettin Kavi’nin 
başkanlığında yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı  
M. Tayfun Öktem’in 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
2019 yılı faaliyetleri ve 
mali sonuçlarını, 2020 yılı 
hedeflerini ve 2020-2025 
Stratejik Planı’nı sunduğu 
toplantıda Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü  
Ebru Arpacı da eğitim 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

SÜREYYA PAŞA ANISINA ANLAMLI KONSER
Darüşşafaka Cemiyeti, 
bağışçılarının adlarını yaşatmak 
adına anlamlı projelere 
imza atmaya devam ediyor. 
Maltepe başta olmak 
üzere, İstanbul’un Anadolu 
Yakası’na birçok hizmette 
bulunan Süreyya İlmen, 
nam-ı diğer Süreyya Paşa 
vefatının 65’inci yıl dönümü 
olan 6 Şubat’ta düzenlenen 
törenle anıldı. Süreyya Paşa’nın 
Darüşşafaka’ya miras bıraktığı; 
Türkiye’nin ilk çağdaş tiyatro  
ve sinema binası olan  
Süreyya Operası’nda 
düzenlenen anma konserinde 
ünlü piyanist Sabri Tuluğ 
Tırpan ve keman sanatçısı 
Seda Subaşı sahne alırken, 
konseri Darüşşafaka Cemiyeti 
bağışçıları, yöneticileri, 
çalışanları ve öğrencileri izledi.
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DARÜŞŞAFAKA, ISO 9001:2015  
KALITE YÖNETIM SISTEMI 
SERTIFIKASI ALDI
Darüşşafaka Cemiyeti kalite 
yolculuğunda ilk adımını ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
(KYS) sertifikasını alarak attı. 
Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları, Darüşşafaka 
Rezidansları (Yakacık, Maltepe, 
Şenesenevler ve Urla Rezidans), 
Darüşşafaka Urla Yaşam Özel 

Huzurevi ve Bakım Merkezi, 
Darüşşafaka Maltepe Ömran ve 
Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, Maltepe  
Özel Bakım Ünitesi ile Sait Faik Müzesi, 
geçtiğimiz kasım ayından beri yürütülen 
çalışmaların neticesinde 16 Nisan 
2020’de ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi sertifikası almaya hak kazandı.

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI,  
KURUMSAL DERECELENDIRMEDE  
NOTUNU 9.63’E YÜKSELTTI
“Şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve 
“sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda 
2013 yılından bu yana bağımsız 
kurumsal derecelendirme çalışması 
yaptıran Türkiye’nin eğitim alanındaki 
ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka 
Cemiyeti, 2020 yılında notunu 9,63’e 
yükselterek önemli bir başarıya daha 
imza attı. İlk derecelendirmenin 
yapıldığı 2013 yılında 8,40 olan puanını 
sürekli artıran Darüşşafaka Cemiyeti, 
böylece üst üste sekiz yıldır kurumsal 
derecelendirme raporu yayınlayan ve 
her yıl gelişim gösteren sivil toplum 
kuruluşu olmayı başardı. 

Kurumsal derecelendirme 
sürecindeki başarılarının haklı gururunu 
yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Tayfun Öktem (DŞ’82), “Bizim 
için önemli olan hamiyetperver 
milletimizden aldığımızı, ülkemizin 

toplumsal kalkınması için; 
çocuklarımızın daha iyi bir 
geleceğe sahip olabilmesi 
için doğru şekilde kullanmak. 
Tek bir kuruşun bile bu amaç 
dışında kullanılmadığından 
emin olmak. Biz bu kapsamda, 
Darüşşafaka Cemiyeti 
olarak bağımsız şekilde 
kendimizi kurumsal yönetim 
derecelendirme çalışmasına 
tabi tutturduk. Cemiyetimizin 
bu konundaki ısrarlı çabası, 
sivil toplum kuruluşlarına da 
örnek olmuş, pek çok STK 
Darüşşafaka’nın açtığı bu 
yolda ilerlemeyi seçmiştir. 
Bu da ülkemizde sivil toplum 
kuruluşlarını daha şeffaf hale 
getirmiştir. Bunun Türkiye 
için çok büyük bir kazanım 
olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

cemiyet’ten haberler
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66. SAIT FAIK ABASIYANIK HIKÂYE 
ARMAĞANI ETHEM BARAN’IN!
Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her 
yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka 
Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları 
iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nın 66’ncısı sahibini buldu. 
Ethem Baran, “Döngel Dünya” adlı 
kitabıyla ödüle layık görüldü. Covid-19 
salgını tedbirleri gereği bu yıl ödül  
töreni düzenlenemedi. 

Doğan Hızlan’ın Başkanlığı’nda 
toplanan Jale Parla, Metin Celâl,  
Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Nursel Duruel,  
Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir 
Özmen’den oluşan Sait Faik Hikâye 
Armağanı Jürisi, ödül gerekçesini şöyle 
açıkladı: “Sait Faik’in özellikle son 
yıllarında ağırlık verdiği “doğa”nın şiirsel 
bir söylemle inşasına ilişkin biçemini, 
özgün bir dile getirişle yeniden ürettiği 
gerekçesiyle Ethem Baran’ın, Döngel 
Dünya adlı eserine oy birliğiyle verilmiştir.”
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DARÜŞŞAFAKA GÖNÜLLÜLERI BIR KEZ  
DAHA RUNATOLIA’DAYDI Türkiye’nin önemli koşularından 

biri olan Runatolia’da 
Darüşşafaka yararına koşan 185 
gönüllü, adımlarını annesi ya da 
babası hayatta olmayan, maddi 
olanakları yetersiz öğrencilerin 
geleceğini aydınlatmak için attı.

1 Mart Pazar günü Antalya’da 
gerçekleşen maratonda 185 
gönüllünün yanı sıra TAV 
Fraport, Anex Tour, Akkanat 
Holding, Citibank, Defacto, AG 
Tohum ve DKE Mühendislik 
çalışanları da 111 öğrencinin 
1 yıllık eğitim masraflarını 
destekleyecek olan 200.000 
TL’yi toplamak için koştu.

Darüşşafaka Cemiyeti, 
157 yıldır bağışlarıyla 
çocuklarımıza bir gelecek 
armağan eden ve artık 
aramızda olmayan 
bağışçılarının, Darüşşafaka’ya 
hizmeti geçenlerin ve bütün 
şehitlerimizin aziz ruhları için 
Kadir Gecesi’ne denk gelen 
19 Mayıs’ta İstanbul Erenköy 
Galippaşa Camii’nde, 
Ankara Maltepe Camii’nde, 
İzmir Alsancak Hocazade 
Camii’nde Kur’an-ı Kerim 
ve Mevlid-i Şerif okuttu 
ve indirilen Hatm-i Şerif’in 
duasını yaptırdı.

DARÜŞŞAFAKA 
GELENEKSEL 
MEVLIDINI 
GERÇEKLEŞTIRDI



“SULTANS OF TÜRKIYE”YE 2 ÖDÜL
Uluslararası FIRST 
Robotics Competition 
(FRC) yarışmasının 
Türkiye ayağı 
5-8 Mart tarihleri 
arasında İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 
50 lise takımının yarıştığı 
organizasyonda, 
Darüşşafaka Lisesi’nin 
robot kulübü “Sultans 
of Türkiye”, ‘Otonom’ 
ödülünün sahibi 
olurken, Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları Robot 
Kulübü Öğretmeni Mete 
Karaca, Woodie Flowers 
Finalist ödülüyle en iyi 
mentor seçildi.

NASA, DARÜŞŞAFAKA’YA CANLI BAĞLANDI
ABD’de düzenlenen FIRST Robotics 
Competition (FRC) yarışmasında 
elde ettiği başarılarla Türkiye’yi 
gururlandıran ve 10 yıl önce 1941 
Darüşşafaka mezunu Fikret Yüksel’in 
kurduğu Fikret Yüksel Vakfı’nın 
desteğiyle yola çıkan Darüşşafaka 
Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, 
4 Ocak’ta Kick-Off 2020 etkinliğini 
gerçekleştirdi. Darüşşafakalı 
öğrencilerden oluşan Sultans of 
Türkiye ekibinin yanı sıra 30 okuldan 
gelen 600 öğrenci, uluslararası 
robot yarışması FIRST Robotics 
Competition’ın (FRC) bu seneki 
konusunu NASA TV (Amerikan 
Havacılık ve Uzay Ajansı) ile yapılan 
canlı bağlantıyla öğrendi. Gençler, 
2020 yarışması için Infinite Recharge 
oyununa hazırlanacak.

okuldan haberler
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DARÜŞŞAFAKA’DA “UZAKTAN EĞITIM” 
Darüşşafakalı öğrenciler okullarından 
uzak da olsa Türkiye’nin 71 ilinde 
uzaktan eğitim programıyla ikinci yarı 
dönemi tamamladı. Yaşanan pandemi 
sebebiyle Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
uzaktan eğitim kararını açıklamasının 
ardından yatılı eğitim gören Darüşşafaka 
öğrencileri güvenli şekilde ailelerinin 
yanına gönderildi.

Yüz yüze eğitim ve öğretime ara 
verilen bu dönemde Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nın dijital altyapısı uzaktan 
eğitim-öğretim için uygun hale getirildi. 
Evlerinde interneti olmayan öğrenciler 
için internet paketleri sağlandı ve tabletler 
verildi. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitime 
başlayan Darüşşafakalı öğrenciler,  ikinci 
yarı yılı uzaktan eğitimle tamamladı.
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DARÜŞŞAFAKA GIRIŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını nedeniyle 
ertelenen ve 28 Haziran Pazar 
günü 24 ilde düzenlenen 
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın 
sonuçları açıklandı.

Toplam 1092 adayın katıldığı 
sınavda başarılı olan 120 
öğrenci, mali durum araştırması 
ve sağlık kontrolünün ardından 
ortaokuldan üniversiteye 
ücretsiz kolej eğitimi alma 
hakkı elde edecek. Bu yıl 
Darüşşafaka Sınavı’nın birincisi 
ve ikincisi Adana’dan, üçüncüsü 
ise Eskişehir’den çıktı.

Covid-19 tedbirleri gereği bu yıl  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı okullarında 
kutlayamayan Darüşşafakalı 
öğrencilerin bayram coşkusu 
evlere sığmadı. Türkiye’nin 
dört bir yanında evlerinde 
olan Darüşşafaka Ortaokulu 
öğrencileri 23 Nisan için 
birbirinden renkli aktiviteler 
hazırlarken, Darüşşafaka 
Lisesi öğrencileri de birlikte 
sahneye çıkamasalar da 19 
Mayıs için güzel bir performans 
sergilemekten geri durmadılar. 
Tiyatro Kulübü öğrencileri 
Kuvayi Milliye Destanı’nı 
memleketlerinden seslendirdi.

DARÜŞŞAFAKALI 
ÖĞRENCILERIN  
23 NISAN VE  
19 MAYIS COŞKUSU



aktüel
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KORONA GÜNLERINDE 
DARÜŞŞAFAKA REZIDANSLARI

yürürlüğe kondu. Koronavirüs 
salgınının Türkiye dışında yayılımı, 
Türkiye’de vaka görülmesi ve kurum 
içinde şüpheli temas ve vaka bildirimi 
halinde neler yapılması gerektiği adım 
adım belirlendi. 

Türkiye’den ilk vakanın 
açıklanmasıyla birlikte Darüşşafaka 
Cemiyeti ve bağlı kurumlarının 
girişlerinde herkesin ateşi ölçülmeye 
başlandı. Tüm birimlere ve giriş-
çıkış alanlarına el dezenfektanları 
konuldu. Ortak kullanım alanları belirli 
aralıklarla dezenfektanlarla temizlendi. 
Personele maske dağıtıldı. Tüm 
etkinlikler ertelendi. 

oronavirüsün dünya çapında 
bir salgına dönüşmesi 
üzerine, uzmanların önerileri 
doğrultusunda önemlerini 

alan Darüşşafaka Cemiyeti, ülkemizde 
vaka görülmeden önce 26 Şubat’ta 
Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nu 
toplayarak, salgının Türkiye’de 
görülmesi halinde Darüşşafaka 
Cemiyeti ve bağlı kurumlarında 
alınması gereken önlemler ve acil 
durumlarda izlenecek yol, tutum ve 
davranışları belirledi. Kurulda alınan 
kararlar neticesinde, 27 Şubat’ta 
“Koronavirüs Acil Durum Senaryoları 
ve Eylem Planı” hazırlanarak 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan 
eğitim kararını açıklamasının 
ardından öncelikle yatılı eğitim gören 
öğrencilerin güvenli şekilde ailelerinin 
yanına gönderilmesi sağlandı. 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 
dijital altyapısı uzaktan eğitim-
öğretim için uygun hale getirildi. 
İnternet erişimi olmayan öğrenciler 
tespit edilerek, onlar için internet 
paketleri temin edildi. Bu süreç 
boyunca Türkiye’nin 71 iline dağılan 
Darüşşafaka öğrencileri, hazırlanan 
ders programı doğrultusunda 
öğretmenleriyle internet üzerinden 
derslerini aksatmadan sürdürdü.  

Koronavirüsün dünya çapında bir salgına dönüşmesi üzerine önlemlerini alan Darüşşafaka 
Cemiyeti, ülkemizde vaka görülmeden önce 26 Şubat’ta Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nu 
toplayarak, salgının Türkiye’de görülmesi halinde Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumları  
için “Koronavirüs Acil Durum Senaryoları ve Eylem Planı”nı oluşturdu.

K
DEMET EYI, AYŞE CENGIZ, BÜŞRA AKTAŞ, HAZAL SALTAN
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Türkiye’de görülmeden 26 Şubat’ta 
salgının ülkemizde görülmesi 
halinde Darüşşafaka Cemiyeti ve 
bağlı kurumlarında alınması gereken 
önlemler ve acil durumlarda izlenecek 
yol, tutum ve davranışları belirlemek 
amacıyla Sağlık Hizmetleri Danışma 
Kurulu’nu topladık. Aldığımız kararlar 
neticesinde, 27 Şubat’ta “Koronavirüs 
Acil Durum Senaryoları ve Eylem 
Planı”nı hazırlayıp yürürlüğe koyduk. 
Koronavirüs salgınının Türkiye dışında 
yayılımı, Türkiye’de vaka görülmesi ve 
kurum içinde şüpheli temas ve vaka 
bildirimi halinde yapılması gerekenleri 
madde madde planladık.  

 Süreç boyunca Sağlık Bakanlığı ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla 
iş birliği halinde kaldık. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul 
İl Müdürlüğü (ASPİM) kriz masasına 

SARSCOV-2 virüsünün neden 
olduğu Covid-19 hastalığının  
özellikle ileri yaştaki insanları 
etkilemesi nedeniyle Darüşşafaka 
Rezidansları’nda daha sıkı önlemler 
alındı. Öncelikle bağışçılar ve 
personel, Kurum hekimleri tarafından 
virüsten korunma yöntemleri 
konusunda bilgilendirdi. Rezidans 
dışı tüm etkinlikler iptal edilerek, 
sosyal hizmet uzmanlarının 
önerileri doğrultusunda bağışçıların 
rezidansta vakit geçirmeleri 
için farklı etkinlikler organize 
edildi. Rezidanslara ziyaretçi 
kabulü durduruldu. 27 Mart’ta 
ise tüm rezidanslarda karantina 
uygulamasına geçildi. 

Tüm süreci Sağlık Bakanlığı ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla 
iş birliği halinde yönettiklerinin altını 
çizen Darüşşafaka Rezidansları 
Başhekimi ve Maltepe Özel Bakım 
Ünitesi Müdürü Dr. Can Bostancı, aynı 
zamanda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 
(ASPİM) kriz masasında da görev 
aldı. Burada Darüşşafaka’da alınan 
önlemleri aktardığını ve huzurevlerinde 
yapılması gereken aksiyon planlarına 
destek verdiğini belirten Dr. Bostancı, 
“Başta bu süreçte aldığımız önlemlere 
harfiyen uyan bağışçılarımıza, ailelerini 
bırakıp bağışçılarımızın sağlığı için en 
az 14 günlük periyotlarla bilfiil kurumda 
karantinada görev alan personelimize 
ve evlerinden çalışarak bizlere destek 
olan tüm mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Pandemi nedeniyle ilk günden bugüne 
kadar Darüşşafaka Rezidansları’nda 
alınan önlemleri bize özetler misiniz?
Pandemi süreci ilk günden beri tüm 
kurum hekimlerimizle birlikte takibimiz 
altındaydı. Koronavirüs vakası daha 

davet edildim. Burada Darüşşafaka’da 
alınan önlemleri aktardım ve İstanbul 
ASPİM İl Müdürlüğü’yle huzurevlerinde 
yapılması gereken aksiyon planlarında 
desteğimiz oldu.

Bu süreçte Darüşşafaka Rezidansları’nda 
alınan önlemlerden biri de karantina  
uygulaması oldu. Bu uygulamanın  
kapsamı hakkında bilgi verir misiniz?
Hazırladığımız eylem planına sadık 
kalarak 27 Mart’tan sonra en az 14 
günlük periyotlarda tüm personele 
karantina uygulaması başlattık. 
Bizden bir hafta sonra ASPİM tüm 
huzurevlerinde karantina sürecini 
başlattı. Böylelikle tedarikçi firma 
çalışanları dahil hepimiz 7 gün  
24 saat en az 14 gün boyunca  
kurumda kaldık. Bakanlığımızın 
kararı doğrultusunda da karantina 
uygulamasına devam ediyoruz. 
Tüm üyelerin ve çalışanların bu süre 
içinde acil durum harici kurumdan 
çıkışı yapılmadı. 14 günlük karantina 
bittiğinde dışarı çıkan personelin 
yerine kuruma girecek tüm personele 
İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 
Covid-19 için PCR taraması yapıldı 
ve sonucu negatif olan çalışan 
kuruma alındı. Personel kurum 
içindeyken de ilk 7. günü hızlı tanı 
kitleriyle taramaları tekrar yapıldı.

SARSCOV-2 virüsünün  
neden olduğu Covid-19 hastalığının 

özellikle ileri yaştaki insanları etkilemesi 
nedeniyle Darüşşafaka Rezidansları’nda 

daha sıkı önlemler alındı ve  
27 Mart tarihinde Rezidanslar, 

Urla Yaşam ve Maltepe Özel Bakım 
Ünitesi'nde karantina  
uygulaması başlatıldı.

Darüşşafaka Rezidansları 
Başhekimi ve Maltepe  

Özel Bakım Ünitesi Müdürü  
Dr. Can Bostancı



aktüel
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Karantina günlerinde üyelerin aktif 
sosyal hayatını sürdürmeleri için ne gibi 
çalışmalar yapıldı?
İçerde kalan tüm ekip ve üyelerimiz 
bu zor süreci en iyi şekilde 
atlatabilmek için hep beraber bir aile 
ortamında kurallara uyarak yaşadık. 
Üyeler için kurum içinde sosyal 
mesafeyi koruyarak sinema, müzik, 
söyleşi, spor, oyun, üye gecesi, 
personel doğum günleri, resmi ve 
milli bayram kutlamaları gibi aktiveler 
düzenledik. Hemen hemen her 
vardiya değişimine yakın personel 
moral gecesi düzenlenip hep beraber 
eğlenmeye çalıştık. 

Türkiye’de normalleşme  
adımları atılıyor. Bunun Darüşşafaka 
Rezidansları’nda ne gibi yansımaları 
olacak? Bundan sonraki süreç için ne 
tür önemler öngörüyorsunuz?
Tabii ki hiçbir şey artık eskisi 
gibi olmayacak. Karantina 
sürecine Türkiye’den önce geçtik. 
Darüşşafaka olarak Bakanlığımızın 
uygun gördüğü sürece karantinaya 
devam edeceğiz. Koronavirüsün 
aşısı veya ilacı bulunana kadar hiçbir 
üyemiz ve çalışanımız maskesiz 
sokağa çıkamayacak. Sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına uyacak. 
Personel ve üyelerimiz bu süreçte 
daha çok dikkat edecek. Darüşşafaka 
Cemiyeti Sağlık Hizmetleri Danışma 
Kurulumuzun önerileri doğrultusunda 
hareket edeceğiz.

Son olarak koronaya karşı özellikle ileri 
yaştakilere ne tür tavsiyeleriniz olur? 
Herkes Sağlık Bakanlığı’nın ve 
Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine 
göre hareket etmelidir. Bu 
önlemleri sadece ileri yaş olarak 
düşünmeyelim, her yaştaki insan 
bu önlemlere uymalıdır. Belli 
bir yaşın üstündekiler ve kronik 

rahatsızlığı olanlar bu virüsten 
daha çok etkileniyor ama bu 
grupların dışındakilerin hastalığı 
daha kolay atlatsalar da virüsü 
taşıyıcı olarak büyüklerimize 
bulaştırarak yayılmasını ve etkisini 
artırdıklarını unutmayalım. Herkes 
öncelikle sosyal mesafe kuralına 
uymalı, maskesiz kesinlikle 
sokağa çıkmamalı, özellikle el 
hijyenine dikkat edilmelidir. Eller 
en az 20 saniye boyunca sabun ve 
suyla yıkanmalı, sabun ve suyun 
olmadığı durumlarda alkol bazlı el 
antiseptiği ya da 70 derece veya 
üzerinde bir kolonya kullanılmalıdır. 
Antiseptik veya antibakteriyel 
içeren sabun kullanmaya gerek 
yoktur, normal sabun yeterlidir.  
Eller yıkanmadan ağız, burun ve 
gözlerle temas edilmemelidir. 
İnsanlarla temastan kaçınılmalıdır 
(mümkün ise en az 1.5 metre uzakta 
bulunulmalı). Tokalaşma ve sarılma 
yapılmamalıdır.

Olabildiğince kalabalık 
ortamlardan uzak durulmalıdır. 
Bu dönemde eve misafir veya 
ziyaretçi kabul edilmemelidir. Yüz 
yüze görüşmek yerine, telefon ve 

internet gibi alternatif iletişim yolları 
kullanılmalıdır.

Sigara, alkol ve diğer tütün 
mamullerini tüketilmemesi, sigara 
veya nargile dumanına maruz 
kalınacak yerlerde bulunulmaması 
gerekiyor. Astım, KOAH gibi 
hastalıklarınız varsa bu duruma 
özellikle dikkat edilmelidir. Ev 
içerisinde sıklıkla kullanılan ve 
dokunulan yerler (mutfak tezgâhı, 
tuvalet, banyo ve lavabolar, cam/
pencere önü, kapı/pencere kolu 
vb.) günlük olarak temizlenip, 
dezenfekte edilmelidir. Hasta 
olunmasa dahi ev içinde bazı eşyalar 
kişiye özel kullanılmalıdır. Havlular, 
nevresimler bu süreçte herkes için 
ayrı kullanıma sunulacak şekilde 
düzenlenmelidir. Kapalı alanlar sık sık 
havalandırılmalıdır.

Tuzlu su burun tıkanıklıklarını 
açmak için faydalı olabilir. Ama evde 
hazırlanan tuzlu sularda bulunabilecek 
fazla tuz nedeniyle ağız ve burundaki 
sağlığımız için faydalı olan bakteriler 
de zarar görebilir ve sonuçta tuzlu 
suyla gargara faydaya değil tam tersi 
zarara sebep olabilir. 

Bağışıklık sistemini güçlendirmek 
için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

Hareketsiz kalmak kas miktarı ve 
kas kuvvetimizi azaltabilir ve bizleri 
olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ev 
içinde rahatlıkla uygulayabileceğimiz 
ve kendimizi zinde hissetmemizi 
sağlayacak basit egzersizleri düzenli 
olarak uygulamamız çok faydalı olur.
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KARANTINADAKI 
DARÜŞŞAFAKA 
REZIDANSLARI’NDA 
HAYAT

Tüm dünyanın son yıllardaki en 
büyük sağlık sorunlarından biriyle 
mücadele ettiğinin altını çizen 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem şu 
görüşleri dile getirdi:

“Koronavirüs salgını dünyanın 
dört bir yanında olduğu gibi 
ülkemizde de kayıplara yol 
açıyor. Toplum sağlığını yoğun 
bir şekilde tehdit eden bu salgın 
aynı zamanda ülkelerdeki bütün 
faaliyet ortamını da olumsuz 
etkilerken; hepimizin günlük 
yaşantısı, psikolojisi, çalışma 
alışkanlıkları gibi birçok konuda 
derin izler bırakıyor. Sağlık 
Bakanlığı başta olmak üzere, 
ülkemizin ilgili birimleri söz konusu 
salgınla mücadele kapsamında 
ilk günden bu yana aldığı proaktif 
ve etkin önlemlerle önemli bir 
başarıya imza attılar. Ama bu 
sürecin sadece devlet eliyle 
yürümesi mümkün değil. Söz 
konusu salgınla etkin mücadele 
kapsamında, toplumun her bir 
bireyine, tüm kurum ve kuruluşlara 
önemli görev ve sorumluluklar 
düşüyor. Darüşşafaka 

Cemiyeti olarak biz de bu 
sorumluluğumuzun farkındayız. 
Topyekûn mücadele içinde 
olduğumuz bu zorlu süreçte, bir 
ilim irfan yuvası olarak, öğrenci 
ve eğitimcilerimiz, bağışçılarımız, 
çalışanlarımız, velilerimiz, 
tedarikçilerimiz, mezunlarımız, 
kısaca insan, her zaman olduğu gibi 
bugün de birinci önceliğimizdir.”

Covid-19 vakasına henüz 
ülkemizde rastlamadan 
Darüşşafaka Cemiyeti olarak 
harekete geçtiklerini ve tüm 
olasıklara göre aksiyon planı 
hazırladıklarını belirten Öktem, 
“Ülkemizde ilk vakanın görülmesi 
üzerine hazırladığımız planları 
madde madde uyguladık. 
Okulumuzda ve Rezidanslarımızda 
uzmanların önerileri doğrultusunda 
hazırlıklarımızı yaparak, sağlık, 
tesislerde fiziksel düzenleme, 
teknolojik altyapı, sürdürülebilirlik 
gibi çok sayıda farklı konuda gerekli 
proaktif önlemlerimizi aldık. Yine 
bu süreçte, kamu otoriteleriyle 
yakın temas içinde olacak; karşılıklı 
iş birliğimizi aksatmadan devam 
ettireceğiz.” dedi.

“TOPYEKÛN 
MÜCADELE IÇINDE 
OLDUĞUMUZ BU 
ZORLU SÜREÇTE, 
INSAN, HER ZAMAN 
OLDUĞU GIBI 
BUGÜN DE BIRINCI 
ÖNCELIĞIMIZDIR”
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Darüşşafaka Rezidansları’nda  
27 Mart’tan itibaren uygulanan  
karantina sürecinde bağışçıların  
kurum içinde vakitlerini verimli ve 
eğlenceli geçirmelerine yönelik sosyal 
hizmet uzmanları tarafından farklı 
etkinlikler düzenlendi.

Her sabah bağışçılar sosyal mesafeyi 
koruyarak spor yapma olanağına 
sahip oldu. Hobi faaliyetlerine ağırlık 
verildi. Sinema gösterimle, kitap 
okuma etkinlikleri, müzik dinletileri gibi 
etkinliklere organize edildi. 

Özellikle dizi filmlerin gösterimleri 
bağışçılardan ilgi gördü. Bağışçıların 
merakını uyandıran, bir sonraki bölümü 
izlemek için heyecanla beklemelerini 
sağlayan dizi film gösterimleri, 
pandeminin yarattığı karamsarlığı azaltan 
önemli bir etkinlik oldu. 

Bağışçıların hem dinleyip hem 
söyleyebildikleri müzik dinletileri de 
karantina günlerini aydınlatan bir 
etkinlik oldu. 

Rezidansların açık alanları da 
yeniden düzenlenerek, bağışçıların 
bahçede daha fazla vakit geçirmeleri 
sağlandı. Urla Rezidans’ta hobi 
bahçelerine ağırlık verilirken, 
Şenesenevler Rezidans’ta yürüyüş 
parkuru yapıldı. Böylelikle bağışçıların 
hareket kısıtlamalarının önünü geçildi. 
Urla Rezidans, açık havuzuyla 
bağışçılara sıcak yaz günlerinde serin bir 
aktivite olanağı sundu. 

Bu süreçte kurum dışında ya da 
yurt dışında ikamet eden bağışçılar 
da psiko-sosyal yönden desteklendi, 
yeni gelişmelerden an be an haberdar 
edildi, karşılayamadıkları temel ihtiyaçları 
noktasında gerekli yardım ulaştırıldı. 
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Urla Rezidans 
bağışçısı Leyla 
Karakurt, “Kurum 
müdürü dahil tüm 
personelin bu  
süreçte bizim için 
burada kalması  
beni çok etkiledi. 
Hepsi ailesini, 
sevdiklerini bırakıp 
bizlerin sağlığını 
korumak için bizimle 
kaldı.” dedi.

KARAA: “HERKES 
ÜZERINE DÜŞENI 
LAYIKIYLA HATTA 
FAZLASIYLA YAPTI”
Koronavirüs salgınını Urla Rezidans’ta 
geçirdiği için kendini şanslı ve güvende 
hissettiğini belirten Urla Rezidans 
bağışçısı Abdurrahman Karaa, “Bu 
süreci Urla Rezidans’ta geçirmekten 
ötürü mutluyum. Öncelikle burada çok 
büyük bir bahçemiz var ve serbest 
sayılabilecek bir şekilde bahçemizi 
kullandık. Bu, yaşam kalitesini 
yükseltmek açısından çok büyük bir 
artıydı. Bulunduğumuz koşullar altında 
en iyi hizmeti aldık. Bir kriz dönemi 
yaşadık ve bu kriz döneminin yönetimi 
kusursuzdu, daha iyisinin olabileceğini 
düşünemiyorum. Yapılabilecek her 
şey gayet düzenli ve programlı olarak 
yapıldı. Bu süreçte en fazla karantina 
önlemleri doğrultusunda kurum dışına 
çıkamamak beni zorladı.” diye konuştu.

Darüşşafaka Cemiyeti yönetimine 
ve tüm personele teşekkür eden 
Karaa, “Herkes üzerine düşeni 
layıkıyla hatta fazlasıyla yaptı.” dedi. 

KARAKURT: 
“KENDIMIZI  
GÜVENDE HISSETTIK”
Urla Rezidans bağışçısı Hayat 
Leyla Karakurt, pandemi nedeniyle 
alınan önlemlerin oldukça doğru 
ve yerinde olduğunu belirterek, 
“Gayet iyi korunuyoruz. Alınan 
önlemler oldukça yeterli… Bizlere 
o kadar özveriyle yaklaşıldı ve 
koruma altına alındık ki, gerçekten 
kendimizi güvende hissettik.” diye 
düşüncelerini ifade etti.

Bu süreçte tüm personelin 
de onlarla birlikte karantinaya 
girmesinden çok etkilendiğini ifade 
eden Karakurt, “Kurum müdürü 
dahil tüm personelin bu süreçte 
bizim için burada kalması beni çok 
etkiledi. Hepsi ailesini, sevdiklerini 
bırakıp bizlerin sağlığını korumak 
için bizimle kaldı.” dedi.

Karakurt, karantina bittiğinde de 
dışarı çıkmak yerine Urla Rezidans’tan 
ayrılmayacağını kaydetti.
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O yüzden burası benim için 
çok büyük bir şans ve çok 
mutluyum. Evimde olsaydım, 
böyle bir süreçte çok zorlanırdım. 
Rezidansta daha çok sosyalleşme 
ortamım oluştu. Yürüyüşümüzü, 
sporumuzu yapabiliyor, temiz 
hava alabiliyoruz. Evimde 
olsaydım bunları gerçekleştirmem 
imkansızdı. Burada çok rahatım. 

Karantina sürecinde yapılan film 
etkinliklerine, ikram saatinde diğer 
arkadaşlarımla yorumlar yapıyoruz. 
Bizler burada sağlıklı, güvende, 
sosyal ve fiziksel olarak gayet iyi 
şartlardayız. Bizlere de virüs testi 
yapılması içimizin ferah olmasını 
sağladı. Sağlıklı olduğumuzu 
ve herkesin gayet iyi bir şekilde 
çalıştığının da ispatıdır.”

EKMEKÇI: “EVIMDE 
OLSAYDIM, BÖYLE 
BIR SÜREÇTE ÇOK 
ZORLANIRDIM”
Maltepe Rezidans bağışçısı Özden 
Ekmekçi gerek Sağlık Bakanlığı’nın 
gerekse Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın talimatları hakkında 
yönetim tarafından düzenli olarak 
bilgilendirildiklerini ve herkesin bu 
talimatlara harfiyen uyduğunun 
altını çizerek, “Böyle bir süreçte 
bile burada tüm hizmetler en iyi 
şekilde verildi. Bakanlıktan gelen 
tüm hususlarla ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı ve dikkat edilmesi gereken 
hususlar titizlikle ve özveriyle 
gerçekleştirildi. Rezidans içi 
ortak alanlarda sosyal mesafe 
kurallarına dikkat edildi. Burası 
bizler için çok büyük bir şans. Bu 
süreçte personele sosyal mesafe 
kurallarını da dikkate alınarak 
3 seanslık nefes hareketleri, 
moral terapisi, meditasyon 
yaptırdım. Bu yaptığım küçük 
seanslar görevli arkadaşlardan 
olumlu geri bildirim olarak bana 
iletildi.” dedi. Böyle bir süreci 
bir Darüşşafaka Rezidans’ında 
geçirmekten ötürü mutlu olduğu 
ifade eden Ekmekçi sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Geçtiğimiz günlerde 
hipnoterapi hocam Paul Aurand 
ile Amerika’dan telekonferans 
yaptık. Orada konumuz “dışlanma 
ve kabul görmek” idi. Belimle 
ilgili ciddi bir sağlık problemi 
yaşamıştım. O süreçte evimden 
çıkamaz duruma gelmiş ve 
kendimi dışlanmış hissetmiştim. 
Fakat buraya geldiğim zaman 
kabul gördüğümü hissettim, 
burası bana bu duyguyu yaşattı. 



aktüel

26

2006 yılından bu yana yaşamını 
Maltepe Rezidans’ta sürdüren Belgi 
Paksoy, Maltepe Rezidans’ta alınan 
önlemlerin yeterli ve son derece 
yerinde olduğu belirterek, “Farklı 
bir önlem aklımın ucundan dahi 
geçmiyor, çünkü o kadar ayrıntılı 
bakım ve ihtimam içindeyiz ki daha 
fazlasını düşünemiyorum.” diye 
konuştu. Bu süreçte özellikle tüm 
personelin yatılı vardiya sistemiyle 
çalışmasından çok etkilendiğini 

belirten Paksoy, “Onların da bizler 
için karantinada kalması ve giriş-
çıkışlarında gösterilen özen ve düzen 
beni çok etkiledi. Ayrıca bütün yatılı 
vardiya çalışanlarının yakın ilgisi 
ve normal zamanlardan hiç eksik 
olmayan hatta ve biraz daha fazla olan 
hizmet ve sevgisini bu dönem çok 
daha fazla hissettik. Gerçek anlamda 
bir çatı altında yaşayan aile fertleri gibi 
olduk. Bu süreci Maltepe Rezidans’ta 
geçirdiğim için kendimi son derece 
şanslı ve güvende hissediyorum. 
Eşimle 2006 yılında rezidansta 
yaşamaya başlamıştık. Annemi de 
Darüşşafaka Özel Bakım Ünitesi’ne 
yatırmıştık. Önce annemi, sonra eşimi 
kaybettim. Fakat tek bir gün burada 
yaşama kararımızdan ötürü içimde 
en küçük şüphe ve pişmanlık olmadı. 
Bu güven hissi ve şanslılık duygusu 
koronavirüs günlerinde daha da 
pekişti.” diye duygularını dile getirdi. 

Paksoy, salgın bittiğinde yapacağı 
ilk şeyleri ise şöyle özetledi: “Burada 
doğanın eksikliğini çok fazla 
duymuyoruz.  Küçük ama yeşil ve 
her zaman çok kalabalık olmayan 
sempatik bir bahçemiz ve terasımız 
var. Buna rağmen deniz kenarında 
küçük bir yürüyüş yapmak isterim. 
İkinci olarak da bankaya gitmek. “

BELGI PAKSOY:  
“BIR ÇATI ALTINDA 
YAŞAYAN AILE 
FERTLERI GIBI OLDUK”

Maltepe Rezidans 
bağışçısı Belgi Paksoy,  
“Farklı bir önlem 
aklımın ucundan  
daha geçmiyor,  
çünkü o kadar  
ayrıntılı bakım ve 
ihtimam içindeyiz ki  
daha fazlasını 
düşünemiyorum.” dedi.
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Bir yılıdır Şenesenevler 
Rezidans’ta yaşayan Vedat 
Aslay, “ABD’den bir yıl 
önce geldim ve Rezidansa 
yerleştim. Bugüne kadar 
burada aldığım hizmetlerden 
son derece memnum. Korona 
salgını başlayınca idare 
oldukça yerinde tedbirler 
aldı. Tabii, bu tedbirler bizim 
için birtakım zorluklar getirdi, 
fakat dışarda insanlar virüsle 
mücadele ederken biz burada 
fevkalade temiz ve sağlıklı 
bir ortamda yaşıyoruz. Tüm 
rezidans ve odalarımızda 
düzenli dezenfektasyon 

yapılıyor. Günde iki kez ateşimiz 
ölçülüyor. Hepimize maske ve 
el dezenfektanları verildi. Şahsi 
ihtiyaçlarımızı dışardan idare 
tarafından temin edildi.” diye 
süreci özetledi. Uzun süreli 
karantinanın elbette moralleri 
bozduğunu ifade eden Aslay, 
“Ama sağlığımız için bu konuda 
yapacak bir şey yok. ABD ile 
sürekli temastayım, oradaki 
durumu görüyorum, çok 
feci… Türkiye ile mukayese 
edilemeyecek bir haldeler.” 
dedi. Aslay, salgın bittiğinde ilk 
yapacağı şeyin ise Boğaz’a gidip 
çay içmek olacağını kaydetti.

BAYINDIR: “HEP 
BERABER BU SALGINI 
YENMEYE ÇALIŞIYORUZ”
12 yıldır yaşamını Şenesenevler 
Rezidans’ta sürdüren Fatma Bayındır, bu 
süreçte rezidanslarda alınan önemlerin 
çok yerinde ve kaliteli olduğunu 
belirterek şöyle konuştu: “Alınacak 
önemler hepimize tek tek anlatıldı. 
Tüm üyeler de bu önlemlere riayet 
ettik. Çünkü birimizin hastalanmasının 
hepimizi riske sokacağının bilincindeydik. 
Rezidans içinde sosyal mesafeyi 
korumak için farklı önlemler alındı. 
Mesela, biz burada 50 kişi civarındayız. 
Restoranın kalabalık olmaması için üç 
gruba bölündük. Çay saatlerimizde 
her kata servis yapıldı. Odamızdan 
dışarı çıktığımız an hepimiz maske 
takıyoruz. Farklı saatlere bölerek hepimiz 
bahçemizdeki parkurda yürüdük, sabah 
sporumuzu TV yayını üzerinden yaptık. 
Bunun mükafatı olarak da hepimiz çok 
şükür sağlıklıyız. Hep beraber bu salgını 
yenmeye çalışıyoruz. Ben burayı çok 
seviyorum, burası benim birinci evim, 
ikinci evim olarak düşünmüyorum. Ben 
12 yıldır burada kalıyorum. Zaten kendimi 
hep güvende ve şanslı hissetmişimdir, 
bu süreçte daha da güçlendi.”

ASLAY: “FEVKALADE TEMIZ VE SAĞLIKLI BIR 
ORTAMDA YAŞIYORUZ”
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ehnaz ve İsmail Tiner çifti, 62 
yıllık mutlu evliliklerinin son 
13 yılını Yakacık Rezidans’ta 
sürdürüyorlar. Birbirilerinin 

kimi zaman hafızası kimi zaman sesi 
kimi zaman da gözü olan çiftin elleri 
de birbirinden hiç ayrılmıyor. 

Elektrik elektronik mühendisi 
İsmail Tiner, 104 yaşını geride 
bırakırken hafızasıyla, dinçliğiyle 
adeta yıllara meydan okuyor.  
Öyle ki haftanın iki günü yüzüyor, 
klasik müzik konserlerini internetten 
takip ederek, bilet alıp eşiyle  
birlikte hiç kaçırmıyor.  

Aydın Nazilli’de Anadolu’nun 
dört bir yandan işgale uğradığı 
yıllarda dünyaya gelen İsmail Tiner, 
çocukluğunun yokluk ve yoksulluk 
içinde geçtiğini söylüyor. Onun 
yolunu açansa eğitim oluyor. İzmir 
Lisesi’ni bitirdikten sonra Atatürk’ün 
emriyle yurt dışına eğitim için 
gönderilen gençlerden biri oluyor. 
Nazilli’de birlikte büyüdüğü ve 
aynı okullarda okuduğu çocukluk 
arkadaşı Bahri Ersöz’le birlikte 
önce Belçika’ya gidiyorlar. Ancak 
daha ilk yıllarında Avrupa II. Dünya 
Savaşı’nın pençesine düşüyor. Yurt 
dışına gönderilen öğrenciler ülkeye 
geri çağrılıyor. Onlar da savaştan 
kaçan Yahudilerle birlikte önce 

Fransa’ya gidiyor, oradan da zorlu 
bir yolculukla Türkiye’ye geliyor. 
Ardından yine Bahri Ersöz’le bu kez 
de ABD’ye gönderiliyorlar. Dünyanın 
en iyi üniversiteleri arasında yer 
alan MIT’de (Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü) mühendislik 
eğitimi alıyor. Yurda dönüp zorunlu 
görevini tamamladıktan sonra 
kendi şirketini kuruyor. Şirketinin 
yönetimini şimdilerde oğlu ve kızına 
bıraksa da elini eteğini tamamen 
çekmiyor. Hayatı boyunca çalışmayı 
bırakmayanlardan… Çocukluk 
arkadaşı Bahri Ersöz’ün “Bir 
Cumhuriyet Çocuğunun Anıları” 
isimli kitabını özenle bize verirken, 
“Bahri, yaşadıklarımızı yazdı, ben 
yazamadım. İlk röportajımı da size 
veriyorum.” diyor gülümseyerek…  
Eğitimle değiştirdiği yaşamının son 
13 yılını 157 yıldır eğitimle yaşamları 
değiştiren Darüşşafaka’nın bir 
rezidansında sürdüren İsmail Tiner ve 
eşi Şehnaz Tiner sorularımızı yanıtladı. 

Ismail Bey sizi daha yakından  
tanıyabilir miyiz?
Aydın Nazilli’de 1916 yılında doğdum. 
1922 yılı Nazilli’de tek bir ilkokul vardı. 
Orada okudum. Dört kardeştik. Üçü 
kız, ben sonuncuydum. 1922’de 
ilk defa Nazilli’de ortaokul açıldı. O 
yıla kadar ortaokul öğrencileri trenle 

Ş
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DEMET EYIKurtuluş Savaşı,  
I. ve II. Dünya Savaşlarını 
yaşayan Ismail Tiner, 
Darüşşafakalı öğrenciler 
için şu cümleleri kuruyor: 
“Hepsinin Türkiye’nin 
geleceğine iz bırakacak 
insanlar olacağını 
düşünüyorum. Yaşadığımız 
çağda böyle sorumluluk 
sahibi, bilinçli ve saygılı 
gençlerin olduğunu 
görmek bizlere mutluluk 
veriyor. Onları yetiştiren 
Darüşşafaka’nın da ilelebet 
var olmasını diliyorum.” 

“DARÜŞŞAFAKA,  
TÜRKIYE’NIN GELECEĞINE IZ BIRAKACAK 

INSANLAR YETIŞTIRIYOR!”
HÜSEYIN ALSANCAK
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Aydın’a giderdi okumak için… İlk 
ve ortaokulu Nazilli’de tamamladım. 
Ardından İzmir Erkek Lisesi’ne gittim. 
1938 yılında oradan mezun oldum. 
O yıllar Atatürk’ün emriyle yurt 
dışına yükseköğrenim için öğrenci 
gönderiliyordu. Ben de onlardan 
birisiyim. Üç imtihan kazandım. Mons 
Politeknik Üniversitesi’nde (Belçika) 
Maden Mühendisliği’ne gönderildim. 
Ancak, maden mühendisliğini 
istemedim ve dedim ki, “Müsaade 
ederseniz elektro mekanik okumak 
istiyorum.” Müsaade ettiler. Liege’ye 
geçtim. Liege’de elektro mekanik 
enstitüsü var. Orada biraz okuduktan 
sonra harp çıktı. Ağustos sonunda 
Nazilerin işgali başladı. Biz de kaçtık. 
Bir trene bindik. Trendekilerin hepsi 
Yahudi aileleri... Günlerce trenle 
gittik, nerede olduğumuzu bilmeden. 
Fransa’ya geçtik. Dört-beş kişiydik, 
Cumhuriyet talebeleri olarak trende 
yolculuk eden... Nazilli’de beraber 
doğup büyüdüğümüz, aynı okullara 
gittiğimiz Bahri Ersöz de onlardan 
biriydi. Paris’e ulaştık, 10-15 gün 
orada kaldık. Fakat Hitler iyice harbi 
kızıştırmıştı. Alman uçakları Paris’in 
üzerinden uçuyordu. Oradan da trene 
atladık ve İstanbul’a döndük. Böylece 
daha birinci sınıftayken  
II. Dünya Savaşı başlayınca 
Türkiye’ye geri döndüm. 

Şehnaz Hanım, sizi tanıyabilir miyiz?
1927 yılında Kayseri’nin Hisarcık 
Köyü’nde doğdum. Dört kardeştik. 
Ablam vardı, o da öğretmendi. 
Kardeşim Tekin Mollaoğlu mühendisti. 
Diğer ağabeyimin Sebahattin 
Mollaoğlu da kendi işini kurmuştu. 
Annem Fevziye Mollaoğlu eğitime çok 
önem verirdi. Hepimizin okumasında 
onun payı büyüktür. O yüzden adına 
Kayseri’de bir okul yaptırdık.

Kayseri’de liseyi okudum. 
Ardından Ankara Dil-Tarih’i 
kazandım. Orada İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü okudum. 

Mezun olduktan sonra kısa 
süreli de olsa öğretmenlik yaptım.  
İlk görev yerim Mersin’di. Sonra 
Ankara’ya geldim. Ağabeyimin 
bürosunda çalışmaya başladım. 

Kısa bir dönem Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi İngilizce 
Bölümü’nde de hocalık yaptım.

Ismail Bey, Türkiye’ye döndükten  
sonra ne yaptınız?
O yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yüksek Mühendis Mektebi idi. 
Ben zaten oraya girmiştim ama 
döndükten sonra ikinci kez giriş 
imtihanına katıldım, çünkü bir yıl 

“Darüşşafaka’nın 
bize vermiş olduğu 
bu hizmet büyük bir 
başarıdır. Hepsinden 
memnunuz. Güvende 
ve emin ellerdeyiz. 
Sağlığımız sürekli 
kontrol ediliyor.”
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geçmişti. Yine kazandım ve bir 
buçuk- iki ay orada okudum. O 
sırada Ankara’dan bir davet geldi, 
bizi Ankara’ya çağırıyorlardı. 
Gittik, karar almışlar, bizi ABD’ye 
MIT’ye (Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü) gönderiyorlar, her şeyi 
hazırlamışlar. Böylelikle Amerika’ya 
gitmek için yola çıktık.

Nasıl gittiniz?
Irak’ta bir Hollanda vapuruna bindik 
ve iki buçuk ay süren bir yolculuğun 
sonunda Kaliforniya’ya vardık. Oradan 
da otobüse bindik, tüm Amerika’yı 
geçerek, bu kez de Boston’a gittik. 
Yıl 1940 idi. Böylelikle MIT’de eğitime 
başladık. MIT, ABD’nin çok ileri gelen 
mühendislik mekteplerinden biridir. 
Orada elektrik bölümüne kayıt oldum, 
1944’te de mezun oldum.

Sonra?
1946’da Türkiye’ye döndüm. Burslu 
okuduğum için mecburi hizmetim vardı. 
Beni Etibank’a tayin ettiler, 1955’e kadar 
orada çalıştım. Dışarda okuduğunuz 
yıl kadar devlette hizmet etmemiz 
gerekiyordu. O hizmeti yaptım.

Etibank’ta neler yaptınız?
Elektrik mühendisi olarak çalıştım. 
O yıllar Etibank’ta çok işletme 
vardı. Ayrıca elektrik santralleri 
kuruluyordu. O kuruluşlarda 
vazife aldım. 1955’te mecburi 
hizmeti tamamlayınca kendi 

isteğimle ayrıldım. Kendi 
kendime biraz çalıştım. Daha 
sonra eşim Şehnaz’ın ağabeyi 
olan Sebahattin’le (Mollaoğlu) 
birlikte -Sebahattin’le askerliğimizi 
yaparken tanışmıştık. Mecburi 
görevimi yaparken kısa dönem 
askerliğimi de yapmıştım.- iş 
kurduk. Bu girişimcilik işi tuttu. 
Benim kurduğum iki şirket hala 
çalışıyor. Biri Silvan Sanayi AŞ…  
1957’de kurduk. Çelik dökümcülük 
yapan bir müessesedir. Çok 
gelişmiştir. Ürünlerinin büyük 
kısmını ABD’ye satıyor.

İkinci ise bizzat kurduğum bir 
mümessillik şirketidir: İsmail Tiner 
Endüstri Tesisleri Ltd. (İTET)… Hem 
kızım hem oğlum bu iki şirkette 
hissedardır. Oğlum aynı zamanda 
müdür olarak İTET’de çalışıyor. 

Silvan Sanayi ise akrabalarımızın 
yönetiminde devam ediyor. Dört 
torumuz var. Hepsi erkek. İkisi 
üniversiteden mezun, ikisi de 
okumaya devam ediyor. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim almış 
bir insan olarak o yıllardaki eğitimi 
değerlendirmeniz mümkün mü? 
1916 yılı Türkiye için çok acı yıllardır. 
Ben de tam o yıllarda doğmuşum. 
Daha bebekken çok sefalet, 
çok yokluk, yoksulluk çektim. 
Hatırlıyorum ilkokula nalınla giderdik, 
ayakkabımız yoktu. Yaşam ilkeldi. 
Bugünün şartlarıyla kıyaslanamaz 
bile. Okulda hasırlar vardı. Yerli 
yapımı. O hasırlar üzerinde oturur, 
ders yapardık. İlkokul bittikten sonra 
gelişme oldu.  Lise döneminde 
ise her şey daha iyiydi. 1935-38 

“1958 yılında Köln’de evlendik. O dönem Şehnaz ailesiyle 
Almanya’daydı. Ben de işim gereği ordaydım. Şehnaz’dan onay gelince 
hemen konsolosluğa gidip evlendik. Fakat çok iyi olmadı, çünkü gelinlik 
giyemeden öylece evlendi benimle. Ona hala bir gelinlik borcum var.”

Hayatımın en özel anılarından biridir. Atatürk Kayseri’ye gelmişti. Ben 
de 3-4 yaşlarındaydım. Hemen kaçtık sokağa aynı yaşta arkadaşlarla. 
Atatürk’ün geçeceği bir yere, bir taşın üstüne tünedik. Atatürk 
oturduğumuz yerden geçtiğinde çok insan yoktu çevremizde. Taşın 
üstünde oturan üçümüzü gördü ve “Merhaba, küçük hanımlar, nasılsınız?” 
diye sordu. Biz çok heyecanlanmıştık. Kollarımızı açıp Atatürk’e koştuk ve 
sarıldık. Çok özel bir andı.  

ŞEHNAZ TINER’IN 
ATATÜRK ANISI
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32

arasında liseyi okudum. Rahat, 
telaşsız, sulh içinde…. Türkiye o 
zaman sulh içinde bir memleketti.

Ne zaman evlendiniz?
Biraz geç evlendik biz, 1958 yılında 
Almanya Köln’de…

Neden Köln?
O dönem Şehnaz ailesiyle 
Almanya’daydı. Ben de işim gereği 
ordaydım. Şehnaz’dan onay gelince 
hemen konsolosluğa gidip evlendik. 
Fakat çok iyi olmadı, çünkü gelinlik 
giyemeden öylece evlendi benimle. 
Ona hala bir gelinlik borcum var.

Çalışma hayatını ne zaman bıraktınız?
Emekli olmak diye bir şey yok. Biz 
torunlarımızı eğittik ve onlar hazır 
olduğunda işleri onlara devrettik.

Darüşşafaka’yla nasıl tanıştınız?  
Nasıl haberiniz oldu?
Darüşşafaka’ya gelmeden önce 
Çiftehavuzlar’da evimiz vardı. 
Şimdi orada kiracılarımız kalıyor. 
Darüşşafaka Rezidansları’nı 
biliyorduk, tanıdıklardan defaten 
duymuşluğumuz vardı. 2007 yılında 
Yakacık Rezidans’ı gezdik, çok 
beğendik. Biraz uzak olmasına 
rağmen çok hoşumuza gittiği için 
kalmaya karar verdik. Bu camianın 
içinde olmak bizi mutlu ediyor.

13 yıldır yaşamınızı Yakacık Rezidans’ta 
sürdüren bir bağışçımız olarak buradaki 
hayatı değerlendirir misiniz? Rezidansta 
hayat nasıl geçiyor?
Genel olarak sakin ve huzurlu 
günler geçiriyoruz burada. Düzenli 
olarak aktivitelerimiz oluyor, 
onlara katılıyoruz. İkimiz de müzik 
severiz. Özellikle klasik müzik. Pop 
müzikle aramız yoktur bizim. Bu 
nedenle özellikle Kadıköy Süreyya 

Operası’nda düzenlenen konserleri 
kaçırmıyoruz.

Sosyal hizmetler de haber veriyor 
ama ben de internetten konserlere 
bakıyorum. Haftada iki gün yüzmeye 
çalışıyorum. Şehnaz’la birlikte 
yürüyüş yapıyoruz. Darüşşafaka’nın 
bize vermiş olduğu bu hizmet 
büyük bir başarıdır. Hepsinden 
memnunuz. Güvende ve emin 
ellerdeyiz. Sağlığımız sürekli kontrol 
ediliyor. İstediğimiz zaman tahlil 
yaptırabiliyoruz

Rezidansta yaşamanın  
avantajları nedir?
Burada yaşamanın çok avantajı 
var. Dışarıyı hiç düşünmüyoruz 
öncelikle. Deniz kıyısında güzel bir 
evimiz var fakat orada tek başımıza 
yaşamanın zor olacağını biliyoruz. 
Burada her ihtiyacımız gideriliyor. 
Burada güvendeyiz, rahatız.

Uzun ve sağlıklı bir ömrünüz var.  
Bunu neye borçlusunuz?
Çok özel bir şey yapmıyorum.  
Ancak hayatım boyunca çok az ilaç 
kullandım. Alternatif tıbba ve otlara 
meraklıyım. Bir de şiire… Yahya 
Kemal, Orhan Veli, Can Yücel… 
Hepsini hala okurum.

Son olarak 13 yıldır Darüşşafakalı 
öğrencilerle iç içesiniz. Onları nasıl 
buluyorsunuz?
Hepsinin Türkiye’nin geleceğine 
iz bırakacak insanlar olacağını 
düşünüyorum. Yaşadığımız çağda 
böyle sorumluluk sahibi, bilinçli 
ve saygılı gençlerin olduğunu 
görmek bizlere mutluluk veriyor. 
Onları yetiştiren Darüşşafaka’nın 
da ilelebet var olmasını diliyorum. 
Çocuklarla olan bağının hep 
güçlü olmasını temenni ediyoruz. 
Yaşasın Darüşşafaka! 

“Atatürk Nazilli’den de geçti. 
Hepimiz okuldaydık o zaman. 
Haber gelince istasyona gittik. 
Atatürk, pencereden bize 
bakıyordu. Çok heyecanlanmıştık. 
Unutulmaz bir gündü.  

ISMAIL TINER’IN 
ATATÜRK ANISI

“Çok özel bir şey 
yapmıyorum. Ancak 
hayatım boyunca çok 
az ilaç kullandım. 
Alternatif tıbba ve 
otlara meraklıyım. Bir 
de şiire… Yahya Kemal, 
Orhan Veli, Can Yücel… 
Hepsini hala okurum.”



Vasiyet bağışı hakkında bilgi için: 
darussafaka@darussafaka.org / 0212 939 28 00 - 2425

Siz de varisiniz olarak 
Darüşşafaka’yı seçin,
Türkiye’nin yarınlarını 
eğitimle aydınlatın!

Darüşşafaka Cemiyeti’nin  
vasiyet bağışçısı Filiz Acıgöl

Rezidans-İlan-FilizAcıgol.indd   1 13/07/2020   11:52
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“ISMIMIZ, 157 YILLIK BIR KURUMLA 
BELKI 157 YIL DAHA YAŞAYACAK!”



mekli yüksek elektrik 
mühendisi İsmet Aktekin,  
43 yıllık yurt dışındaki 
çalışma hayatında kazandığı 

birikimi Türkiye’nin geleceği için 
bağışlayan bir hayırsever… Doğduğu 
topraklar Nevşehir’de özellikle kız 
çocuklarının eğitimi için inanılmaz 
işlere imza atıyor. Yaptırdığı 
Anadolu lisesi ve ortaokuldan 
mezun olan öğrencilerle tek tek 
ilgileniyor, başarılarıyla gururlanıyor. 
Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı 
ve aynı zamanda Darüşşafaka’nın 
vasiyet bağışçısı İsmet Aktekin, 
özellikle kız çocuklarının eğitimine 
odaklanmasının gerekçesini, 
“Ülkemizin eğitim sorununun 
çözümünün, ancak iyi eğitim almış, 
kendine güvenen annelerimizin; 
sorumluluk sahibi, düşünen,  
okuyan, sorgulayan, özgüvenli 
bireyler olarak çocuklarını 
yetiştirmeleri ile mümkün olabileceği 
kanısındayım.” diye açıklıyor. 

2017 yılında yaptığı bağışla 
kendisinin ve merhum ağabeyi 
Fikret Aktekin’in ismini Darüşşafaka 
Kız Öğrenci Evi’ne vererek 
ölümsüzleştiren İsmet Aktekin, 
bu bağışı için de “Bizim kız 
çocuklarının eğitimine verdiğimiz 
değerin bir sembolü” diyor. 1931 
yılında Nevşehir’de başlayıp 
ABD’den Avrupa’ya uzanan 
yaşamını Türkiye’nin eğitim 
sorununun çözümünün bir parçası 
olmaya adayan İsmet Aktekin, 
sorularımızı yanıtladı.

Nevşehirli bir ailenin 4. çocuğu olarak 
dünya geldiniz. Yaşam öykünüzün ana 
duraklarını sizden dinleyebilir miyiz?
Babam İstiklal Madalyası sahibi olan 
merhum Nevşehirli Üsteğmen Tevfik 
Aktekin ve annem Nevşehirli Hanife 
Aktekin’in dört çocuğunun en küçüğü 

olarak 1931 yılında babamın görevi 
nedeniyle bulunduğumuz Çorum’da 
doğdum. Ben iki yaşındayken ailem 
İstanbul’a taşınıyor. 1950 yılında 
Vefa Lisesi’ni bitirdim, ardından da 
Teknik Üniversite’ye girdim. Aslında 
bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nde okudum, ağabeyim 
Hikmet Aktekin, hekimdi. Onun 
etkisiyle Fen Fakültesi’ne girdim 
ama çok da istediğim bir alan 
olmadığını anlayınca yeniden Teknik 
Üniversite’nin imtihanlarına girdim ve 
Elektrik Fakültesi’ni kazandım. 1955 
yılında da oradan mezun oldum.

Manchester Üniversitesi’nden de 
yüksek lisans derecesi alıyorsunuz 
değil mi?
Evet, bizim zamanımızda İngilizce 
eğitimi fevkalade zayıftı, o yılların 
popüler lisanı olan Fransızca eğitimi 
alarak lise ve üniversiteyi bitirdim. 
O zaman Teknik Üniversite’de 
de lisan eğitimi zayıftı. Kafamda 
İngilizce bilmeden başarılı bir 
elektrik mühendisi olamayacağım 
fikri, İTÜ’deki Amerika eğitimli 
hocalarımızdan aldığım eğitim 
neticesinde oluşmuştu. Aklımda 
hep birkaç sene Avrupa’da veya 
ABD’de İngilizce öğrenmek ve 
gelip Türkiye’de çalışmak vardı. 
Bu minval üzere yedek subaylığım 
sırasında, Ankara’da İngilizce dil 
kursuna gitmeye başladım. O sırada 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi’nin master ve doktora için 
üniversiteyi bitirmiş talebelere ihtiyacı 
vardı. Müracaat ettim ve doktora için 
kabul edildim. Dört sene doktora, 
sekiz sene mecburi hizmeti vardı, yine 
de kabul ettim. Bizi İngilizce kursuna 
yazdırdılar. Kurs bitmeden Atom 
Enerjisi Komisyonu’ndan doktoramın 
mastere çevrildiğine dair bir mektup 
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Darüşşafaka Kız Öğrenci 
Evi’nin isimlendirilmesi 
için ağabeyi ve kendi 
adına yaptığı bağışla 
“Kurucu Bağışçı” olan 
Ismet Aktekin, bu bağışın 
gerekçesini şöyle açıklıyor: 
“Ülkemizde Darüşşafaka 
gibi çocuklarımıza nitelikli 
eğitim sağlayarak, eğitimde 
fırsat eşitliği tanıyan 
kökleşmiş başka bir kurum 
yok. Kız çocuklarının 
eğitimine kendini adamış 
biri olarak isimlerimizin 
Darüşşafaka Kız Öğrenci 
Evi’nde yaşayacak olması 
çok kıymetli… 157 yıllık 
bir kurumla belki 157 yıl 
daha yaşayacak ve bizim 
kız çocuklarının eğitimine 
verdiğimiz değerin bir 
sembolü olacak.”

DEMET EYI HÜSEYIN ALSANCAK



bağışçılarımız

gittim. 2003’te emekli olana kadar 
orada çalıştım. Böylelikle üniversite 
bittikten sonra birkaç sene İngilizce 
öğrenip, Türkiye’de çalışmayı 
planlarken, 43 sene yurt dışında 
çalışıp, emekli olduktan sonra 
ülkeme dönebildim. 

Ailenizin yolu Darüşşafaka’yla 
uzun yıllar öncesinde kesişmiş. 
Babanız Tevfik Bey, 1900’lerin 
başında okumak için Darüşşafaka’ya 
müracaat etmiş. Bu ilginç hikayeyi 
sizden dinleyebilir miyiz?
Babam Tevfik Aktekin, 1891 

aldım. Bunu kabul etmedim. O 
sırada doktor olan ağabeyim Hikmet, 
ABD’de iş bulmuş çalışıyordu, onun 
davetiyle ABD’ye gittim. Cornell 
Üniversitesi’nden master için kabul 
aldım fakat bu arada, İngiltere’deki 
üniversitelere de yazmıştım. ABD’de 
kurslarımı aldım, orada okurken 
Manchester Üniversitesi’nden 
kabul geldi. ABD’de lisansüstü 
çalışmalarımın kredilerimi aldım ve altı 
ayın sonunda Manchester’a gittim. 
Orada yüksek lisansı tamamladım. 
Ardından iş için iki Avrupa şirketine 
yazdım ve İsviçre’deki Brown-
Boveri’nden kabul geldi. Bir buçuk 
yıl orada çalıştım, bu arada ABD’ye 
Green Card (Yeşil Kart) başvurusu 
yapmıştım. Zürih’teki Amerikan 
Konsolosluğu’na Yeşil Kartım 
gelince istifamı verdim, ABD’ye 
gittim. New York’ta, bir mühendislik 
firmasında iş buldum, ev tuttum. 
Doktora için şimdilerde New York 
Üniversitesi’nin bir parçası olan 
Polytechnic Institute of Brooklyn’e 
müracaat ettim ve kabul edildim. 
İş deneyimim artınca General 
Electric’te işe başladım. Bir buçuk yıl 
orada çalıştım. O sırada Türkiye’den 
arkadaşım Agop Çalıkyan, American 
Machinery Foundry’de çalışıyordu. 
Firma, Türkiye’de büyük bir proje 
almış ve proje müdürü arıyormuş. 
Agop, benim için randevu ayarladı, 
görüştüm. 1966 senesinde projeyi 
kabul ettim ve Türkiye’ye döndüm. 
Proje, 1972’de bitince yeniden 
ABD’ye döndüm. Aynı yıl şirketin 
bir kısmını İtalyan bir iş insanı satın 
aldı. İstersem ABD’de kalabilir ya 
da Avrupa’ya gidebilirdi. Aklımda 
hep Türkiye’ye dönmek olduğu için 
dedim ki, “İsviçre, Türkiye’ye yakın” 
ve şirketin İsviçre’deki merkezine 
satış ve pazarlama direktörü olarak 

doğumlu… Annesini ve babasını 
küçük yaşta kaybediyor, yine 
çocuk yaşta evlendiriliyor. Ancak 
içinde hep okuma isteği varmış. 
Bu nedenle 1907’de Nevşehir’den 
kalkıp İstanbul’a geliyor. Amacı 
Darüşşafaka’ya girip okumak. 
Darüşşafaka’ya müracaat ediyor, 
lakin evli olduğu için kabul edilmiyor. 
Düşünün o zaman Nevşehir’den 
kalkıp okumak için İstanbul’a geliyor. 
Darüşşafaka olmayınca sarayda 
işe giriyor, ardından da o dönem 
İstanbul’da açılmaya başlayan gece 
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mekteplerine yazılıyor. Okumak için 
böyle mücadele vermiş bir  
insandı, babam… 

Aktekin Ailesi olarak eğitim alanında 
pek çok yardımınız var. Bunları bize 
özetler misiniz? 
Tabii ki…  Ne demiş büyüklerimiz 
“İnsanın hayırlısı hayrı dokunandır”.  
Tüm yaşamlarını çalışarak geçiren pek 
çok mütevazı hayırsever insanımız 
uzun yıllar boyunca alın teri dökerek, 
çalışıp çabalayıp, elde ettikleri 
birikimlerini hayır işlerine verirken o 
derece de dikkatli oluyorlar. Kanımca 
insanoğlu eğer, ciddi olarak bir iyilik 
ya da hayır yapmayı düşünüyorsa, 
bunu sağlığında yapmalı; yaptığı 
hayır işlerini görmeli, bu güzelliklerin 
manevi hazzını hissetmeli, 
yaşamalıdır. Peki, bizim eğitime olan 
merakımız nerden geliyor? Önce 
bunu açıklamak gerekiyor. Ben 
emekli olduğumda ağabeyim Fikret 
zaten emekli idi. İkimiz de orta halli 
bir ailenin çocukları olarak yine orta 
halli bir semtte büyümüş ve orta 
halli okullarda okumuştuk. İkimizin 
de kaderini değiştiren yegane şey 
eğitimdi ve ikimizin de iyi kötü bir 
birikimi vardı. Ağabeyimle sık sık 
yaptığımız konuşmalarda şuna karar 
verdik: “Ülkemiz bize verdi, bizim de 
ülkemize ödeyecek bir borcumuz 
var.” Bu borcu nasıl ödeyeceğiz? 
Türkiye’nin en önemli sorununun 
eğitim olduğunu düşünüyorduk. 
Peki, eğitim nerede başlıyor? Bana 
göre eğitim evde başlıyor. Peki, 
evde çocuklarla en çok haşır neşir 
olan kim? Anneler… İşte benim 
kız çocuklarına yönelik eğitim 
çalışmalarına odaklanmam bu 
yüzden. Nevşehir-Kozaklı’da yörenin 
lise çağındaki kızları için Hanife-Tevfik 
Aktekin Kız Öğrenci Yurdu’nu açtık, 

daha sonra Darüşşafaka Fikret-İsmet 
Aktekin Kız Öğrenci Yurdu’na bağış 
yaptık. Ferizli’de Fikret-İsmet Aktekin 
Anadolu Lisesi’ni açtık. Buradan 
mezun olan öğrencilere üniversiteyi 
kazandıklarında burs da veriyorum. 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 
(TEGV) vasıtasıyla Nevşehir’de 
Ateşböceği Aktekin Kardeşler Gezici 
Öğrenim Birimi’ni açtık. Narköy’de 
Fikret Ağabeyimin 1920-22 yıllarında 
gittiği okulu yeniledim ve ismini 
verdim. Orayı bitirip fen lisesine 
giren öğrencilere burs da veriyorum. 
Mesela orayı ilk bitiren öğrencilerden 
birini paylaşmak istiyorum. İsmi Hatice 
Hezenci... Nevşehir Fen Lisesi’nde 
okuyordu. Geçtiğimiz yaz onu bir 
sponsor desteğiyle Marlborough 
College Yaz Okulu’na dil kursuna 
gönderdim. Kendi ellerimle İngiltere’ye 
götürüp, kalacağı yurda yerleştirdim. 
Başlangıçta çok sınırlı İngilizce bilgisi 
olan Hatice, bir aylık eğitimin neticesi 
bana oldukça düzgün bir İngilizce ile 
yazılmış e-posta yolladı.

Eğitim alanında pek çok yatırımı olan 
ailenin mensubu olarak yolunuza 
Darüşşafaka’yla devam etmenizin bir 
nedeni ya da nedenleri nedir?
Darüşşafaka ile yolumun kesişmesi 
çocukluk yıllarımda, babamızın 
emekliliğinden sonra ailemizin 
bizlerin eğitimleri için Fatih’te bir ev 
kiralamalarıyla başladı. O yıllarda 
ben ilkokula giderken, ablam Nimet 
Sonkaya da Fatih Çarşamba’daki 
Darüşşafaka’nın tarihi binasının 
karşında yer alan Cumhuriyet Kız 
Lisesi’ne gidiyordu. Darüşşafaka’ya 
büyük sevgi ve saygısı olan 
rahmetli Fikret Ağabeyimle 
yaptığımız sohbetlerimizde en 
önemli ülke sorunlarımızın başında 
eğitimin geldiğini, bunun da ilk 

“Babam Tevfik Aktekin, 
1891 doğumlu…  
Annesini ve babasını 
küçük yaşta kaybediyor, 
yine çocuk yaşta 
evlendiriliyor. Ancak 
içinde hep okuma isteği 
varmış. Bu nedenle 
1907’de Nevşehir’den 
kalkıp Istanbul’a geliyor. 
Amacı Darüşşafaka’ya 
girip okumak. 
Darüşşafaka’ya müracaat 
ediyor, lakin evli olduğu 
için kabul edilmiyor.”



bağışçılarımız

Ağabeyinizin hayatını, anılarını 
kitaplaştırdınız. Bu süreçten 
bahsedebilir misiniz? 
Ağabeyim fevkalade mütevazı, 
herkes tarafından sevilen bir insandı 
fakat hayatı boyunca anılarını yazmak 
aklına gelmezdi. Nitekim hastalığının 
son zamanlarında ona böyle bir kitap 
yazılsa öncelikle ne demek istediğini 
sormuştum. O da kitabın başındaki 
cümleyi kurdu: “Atatürk sürecinin 
son kırıntılarından birisi olan…” 
1936’da Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni bitiriyor. Gerçek Atatürk 
dönemi kuşağındandı o. Emlak Kredi 

olarak evlerimizde başladığını, en 
önemli öğretmenlik görevinin iyi 
eğitimli annelere düştüğünü dile 
getirirdik. Ülkemizde Darüşşafaka 
gibi çocuklarımıza nitelikli eğitim 
sağlayarak, eğitimde fırsat eşitliği 
tanıyan kökleşmiş başka bir kurum 
yok. Kız çocuklarının eğitimine kendini 
adamış biri olarak isimlerimizin 
Darüşşafaka Kız Öğrenci Evi’nde 
yaşayacak olması çok kıymetli…  
157 yıllık bir kurumla belki 157 
yıl daha yaşayacak ve bizim kız 
çocuklarının eğitimine verdiğimiz 
değerin bir sembolü olacak.

Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi 
Bankası’nın genel müdürlüğünü 
üstlenmişti. Pek çok yönergede 
onun imzası buluyor. Mesela 75-80 
yıl önce yazılmış bir yönergede diyor 
ki, sıcak havalarda spor kıyafetle 
işe gelebilirsiniz. Ağabeyim benim 
için örnek bir insandı. Hala mümkün 
olduğu kadar da onun izinden 
gitmeye gayret ediyorum.

Rezidans bağışçısı olmaya nasıl  
karar verdiniz?
Gerek İsviçre’de gerek ABD’de 
bazı arkadaşlarım benzer 
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yerlerde kalıyordu. Darüşşafaka 
Rezidansları ile onlar arasındaki 
tek fark, onlar aylık ücret 
karşılığında bu hizmetleri 
veriyorlardı. Ben, Darüşşafaka 
Rezidansları’nı daha çok 
ileriye dönük bir yatırım olarak 
görüyorum. Yaptığım araştırmalar 
neticesinde bu işi en iyi yapan 
ve yurt dışında bu hizmeti veren 
kurumlara en yakın örneğin 
Darüşşafaka Rezidansları 
olduğunu gördüm. İleri yaşlarımda 
kimseye yük olmak istemiyorum 
açıkçası… Böyle bir bakım hizmeti 
varken de bundan yararlanmak 
istedim. Bir bakıma geleceğimi 
garantiye aldım. Eğer sağlığım 
kendi başıma yaşamama izin 
vermezse ne olacağına dair kafa 
yormuyorum artık… Biliyorum 
ki Darüşşafaka’da gayet iyi 
bakılacağım. Bu da zihinsel olarak 
çok rahatlatıyor. Mühim olan da bu 
zaten… Şu an için orada yaşamayı 
düşünmüyorum. Çünkü yaşadığım 
yerden de memnunum, spor 
yapıyorum, golf oynuyorum. 

Urla Rezidans’ı neden tercih ettiniz?
Doğası çok etkileyici… Rezidansın 
bahçesi çok güzel… Denizi var.  
Eğer ki bir gün gidersek hiç olmazsa 
deniz kıyısında bir kahve içeriz.

Gayet sağlıklı ve dinçsiniz, bunu neye 
borçlusunuz?
Zihinsel dinçliğe… Bence insan 
öncelikle zihinsel olarak dinç 
olmalı… Zihinsel olarak dinç olmanın 
en temel yolu ise iyiliksever bir insan 
olmaktan geçiyor. 

Bunu da aileden kapıyorsunuz. 
Özetle iyi insan olmak lazım. 
Bunun yanı sıra ben hiç farkında 
olmadan küçük yaşımdan 

beri spor yapmışım. Mahalle 
arasında kağıt topla oynardık, 
çocukluğumda… Vefa Lisesi’nde 
ve Teknik Üniversite’de futbol 
oynadım. Uzun yıllar tenis 
oynadım, İsviçre’deyken  
kayak yaptım. Yirmi senedir de 
golf oynuyorum.

Darüşşafakalı öğrencilerle ne  
tavsiye edersiniz?
Darüşşafakalı çocuklar gayet iyi 
bakılıyor, iyi yetiştiriliyor ve iyi eğitim 
alıyorlar. Ancak yükseköğrenimde 
yurt dışını zorlayan öğrenci sayısı 
çok az. Globalleşen dünyamızda bu 
şart. Çocuklarımızın yurt dışı lisans 
ve lisansüstü eğitim masraflarını 
Darüşşafaka’dan beklemek 
biraz haksızlık olur. Bu konuda 
Darüşşafaka’dan beklenecek 
tek şey yurt dışı üniversitelerle, 
yetenekli çocuklarımızın iletişimini 
gerçekleştirecek tecrübeli bir rehber 
hoca ile bu konuya odaklanarak, 
onlara yardımcı olmak. Ayrıca 
Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) yurt 
dışı lisans bursları için yetenekli 
çocuklarımızı cesaretlendirmenin 
de çok olumlu neticeler vereceğine 
kalben inanıyorum.

Peki, 43 yıl sonra Türkiye’ye 
döndünüz. Burada mutlu musunuz? 
Bazı insanlar 100 yıl da yurt 
dışında kalsa yine ülkesini özler. 
Ben de o insanlardanım. Yabancı 
memleketlerde kaldığım süre zarfında 
pek çok Türk, Ermeni ve Rum 
vatandaşımızı tanıdım. Hepsinin nasıl 
Türkiye özlemi çektiğini gördüm. 
Ben, yurt dışında çalışıp kazandığımı 
getirip ülkemin geleceği için yatırdım. 
Bundan ötürü de mutluyum.

İsmet Aktekin’in en büyük ağabeyi 
olan Fikret Aktekin, Nevşehir’in Nar 
kasabasında 28 Ocak 1914 tarihinde 
dünyaya geldi. İlkokul eğitimini 
Çorum’da, lise eğitimin Kabataş 
Lisesi’nde ve yüksek tahsilini Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1936 
yılında tamamladı. Bankacılık 
mesleğine Ziraat Bankası’nın 
açtığı müfettiş muavinliği imtihanını 
kazanarak başladı. Daha ileri yıllarda 
ise Emlak Kredi Bankası, Ziraat 
Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nda 
genel müdürlük görevinde bulundu.  
Aktif ve yoğun bankacılık yaşamında 
dahi farklı sosyal sorumluluk 
projelerine zaman ayırdı. Turing 
Otomobil Kurumu, Yıldız Saraylaır 
Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
(TEGV) mütevelli heyetleri ve 
yönetim kurullarında görevler 
aldı. Fikret Aktekin, 28 Mart 2005 
tarihinde vefat etti.

FIKRET AKTEKIN KIMDIR?

“Darüşşafaka Rezidansları’nı 
daha çok ileriye dönük bir 
yatırım olarak görüyorum. 
Yaptığım araştırmalar 
neticesinde bu işi en iyi 
yapan ve yurt dışında bu 
hizmeti veren kurumlara en 
yakın örneğin Darüşşafaka 
Rezidansları olduğunu 
gördüm. Ileri yaşlarımda 
kimseye yük olmak 
istemiyorum açıkçası… Böyle 
bir bakım hizmeti varken de 
bundan yararlanmak istedim. 
Bir bakıma geleceğimi 
garantiye aldım.”



bağışçılarımız

REZIDANSLAR
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BIRÇOK ŞEYE 
IMKAN AÇIYOR



onya’da doğan Sanay 
Sokullu, Konyalı bir baba 
ve Yanyalı bir annenin kızı. 
İktisatçı ve memur olan 

babasının görevlerinden dolayı 
çocukluğu ve gençliği Ankara, İzmir, 
Antalya, Samsun ve İstanbul gibi 
çeşitli illerde geçmiş. Anne tarafından 
Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın 
soyundan, baba tarafından ise 
Mecidiyelilerden geliyor. “Mutlu bir 
ailenin kızıyım. Ankara Kız Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra İstanbul 
Üniversitesi’nde İngiliz Filolojisi 
Bölümü’nde okudum. Üniversitenin 
son senesinde Adnan Sokullu’yla 
evlendim ve 1960’ta ABD’ye gittik.” 
diye anlatıyor. Hem Sanay Hanım 
hem de Adnan Bey, Sokullu Mehmed 
Paşa’nın soyundan, aynı aileden 
geliyor. Sanay Hanım, üniversitede 
okurken dedesinin konağında, 
Üsküdar Sultan Tepesi’ndeki Hakkı 
Paşa Köşkü’nde kalmış. Aslında 
Adnan Bey’in çocukluğu da bu 
konakta geçmiş ama aynı dönemde 
burada yaşamamışlar.

Ultrasonografi araştırmalarının 
öncülerinden, uluslararası 
arenada ülkemizi başarıyla temsil 
eden, değerli Türk bilim insanı 
Adnan Sokullu, 1953’te İstanbul 
Üniversitesi’nde profesör olduktan 
sonra ABD’de Case Western Reserve 
Üniversitesi’nde 17 yıl süreyle yaptığı 

araştırmalarda çok başarılı olmuş. 
National Institute of Health tarafından 
“Ultrasonografi Araştırmacılarının 
Öncüsü” plaketiyle ödüllendirilmiş.

Merhum eşinden gururla 
bahseden Sanay Hanım, “Tıpta 
ilk ultrasonu kullananlardan, 
‘pioneer’ yani öncü listesine 
alındı. Adnan’a ABD’de büyük bir 
plaket verildi. Onunla hep iftihar 
ederim. O çerçevenin içindeki 
yazıyı da çocuğum olmadığı için 
Darüşşafaka’nın müzesine verdim. 
Çocuklara bir motivasyon olsun 
diye… Adnan orada yetiştiği için 
ailesi Darüşşafaka’dır. Ben hep 
kulaklarımda Darüşşafaka ismiyle 
yaşadım. Eşim hep Darüşşafaka’yla 
ilgili anılarını anlatırdı. Okuduğu 
sıralardaki maceraları, 1929’da 
okulu bitirdikten sonra nasıl 
Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 

üniversiteyi Almanya’da okumaya 
hak kazandığı… Bütün bunlar 
onda olduğu kadar bende de çok 
aşırı derecede bir şükran hissi 
uyandırmıştır. Darüşşafaka’nın yeri 
çok büyük bende.” diyor.

“Gençlerin yaptıklarını izlemek de  
enerji veriyor”
Sokullu çifti ABD’de 17 sene kalmış. 
ABD’de Case Western Reserve 
Üniversitesi’nde antropoloji alanında 
master ve doktora yapan Sanay 
Hanım, Türkiye’den Almanya’ya göç 
edenlerin adaptasyonu, kültür ve 
kişilik üzerine çalışmış. Türkiye’ye 
döndükten sonra ise 15 yıl süreyle 
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller 
Okulu’nda, ABD’de tıp antropolojisi 
alanında yaptığı çalışmalarla da 
bağlantılı olarak tıp öğrencilerine 
İngilizce dersleri vermiş. Yaşamı 
boyunca hep sosyal içerikli çalışmalar 
yapan kulüplerde aktif görev 
almaktan hoşlanan Sanay Hanım, 
Türkiye’de Soroptimist Kulübü’ne 
üye olmuş ve 1982’de derneğin 
Türkiye başkanlığını üstlenmiş. O 
gün bugündür de geziler, kongreler, 
aktiviteler derken Soroptimistleri 
hiç bırakmamış: “Bakın yaşım 91, 
hala onlarla beraber uğraşıyorum ve 
çok mutluyum. Mesela Soma’daki 
kız çocuklarıyla bir futbol takımı 
kuruldu. O kadar mutlu ki o kız 
çocukları… Avrupa da bize bu kulübü 
geliştirmemiz için belirli bir miktarda 
fon bağışladı. Bu gibi aktiviteler 
hoşuma gidiyor. Bunlar insana kuvvet 
veriyor. Kendi kendine kalmanın 
hiçbir yararı yok hiçbir kimseye. 
Çünkü ben hala öğreniyorum. 
Gençlerin yaptıklarını izlemek de 
enerji veriyor.”

Babasını 3 yaşında, annesini 
ise 9 yaşındayken kaybeden 

K
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BAHAR PAYKOÇ

Darüşşafakalı fizik profesörü, merhum Adnan Sokullu’nun eşi 
Sanay Sokullu, günümüzde Yakacık Rezidans’ta, eşinin ailesi 
olarak gördüğü Darüşşafaka’nın güvenli çatısı altında, mutlu bir 
yaşam sürdüğünü söylüyor ve “Herkesin içinden bir kıvılcım bulup 
çıkarıyorlar. Bana sevdiğim şeyleri yapmam için fırsat veriyorlar.” 
diyerek burada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Sanay ve Adnan Sokullu



bağışçılarımız

Adnan Sokullu, Üsküdar’da 
oturduğu evden kendi kendine 
gidip Fatih’teki Darüşşafaka’ya 
kaydolmuş. Darüşşafaka’nın 
verdiği eğitim sayesinde eşinin 
çok iyi yetiştiğini vurgulayan Sanay 
Hanım, Darüşşafaka’ya duyduğu 
sevgi ve hayranlığı şu sözlerle 
ifade ediyor: “Düşünün o harp 
senelerinde, Türkiye’de hiçbir 
şey, yiyecek ekmek bile yokken 
Adnan, Darüşşafaka’da okuyor. Ve 
öylesine güzel eğitim veriyorlar ki, 
memleket bu durumdayken çocuk 
eğitiyorlar. Bana derdi ki, önlüğünü 
tutarmış, garsonlar sabah kahvaltısı 
için dörtte bir ekmek ve bir kaşık 
zeytin koyarlarmış. Hiçbir şey 
yok memlekette. ‘Hadi evlatlarım 
bugün bunu yiyin, yarın daha güzel 
olacak’ diyerek kahvaltı verirlermiş. 
‘Bir gün küçümsemedik, çünkü onu 
da bulamayanlar çoktu sokakta. 
Ben kenarda kaldırımda oturup 
İngiliz postallarının geçtiğini 
gördüğüm için benden olan 
insanlarla beraber olmaktan çok 
mutluydum’ derdi. Bunlar hep 
bana aşılandı.”

Adnan Bey’in Almanya’daki 
Aachen Teknik Üniversitesi’nde fizik 
mühendisliği okumaya gitmesinin 
ve orada başarılı olmasının da 
Darüşşafaka sayesinde olduğunu 
söylüyor: “Almanya’ya gitmek 
üzere imtihana giriyor ve kazanıyor. 
Darüşşafaka’dan çıkan çocuk 
kazanıyor, öteki okullardan çıkanlar 
değil. Ve çocuk Almanya’ya 
gidiyor, üniversitede okuyacak, 
‘Sanay’ diyor ‘Almanca bilmiyorum, 
Almanca öğrenecek vakit yok, 
ders başladı.’ Fizik mühendisi 
olacak, fizik okuyor. ‘Hemen’ 
diyor ‘Darüşşafaka’da öğrendiğim 
Fransızcayla Fransızca fizik kitapları 

aldım. Onları Fransızca okuyorum, 
derste suallere cevap veriyorum.’ 
Hocaları şaşırmış, ‘sen nereden 
çalışıyorsun bunu, doğru dürüst 
konuşamıyorsun bile’ demişler. 
Söylemiş böyle böyle diye ve 
sınıfa örnek olarak göstermişler, 
‘bakın bu çocuk Türkiye’den geldi, 
lise Fransızcasıyla kitap okuyor 
Almanca olarak imtihana giriyor’ 
diye. Yani o kadar mükemmel bir 
oluşum Darüşşafaka.” 

Adnan Bey’in okul müdürlerine 
çok önem verdiğini söyleyen Sanay 
Hanım, ‘Ben hep güzel şeyleri okul 
müdürümüzden öğrendim’ dediğini 
söylüyor. Müdürü onu çok sever ve 
kollarmış. Onu ve arkadaşlarını, eşiyle 
birlikte evine çaya davet eder, sosyal 
yaşam kurallarını öğretirmiş. 

“Darüşşafaka böyle çelebi gibi  
insanlar yetiştiriyor”
1953’te evlenen Sanay ve Adnan 
Sokullu, Adnan Bey’in 2005’teki 
vefatına kadar 52 yıl birlikte çok mutlu 
bir ömür sürmüş: “Bir gün kırılmadık. 
O kadar güzel bir birlikteliğimiz 
vardı. Onunla yaşadıkça, ne kadar 
mükemmel bir insan olduğunu 
anladım. Aileme kendi ailesi gibi 
bağlandı. Ailesine, akrabalarına 
bağlıydı. En çok da başkalarına 
yaptığı yardımlar… Öldüğü zaman 
bir gün kapı çalındı, bir kapıcı geldi, 
‘Adnan Bey bana ev kurmamda 
yardım etti’ dedi. Hiç haberim yoktu, 

Sanay Sokullu Soroptimistlerin 
Türkiye Başkanı olduğu gün (1982)

Orgeneral Fahrettin Altay’ın kızı Hayrünnisa 
Altay ve Sanay Sokullu’nun dayısı Prof. 
Dr. Kâmil Sokullu’yu Atatürk evlendirmiş. 
Dolmabahçe Sarayı (1932). 
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“Darüşşafaka Rezidansları’nın öteki ihtiyarlar evlerine 
örnek olmasını istiyorum. Çünkü ihtiyarları siz mutlu 
edersiniz, bir tabak yemekle, temiz tutarsan bitti gitti.  
Ama yaşamak o değil, yaşama böyle güzel şeyler girecek. 
Bana sevdiğim şeyleri yapmam için fırsat veriyorlar.”



bunları öldükten sonra öğrendim. 
Çünkü ‘babamızdı’ diye geldiler. 
Belki yetişmesinde gördüğü sıkıntılar 
onu bu hususta iyice kırbaçladı. 
Darüşşafaka böyle çelebi gibi 
insanlar yetiştiriyor.”  

Adnan Sokullu’nun çok hassas 
bir insan olduğunu ifade eden 
Sanay Hanım, onun ihtiyacı olanlara 
yardım etme isteğini sevgiyle 
hatırlıyor. “Amerika’dayken bir gün 
Adnan, Türkiye’den getirdiği bir 
plağı koydu. O plak kılıfının üstünde 
de bir kağnı arabası ve köylü bir 
çocuk vardı. Güzel bir türkü, kalın, 
güzel bir ses, Ruhi Su’nundu 
galiba... Baktım böyle gözünden 
yaşlar akıyor. O kadar dokunmuş 
ki... Türkiye’ye döndükten sonra bir 
gün Taksim’de yürüyoruz, yanakları 
kıpkırmızı olmuş iki köylü çocuğu 
bize doğru koşarak ‘abla, ağabey, 
köye gidecek paramız yok, biraz para 
verir misiniz’ dediler. Adnan cebinde 
ne varsa verdi. Fark ettim, müthiş 
vurulmuş vaziyette. ‘Çok dokundu’ 
dedi, ‘o plağın üstündeki çocuk 
zannettim bu çocukları, onu görüyor 
gibi oldum, dayanamayacağım 
Sanay’ dedi. O derece verimkar, 
başkasını seven bir insandı.”

Adnan Sokullu, bilim 
dünyasında “ultrasesi göze 
uygulayan kişi” olarak tanınıyor. 
Gözde retina ayrılmasını ameliyat 
yerine dışarıdan ultrasonla tedavi 
etmeyi başaran Sokullu’nun bu yeni 
buluşuyla ABD’deki üniversitesinde 
yer yerinden oynamış: “Gazetede 
ertesi gün şöyle bir yazı: “Cleveland 
did it again”  (Cleveland yine yaptı). 
90 Minutes adlı meşhur televizyon 
programında çıktı, Afrika’dan bile 
aradılar ama Türkiye’de tek bir 
yazı bile çıkmadı. Adnan, oradaki 
gazetecilere ‘mutlaka benim Türk 

olduğumu yazacaksınız’ diye 
tembih etmişti.” Bu başarıdan 
sonra Amerikan Sağlık Bakanlığı 
Adnan Sokullu’ya araştırma fonunu 
devamlı olarak vermeye başlamış. 

Orada her şey yolunda gitse de 
memleketine çok bağlı bir insan olan 
Adnan Bey’in gözünde tütüyormuş 
Türkiye... “Her gün dönmek istedik” 
diyen Sanay Hanım, 1977’de 
kesin dönüş kararı almalarının 
hikayesini şöyle anlatıyor: “George 
Szell’in orkestrasına bizim haftalık 
biletlerimiz vardı. Müziği çok severdi. 
Baktım bir gün ‘Sanay, mecbur 
muyuz gitmeye?’ dedi. ‘Gitmeyiz 
hayatım’ dedim. Baktım sıla gibi 
bir şey geçiriyor. Dedim ‘sen çok 
özledin değil mi?’, ‘çok özledim’ 
dedi.” O günden sonra ani bir 
kararla kesin dönüş yapan Adnan 
Bey, TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi’nde Araştırma Müdürlüğü 
görevini üstlenmiş. Doktorasını 
tamamlamasına bir yıl kalan  
Sanay Hanım ise doktorasını 
bitirip ülkesine dönmüş. “Bana bir 
mektubu var, hala saklarım. ‘Sanay 
dün pazara gittim, sebzecilerin 
domates ve patates diye bağırmaları 
bana George Szell’in orkestrasından 
çok daha müthiş geldi.’ Ne kadar 
özlemiş görüyor musunuz?” diyor. 

Darüşşafaka’dayken askeri  
frekansa giriyor
Adnan Bey’in bilim insanı olacağı 
Darüşşafaka yıllarından belliymiş. 
Sanay Hanım, bir anısını paylaşıyor: 
“Halasının oğlu Almanya’dan gelirken, 
o zaman Türkiye’de olmayan bir ufak 
oyuncak radyo getirmiş. Nasıl ses 
geliyor diye merakla açıyor, araştırıyor. 
Müdür de bunu fark etmiş ve akşamları 
laboratuvarda araştırma yapabileceğini 
söylemiş. Bir gün yatarlarken Adnan 
gidiyor bir şeylerle uğraşıyor, bilmeden 
bir frekansa giriyor. Karşı taraftan, ‘çık 
aradan, çık aradan’ diye bir ses geliyor. 
Korkuyor, ne yaptığını bilmiyor, ses 
gelince kapıyor… Bir müddet sonra 
kapıda bir askeri cip duruyor. Çocuk 
bilmiyor ki ne yaptığını, meğerse 
askeri frekansa girmiş. Hemen müdür 
yataktan fırlıyor, geliyor. Memleket 
daha yeni harplerden çıkmış, asker 
bu gibi şeylerde o kadar dikkatli ki... 
Müdür ‘ah bu mutlaka Adnan’dır, 
ufacık bir çocuk, çok meraklı’ diyor. 
Gelen albayla laboratuvara gidiyorlar, 
bakıyorlar Adnan pijamalarıyla orada, 
korku içinde. Albay başını okşuyor, 
‘Bak’ diyor ‘sen ileride çok güzel bir 
bilim adamı olacaksın, ama böyle 
bilmediğin şeyler yapma, bizim 
frekansımıza girdin, ödümüz koptu 
casus mu var diye’ diyor.”
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bağışçılarımız

Bağışçıların içindeki kıvılcımı  
bulup çıkarmak
2005’te eşini kaybettikten sonra 
2008’de Yakacık Rezidans’tan bir 
daire alan Sanay Hanım, birkaç yıl 
sonra da yeni yuvasına yerleşiyor. 
“Burası gayet güzel bir aile… Bizim 
için çok güzel şeyler yaratıyorlar. 
Mesela, özel günlerde odamıza çiçek 
getiriyorlar. Bakın, orkidem açmak 
üzere. Bu yılbaşı çiçeğini, buradaki bir 
arkadaş bir parça kopardı verdi, diktim 
sulandı, nasıl çiçek açtı bilemezsiniz. 
Yeni yeni şeyler öğreniyorum burada. 
Evde olsam kim gelip de bana orkide 
getirecek? Hobi hocamız Gazel Hanım 
da muhteşem bir insan. Bir tek gün 
daha yüzünün gülmediğini, öf dediğini 
duymadım. Müthiş insancıl.” diye 
anlatıyor. Sanay Hanım’ın ağabeyi 
mühendis Cenap Tahir Arıkut da 
Yakacık Rezidans’ta yaşıyor.

“Rezidanslar birçok şeye imkan açıyor”
Rezidansta en çok neyi sevdiğini 
sorduğumuzda, “Birçok şeye imkan 
açmaları” diyor. Darüşşafaka nasıl 
çocukların içindeki yetenekleri 
çıkarıp onları geliştirebilecekleri 
ortamı sağlıyorsa, Rezidanslarda da 
ileri yaştaki bağışçıları için aynı şeyi 
yapıyor. “Herkesin içinden bir kıvılcımı 
bulup çıkarıyor. Şahane bir şey. 
Mesela burada hobi hocamız Gazel 
Hanım’ın teşvikiyle bir koro kuruldu, 
ne güzel şarkılar öğrendim, çok 
hoşuma gitti. O kadar çok kapı açtı 
ki o bir gruba, o kadar zevk alarak 
gidiyorlar ki… Bir üyemiz 79 yaşına 
kadar eline fırça almamış, burada 
200 tablo yaptı. Nerede bulursunuz 
siz böyle imkanı? Benim için ise el 
işleri... Mesela hobi hocamız Gazel 
Hanım fikir veriyor, gidiyorum hemen 
çarşıya oyalar falan alıyorum, hemen 
yapıyorum. ‘Çok güzel oldu’ diyor, 

hadi bir sürü ondan üretiyorum… 
Yani sevdiğin bir şey için hemen bir 
kapı açılıyor. Bizim bir Pamir kafemiz 
var. O kafenin de ufacık bir mutfağı 
var. İsteyen orayı kullanabiliyor. 
Ben pasta ve kek yapmaya çok 
meraklıyımdır. Mesela frambuazlı 
cheesecake yapıyorum, herkesi 
davet ediyoruz, herkes çaya inerken 
oraya geliyor. İdareden de arkadaşlar 
geliyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. 
Bir şey yapmanın, misafir ağırlamanın 
zevkini veriyor bana. İşte buranın bu 
yönleri çok güzel. Dikiş dikme, yemek 
pişirme, şarkı söyleme, resim yapma 
zevki veriyor. İşte, bunu hiçbir yerde 
bulamazsınız. Bunların öteki ihtiyarlar 

evlerine örnek olmasını istiyorum. 
Çünkü ihtiyarları siz mutlu edersiniz, 
bir tabak yemekle, temiz tutarsan bitti 
gitti. Ama yaşamak o değil, yaşama 
böyle güzel şeyler girecek. Bana 
sevdiğim şeyleri yapmam için fırsat 
veriyorlar. Hem de pohpohlayarak... 
Ben Amerika’dayken simit yapmasını 
öğrendim, Levent’teki bir simitçiye 
mektup yazdım, öyle güzel bir 
tarif vermiş ki. Burada da çok 
simit sevenler var, herkese simit 
yapacağım, bundan sonraki  
projem o olacak.”

El işlerine çok meraklı olan Sanay 
Hanım, Yakacık Rezidans’ta her yıl 
Darüşşafaka yararına düzenlenen 
kermes için aylarca çalışarak 
birbirinden güzel el işleri üretiyor. 
Yemek masası için örtüler, bebek 
elbiseleri, neler neler… “Bunlar bana 
enerji veriyor, hayat veriyor.” diyor.

Adnan Sokullu, Darüşşafaka 
için, “Benim ailem burası. Benim 
neyim var neyim yoksa Sanaycım 
Darüşşafaka’nın biliyorsun değil 
mi?” dermiş. Yakacık Rezidans 
açıldığında da o dönem Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin yönetim kurulunda 
görev yapan Adnan Bey eşine, 
‘Sanay, bizim sonumuz burası’ 
demiş. “O hep benim kulağımda 
kaldı. Maalesef kendisi sağken 
gelemedik buraya. Adnan’ı 
kaybettikten sonra o hep aklıma 
gelirdi, ‘Bizim sonumuz burası’... 
Hemen müracaat ettim. Çünkü 
kocaman evde tek başıma kaldım. Ne 
yapacağım? Tek başına hayat geçmez 
ki. Hiçbir anlamı yok. Hastayken 
‘Sanaycığım, Soropları bırakma ben 
gidiyorum.’ derdi. O hep kulağımda, ne 
onu ne Darüşşafaka’yı bıraktım. Onun 
için çok mutluyum burada hakikaten. 
Darüşşafaka’yı ve Darüşşafakalı 
öğrencileri çok seviyorum.”
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“Darüşşafaka nasıl 
çocukların içindeki 
yetenekleri çıkarıp onları 
geliştirebilecekleri ortamı 
sağlıyorsa, Rezidanslarda 
da ileri yaştaki bağışçıları 
için aynı şeyi yapıyor. 
Herkesin içinden bir 
kıvılcımı bulup çıkarıyor. 
Şahane bir şey.”
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arüşşafaka Maltepe 
Rezidans bağışçısı Ayhan 
Çilingiroğlu, 30 Ağustos 
1930’da Van’da doğuyor. 

Dört yaşındayken ailesi Ankara’ya 
göç ediyor. Atatürk Lisesi’nde altı yıl 
üst üste iftihar listesinde yer alarak, 
okulun tarihinde bir ilki başarıyor. 
1948’de İTÜ Elektrik Fakültesi’ne 
giriyor ve 1953’te yüksek mühendis 
olarak mezun oluyor. Meslek hayatına 
Devlet Demir Yolları’nda başlayan 
Çilingiroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın teklifiyle kariyerinde önemli bir 
yeri olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi’ne 
giriyor. Türkiye’nin Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nın hazırlanmasında, 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
kurulmasında görev alan, OECD’den 
Dünya Bankası’na kadar pek çok 
uluslararası kurumda başarılara imza 
atan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
görevini üstlenen Ayhan Çilingiroğlu, 
sorularımızı yanıtladı.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
30 Ağustos 1930’da Van’da doğdum. 
Babam orada öğretmenmiş. Yedek 
subaylıktan sonra askeriyede kalmış 

ve hayatına asker olarak devam etmiş. 
Biz, Van’ın eski ailelerindeniz. Annem 
de babam da Vanlıdır. Ancak Van’la 
bağlarımı çok koruyamadım. Bir kere 
lise 10. sınıfta yaz tatilinde Van’a 
gittim, bir de hükümette olduğum 
yıl, 23 Nisan’ı kutlamak üzere 
Hakkari’ye giderken bir gece Van’da 
konakladım. Dört yaşımdayken 
Ankara’ya göç ettik. O yıllar Ankara 
küçük bir şehirdi. Hamamönü denilen 
semtte İnönü İlkokulu vardı, orada 
beş yıl okudum. Ortaokula Atatürk 
Lisesi’nde başladım. O yıllar Atatürk 
Lisesi’nin ortaokul kısmı da vardı 
ama sadece bir sınıf açılırdı. Altı yıl da 
orada okudum. Bizim dönemimizde 
“iftihar listesi” diye bir uygulama vardı. 
Gerek hal ve davranışlarında gerekse 
derslerinde başarılı olan iki öğrenci 
iftihar listesine geçerdi. Yıl sonunda 
da fotoğrafları, Türkiye genelinde 
iftihar kitabında toplanırdı. Türkiye’de 
ortaokul ve liseler o kadar azdı ki, 
tüm okulların iftihar listesindeki iki 
öğrencisi kitapta yer alırdı. Atatürk 
Lisesi’nde altı yıl üst üste iftihar 
listesine girdim. Okulun tarihinde 
bu bir ilkti. Benden sonra sadece iki 
arkadaşım daha bunu başardı: Birisi 
merhum inşaat yüksek mühendisi 
Akdoğan Mat ve diğeri ise Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörlerinden Prof. Dr. 
Ergün Toğrol’dur. Liseden sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Elektrik Fakültesi’ne girdim.

Üniversite hayatına alışmak  
zor oldu mu?
İlk yıl çok zordu. Teknik Üniversite 
o yıllar sadece Gümüşsuyu’ndaki 
binadaydı ve Teknik Üniversite’nin 
talebe yurdu da sadece devletin 
okuttuğu öğrencilere tahsis edilmişti. 
Ben, Beyazıt’taki bir yurtta kalıyordum. 
İstanbul Üniversitesi’nin arkasında 

D
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Türkiye’nin Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nı 
hazırlayan ekipte yer alan 
Ayhan Çilingiroğlu, “Ilginç 
bir dönemdi. Menderes 
ve ekibi tutuklanmış, 
milletvekilleri hapsedilmişti 
ve büyük bir siyasi kargaşa 
vardı. Ancak biz, Devlet 
Planlama Teşkilatı’nda bir 
ahenk içinde çalışıyorduk. 
Hepimiz gençtik,  
idealisttik, ülkeye ve 
millete hizmet dışında bir 
derdimiz yoktu.” diyor.

DEMET EYI HÜSEYIN ALSANCAK

ÜLKEYE VE MILLETE 
HIZMET DIŞINDA BIR 
DERDIMIZ YOKTU
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ITÜ yıllarını nasıl anımsıyorsunuz?
Tabii, gençliğin verdiği rahatlık vardı. 
O yıllar hanımlardan mühendisliğe 
meraklı olan pek yoktu. Biz, 80-90 kişi 
girdik. Bir evvelki yıldan kalmış 15-20 
kişi daha vardı. 2. sınıfa geçtiğimizde 
20 kişi kalmıştık. Bir kız arkadaşımız 
vardı: Nevvar Sünnetçioğlu… Tabii, 
bu kadar az sayıda olunca çok yakın 
dostluklarımız oldu, herkes birbirinin 
her şeyini bilirdi. Üniversiteden iki 
önemli hadise anlatayım. Biri 4. 
sınıftayken bir gün aklıma esti. Bizim 
her yıl yaz tatillerinde staj yapmamız 
gerekiyordu. Ben de Ankara 
Esenboğa Havaalanı’nda stajımı 
yapıp, İstanbul’a gelmiştim.  
O sırada staj işleriyle ilgilenen 
Prof. Dr. Turgut Boduroğlu’nu 

eskiden Bekirağa Bölüğü olarak 
da bilenen bir kışla, talebe yurdu 
yapılmıştı. İlk gittiğimde koğuşlar 
doluydu, yurt müdürü koridorda 
yatarsam kalabileceğimi söyledi. 
Kabul ettim. Koridora bir karyola 
koydular, orada yatıyordum. Sonra 
birkaç arkadaş daha geldi, koridorda 
yatıyorduk. Tabii, böyle olunca 
uyumak ne mümkün... Daha kötüsü 
Beyazıt’tan Gümüşsuyu’na sadece 
otobüs bağlantısı vardı. Bazen 
otobüs gelmezdi ve yürüyerek 
giderdik. Bir yıl o koridorda yattım. 
İTÜ’nün öğrenci yurdu herkese 
açılınca ben de oraya geçtim. Teknik 
Üniversite’deki beş yılın dördünü ise 
bir odadan diğerine gider gibi derse 
gitme rahatlığıyla geçirdim. 

gördüm. Dedim ki, “Hocam, Deniz 
Yolları’nda staj için bize yazı verir 
misiniz?” Bana ve iki arkadaşım için 
yazı verdi. Böylece ben ve rahmetli 
Ayhan Erkan, bir gemide staja gittik. 
O stajın sayesinde İstanbul vapuruyla 
İstanbul, İzmir, Pire, Kıbrıs, Lübnan, 
Beyrut, Napoli, Cenova, Marsilya’ya 
kadar gidip, aynı gemiyle döndük. 
Bizim için ilginç bir deneyim oldu. 

Diğeri ise son sınıftaydık, Avusturyalı 
bir hocamız vardı, sürekli Kaprun 
santralinden bahseder ve derslerinde 
oradan örnekler verirdi. Bir derste 
“Keşke görebilsek Kaprun’u” dedim. 
Hoca, sömestr tatilinde Viyana’ya gitti 
ve orada tifodan vefat etti. Bir gün etüt 
sınıfına bir görevli geldi ve dekanın 
son sınıftan iki - üç öğrenciyi odasına 
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çağırdığını söyledi. Tabii, hepimiz 
çekindik. Sonunda Pertev Apaydın’la 
-Brüksel’de yaşıyor ve aynı zamanda 
çok iyi bir orkestra şefidir- birlikte 
dekanın odasına gittik. Dekan bizi, 
Avusturya Konsolosu ile tanıştırdı. 
Meğer hocamız vefat etmeden önce 
bizlerin Avusturya’da ağırlanması için 
girişimlerde bulunmuş ve neticede 15 
günlüğüne Avusturya’ya davet edildik. 
Ne acı ki tüm masraflarımız Avusturyalı 
şirketler tarafından karşılanmasına 
ve çok cüzi ihtiyaçlarımızı kendimiz 
karşılayacak olmamıza rağmen 20 
kişilik sınıftan sadece 8-10 kişinin 
imkanı buna elverdi. Bunun üzerine 
biz de başka fakültelerden isteyen 
öğrencileri çağırdık. Pertev’in girişimiyle 
bir hafta da İtalya’dan davet aldık. 
Böylece 20 kişi önce Cenova’da Pirelli 
ve Fiat fabrikalarını gezdik. Ardından 
Avusturya’ya geçtik. Sanayi şehri Linz’e 
gittik. Oradaki pek çok fabrikayı ve 
Kaprun santralini gezdik. 

1953’te ITÜ’den yüksek  
mühendis olarak mezun oldunuz. 
Sonra neler yaptınız?
Ankara’ya gittim. İlk Devlet Demir 
Yolları’nda bir iş buldum. Bu 
arada İTÜ’nün son sınıfındayken 
“Bizim Muhit” adında bir gazete 
çıkarıyordum. Oradan kalma yazı 
yazmaya meraklıydım. Adnan 
Menderes Hükümeti vardı ve ciddi bir 
yatırım hamlesi içindeydik. Türkiye’de 
elektrik sanayinin de kurulması 
gerektiğine dair bir yazı yazdım. 
Yazım, Ankara’daki Zafer gazetesinde 
yayımlandı. Rahmetli Turgut 
Özal -O bizden üç sene evvelki 
sınıftandı- ve arkadaşları, o 
yazıyı okumuşlar. Turgut Bey, 
beni çağırdı ve iş teklif etti. 
Böylelikle Demir Yolları’ndan 
ayrıldım ve Elektrik İşleri 

Etüt İdaresi’ne girdim. Burası, 
Türkiye’nin elektrik yatırımlarıyla ilgili 
planlamalar yapıyordu. Cumhuriyet 
döneminde Atatürk ve ondan sonraki 
liderlerin görüşüyle iki müessese 
kurulmuştur: Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi (EİE) ve Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü (MTA).

1954 yılında EİE İdaresi’nde işe 
başladım. Üniversitede hocalarımızın 
çoğu Almanya’da eğitim gördükleri 
için mezun olduktan sonra hem dil 
öğrenmek hem de mühendisliğimi 
geliştirmek için Almanya’ya gitme 
fikrim vardı. Nitekim biraz para 
biriktirince Almanya’ya gittim. 
İki yıl Almanya’da kaldım. İlk yıl 
Goethe Enstitüsü’nde Almanca 
öğrendim. Ardından Siemens ve 
AEG’de çalıştım. O sırada ilginç 
bir şey fark ettim, bütün Almanlar, 
İngilizce öğreniyordu. Dünyada 
dengeler değişmişti. O zaman 
dedim ki ben yanlış yaptım, Almanca 
değil de İngilizce öğrenmeliydim. 
Biraz para biriktirmiştim, oradan 
İngiltere’ye gittim. Dört ay kadar 
İngilizce öğrenmeye çalıştım. O 
arada Turgut’tan (Özal) bir mektup 
geldi, bir İngiliz firmasında iş teklifi 
sunuyordu. İngilizcemi ilerletmek 
için biraz daha kalmam gerekiyordu, 
bu nedenle teklifi kabul ettim. Bir 
sene kadar orada çalıştım. Ardından 
Türkiye’ye döndüm ve 1958’de 
askere gittim. Genelkurmay’ın 
bünyesinde İlmi İstişare Heyeti 
(İLGE) diye bir birim vardı. Daha 
çok yurt dışında eğitim görmüş, 
yedek subaylar buraya seçiliyordu. 
Dolayısıyla ben de İLGE’ye girdim. 
Bu arada Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nde (MIT) 15 günlük yaz 
okulu için iki kişi istendi. Ben ve 
arkadaşım Doğan Erden seçildik. 
İkimiz gittik, geldikten sonra da 

“Darüşşafaka’yı 
çok eskiden beri 
biliyordum, çünkü 
benim Darüşşafakalı 
çok arkadaşım oldu: 
Bürokrat Necdet 
Seçkinöz, Merkez 
Bankası Başkan 
Vekili Zekeriya 
Yıldırım, Karayolları 
Genel Müdürü 
Kamuran Gürakan… 
Onların sayesinde 
Darüşşafaka’nın kaliteli 
bir eğitim kurumu 
olduğunu biliyordum 
ama rezidanslarının 
kalitesini girince 
gördüm.”
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o kursta öğrendiklerimizi broşür 
olarak hazırlayarak, Genelkurmay’ın 
arşivine koyduk. 

Vatani görevinizi tamamladıktan 
sonra ne yaptınız?
Askerlikten sonra da kendimi ülkeme 
karşı borçlu hissettiğim için özel bir 
şirkette çalışmak yerine yeniden EİE 
İdaresi’ne döndüm. O dönemin en 
önemli sorunu çok yatırım yapılıyordu 
ama bunlar bir plan dahilinde 
yapılmıyordu. Bu nedenle de Adnan 
Menderes Hükümeti çok eleştiriliyordu. 
1959 senesinde ABD yardımları farklı 
bir boyut almaya başladı. Çünkü 
Avrupa ülkeleri savaşın izlerini silmeye 
başlamış, ekonomileri toparlanmıştı. 
ABD, yükü kendi üstünden atmak için 
Almanya gibi güçlenen ülkelerin de 
yardım programlarına katkı vermesini 
istiyordu. Bu yardımlar için Almanya’nın 
Ekonomi Bakanı Profesör Ludwig  
Erhard, Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin 
zaten Almanya’yla ciddi ticari ilişkileri 
vardı. Birçok elektrikli santralini, çimento 
fabrikasını, azotlu gübre fabrikasını 
-Tabii keşke almasaydı, çünkü büyük 
kısmı eski teknolojiydi- Almanya’dan 
almıştı. Erhard, İstanbul’da Başbakan 
Menderes ve ekibiyle bir araya geldi. 
Ona verilecek bir raporu hazırlama 
sorunu vardı. O raporu hazırlamak için 
Dış İşleri Bakanlığı’nda Yatırım Program 
Komitesi kuruldu. O komitenin bir üyesi 
de bizim genel müdürümüz İbrahim 
Deriner’di. İbrahim Bey, o toplantılara 
giderken beni ve Turgut’u (Özal) 
da götürürdü. Derken, toplantıların 
sekretaryası bize verildi. Erhard için 
Türkiye’nin ne tür yardımlara ihtiyacı 
olduğunu içeren bir rapor hazırladık. 
Tabii biz iktisatçı değildik, ikimiz de 
mühendistik ama yine de ülkenin 
ihtiyaçlarını görüyorduk. O raporu 
Başbakan Menderes, Erhard’a verdi. 

Ancak Erhard, ekonomik kalkınma planı 
yapılmasını istiyordu. Dünyada gerçek 
anlamda kalkınma planı hazırlayan 
iktisatçı ise oldukça azdı. Onlardan biri 
hatta en önemlisi ise Hollandalı Prof. 
Jan Tinbergen idi. Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu Bey de bu iktisatçıyla 
anlaşıyor. Prof. Tinbergen, yardımcısı 
ekonomist Dr. Koopman ile birlikte 10 
Yıllık Kalkınma Planı’nı hazırlamak için 
Türkiye’ye geldi. Tabii, Türkiye’de ben 
ve Turgut (Özal) dışında konuşacağı 
kimse yoktu. O sırada Turgut da 
askere gitti. Böylelikle tek kaldım. Türk 
ekonomisine dair bilgi toplamaya 
çalışıyorduk. Sümerbank, Etibank gibi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 
genel müdürlerini ziyaret ediyor, bilgi 
alıyorduk. Milli gelir, Gayri Safi Milli 
Hasıla gibi kavramlar Türkiye’de hiç 
konuşulmuyor, hatta bilinmiyordu. 
Hükümette, Koordinasyon Bakanlığı 
diye bir bakanlık kurulmuştu. Rahmetli 
Sebati Ataman bu bakanlığa vekalet 
ediyordu. Aynı zamanda Sanayi 
Bakanı idi. Biz de EİE İdaresi olarak 
Sanayi Bakanlığı’na bağlı idik. Bize 
Koordinasyon Bakanlığı’nda bir oda 
tahsis ettiler. Ben ve Dr. Koopman, 
orada bilgi topluyor, Jan Tinbergen 
geldiğinde de ona veriyorduk. O da 
kalkınma planını hazırlayacaktı. Ben, 
birçok iktisadi terime yabancıydım. 
Bu noktada Mülkiye’ye gittim. Onların 
bir mecmuasını aldım. O mecmuada 
işimize yarayacak iki makale vardı. O 
makaleyi yazan rahmetli Nejat Bengül 
idi. Ancak Nejat üniversitedeydi. Oysa 
Yatırım Komitesi’nin başındakiler 
bizlerin üniversitelerle temas kurmasını 
yasaklamıştı. Çünkü üniversite 
hocaları gidişattan memnun değildi 
ve hükümeti eleştiriyorlardı. Genel 
müdürümüze, Nejat Bengül’le 
çalışmak istediğimi söyledim. Çözüm 
olarak Nejat Bengül’ü ve onun 

1971’de kurulan Nihat 
Erim Hükümeti’nde 
TBMM dışından 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı görevine 
getirilen Çilingiroğlu, 
o süreci şöyle 
anlatıyor: “Nihat 
Bey, beni çağırdı 
ve hükümete almak 
istediğini söyledi. 
Onun aklında Devlet 
Bakanlığı vardı. 
Ancak ben, ‘Sanayi 
Bakanı olurum, 
hatta ticareti de 
alırım.’ dedim. Bunun 
üzerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nı 
birleştirdi. Ben, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı olarak  
hükümete girdim.”
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önerdiği Atilla Karaosmanoğlu’nu 
EİE İdaresi’ne danışman olarak 
aldık. Böylelikle bu iki isim de Jan 
Tinbergen’le yapılan çalışmaya dahil 
oldu. Çok doğru bir karardı. Tam 
bu hadiseler olduğunda Türkiye’de 
olaylar başlamıştı. Bir yandan öğrenci 
hareketleri diğer yandan Menderes 
Hükümeti’ne karşı gösteriler. Böyle bir 
dönemde biz, 10 Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlamaya çalışıyorduk. Ancak  
27 Mayıs İhtilali oldu ve Türkiye’de 
çok büyük değişiklikler yaşandı.

Bu sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi?
Dışişleri Bakanı eskiden dış ekonomik 
ilişkilerle ilgiliydi. Ama ihtilalden 
sonra bu, Maliye Bakanlığı’nın alanı 
oldu. Gelişen atmosfer bir planlama 
teşkilatı kurulsun şeklindeydi. Askeri 
yönetim ve hükümet bir planlama 
teşkilatı kurmak üzere harekete 
geçtiler. Maliye Bakanlığı tarafından 
planlama teşkilatı kurulması için 
kanun taslağı hazırlansa da rahmetli 
Atilla’nın (Karaosmanoğlu) hazırladığı 
taslak kabul edildi. Böylece Devlet 
Planlama Teşkilatı kuruldu, Başına da 
Albay Şinasi Orel getirildi. Bizim artık 
Koordinasyon Bakanlığı’nda yerimiz 
yoktu. TBMM binasın önünde iki çıkıntı 
vardı. Onlardan birini bize verdiler. 
Böylelikle Devlet Planlama Teşkilatı 
(DTP) orada faaliyete geçti. Atilla, 
iktisat planlama daire başkanı, ben ise 
sektör planları şube müdürü oldum. 
Yeni mezun gençler aldık. Hikmet 
Çetin, Oktay Yenal, Sevim Görgün gibi 
isimlerle bir nüve kadro oluşturduk. 
Askerlerden de DPT’ye alınacak 
denildi, Turgut Özal’ı aldık, ardından 
Süleyman Demirel askere gitti, onu 
da aldık. Böylelikle DPT’de bir yanda 
iktisatçıların bir yandan mühendislerin 
yer aldığı bir kadro oluşturduk ve çok 
ciddi bir takım havasında çalıştık.

geliyorsa işçiler de gelmeli” 
dedi ve bunun üzerine sendika 
başkanları da müzakerelere katıldı. 
Hükümet tarafından Ekrem Alican 
ve Ferit Melen, özel sektöre ağırlık 
vermek istiyorlardı. Biz ise devletin 
kurumlarının hırpalanmamasını 
istiyorduk. Büyük tartışmalar 
yaşanıyordu. İsmet Paşa hepsini 
sakinlikle dinlerdi, herkese eşit 
mesafede davranırdı. Ekrem Alican 
Bey, bizden hoşlanmazdı, çünkü o 
maliyeden gelmişti. Devlette maalesef 
kurumlar arasında rekabet vardır. Biz, 
diğer kurumlara göre daha enerjiktik, 
herkes saat mefhumu olmadan 
çalışırdı. Mesela, bir pazartesi günü 
ofise girdim, odadan sesler geliyor. 
Kapıyı açtım masanın etrafında 7-8 
uzman yardımcısı -aralarında Hikmet 
Çetin, sonradan milletvekili de 
olan Tülay Örey de var- toplanmış. 

Bu kadroya, Türkiye’nin “Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı”nı hazırlayan 
kadro diyebilir miyiz?
Evet, bu kadroyla 1963-67 yıllarını 
kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nı hazırladık. İlginç bir dönemdi. 
Menderes ve ekibi tutuklanmış, 
milletvekilleri hapsedilmişti ve 
büyük bir siyasi kargaşa vardı. Bir 
koalisyon hükümeti kurulmuştu. 
Ancak biz, DPT’de bir ahenk içinde 
çalışıyorduk. Hepimiz gençtik, 
idealisttik, ülkeye ve millete hizmet 
dışında bir derdimiz yoktu. Birinci 
Plan hazırlandı. Ardından Yüksek 
Planlama Kurulu’nda müzakereler 
başladı. O müzakerede herkesin bir 
isteği oluyordu. Bunlara direnmek 
durumda kalıyorduk. TOBB Başkanı 
Behçet Osmanağaoğlu görüşmelere 
katılmak istediğini söyleyince Atilla 
(Karaosmanoğlu), “İş adamları 
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idi. Oysa hesabımızı kitabımızı 
yapmıştık ve o hesaba göre 
kalkınma hızı yüzde 6,5 oluyordu. 
Bunun üzerine biz hiç beklenmeyen 
bir iş yaptık, dört kişi istifa ettik. 
İsmet Paşa, istifamızı geri almak 
için çok uğraştı. Dönemin Çalışma 
Bakanı Bülent Ecevit’i göndermişti, 
genç bize daha yakın diye... 
Ben ve Atilla, ODTÜ’de ders 
vermeye başladık. O arada bana, 
OECD’den teklif geldi, Portekiz 
hükümeti bir plan yapacakmış, 
yabancı bir uzman arıyormuş. 
Böylelikle Portekiz hükümetinin 
müşaviri oldum. ODTÜ’de de ders 
vermeye devam ettim. İki yıla yakın 
böyle çalıştım. Ardından Dünya 
Bankası’ndan iş teklifi aldım. 1965 
yılında Washington’a gittim ve 
Dünya Bankası’nda çalışmaya 
başladım. Bu görevim sırasında 
Brezilya’ya Pakistan’a, Mısır’a, 
Tunus’a gittim. O sırada gelişmekte 
olan ülkelerde elektrik makinelerinin 

Meğer bunlar, cuma günü bir işi 
bitirmek için kalmışlar, iş bitmeyince 
pazartesi sabahına kadar durmadan 
çalışmışlar. Biz, böyle bir ekiptik. 
Hepimiz bir işi yapmanın, en önemlisi 
de iyi yapmanın peşindeydik. 

Peki sonra neler oldu?
Planın taslağı müzakere 
ederken, hükümet kanadı bizim 
öngördüğümüz yüzde 6,5 büyüme 
hızını yüzde 7 yapmak istiyordu. 
Biz de yüzde 7’lik kalkınma hızı 
olması için yeni tedbirler alınarak, 
kaynak yaratılması gerektiğini 
belirtiyorduk. O zamanın şartlarında 
mali kaynaklar çok sınırlıydı. Bir 
yerden 2-3 milyon borç bulmak 
bile çok zordu. Devlet yardımlarının 
haricinde borç alabileceğin sadece 
IMF vardı. Bu nedenle kaynak 
yaratmak, vergi almak demekti. 
Bu da Ekrem Alican Bey’in işine 
gelmiyordu. Hükümet kanadı 
yüzde 7’lik büyüme hızında ısrarcı 

üretimiyle ilgili bir kitap yazdım ve 
Dünya Bankası tarafından basıldı. 
Beş yıl orada çalıştım. Sonra da 
geldim, bakan oldum.

Evet, 1971’de Sanayi ve Ticaret  
Bakanı görevini üstlenmişsiniz.  
O süreci anlatır mısınız?
12 Mart 1971’den sonra başbakan 
olarak göreve getirilen Nihat Erim, 
hükümet kurmak istiyordu. Nihat 
Bey, beni çağırdı ve hükümete almak 
istediğini söyledi. Onun aklında 
Devlet Bakanlığı vardı. Ancak ben, 
“Sanayi Bakanı olurum hatta ticareti 
de alırım.” dedim. Bunun üzerine 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı 
birleştirdi. Böylelikle ben Sanayi ve 
Ticaret Bakanı olarak hükümete 
girdim. Atilla’yı da ABD’den çağırdılar, 
o da başbakan yardımcısı oldu. 
Ayrıca eski bir arkadaşımız rahmetli 
Özer Derbil, Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı; yine benim okul arkadaşım 
Atilla Sav, Çalışma Bakanı oldu. 
Dört partiden oluşan bir hükümetti. 
Ben, Halk Partisi’ne daha doğrusu 
Türkiye’nin kuruluşundaki felsefeye 
yakındım. Ama bizler bir siyasi parti 
temsilcisi değil, bağımsız kişiler olarak 
hükümette yer aldık. 

Bakan olarak neler yaptınız?
Çok bir şey yaptığım söylenemez. 
Ancak Etibank, Makine Kimya, 
Sümerbank, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Et ve Balık Kurumu, Halk Bankası, 
Ziraat Bankası gibi pek çok kurum 
bizim gözetimimiz altındaydı. Ben 
daha çok bu kurumların doğru 
dürüst çalışmalarına müsaade ettim. 
Kabinedeki 11 arkadaşımla baktık ki 
askerlerle bu iş gitmiyor. Sürekli birileri 
tutuklanıyor ve biz hükümetteyiz ama 
hiçbir şey yapamıyoruz. Hatta Nihat 
Bey’e, “Bir gün sizin de çok yakından 
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tanıdığınız birini tutuklayabilirler.” 
demiştim. Nitekim Bülent Nuri Esen 
tutuklandı, hukuk profesörü idi. 
Nihat Bey, “Ayhan biliyor musun? 
Bülent’i tutuklamışlar, oysa bu 
adam 13 yaşından beri hiçbir ciddi 
iş yapmamıştır.” demişti. Garip bir 
dünyaydı. Böylece 11 kişi istifa ettik. 
OECD’den iş teklifi aldım ve Paris’e 
gittim. Orada ilaç sanayinin kimyasal 
hammaddelerinin gelişmekte olan 
ülkelerde üretimi konulu bir araştırma 
projesini yönettim. O da kitap olarak 
yayımlandı. Üç sene sonunda 
Türkiye’ye döndüm, TOKİ, TİKA gibi 
kurumlarda müşavirlik yaptım. 

Peki bu kadar yoğun iş hayatının 
içinde özel hayatınıza zaman  
ayırabildiniz mi?
Ben geç evlendim. 1965 yılıydı. 
Söylemesi ayıptır ama o yıllar 
Ankara’da evlenilmek için arzu edilen 
biriydim. Eşim de öyleydi. Bir tanıdık 
vasıtasıyla tanıştık ve evlenmeye 
karar verdik. Eşimin dedesi, 
Atatürk’ün Selanik’ten beri yakın 
arkadaşı olan Suriye, Van ve Erzurum 
Valiliği, milletvekillik ve umumi 
müfettişlik yapmış olan Tahsin 
Uzer’dir. Uzer, soyadını da Atatürk 
vermiş. Şişli’de Atatürk Müzesi olarak 
bilinen binanın sahibi de eşimin ailesi 
idi. Eşim, Ankara Koleji mezunudur. 
İki kızımız oldu. Bir kızımı kaybettim. 
Diğeri de Zürih’te yaşıyor.

Peki, bir Darüşşafaka Rezidansı’nda 
yaşamaya nasıl karar verdiniz?
Darüşşafaka’yı çok eskiden 
beri biliyordum, çünkü benim 
Darüşşafakalı çok arkadaşım oldu. 
Değerli bürokrat Necdet Seçkinöz, 
Merkez Bankası Başkan Vekili 
Zekeriya Yıldırım, Karayolları Genel 
Müdürü Kamuran Gürakan…  

Onların sayesinde Darüşşafaka’nın 
kaliteli bir eğitim kurumu olduğunu 
biliyordum ama rezidanslarının 
kalitesini girince gördüm. Burayı 
Zürih’teki kızım çok istedi. Bizim 
için daha güvenli olacağını söyledi. 
Annesinin de buraya gelmesini 
istiyordu ama eşim şimdilik kabul 
etmedi. Normalde Ankara’da 
otuyorduk ama ben buraya gelince 
eşim de İstanbul’a taşındı. Sık sık 
geliyor, buradaki etkinliklere katılıyor.

Rezidansta olmaktan mutlu musunuz?
Evet rezidanstan çok memnunum.  
Her şey düşünülmüş, planlanmış, 
insanlar kibar ve yardımseverler…  
Her şeyimizle ilgileniyorlar. Yeni 
dostlarım oldu. Hatta bazı eski 
dostlarımı da burada buldum. 

“Kalkınma Planı’nı hazırlarken 
bize çok sık öneriler gelirdi, 
onların bir kısmı da sıradan 
insanlardan gelirdi. Zaman 
içinde gördüm ki birçoğu pek 
akıllıca tekliflermiş. Mesela,  
o aralar PETKİM kuruluyordu. 
Orada yaşayan bir çiftçi DPT’ye 
geldi. Dedi ki, ‘Burası dünyanın 
en iyi kirazını yetiştiren bir 
ziraat bölgesi. Bu tesis buraya 
yapılmamalı. Çok yazık olur.’ 
Tabii ki o zamanki akılla, sanayi 
çok önemli diye kimse aldırmadı. 
Oysa o köylünün dediği o kadar 
doğruymuş ki.”

ÇILLINGIROĞLU’NUN 
BIR ANISI



bağışçılarımız

EŞiM VE BEN, 
iKiMiZ DE  
DARÜŞŞAFAKA’YA 
GELDiĞiMiZ iÇiN  
ÇOK MUTLU 
OLDUK

PROF. DR. FEROZ AHMAD:

BAHAR PAYKOÇ
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nlü tarihçi ve siyaset bilimci 
Prof. Dr. Feroz Ahmad, 
Ağustos 2017’den beri 
Darüşşafaka Şenesenevler 

Rezidans’ta yaşıyor. Kendisi ve sevgili 
eşi merhume Bedia Turgay Ahmad, 
dört sene önce mal varlıklarını 
Darüşşafaka’ya bağışlamak üzere 
vasiyette bulundular ve Türkiye’deki 
çocukların eğitimine destek olmak 
için yeni yuvalarına taşınmaya karar 
verdiler. Prof. Dr. Ahmad çok sevgili 
54 yıllık eşini, Aralık 2018’de kaybetti.

Emeritus Profesör Feroz Ahmad, 
hayatı boyunca Boston’daki 
Massachusetts Üniversitesi, Tufts 
Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, 
Columbia Üniversitesi, Fletcher 
School ve Yeditepe Üniversitesi’nde 
eğitim vermiş. 2014’te, Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından, Türk tarihi 
alanında vermiş olduğu değerli 
hizmetlerden ötürü, Liyakat 
Nişanı’na layık görülen Prof. 
Ahmad, yaklaşık 10 bin kitaplık 
kütüphanesini Yeditepe Üniversitesi 
Kütüphanesi’ne bağışlamış.

Osmanlı’nın son dönemleri ve 
modern Türk tarihi üzerine pek çok 
kitabı var: İttihat ve Terakki 1908-
1914 (1973), Türkiye’de Çok Partili 
Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 
(1976 - Bedia Turgay Ahmad ile 
beraber), İttihatçılıktan Kemalizme 
(1985), Demokrasi Sürecinde 
Türkiye (1994), Modern Türkiye’nin 
Oluşumu (1995), Bir Kimlik Peşinde 
Türkiye (2006), İmparatorluktan 
Ulusa: Osmanlı’nın Son Dönemleri 
ve Modern Türkiye Üzerine 
Makaleler (2008-iki cilt), Jön Türkler 
ve Osmanlı’da Milletler: Ermeniler, 
Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve 
Araplar, 1908-1918 (2014).

Kendisiyle yaptığımız röportaj, onun 
okumaya ve yazmaya olan tutkusunu, 

dünya meselelerine dair bitmek 
bilmeyen merakını ve Darüşşafaka’ya 
olan sevgisini yansıtıyor. Sizi, Prof. 
Ahmad’ın bilgi, ilham, saygınlık ve 
alçakgönüllülükle dolu inanılmaz 
dünyasına yaptığımız bu yolculukta 
bize eşlik etmeye davet ediyoruz. 

Sevgili Prof. Dr. Feroz Ahmad,  
bize kısaca hayat hikayenizden  
bahsedebilir misiniz?
1938 yılında Delhi’de dünyaya geldim. 
Öğrenci olarak Londra’ya gidene 
kadar orada yaşadım. Londra’da tarih 
okudum ve doktora yapmaya karar 
verdim. Doktoram Türkiye üzerine 
olacağı için 1962’de İstanbul’a geldim. 
Osmanlıca ve Türkçe okuyabilmek 
için biraz Türkçe öğrendim ve 
araştırma yaptım. Aynı zamanda, 
iki sene ODTÜ Hazırlık Okulu’nda 
İngilizce dersleri verdim. 1964’te 
ODTÜ’de, daha sonra eşim olacak 
insanla, Bedia ile tanıştım. 1964 
yılında evlendik. Sonra Londra’ya 
geri döndük, ben doktoramı bitirdim, 
Amerika’ya gittik ve ben 1966’da 
orada çalışmaya başladım. Sonraki 39 
yıl boyunca oradaydık. 1972 yılında, 
ben “Demokrasi Sürecinde Türkiye” 
adlı kitabı yazarken, araştırma 
yapmam için Türkiye’ye döndük ve 
iki yıl kaldık. Bu iki yıl boyunca eşim 
Darüşşafaka’da İngilizce öğretmenliği 
yaptı. Darüşşafaka’yı o zaman 
öğrendim ve eşim Darüşşafaka 
ile yakından ilgilenmeye başladı. 
Daha sonra ABD’ye geri döndük ve 
2003’te emekli oldum. İki yıl sonra 
da İstanbul’a geldik ve 2005’ten 
beri burada yaşıyoruz. Bir noktada, 
tüm birikimlerimizi Darüşşafaka’ya 
bırakmaya karar verdik. 
Çünkü hayatımız boyunca eğitim 
dünyasının içindeydik. Eşim, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi’nde okudu. Yazmaktan, 
okumaktan ve eğitimden çok 
hoşlanırdı. Daha sonra, yaşımız 
ilerleyince, 2-3 yıl önce, bir 
Darüşşafaka Rezidansı’na gelmeye 
karar verdik. Daha merkezi olduğu 
için Şenesenevler Rezidans’ı tercih 
ettik. Ağustos 2017’den beri burada 
yaşıyoruz. 

Doktoranızı Türkiye üzerine yapmaya 
nasıl karar verdiniz, Türkiye’ye olan 
ilginiz nasıl başladı?
Bunlar, hayatta rastlantı adını 
verdiğimiz şeyler. O zamanlar, 
1958’de, asıl ilgi alanım Arap 
Dünyası’ydı. Nasırcılık, Arap 
milliyetçiliği vb. Türkiye, hakkında 
okuduğum bir ülkeydi. Araştırma 
yapmaya karar verdiğimde, bir devrim 
hakkında araştırma yapmak istedim. 
Fakat Arap Dünyası’ndaki bir devrimle 
ilgili çalışan kimseyi bulamadım ama 
modern Türkiye üzerine araştırma 
yapan birini buldum. O da, Londra 
Üniversitesi’nde çok ünlü bir profesör 
olan Bernard Lewis’ti. Kendisiyle 
konuştuk ve ona 1908’deki Jön Türk 
Devrimi üzerine bir tez yazmakla 
ilgilendiğimi söyledim. O da bunu 
kabul etti ve beni teşvik etti. İşte 
böylece Türkiye’ye gelip tezimin 
üzerinde çalışmaya başladım ve 
Türkiye’ye ilgim bu şekilde,  
Bernard Lewis ile birlikte çalışmaya 
başlayınca oluştu.

Sizce Türkiye, nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan ülkeler arasında  
benzersiz midir? Neden?
Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
devrimlerinden ötürü eşsiz ve 
çok şanslıdır. Diğer ülkelerde 
böyle bir şey yaşanmadı. Örneğin 
Pakistan’ı ele alalım. Pakistan’ın 
laik düşünceli bir lideri vardı fakat 

Ü
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Şu anda üniversitede ders  
veriyor musunuz?
Evet. 2003’te emekli oldum fakat 
2005’te buraya geldiğimden beri 
Yeditepe Üniversitesi’nde ders 
veriyorum. Tarih, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 
dersler verdim. Yüksek lisans 
öğrencilerinin derslerine giriyorum 
ve aynı zamanda araştırmalarda 
danışmanlık yapıyorum. İki tane 
dersim var: “Modern Türkiye Tarihi 
ve Siyaseti” ve Hindistan odaklı 
“Asya Tarihi ve Toplumu” dersleri. 
Bunlar beni meşgul ediyor. Öğrenci 
ve meslektaşlarım ile bir arada 
olmayı seviyorum, buraya da 
geliyorlar ve çeşitli konular üzerinde 
tartışıyoruz. Her şey gayet yolunda 
gittiği için şanslıyım. Ders vermeyi 
seviyorum ve yapabildiğim sürece 
de ders vermeye devam edeceğim. 
Bu beni sosyal ve entelektüel 
açıdan faal tutuyor ve benim için 
önemli. Hayatım boyunca yaptığım 
şeyleri yapmaya devam ediyorum, 
öğrenciliğimden beri yaptığım 
şeyleri… Aslında bir bakıma hala 
öğrenciyim. Yazmaya da devam 
ediyorum. 1. Dünya Savaşı üzerine 
yazdığım bir kitabımı yeni bitirdim. 
Adı “Jön Türkler ve Osmanlı 
İmparatorluğu için Mücadele 
(1914-1918)”. Yakında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan 
çıkacak. İngilizce yazıyorum ve 
kitaplarım Türkçeye, zaman zaman 
da Almanca ve Fransızca gibi diğer 
dillere çevriliyor. 

Darüşşafaka hakkındaki duygu ve 
düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
Eşim, 1970’lerde Darüşşafaka’da 
İngilizce öğretmenliği yaptı, o zaman 
okul Fatih’teydi. Darüşşafaka’nın 
muhteşem bir model olduğunu söylerdi. 

Televizyon izler misiniz, basılı gazeteleri 
ve internet gazetelerini okur musunuz?
Evet internette gazete okurum fakat 
aynı zamanda basılı gazeteleri 
de okurum. Tabii ki Rezidans’ta 
hepsini bulabiliyoruz. Her gün 
okurum. Haberleri televizyondan 
da takip ederim. Her yerde her 
türlü haber var. Bir nevi habere 
açımdır. İnternette programlar 
izlerim. Youtube’da dünyada olup 
bitenlerle ilgili bir sürü program 
oluyor. Emekli bir kişi olarak, 
okumaya, izlemeye ve konuşmaya 
çok vaktim var. BBC’yi, CNN’i, 
Fransız televizyonlarını izlerim 
ve The Times, The Guardian gibi 
İngiliz gazetelerini okurum. Türkçe 
gazeteleri de okurum. Okuyacak o 
kadar çok şey var ki…

Sosyal medyayı kullanıyor musunuz?
Sosyal medyayı kullanmıyorum. 
Bir cep telefonum var ama sanırım 
bu konular için biraz geç kaldım. 
Gençler için bunlar çok kolay. 
Sosyal medya platformları haber ve 
fikirleri yaymada önemli rol oynuyor. 
Tabii aynı zamanda yanlış haberleri 
de, ki bu tehlikeli.

Pakistan’ın kuruluşundan sonraki 
sanıyorum 13 ay içinde vefat etti. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te 
Cumhuriyet’in kuruluşundan 1938’e 
kadar yaşamış olması Türkiye için 
bir şanstı. Tabii, 1950’ler, 1960’lara 
kadar yaşasaydı, muhteşem olurdu. 
Çünkü vefat ettiğinde oldukça genç 
bir adamdı. Fakat o yıllarda yaptıkları 
gelecekteki demokrasinin temelini 
oluşturmuştur. Birkaç yıl sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanı 
sıra, Demokrat Parti kuruldu. Türkiye 
laikleştirildiği için çok şanslıydı. Yeni 
bir dil oluşturdu çünkü Osmanlı dili, 
hanedanın kullandığı Osmanlıca 
adı verilen bir dildi. Latin alfabesi 
kullanılmaya başlandı. Kendisi 
iktidara gelmeden önce, toplumun 
yüzde 3’ü Türkçe konuşabilirken 
onun devrimi ile kısa zamanda bu 
oran yüzde 13’e çıktı ve yükselmeye 
devam etti. Dolayısıyla, Türkiye 
böylesi bir devrimi yaşadığı için çok 
şanslıydı. Diğer ülkelerin böyle bir 
şansı olmadı. 

Zaman zaman Hindistan’a  
gidiyor musunuz?
Evet, tabii ki. Orada beraber 
büyüdüğüm ve okula gittiğim 
arkadaşlarım var. Hepsi de 
Hindistan’da ve gidip onları 
görmek beni memnun ediyor. 
Tabii ki ailemden geriye kimse 
kalmadı. Hindistan da çok büyük 
değişimlerden geçti. Ben aynı 
zamanda modern Hindistan üzerine 
de çalıştım ve modern Hindistan 
ile ilgili dersler veriyorum. Modern 
Hindistan üzerine okuduğum 
kitaplar var. Benim ilgi alanım tüm 
dünya… Amerika’da olanlara da ilgi 
duyuyorum. Ben bir tarihçiyim, siyaset 
bilimciyim ve neler olup bittiğini 
bilmek istiyorum. 

bağışçılarımız
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“Atatürk’ün 1923’ten 
sonra gerçekleştirdiği 
devrimler son derece 
önemliydi. Türkiye böylesi 
bir devrimi yaşadığı 
için çok şanslıydı. Diğer 
ülkelerin böyle bir şansı 
olmadı. Arap Dünyası’nda 
onun Müslüman bir ülke 
için öngörüp yaptıklarını 
yapan kimse olmadı.”



O ve tabii ki ben de Darüşşafaka 
gibi daha çok okul olmasını dilerdik 
fakat bu para ve destek gerektiren 
bir şey. Darüşşafaka, gördüğüm 
kadarı ile çok nitelikli eğitim veriyor ve 
bu çok önemli bir şey. Darüşşafaka 
bunu devam ettirdiği için tebrik 
edilmelidir. Sanıyorum dünyada 
eşi yok, aklıma İngiltere, Amerika 
veya Hindistan’da böyle bir örnek 
gelmiyor. Darüşşafaka’nın kurucusu 
Yusuf Ziya Paşa, ileri görüşlü bir insan 
olarak sokaktaki çocukların eğitilmesi 
gerektiğini anladı ve “Onlara eğitim 
imkanı sağlayalım” dedi. Bu ihtiyacı 
gördü. Bugün de aynı ihtiyaç hala 
mevcut. Eğitime ihtiyacı olan ama 
eğitim alamayan çok fazla çocuk var. 
Darüşşafaka kız ve erkek çocukları için 
bir okul yaparak çok akıllıca davranmış 
çünkü sadece Türkiye’de değil, her 
yerde, Hindistan’da, Pakistan’da hatta 
İngiltere’de bile kızların eğitimi geride 
kalıyor. Kadınlara erkeklere verilen 
öncelik verilmiyor. İkinci Meşrutiyet 
Dönemi’nde, İttihat ve Terakki’nin 
bazı üyeleri kızların okullarda eğitim 
görmesi gerektiğini söyledi, bu 
düşünceyi biraz hayata geçirmeye 
başladılar fakat esas düşünceleri 
eğitim görmüş kız çocuklarının daha 
iyi ev hanımı olacağı ve çocuklarına 
daha iyi bakacağı şeklindeydi. Bu 
düşünce Mustafa Kemal Atatürk 
ile değişti ve kadınların topluma 
karışması, kariyerleri olması gerektiği, 
doktor, avukat, bilim insanı olmaları 
gerektiği fikri Atatürk’ün devrimleri 
sayesinde yaygınlaştı. 

Hayatınız boyunca birçok kitap  
yazdınız. Yazma eylemini nasıl  
tanımlarsınız?
Alışkanlık haline gelen bir şey. 
Zihninizi meraklı hale getirirseniz, 
bir şey okurken “Hayır, hayır, bu 

doğru değil” der, doğru olanı 
aramaya başlarsınız. Yazmanın kolay 
olduğunu söylemiyorum, yazmak 
bir iştir fakat üretken, yapıcı ve 
yaratıcı bir iştir. Ve onu yapan kişi bir 
tatmin duyar, o kadar. Diğer başka 
şeyler gibi… Eğer yemek pişirmeyi 
seviyorsanız yemek pişirmekte de 
bir tatmin vardır. Sonuçları çok daha 
çabuktur çünkü pişirdiğinizi yersiniz. 
Yazma eyleminde ise daha uzun 
sürer. Kitabımı okuyan insanların 
değerlendirmelerini okumayı severim. 

Seyahat etmeyi de seviyor musunuz?
Seyahat etmeyi çok severim, eşimle 
çok seyahat ettik, tüm Avrupa’yı 
gördük. Özellikle eşim, seyahat 
etmeyi benden daha da çok 
severdi. Seyahat etmek bakış açınızı 
genişletir. Kişisel gelişim için çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Dünyada henüz görmediğim bazı 
yerler var, mesela Çin’e ve Rusya’ya 
gitmedim. Türkiye’de de seyahat 

ettik, Doğu Anadolu ve Karadeniz 
bölgelerini gördüm. Aslında, bir yere 
gittikten sonra orayla ilgili okumak 
ve daha çok şey öğrenmek için 
heves duyarsınız. 

Istanbul’u seviyor musunuz?
2005’ten beri buradayım, Türkiye ve 
İstanbul benim için yabancı yerler 
değil, burada arkadaşlarım var ve 
bundan dolayı kendimi evimde 
hissediyorum. Türk vatandaşı 
oldum. İstanbul’u seviyorum 
ama maalesef zamanla bozuldu. 
Yüksek binalar ile şehrin kimliğini 
değiştirdiler, yeşil alan yok. Ama 
yine de İstanbul muhteşem bir 
şehir, sanıyorum dünyadaki en 
muhteşem şehirlerden biri. Fakat 
çok kalabalıklaştı, örneğin çok 
fazla araba var ve park edecek yer 
yok. Ama burada Şenesenevler’de 
şanslıyız, öğrencilerim sokakta park 
edebiliyorlar. Yeşil bir alanımız var, 
güzel havalarda orada oturuyoruz. 
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insanlarla da konuşabilirsiniz. Aynı 
fikirleri ve felsefeyi paylaştığınız 
insanlarla konuşmak da bir keyiftir. 
Cep telefonu ve bilgisayar ile ilgili 
bir sorun, insanların her şeyin 
orada olduğunu düşünüp kitap 
okumalarına gerek olmadığını 
sanmaları. Fakat kitap okumak 
internette bir şey okumaktan 
farklıdır. Benim, 14, 15 yaşına gelen 
Darüşşafaka öğrencilerine tavsiyem 
budur. Gençken kitap okumaktan 
hoşlanırız fakat büyüdükçe, onu 
geliştirmezsek, bir şekilde bu zevki 
kaybederiz. Kitap okuma zevkini 
ne kadar erken geliştirirsek o 
kadar iyi olur. Öğretmenleri onlara 
yol gösterebilir. Okumaktan keyif 
alın, kütüphaneye gidin ve ilginizi 
çeken bir kitap seçin, kütüphanede 
kitaplara göz gezdirmeyi öğrenin. 
Gerçekten de binlerce kitap 
vardır, birine bakın ve eğer 
beğenmezseniz geri getirin ve bir 
başkasını alın. Okuyabileceğiniz 
bir kitap bulduysanız, bilin ki o 
zaman daha da çok okuyabilirsiniz. 
Okumanın sonu yoktur. 

Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?
Sanırım dünyada iyi şeyler olduğunu 
görmek ve okumak. Aynı zamanda, 
çocuklarım hakkında güzel haberler 
almak. İkiz kızlarım var,  
44 yaşındalar. Amerika’da yaşıyorlar. 
Bana e-posta gönderip haberlerini 
verirler. Bu beni mutlu ediyor.  
Üç de torunum var. 

Darüşşafaka öğrencilerine ve tüm 
gençlere ne tavsiye edersiniz?
Gençlere, ortaokul ve lise 
öğrencilerine tavsiyem: bir şekilde 
okumaktan keyif almayı öğrenin. 
Eğer okumaktan keyif almayı 
öğrenebilirseniz, hayatınızın 
sonuna kadar sürecek bir keyfiniz 
olur. Eskiden spor yapmayı çok 
severdim, tenis oynardım fakat 
bu belli bir yaştan sonra biten bir 
zevk. Fakat okumak, gözlerinizde 
bir talihsizlik yaşamadığınız sürece 
keyfine varabileceğiniz bir haz. 
Yaşlanınca, 80, 90 yaşında dahi, 
kitap okumaktan keyif almaya 
devam edebilirsiniz. Ayrıca, kitap 
okursanız, aynı zevke sahip diğer 

Darüşşafaka Rezidansı’nda yaşamayı 
seviyor musunuz? Size göre en büyük 
avantajı nedir?
En büyük avantajı bizim için 
her şeyin yapılıyor olması. 
Kahvaltımız, öğle yemeğimiz, 
çayımız, akşam yemeğimiz 
hazırlanıyor. Temizliğimiz yapılıyor, 
çamaşırlarımız yıkanıp ütüleniyor 
ve odamıza getiriliyor, bu çok 
hoş. Sağlık hizmetleri var. Doktora 
gitmeniz gerekiyorsa, doktor hemen 
burada. Bostancı’da yaşarken, 
doktora gitmemiz gerektiği zaman, 
randevu almamız, taksiye binip 
gitmemiz gerekiyordu ki, tüm 
bunlar özellikle yaşlandıkça daha 
zor olmaya başladı. Rezidans’ta 
sunulan hizmetlerin hepsi büyük 
kolaylıklar, kafanızdan birçok 
yükü alıyor. Ayrıca, aşağıda 
gazete okuyup insanlarla sohbet 
edebileceğimiz alanlar var. Burada 
yaşarken arkadaş ediniyorsunuz. 
Eşim ve ben, ikimiz de 
Darüşşafaka’ya geldiğimiz için çok 
mutlu olduk. Çok şanslıydık. Daha 
erken de gelebilirdik ama gelmeye 
karar verdiğimiz zaman, aslında 
bizim için doğru zamandı. 

Hiç Darüşşafaka öğrencileri ile 
tanıştınız mı? Onların eğitimine katkı 
sağlamak size neler hissettiriyor?
Bayramlarda gelirler, şarkılar 
söyler ve performanslar sergilerler. 
Bu çok hoş. Çocukların eğitimine 
katkı sağlamak yapabileceğimiz 
en güzel yardım. Senelerce 
biriktirdiklerimizi kullanmanın en iyi 
yolunun bu olduğuna inandık çünkü 
yaşlanınca onlarla ne yapacağız 
ki? Daha çok insan Darüşşafaka’yı 
tanımalı ve yaşlanınca veya vefat 
etmeden önce vasiyette bulunarak 
bağışta bulunmalı. 

bağışçılarımız
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“DARÜŞŞAFAKA VELİLERİNİ ARIYOR” 
PROGRAMINA KATILARAK GELECEĞİ DEĞİŞTİRİN!
DARÜŞŞAFAKA VELİLERİNİ ARIYOR 
PROGRAMI NEDİR?

BAĞIŞLARINIZ İÇİN

www.darussafaka.org
Sayfamızdaki BAĞIŞ YAP sekmesinden kredi kartınızla aylık düzenli veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.  
Dilerseniz tek seferlik bağışı, banka kartınızla da yapabilirsiniz.

BANKALAR (İNTERNET / TELEFON BANKACILIĞI)
Bankanızın internet şubesindeki ÖDEMELER-BAĞIŞ menüsünden Darüşşafaka Cemiyeti’ni seçerek masraf ödemeden  
bağış yapabilirsiniz. (Sadece Bağış Menüsü olan bankalar için geçerlidir.)

BANKALAR (MOBİL BANKACILIK)
Garanti BBVA, Kuveyt Türk, Odeabank, QNB Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi mobil bankacılık 
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Tüm şubelerden 1863 numaralı hesap. 

0850 222 1863+90 (212) 939 2800-2517  bagisci.iliskileri@darussafaka.org www.darussafaka.org

Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı, 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 
okuyan bir öğrencimizin bir yıllık  
eğitim giderlerinin bir kısmını 
destekleyecek 10 bin liranın 
hayırseverler tarafından bağışlanması 
esasına dayanıyor. Program 
kapsamında ister tek seferde  
ister belli bir süreye yayarak yaptığınız 
bağışlarınızın toplamı 10 bin TL’ye 
ulaştığında artık siz de kurum olarak 
okulumuzda eğitim  
gören 1.000’e yakın öğrencimizin 
“Velisi” oluyorsunuz.
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aklaşık üç yıl önce 
tüm yaşamının geçtiği 
Ankara’dan ayrılarak Urla 
Rezidans’ta yaşamaya 

başlayan Emel Güler Gökçe, muhit 
değişikliği nedeniyle ilk yıl zorlansa 
da artık Urla’da yaşamaktan ötürü 
oldukça mutlu. Urla Rezidans’ın 
insana huzur ve dinginlik verdiğini 
ifade eden Gökçe, yaptığı bağış 
neticesinde mutlulukla yad ettiği 
ailesinin isimlerini Darüşşafaka’da 
yaşatacak olmaktan ötürü de son 
derece gururlu…  

Yaşamınızın önemli duraklarını  
bizimle paylaşır mısınız?
Ailem aslen Konyalı. Annem 
Konyalı, babam Akşehirli. İkisi 
de öğretmendi. Tayinlerini 
Ankara’ya istemişler, ben Ankara 
doğumluyum. Çocukluğum 
bahçe içinde bir evde geçti. 
Meyve ağaçlarının tepelerinde. 
Çok mutlu bir ailem vardı. İki 
kardeştik. Benden on iki yaş 
büyük ağabeyim vardı: Ümit 
Gökçe, doktordu. Okmeydanı 
Hastanesi’nin başhekimiydi. İlkokul 
ve ortaöğrenimimi Ankara’da 
tamamladım. Ardından büro 
yönetimi alanında okudum. Devlet 

Su İşleri’nde çalışma hayatına atıldım 
ve şube müdürü olarak oradan 
emekli oldum. 1966 yılında babamı, 
1988’de ise ağabeyimi kaybettim. 
1999 depreminden 15 gün önce 
de annem Yalova’daki yazlığımızda 
vefat etti. Ankara’daki evimde 
yaşamaya devam ettim. Dediğim 
gibi biz çok mutlu bir aileydik. Hala 
dualarımda annemin, babamın 
çocuğu olduğu için şükrederim.

Darüşşafaka Rezidansları’yla nasıl 
tanıştınız ve burada yaşamaya nasıl 
karar verdiniz? 
Babamı ve ağabeyimi kaybettikten 
sonra annemle baş başa kaldık. 
Ardından annem hastalandı, 
yatağa bağımlı hale geldi, 10 yıl 
ona baktım. Elbette ki zorluklarla 
karşılaştım ama hepsini aştım. 
Keşke yaşasaydı da ben 10 yıl daha 
baksaydım. Annemi kaybedince 
panikledim. Bana bir şey olsa 
tek başıma günlerce kimsenin 
haberi olmaz. İki yeğenim var ama 
İstanbul’da yaşıyorlar. İster istemez 
kaygılarım her geçen yıl artmaya 
başladı. Gazetede Darüşşafaka 
Rezidansları’nın ilanını gördüm. Bilgi 
almak için telefon ettim, beni davet 
ettiler. Maltepe Rezidans’a gittim. 
Deneme kalışı yaptım, hoşuma 
gitti. Konya’da arazim vardı onun 
satışından elde edeceğim gelirle 
kalmayı düşünmüştüm ama arazi 
ihaleye çıktığında verilen teklifleri 
beğenmedim. Böylece ilk gelme 
teşebbüsüm gerçekleşmedi. 2017 
yılında bu kez Urla Rezidans’a 
geldim. Şu an kaldığım oda bana 
gösterildiğinde çok beğendim. 
Muhteşem bir manzarası vardı.  
Hemen kararımı verdim.  
Yaklaşık üç yıldır burada 
yaşıyorum. Açıkçası çok doğru 

Y

61

“Annemden kalma 
Konya’da bir arazimiz 
vardı. Birkaç kez satmaya 
teşebbüs ettim ama 
olmadı, dedim ki burası 
Darüşşafaka’nın kısmeti 
imiş ve bağışladım. Annem 
ilkokul öğretmeniydi, 
emekli olduktan sonra da 
gönüllü hemşirelik yaptı. 
Bir okul yaptırmayı ya da 
bir hastanenin ihtiyaçlarını 
karşılamayı istemişti hep. 
Bu bağışımla babamın, 
annemin, ağabeyimin 
isimleri ve kendi 
ismim Darüşşafaka’nın 
sütunlarında yaşatılacak. 
Kendimi çok mutlu 
hissediyorum, çok iyi  
bir iş yaptım.”

DEMET EYI NEZIH URLA

“KENDIMI ÇOK  
MUTLU HISSEDIYORUM, 
ÇOK IYI BIR IŞ YAPTIM”
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bir karar vermişim. Geceleri 
daha rahat uyuyorum. Ben dışa 
dönük bir insanım. Burada yeni 
insanlar tanıdım, personelle çok 
iyi anlaşıyorum, hepsini çok 
seviyorum ve onların da beni 
sevdiğini hissediyorum. 

Hayatınız hep Ankara’da geçmiş, 
Izmir’e gelmek sizin için zor oldu mu?
Muhit değişikliğine alışmak 
açıkçası zor oldu, çünkü 
akrabalarım, dostlarım, 
komşularım hep Ankara’da…. 
Ankara’da arkadaşlarımla sık 
sık toplanır, dışarda yemek yer, 
birlikte zaman geçirirdik. Bu 
nedenle ilk yıl yeni bir şehre, 

yeni insanlara, yeni bir hayata 
alışmakta zorlandım. Ama artık 
alıştım, yeni dostlarım var. İzmir’i 
de Urla’yı da seviyorum. Urla 
gerçekten çok güzel… Hele burası 
doğanın içinde, insana huzur ve 
dinginlik veriyor. 

Buradan aldığınız hizmetlerden  
memnun musunuz?
Gerek yemek gerek temizlik, 
gerek sosyal aktiviteler açısından 
bize sunulan hizmetlerden çok 
memnunum. Özellikle de sağlık 
hizmetlerinden. Bende tansiyon 
yüksekliği ve gözümde sarı 
nokta var. Kontrollerim düzenli 
yapılıyor. İstediğim zaman doktora 
erişebiliyorum, bu büyük bir lüks.

Darüşşafaka’ya Konya’daki bir 
arazinizi bağışladınız. Bu bağışınızın 
öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?
Annemden kalma Konya, 
Meram’da bir arazimiz vardı. 
Anne tarafım sarayda çalışmış, 
oldukça varlıklı bir aileymiş. Birkaç 
kez satmaya teşebbüs ettim 
ama olmadı. Dedim ki “Burası 
Darüşşafaka’nın kısmetiymiş.” 
ve bağışladım. Annem ilkokul 
öğretmeniydi, emekli olduktan 
sonra da 15 sene üç hastanede 
gönüllü hemşirelik yaptı. Bir okul 
yaptırmayı ya da bir hastanenin 
ihtiyaçlarını karşılamayı istemişti 
hep. Bu bağışımla babamın, 
annemin, ağabeyimin ve 
kendi ismim Darüşşafaka’nın 
sütunlarında yaşatılacak. Zaten 
bağışımı da Gökçe ve Atçeken 
ailelerinin adına yaptım. Kendimi 
çok mutlu hissediyorum, çok 
iyi bir iş yaptım. Allah’a karşı 
sorumluluğumu yerine getirdim, 
annemin ruhu şad olsun.

“Muhit değişikliğine 
alışmak açıkçası 
zor oldu, çünkü 
akrabalarım, 
dostlarım, komşularım 
hep Ankara’da… 
Ama artık alıştım, 
yeni dostlarım var. 
Izmir’i de Urla’yı 
da seviyorum. Urla 
gerçekten çok güzel… 
Hele burası doğanın 
içinde, insana huzur 
ve dinginlik veriyor.”



SİZİN İKİNCİ 
BAHARINIZ,
ÖĞRENCİLERİMİZİN 
GELECEĞİ!
Darüşşafaka Rezidansları’nı tercih ederek 
hem mutlu, sağlıklı ve güvenli bir “ikinci bahar” geçirebilir
hem de annesi veya babası hayatta olmayan 
binlerce çocuğun eğitimine katkıda bulunabilirsiniz.

İstanbul: 0212 939 28 00-2255 / 2447 İzmir: 0232 754 73 80-2957 E-posta: darussafaka@darussafaka.org • www.darussafaka.org
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Emekli savaş pilotu 
Zübeyir Batur, “Yılların 
yorgunluğunu burada 
atıyorum. Çok mutlu 
ama bir o kadar da 
yorucu bir hayatım oldu. 
Burada ise mutlu ama 
dinlendirici bir hayatım 
var. Çok da güzel bir 
tesis. Daha iyisi olur 
mu? Ben, Amerika’da 
da huzurevlerini gezdim, 
buradan daha iyi 
değildi. Personel de çok 
nitelikli... Canla başla 
çocuklar koşturuyorlar, 
annelerine babalarına 
hizmet eder gibi  
ediyorlar.” diyor.

YILLARIN 
YORGUNLUĞUNU 

BURADA 
ATIYORUM



eçtiğimiz yıl Darüşşafaka 
Urla Rezidans’ta yaşamaya 
başlayan emekli savaş 
pilotu Zübeyir Batur, Urla 

Rezidans’ın uzun yıllardır özlemini 
çektiğim sakin ve sorunsuz 
yaşam ortamıyla kendisine yazma 
olanağını sunduğunu belirtiyor. 
Öyle ki şimdilerde “21. Yüzyılda 
Mustafa Kemal Atatürk” ve 
“Marjinal Diyaloglar” diye iki kitabı 
birden yazdığını söylüyor. Türk 
Hava Kuvvetleri’nde 28 yıl boyunca 
görev yapan, Hava Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarına yanıt verecek 
uçakların tespit edilmesinde görev 
alan, başta F-16’lar olmak üzere 
pek çok uçakta ilk tecrübe uçuşu 
yapan ve çok sayıda pilot yetiştiren 
Zübeyir Batur’la Urla Rezidans’ta 
bir araya geldik. 

1938’de Istanbul doğuyorsunuz. 
Geri kalan hayat hikayenizi sizden 
dinleyebilir miyiz?
Evet, Feriköy’de doğdum. Harp 
yılları nedeniyle her sınıfı ayrı 
okullarda olmak üzere ilkokulu 
Kızılçullu Köy Enstitüsü Uygulama 
Okulu’nda tamamladım. Orta 
mektebi Buca Ortaokulu’nda; 
liseyi ise İzmir Namık Kemal 
Lisesi’nde bitirdim. Ardından 
ailemin etkisiyle Ankara’ya gittim ve 
konservatuara girdim. Yıl 1954’tü. 
İki, iki buçuk sene kadar şan ve 
piyano bölümünde eğitim aldım. 
Baritondum. Sonra kanıma bir 
virüs girdi, pilot olacağım diye 
kaçtım oradan ve 1957 yılında 
ailemden habersiz Hava Harp 
Okulu’na girdim. 1959 yılında subay 
çıktım. Böylece 42 yıl sürecek 
uçuş serüvenim başladı. 28 yılını 
Türk Hava Kuvvetleri’nin muhtelif 
filolarında bombardıman pilotu 

olarak uçtuktan sonra 1985 yılında 
Hava Kuvvetleri’nden kendi arzumla 
emekli oldum.

Hava Harp Okulu’na girmek çok da 
kolay olmasa gerek.  
Hangi süreçlerden geçtiniz?
O yıllar Hava Kuvvetleri’nde pilot 
ihtiyacı vardı. Çünkü ABD, Türkiye’ye 
yüksek miktarlarda uçak hibe 
etmişti. Onun için öyle ince eleyip 
sık dokumadılar. Aradıkları fiziki 
özelliklere sahiptim. Önce İzmir 
Gaziemir Hava Üssü’nde başlangıç 
eğitimi gördük. Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) imal 
ettiği Türkiye’nin ilk askeri eğitim 
uçağı Uğur Türk tayyaresiyle (MKEK-
44 Uğur) uçtum. Ahşap bir uçaktı. 
Arkasından İkinci Dünya Savaşı’nda 
Avrupa cephesinde Amerikalıların 
kullandığı T-6 Texan Harvard 
uçağıyla eğitime devam ettim. 
Hava Kuvvetleri’nde geçen hizmet 
yıllarımda 20’den fazla tip uçakta 
uçtum ve filo komutanlığı yaptım. 
Bu uçaklar arasında; F-84G, F-84F, 
F-100, F-4E, F-86, F-16, F-18, F-20 
sayılabilir.1967 yılında ABD’ye gittim.

Neden?
Güney California Üniversitesi’nde 
(University of Southern California) 
uçak kazalarını inceleme ve önleme 
eğitimi aldım. Oradan döndükten 
sonra jet hava bombardıman 
uçaklarında uçtum. 1969-70 yıllarında 
öğretmen pilot olarak Pakistan Hava 
Kuvvetleri’ne tayin oldum ve orada 
uçtum. 1974 yılında ilk F-4 fantom 
uçakları eğitimi için ABD’ye gittim ve 
ilk iki filonun modernizasyonunda 
görev aldım ve filo komutanlığı 
yaptım. 1977-79 yıllarında İtalya’da 
NATO karargahında görev aldım. 
Yurda döndükten sonra muharip 
uçak projesinde değerlendirme 
pilotu olarak çalıştım. Bu görevim 
sırasında Hava Kuvvetleri’ne alınacak 
ve ortak imalata dayanan bir uçağı 
tespit etmek üzere dünyaya açıldık. 
İşte, “Hangi tayyareyi imal edelim 
Türkiye’de? Hava Kuvvetlerimizin 
hareket ihtiyaçlarına cevap verecek 
uçak hangisidir?” diye tayyare 
arıyoruz. ABD’ye gittik. Teksas’ta 
General Dynamics firmasının F-16 
uçağıyla tecrübe uçuşları yaptım. 
Böylelikle de F-16 ile uçan ilk pilot 
oldum. Tarih 18 Şubat 1983 idi. 
Oradan Missouri’ye gittim, F-18’lerle 
uçtum. Ardından F-20’lerle. Netice 
itibarıyla Millî Savunma Bakanlığı’na 
verdiğimiz brifingle F-16 uçağı seçildi. 

Türkiye için doğru bir karar mıydı?
Çok doğru bir karar. Halen  
dünya hava kuvvetlerinde birinci  
hat ağır bombardıman uçağı  
olarak görev yapıyor.

Başka uçakların da Türkiye’ye 
getirilmesinde görev aldınız mı?
Tabii… 1983-1984 yıllarında VIP ve 
hafif nakliye uçak tedariki projesinde 
görevlendirildim. Nakliye uçaklarıyla 
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tecrübe uçuşlarından sonra CN-
235’i seçtik. Yine isabetli bir karar 
oldu. Halen Hava Kuvvetlerimizde 
52 adet CN-235 nakliye uçağı 
uçuyor. Bizden sonra Deniz 
Kuvvetleri de sipariş verdi. Bunlar 
hep Türkiye’de imal edildi. VIP 
uçağında ise yaptığım deneme 
uçuşlarının ardından Gulfstream 
uçağı alındı. Hava Kuvvetleri’nde 
uzun yıllar öğretmen pilotluk yaptım, 
çok sayıda pilot da yetiştirdim. Son 
birkaç Hava Kuvvetleri Komutanı 
talebemdir. İbrahim Fırtına, Bilgin 
Balanlı da talebemdir. Bundan gurur 
duyuyorum. 1985 senesinde Hava 
Kuvvetleri’nden emekli oldum ve 
akabinde Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. (TAI), döndüm ve 1999 senesine 
kadar F-16’larda hem program 
menajeri olarak hem de tecrübe 
pilotu olarak uçtum. Sonra oradan 
ayrıldım, uçuş bitti, tayyare bitti yani 
ben de kendimi emekliye sevk ettim. 

Hiç kaza yaptınız mı?
Evet. 1960 senesinde Manisa’da 
alçak uçuş yaparken yüksek gerilim 
tellerine çarptım. Tayyare yandı. 
Neyse ki Allah deliler ile çocukları 
korurmuş. Aldı beni, kurtardı. 

Türk Hava Kuvvetleri’nde görev 
yaptığınız yıllara dair unutmadığınız bir 
anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Bandırma’da hava bombardıman 
160. Filo’da uçuyordum. İki uçak 
bir muharebe görevine çıkmıştık. 
Yanımdaki tayyarede sınıf 
arkadaşım, sonradan şehit olan 
merhum Ayhan Apaydın vardı.  
Tam dönüyoruz ki, Ayhan yakıt 
arızası olduğunu söyledi. Tabii 
şimdi sınıf arkadaşım, rütbemiz 
üsteğmen, çok da tecrübeli değiliz. 
Üstelik yanımızda da meydan var. 

Çok ciddi bir acil durum olmamakla 
beraber biraz evvel söylediğim 
şeyleri bir araya koyarak Balıkesir’e 
inelim dedim. Tabii acil iniş izni 
istedik. İzin için pilot ismini sordu 
kule, “Batur” dedim. Bize öncelik 
sağlamak için bütün tayyarelere 
ikinci bir emre kadar telsiz sükutu 
emri veridi. Piste indik. Arkamızda 
ambulans ile bir yangın arabası, 
tepemizde bir helikopter. Ayhan da 
rahmetli yanıma park etti. Kanadın 
bir ucunu açtım, üs komutanı selam 
duruyor, yanında karargah komutanı 
ve en az otuz kişi… Birden nefes 
alamadım, kaskı çıkartamıyorum, 
ter bastı, her tarafımda süzülüyor. 
“Ayhan” dedim, “Benim gördüğümü 
sen de görüyor musun?”. Tabii 
kaskı çıkardığımda her şey anlaşıldı. 
İniş izni istediğimde soyadımı 
söyleyince beni o dönemin 
komutanlarından Muhsin Batur 
sanmışlar. Komutan bizi azarladı. 
Biz de hemen uçaklarımıza atlayıp 
Bandırma’ya geri döndük.

Peki, emekli olduktan sonra  
neler yapıtınız?
Boş durmadım tabii… Ankara’da 
İNTA Uzay Sistemleri AŞ’den teklif 
aldım. Dört sene oranın uluslararası 
askeri danışmanlığını yaptım. 2003’te 
artık dinleneyim dedim ve Bodrum’a 
yerleştim. Yazmaya başladım. Hava 
Kuvvetleri’nde geçen 28 yıllık uçuş 
hayatımı ve sayısız anılarımı “Bir 
Savaş Pilotunun Anıları” isimli bir 
kitapta topladım. Bu günlerde ikinci 
baskısı çıkacak olan kitabım kendisini 
takip edecek olan 7 kitabımın da 
başlangıcı oldu. Ardından “İran’da 
Kıyamet Senaryoları”nı çıkardım. 
Onu meyhane adabını anlattığım 
“Meyhane Sohbetleri”, “Gökyüzü 
Savaşçıları” ve “Kanatlı Şövalyeler” 
izledi. Şiir kitapları çıkardım. 1970’ten 
sonra şiir yazmaya başladım. Aşağı 
yukarı bin şiir var hafızamda. Son 
yıllarda daha çok hiciv yazıyorum. 
100’e yakın hiciv yazdım. En son 
“Bir Şiirdir Yaşam” isimli kitabım 
çıktı. Şimdi de “21. Yüzyılda 
Mustafa Kemal Atatürk” ve “Marjinal 
Diyaloglar” diye iki kitabı birden 
yazıyorum, Urla Rezidans’ta yazmak 
için bol vaktim var.

Peki, Darüşşafaka’yla tanışma öykünüze 
gelelim, Darüşşafaka Urla Rezidans’ta 
yaşamaya nasıl karar verdiniz?
Darüşşafaka Rezidansları’ndan 
dostlarımın tavsiyesiyle haberdar 
oldum. Gelip görünce bundan sonraki 
hayatım için en ideal yer olduğunu 
anladım. Geçtiğimiz aralık ayında da 
Urla Rezidans’ın bağışçısı oldum ve 
burada yaşamaya başladım.

Birbirinden değerli yaşıtlarımla 
birlikte yaşlılığımın değil ama yarım 
kalan mutluluğumu yeniden yaşıyor, 
paylaşmaya devam ediyorum. 
Darüşşafaka uzun yıllardır özlemini 
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çektiğim sakin ve sorunsuz yaşam 
ortamıyla bana yazma olanağı veriyor 
ve ben bu sayede yeni kitaplarımı 
dostlarımla paylaşıyorum. Bu nedenle 
Darüşşafaka’ya minnettarım.

Urla Rezidans’ta hayat nasıl gidiyor, 
alışmakta zorlandınız mı? 
Benim özlediğim bir hayattı buradaki… 
Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. 
Çok mutlu ama bir o kadar da yorucu 
bir hayatım oldu. Burada ise mutlu ve 
dinlendirici bir hayatım var. Çok da 
güzel bir tesis. Daha iyisi olur mu? Ben, 
Amerika’da da huzurevlerini gezdim, 
buradan daha iyi değildi. Personel de 
çok nitelikli... Canla başla çocuklar 
koşturuyorlar, annelerine babalarına 
hizmet eder gibi ediyorlar. Rezidansa 
geldikten sonra günün 24 saati benim 
oldu. Bol bol vaktim var. İşte bu nedenle 
aynı anda iki kitap yazabiliyorum. Hemen 
hemen her ay birkaç yerde söyleşim 
oluyor ve birikimlerimi paylaşmanın 
mutluluğuyla ile zamanımı geçiriyorum.

Gelelim şu an üzerinde çalıştığınız 
Atatürk’le ilgili kitaba…  
Nasıl bir kitap olacak?
Atatürk kitabına çok önem veriyorum. 
İstiyorum ki, yenilikler getiren bir kitap 
olsun. Atatürk’le ilgili yazılmış 105 kitap 
topladım dünyadan. Ne yazık ki  
henüz Türkçeye çevrilmemiş olan  
Prof. Dr. Arnold Ludwig’in dünya 
liderlerini birçok kritere göre 
değerlendirdiği ve sadece Atatürk’ün 
1. sırada yer aldığı kitabının ilgili 
bölümlerini çevirdim. “21.Yüzyılda 
Mustafa Kemal Atatürk” ismini verdiğim 
bu kitap hayatımın en heyecan verici 
ve bir o kadar da onur verici kitabı… 
Değişik bir yaklaşımla dünyanın 
Atatürk’e bakışını yıllardır dış basından 
topladığım oldukça kapsamlı bir arşivle 
yansıtmaya çalışıyorum.  

Çalışmalarım ilerledikçe Batı’nın 
Atatürk’ü 20. yüzyılın lideri seçmekteki 
haklılığını gururla izliyorum. 
400 sayfasını geride bıraktığım 
kitabımı Cumhuriyetin 100. yılında 
tamamlamayı hedefliyorum. 
Dolayısıyla ben hep odamda 
bilgisayarıma kapanıyorum, 
bunun dışında benim düşünmemi 
gerektirecek bir şey yok, cennet gibi 
bir yer, görüyorsunuz işte. 

Darüşşafaka’ya yaptığınız bağışın 
annesi ya da babası hayatta olmayan 
çocuklara kaynak yaratması sizin için 
ne ifade ediyor? 
Şimdi tabii çok köklü bir müessese. 
1863’te Sultan Abdülaziz döneminde 

onun verdiği fermanla kurulmuş bir 
eğitim yuvası. En eski sivil toplum 
kuruluşu diyebiliriz. O günden bu 
yana zeki ama okuma imkânları 
olmayan çocukları alıp, ülkemiz için 
pırıl pırıl gençler olarak yetiştiriyor. 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı bir 
kere ziyaret ettim. Gurur duydum. 
Gözlerim yaşardı. Bu gençlere 
ne verirseniz karşılığını alırsınız. 
Dolayısıyla böyle bir müessesenin 
yaşatılması için hepimize görev 
düşüyor. Benim bir oğlum bir de 
kızım var. Kızım ABD’de yaşıyor, beş 
üniversite bitirdi. Biz okumanın önemine 
inanmış bir aileyiz. Her çocuğun en iyi 
koşullarda okuması arzusundayız. 

Hava Kuvvetleri’ne alınacak ve ortak imalata dayanan 
bir uçağı tespit etmek üzere dünyaya açıldık. Teksas’ta 
General Dynamics firmasının F-16 uçağıyla tecrübe uçuşları 
yaptım. Böylelikle de F-16 ile uçan ilk pilot oldum. Tarih 
18 Şubat 1983 idi. Oradan Missouri’ye gittim, F-18’lerle 
uçtum. Ardından F-20’lerle. Netice itibarıyla Millî Savunma 
Bakanlığı’na verdiğimiz brifingle F-16 uçağı seçildi. 
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ürkan ve Ruhi Bengi 
çifti, Urla Rezidans’ın 
vazgeçilmez simaları 
arasında yer alıyor. Her 

zaman el ele ve birbirlerine sevgiyle 
bakarken rastlayabileceğiniz Bengi 
çifti, tam 12 yıldır Urla Rezidans’ta 
yaşamlarını sürdürüyor. 

2009 yılında Rezidans dergisi 
için söyleşi yaptığımız Bengi çiftiyle 
yeniden bir araya geldik ve Urla 
Rezidans’ta geçen yıllarını konuştuk.  

EMEKLI ÖĞRETMEN  
VE YAZAR
Edirne Kız Öğretmen Okulu’nu 
ardından da Edirne Yüksek Eğitim 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra uzun 
yıllar öğretmenlik yapan Türkan 
Hanım, aynı zamanda çocuk kitapları 
yazarı. Yirmi civarında çocuk kitabı 
bulunan Türkan Hanım, şimdilerde 
kaleme aldığı dört çocuk kitabını 
yayınlatmak için uğraşıyor. 

1931 yılında İstanbul Aksaray’da 
doğan Ruhi Bey, Pertevniyal Lisesi’ni 
bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne giriyor. Fakültenin 
ikinci yılında askere gitmek 
durumunda kalan Ruhi Bey, o günleri 
şöyle anlatıyor: “Döndüğümde 
çalışmak mecburiyetindeydim.  
Devlet memuru olarak İSKİ’nin 
muhasebe servisinde işe başladım. 
İşe gitme mecburiyetinden ötürü 
hukuk fakültesini bıraktım ve Yüksek 
İktisat  ve Ticaret Mektebi’ne 
kaydoldum. 1955 yılında oradan 
mezun oldum. 1958’de İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
ihtisas yaptım. Ardından yeni kurulan 
Turizm Bankası’na müfettiş olarak 
girdim. 1959’da banka tarafından 
turizm ihtisası yapmak üzere 
Almanya’ya gönderildim, ancak ben 
Almanya’ya gittikten kısa bir süre 

sonra 1960 İhtilali oldu ve bursum 
kesildi. Frankfurt’ta Amerikan 
Ekspres Bank’ın muhasebesinde 
işe girdim. Üç senenin sonunda 
memleket hasreti ağır bastı ve 
Türkiye’ye geri döndüm. Ardından 
mekanik muhasebe makineleri ithal 
eden bir firmada çalışmaya başladım. 
1965’te reklam baskıları yapan bir 
ofset matbaa açtım. 1982 yılında ise 
çalışmayı temelli bıraktım.”

1984’TE BAŞLAYAN MUTLU 
BIRLIKTELIK
Ardından yurt içi ve dışı seyahatlere 
çıkan Ruhi Bey, “Antalya Beldibi’nde 
dağ eteğinde denize de yakın bir ev 
yaptırdım. 1984’te o eve yerleşmeye 
hazırlanırken müşterek bir dostumuz 
sayesinde Türkan’la tanıştık ve o 
günden sonra da hiç ayrılmadık. 
1996’ya kadar Beldibi’nde yaşadık. 
Ardından Datça’da bir ev aldık. 
Kışları Antalya’da geçirir olduk, 
yazları Datça’da… Sonuna kadar 
da büyük bir mutlulukla devam 
edeceğiz.” diye konuşuyor.

DARÜŞŞAFAKA 
REZIDANSLARI’NDA  
YENI BIR HAYAT
Türkan Hanım’ın Almanya’da 
yaşayan ablası Menhibe Taşar’ın 
Parkinson hastalığına yakalanması 
ve rahatsızlığının ilerlemesi Bengi 
çiftinin Darüşşafaka Rezidansları’na 
uzanan yeni hayatlarının ilk adımını 
oluşturuyor. Türkan Hanım bu 
süreci şöyle anlatıyor: “Önce 
bakıcılarla evde bakım desteği 
sağladık fakat ablam rahat değildi. 
Doktorumuz bize Darüşşafaka’yı 
tavsiye etti. Zaten duymuştuk da... 
İstanbul’a müracaat ettik ve ablamı 
Maltepe’ye yerleştirdik. Ancak onu 
yalnız bırakmaya içim el vermedi. 
İstanbul’daki rezidanslarda yer yoktu. 
Urla Rezidans açılınca 2008’de 
hepimiz buraya geldik.”

“BEN DE ABLAM DA  
RAHAT ETTIK”
Urla Rezidans’ta yaşamalarına vesile 
olan ablasını 2013 yılında kaybeden 
Türkan Hanım, “Ablama burada çok 
iyi bakıldı, o yüzden içim çok rahat. 
Darüşşafaka’dan önce bakıcılar 
tutmuştuk ama buradaki gibi bir 
bakım olmadı. Gerçekten çok mutlu 
olduk. Ben de ablam da çok rahat 
ettik.” diye duygularını dile getiriyor. 
Geride bıraktıkları 12 yılın mutlulukla 
geçtiğini ifade eden Bengi çifti en 
büyük acılarının da Menhibe Hanım’ı 
kaybetmek olduğunu söylüyorlar.

“ÇOK ISABETLI BIR IŞ 
YAPTIĞIMIZA HEMFIKIRIZ”
Hem Menhibe Hanım hem de 
kendi açılarından Urla Rezidans’ta 
yaşamanın çok isabetli bir karar 
olduğunun altını çizen Ruhi Bey, 

T
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“12 yıl Darüşşafaka’da 
çabuk ama çok güzel 
geçti.” diyen Türkan 
Hanım, “Bu konforu 
yaşamanın dışında bir 
de yaptığımız bağışların 
böyle pırıl pırıl 
çocukların yetişmesi 
için harcanması 
bizim için büyük bir 
mutluluk.” diyor.

DEMET EYI
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“Gerçekten hiçbir yerde bu kadar 
rahat edemezdik. Bütün maddi 
imkânlarımızın mevcut olmasına 
rağmen bu rahatı bulamazdık. 
Onun için çok isabetli bir iş 
yaptığımıza hemfikiriz. İyi ki 
gelmişiz.” diye anlatıyor.

“PEK ÇOK YENI HOBI EDINDIM”
Rezidansta günlerinin dolu dolu 
geçtiğini belirten Türkan Hanım, 
“Bazen gazete okumaya bile 

zaman kalmıyor. Sabahleyin 
jimnastiğe iniyorum, pazartesileri 
koro çalışmalarına katılıyorum. Her 
yıl mayıs ayında konserimiz oluyor. 
Burada resim yapmaya başladım, 
pek çok yeni hobi edindim. 
Haftada bir gün İzmir’e gidiyoruz, 
Urla’ya zaten ne zaman istesek 
gidiyoruz. Her pazar ablamın 
kabrini ziyaret ediyorum.” diye 
günlerini özetliyor.

Verdikleri karardan ötürü hiç 
pişmanlık duymadıklarını belirten 
Türkan Hanım, “İyi ki burada 
kalıyoruz. Yaş ilerledikçe de buranın 
kıymetini daha iyi anlıyoruz. Buraya 
gelmeseydik böyle kaliteli bir yaşamı 
tutturmak çok zor olurdu.” diye 
görüşlerini aktarıyor. 

“BURADA HER KONUDA BIR  
KONFOR YAŞIYORUZ”
Özellikle sağlık hizmetinden son 
derece memnun olduklarını ifade 
eden Türkan Hanım, “Sürekli kontrol 
altındayız. Sağlımızı bizden daha iyi 
takip ediyorlar. Kendimizi güvende 
hissediyoruz. Burada her konuda bir 
konfor yaşıyoruz.” diyor.

ILGINÇ BIR TESADÜF
Rezidansta çok güzel dostluklar 
edindiklerini belirten Türkan Hanım, 
özellikle Edirne Kız Öğretmen 
Okulu’ndan öğretmeni Mualla 
Aruz’u yıllar sonra Urla Rezidans’ta 
bulduğunu anlatıyor. Odasının 
duvarlarında yer alan pek çok 
resmin Mualla Aruz’a ait olduğunu 
söyleyen Türkan Hanım, “Yıllar sonra 
öğretmenimle burada bir araya 
gelmek benim için güzel bir anı oldu. 
Ne yazık ki 2018’de onu da kaybettik 
ama bu süre zarfında çok güzel yeni 
anılarımız oldu.” diye konuşuyor.

“Iyi ki burada 
kalıyoruz. Yaş 
ilerledikçe 
de buranın 
kıymetini daha iyi 
anlıyoruz. Buraya 
gelmeseydik böyle 
kaliteli bir yaşamı 
tutturmak çok  
zor olurdu.”
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EN BÜYÜK GURURLARI  
DARÜŞŞAFAKALI 
ÖĞRENCILER
“12 yıl Darüşşafaka’da çabuk ama 
çok güzel geçti.” diyen Türkan 
Hanım, “Burada, bu konforu 
yaşamanın dışında bir de yaptığımız 
bağışların böyle pırıl pırıl çocukların 
yetişmesi için harcanması bizim 
için büyük bir mutluluk. Emekli bir 
öğretmen olarak Darüşşafaka’yı hep 
biliyordum. Biz, Atatürk çocuğuyuz. 
Darüşşafaka’nın da öğrencilerini 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda 
yetiştirdiğini görmek bizler için 
ayrı bir mutluluk. Darüşşafakalı 
öğrenciler buraya geldikleri zaman 
inanın gözlerimiz yaşarıyor. O kadar 
özgüvenliler ki… Anadolu’nun 
herhangi bir yerinden geliyorlar ve 
dört dörtlük yetişiyorlar. Buraya 
geldiklerinde dans ediyorlar, şarkı 
söylüyorlar, enstrüman çalıyorlar. 
Yurt içinde ve dışında bir sürü 
başarılar kazanıyorlar. Bunlar çok 
büyük kazanımlar ve çok büyük 
mutluluklar bizim için. En büyük 
arzumuz İstanbul’un dışında da 
Darüşşafaka’nın okul açması. 
En azından İzmir, Ankara, Bursa, 
Adana gibi büyükşehirlerde de birer 
okul olmalı… Bir de Darüşşafaka 
Üniversitesi’nin kurulmasını çok 
isteriz.” diye sözlerini sonlandırıyor.

Darüşşafaka Rezidansları’nın 
da çoğalması gerektiğini ifade 
eden Ruhi Bey ise “Giderek yaşam 
uzuyor. İnsanlar evlerinde tek başına 
ya da çocuğunun, bir yakınının 
yanında yaşamını sürdürmek 
zorunda kalıyor. Bu da üzücü 
durumlar yaratıyor. Çünkü herkesin 
kendi hayatı var. Ama burada 
kendi yaşıtlarımızla sohbet ederek, 
kimseye minnet etmeden büyük 
lüksü yaşıyoruz.” diyor.

“Darüşşafaka’nın, öğrencilerini Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda yetiştiğini görmek bizler için ayrı bir mutluluk. 
Darüşşafakalı öğrenciler buraya geldikleri zaman inanın 
gözlerimiz yaşarıyor. O kadar özgüvenliler ki… Anadolu’nun 
herhangi bir yerinden geliyorlar ve dört dörtlük yetişiyorlar.”

2009

2019
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ransa’nın Akdeniz’le 
kucaklaştığı kıyılar, 
Avrupa’nın en gözde tatil 
yerlerinden… Özellikle 

19. yüzyıldan başlayarak Avrupalı 
soyluların kış aylarını geçirmek için 
villalar yaptırmasıyla burası çekici 
bir bölge haline gelmiş. Sanatçılar 
da güneşine, doğasına, güzelliğine 
kapılıp buraya yerleşmiş ve ilham 
bulmuş. Çekilen filmler ve ünlü 
yıldızlar da popülariteyi artırmış. 
Akdeniz’in her yerinde masmavi 
deniz ve güzel bir doğa var ama 
Côte d’Azur’ün mavisi hep daha bir 
meşhur olmuş sanki. Hala da bu 
cazibesini koruyor.

Fransız Rivierası olarak bilinen 
bölge, 1887’de yazar Stéphen 
Liégeard’ın burayla ilgili ilk rehber 
kitap olarak bilinen eserine Türkçede 
“mavi kıyı” anlamına gelen “La Côte 
d’Azur” ismini vermesinden sonra 
bu isimle de anılmaya başlamış. 
Haziran ayında Côte d’Azur’e 
ve ayrıca İtalya’da Sanremo ve 
Portofino’ya gittim. Bu güzel yerler 
bende masmavi bir iz bıraktı… 
Côte d’Azur’de bol olan şeyler 
neler mi? Ferahlatan ve büyüleyici 
deniz manzaraları, plajlar, çiçekler, 
tekneler, bakımlı ve zevkli yaşam 
alanları, ağaçların içinde güzel evler, 
iyi korunmuş tarihi binalar ve dar 
sokaklar, keyifli yiyecek  
ve içecekler…

Fransa’nın 5. en büyük şehri ve 
Fransız Rivierası’nın Alpes-Maritimes 
bölgesinin başkenti olan Nice’in 
nüfusu yaklaşık 350 bin. MÖ 350 
civarında Yunanlılar tarafından 
kurulduğu sanılan Nice kentinin ismi 
Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçası 
Nike’den geliyor. Nice’in en cazip 
yeri, 7 km boyunca uzanan sahil 
yolu ve tabii ki pırıl pırıl masmavi 

AVRUPA’NIN
EN MAVi

KIYILARI

F
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denizle buluştuğunuz plajı… Nice’i 
İngiliz soyluları 1700’lerin sonunda 
keşfetmiş. Promenade des Anglais 
isimli sahil yoluna da 1822’de 
İngilizler tarafından yaptırıldığı için 
bu isim verilmiş. Nice’in geniş, çakıl 
taşlı bir kumsalı var. Tam sahilde 
taş toplamayı sevenlere göre… 
Kumsalda herkes, özellikle gençler 
gruplar halinde oturmuş, günler 
uzun olduğu için geç saatlere kadar 
denize giriyor, plaj keyfi yapıyordu.

Palmiyeli sahil yolunda 
hem gündüz hem de akşamları 
dolaşanlar, bisiklete binenler, paten 
yapanlar vardı. Havalimanı hemen 
yakında olduğu için de sık sık 
üzerinizden uçak geçiyor, yakından 
görebiliyorsunuz. Gün batımını 
izlemek ve tüm plajın fotoğrafını 
çekmek için, Nice Kalesi’nin oradaki 
“I love Nice” yazısının olduğu yere 
gidebilirsiniz. Ayrıca Colline du 
Chateau denilen, kalenin olduğu 

tepeye tırmanabilirsiniz. Burada 
bir park ve şelale de var. Burada 
eskiden birçok kale varmış. Bugüne 
ulaşan Tour Bellanda isimli kale 
1800’lerin başında yapılmış. Bu 
tepeden şehri ve plajı daha da 
yukarıdan görebilir.

Sahil yolunun üzerindeki 
Di Piu isimli İtalyan restoranına 
gidebilirsiniz. Massena Meydanı 
ve Place du Palais de la Justice 
meydanı ile çevresi de güzel. Eski 
şehirde dolaşmak keyifli. Buralarda 
iyi dondurmacılar var. Yüzyıllar 
boyunca Nice Fransızlar ve İtalyanlar 
arasında el değiştirmiş, en son 
1860’ta ise Fransa’ya katılmış. Bu 
nedenle şehirde İtalyan kültürünün 
etkisi mimaride, yemeklerde 
görülebiliyor. Nice ve Cannes’da 
Belle Époque tarzında inşa edilmiş 
süslü ve gösterişli binalar da 
görebilirsiniz.

CANNES
Côte d’Azur’ün bir diğer ünlü şehri 
de, Nice’ten sonra ikinci en büyük 
şehir olan Cannes. Cannes deyince 
ilk akla gelen, tabii ki Cannes Film 
Festivali. İlk kez 1946’da düzenlenen 
festival, Venedik Film Festivali’ne 
rakip olarak başlamış. Günümüzde 
festivalin düzenlendiği mekan, La 
Croisette bulvarının üstünde yer alan 
Palais des Festivals et des Congrès. 
Cannes’da Le Suquet tepesindeki 
Église Notre Dame d’Espérance 
kilisesine çıkıp, şehrin fotoğrafını 
çekip oradan da bu eski ve güzel 
mahallenin evlerinin arasından 
aşağıya doğru yürüyüş yapın.

1834’te Cannes’a Lord 
Brougham isimli bir İngiliz lordu 
gelmiş ve Le Suquet mahallesinde 
bir villa yaptırmış. Ardından yakınları 
da onu takip etmiş ve Cannes 

Saint-Tropez, 
eskiden bir balıkçı 
kasabasıyken 
ve daha sonra 
sanatçıların 
keşfettiği bir yerken, 
Brigitte Bardot’nun 
başrolünde oynadığı, 
1956 yapımı “Ve 
Tanrı Kadını Yarattı” 
filmiyle tüm dünyada 
meşhur olmuş. 
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böylece zenginlerin geldiği bir 
tatil yeri olmaya başlamış. Sahil 
boyunca devam eden La Croisette 
bulvarındaki kafe ve restoranlarda 
bir şeyler yiyip içmek keyifli. Ben 
biraz daha içeride olan Le Melting 
Pot’ta oturdum ve burayı da tavsiye 
ederim. Gezdiğim yerlerde İtalyan 
yemekleri yaygındı. Ayrıca kruvasan, 
krep, croque monsieur gibi Fransız 
klasiklerini kaçırmadım.

Hem Nice’te hem de Cannes’da, 
mor çiçekli çok güzel ağaçlar 
gördüm. Sanki lavantanın ağaç 
versiyonu gibiydiler. Bu ağaçların 
ismi “jakaranda”ymış ve Güney 
Amerika’dan getirilmişler. 
Amazonların inanışına göre bu 
ağaçlar bilge ay tanrıçasıyla 
ilişkilendiriliyormuş. Amerika’da da 
kafanıza bir jakaranda çiçeğinin 
düşmesinin şans getirdiğine 
inanılıyor, bu ağaçlar yeniden 
doğuşu ve ilkbaharın sihrini 
simgeliyormuş.

BRIGITTE BARDOT’NUN 
DÜNYACA MEŞHUR ETTIĞI 
SAINT-TROPEZ
Fransız Rivierası’nın meşhurlarından 
Saint-Tropez’yi de çok beğendim. 
Küçük, sevimli ve şık bir yer. 
Limanda ve La Ponche mahallesinde 
geçtiğim her sokak güzeldi. Özellikle 
turuncu, sarı, pembe tonlarındaki 
evler bu ortama, denize, teknelere 
çok yakışıyor ve müthiş bir görüntü 
oluşturuyor. Eglise Notre Dame de 
l’Assomption isimli kilisenin renkleri 
de çok güzel, sarı ve turuncu.

Saint-Tropez, eskiden bir balıkçı 
kasabasıyken ve daha sonra 
sanatçıların keşfettiği bir yerken, 
Brigitte Bardot’nun başrolünde 
oynadığı, 1956 yapımı Et Dieu... 

Crea la Femme (Ve Tanrı Kadını 
Yarattı) filmiyle tüm dünyada meşhur 
olmuş. Filmin genç yönetmeni Roger 
Vadim o dönem henüz tanınmayan 
eşi Brigitte Bardot’a rol verdiği 
bu filmin bu kadar meşhur olup 
hem eşini hem de Saint-Tropez’i 
yıldızlaştıracağını tahmin etmiş midir 
acaba? Filmin çekildiği yerlerden 
biri olan La Ponche mahallesinde 
Bardot’nun uzun yıllar bir evi varmış.

Limana çok yakın olan La 
Glaye plajından başlayarak dar 
sokaklarda turuncu tonlarındaki 
duvarlar arasında yürüyüş 
yapabilirsiniz. Ayrıca benim orada 
olduğum gün 15 Haziran’dı, eski 
dönem kostümleri giymiş insanlar 
gördüm, fotoğraflarını çektim. 
Meğerse 1637’de İspanyollara karşı 
kazandıkları zaferi kutluyorlarmış, 
tesadüfen o günde gitmişiz.

Vieux Port isimli limanda  
güzel bir yemek veya benim gibi 
kahve içip kruvasan yiyebilirsiniz. 
Burada kurulan bir de pazar var. 
Limanda ressamlar eserlerini 
sergiliyor ve satıyorlar.
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SANATÇILAR KÖYÜ  
SAINT-PAUL DE VENCE
Côte d’Azur bölgesinde 
görülebilecek en güzel ve şirin 
yerlerden biri de, surlarla çevrili bir 
Ortaçağ köyü olan Saint-Paul de 
Vence. Burası, ünlü ressam Marc 
Chagall, oyuncu ve şarkıcı Yves 
Montand, Amerikalı yazar James 
Baldwin gibi tanınmış kişilerin 
yaşadığı, Picasso, Matisse gibi 
ünlü ressamların sık geldiği bir yer. 
Sanatçılar için bir çekim merkezi 
olan köyde 1966-85 yılları arasında 
yaşamış olan Marc Chagall, birçok 
aşk temalı manzara resmi yapmış. 
Bugün de köye giden yolun üzerinde 
köy manzarasının çok güzel 
göründüğü bir konuma Chagall’ın 
“Le couple dans le paysage bleu” 
isimli resmi yerleştirilmiş.

Eşiyle burada tanışıp evlenen 
Yves Montand köydeki Place 
De Gaulle’de düzenli olarak 
arkadaşlarıyla birlikte “pétanque” 
(bu bölgede toplarla oynanan 
bir oyun) oynarmış. Gezdiğimiz 
yerlerde ben de bu oyunu oynayan 
insanlar gördüm. Bugün de 
sanatçıların yaşamayı seçtiği bu 
güzel köyün dar sokaklarındaki taş 
binalarda sanat atölyeleri, galeriler, 
butikler, kafeler ve sokaklarda güzel 

çeşmeler var. Modern ve çağdaş 
sanatın enerjisi hissediliyor.

Sanatçıların bu köyü sevme 
sebebi, herhalde iklimin, doğanın 
güzelliği ve tarihi ortamdan ilham 
almaları… Işığın resim yapmaya 
elverişli olduğu da söylendi. Buranın 
meşhuru, 1920’den beri hizmet 
veren La Colombe d’Or isimli 
restoran ve otel. Ünlü ressamlar 
gelip burada kaldıklarında ve 
yemek yediklerinde karşılığında 
resim verirlermiş ve sahibi Paul 
Roux sanatçıların verdiği bu eserler 
sayesinde zamanla harika bir 20. 
yüzyıl sanatı koleksiyonuna sahip 
olmuş. Eserler de hala bu otelde 
sergileniyormuş.

EN GÜZEL MANZARALI  
KÖY: ÈZE
Küçük, şirin ve eski yerlerden 
hoşlanıyorsanız, o zaman Èze 
de tam size göre… Burası, deniz 
kıyısında bir tepenin üstünde 
kurulmuş ve bu sayede de 
muhteşem bir manzaraya sahip 
olan, Ortaçağ’dan kalma bir köy. Taş 
binaların arasında dar sokaklarda 
dolaşın, butikleri, galerileri ve 
dükkanlardaki renkli objeleri inceleyin, 
dinlenmek için oturup bir şeyler için.

Burada rahat rahat gezmeye 
zaman ayırmanızı ve acele 
etmeden dolaşmanızı öneririm. 
Yukarı çıkarken ve aşağı inerken 
durup manzarayı istediğiniz kadar 
seyredebilmelisiniz. Ancak böyle 
yavaş yaşandığında bu güzel yerlerin 
tadı çıkarılabilir diye düşünüyorum. 
En güzel manzaraya ulaşmak içinse 
en tepedeki, denizden 429 metre 
yükseklikteki Jardin Exotique d’Èze 
isimli bahçeye kadar tırmanın.

Yukarıdaki kale kalıntılarının 
arasındaki bu botanik bahçesinden 

gezi
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köyün evlerini ve masmavi denizi 
seyredin. Bu bahçede çok ilginç 
kaktüsler ve heykeltraş Jean-
Philippe Richard’ın yaptığı zarif kadın 
heykelleri var.

Èze köyünde, 1747’den beri 
faaliyette olan parfüm firması 
Galimard’ın fabrikası ve müzesi 
de bulunuyor. Jean de Galimard 
tarafından kurulmuş, dünyanın en 
eski üçüncü parfüm firması olan 
Galimard’ın esas fabrikası yine 
Côte d’Azur’deki Grasse kentinde. 
Bugün de parfümlerini, geleneksel 
metotlar kullanarak, Grasse’ta 
yetişen yasemin, gül, lavanta, 
portakal çiçeği ve sümbülteber gibi 
çiçeklerden elde ettikleri zengin 
kokularla üretiyorlar. Bu bölgenin 
iklimi çiçeklerin yetişmesine çok 
elverişli olduğu için, çok çeşitli 
ve kaliteli çiçekler varmış. Ayrıca 
öğrendiğim ilginç bir bilgi oldu: 
Dünyadaki tüm parfümler, “Burun” 
(Fransızca “le Nose”) denilen kişiler 
tarafından, farklı kokular karıştırılarak 
hazırlanıyormuş. Bu kişiler hem 
Tanrı vergisi çok bir iyi koku alma 
yeteneğine sahiplermiş hem de özel 
eğitim alarak kendilerini geliştiriyorlar 
ve hayatları boyunca hiç kahve, çay, 
alkol vs. içmiyor, baharat yemiyor, 
iyi koku almalarına mani olacak 
hiçbir şey yapmıyorlarmış. Dünyaca 
ünlü markalar için parfümleri bu 
kişiler hazırlıyormuş ve üretim 
aylarca sürebiliyormuş. Dünyada 
yaklaşık 500 “Burun”un yaşadığını 
ve Galimard’da da 2 “Burun”un 
çalıştığını öğrendim. Önceden 
randevu alarak bu kişilerle görüşmek 
ve kendi özel parfümünüzü 
hazırlatmak mümkünmüş. Teninizi 
ve psikolojinizi inceliyor, sevdiğiniz 
şeyleri soruyor, bunlara göre 
hazırlıyorlarmış. 

LOVE IN PORTOFINO
Portofino deyince akıllara  
Dalida’nın “Love in Portofino” 
şarkısı gelir… Andrea Bocelli de 
bu şarkıyı çok güzel söylemiş, 
internette Portofino limanında 
verdiği bir konserin videosunu 
izledim. Gerçekten de, aşk 
bulunacak ve aşık olunacak bir 
yer olabilir burası… Portofino’ya 
denizden geldik, Santa Margherita 
Ligure’den kalkan tekneyle. Denizden 
yaklaşırken renkli evleriyle harika 
gözüküyordu, cennet gibi.

Portofino’da limandan yukarıya 
doğru Castello Brown isimli kaleye 
çıkmanızı tavsiye ederim çünkü 
buradan harika bir manzara var. 
Çiçekler, uçuşan kelebekler, 
masmavi deniz ve gökyüzü, 
Portofino manzarası derken 
yükseklikten değil ama güzellikten 
başınız dönebilir! 

Bella Vista… İtalyanca güzel 
manzara demek. Bu isim tüm 
Côte d’Azur ve İtalyan Rivierası’na 
çok uyuyor. Çünkü sahil boyunca 
her yerde yemyeşil kıyılar, 
güzel evler ve muhteşem deniz 
manzarası var. Manzarayı bozan 
bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. 
Tepelerde seracılık, tarım yapılıyor. 
Portofino’ya giderken Sanremo 
şehrine de uğradık. Burası da 
İtalyan Rivierası’nın popüler bir 
şehri. Alfred Nobel ömrünün son 
beş yılını burada bir villada geçirmiş. 
1951’de düzenlenmeye başlayan 
ünlü Sanremo Müzik Festivali, 
Eurovision için ilham kaynağı olmuş. 
Sanremo’ya yolunuz düşerse, sahil 
yolunun üstündeki, bir aile işletmesi 
olan Napul’é adlı restoranı tavsiye 
ederim. Bu restoranı orada peynir 
aldığımız dükkandaki Sanremolu 
bir kişi tavsiye etti.
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aylan, İstanbul’daki 
tarihi pastaneler söz 
konusu olduğunda en 
değerli isimlerden biri. 

Arnavutluk’tan İstanbul’a göç eden 
Filip Lenas adlı genç bir adam 
tarafından 1923’te kurulmuş olan 
Avrupai bir pastane. “Baylan” 
kelimesi, Türkçenin Çağatay 
lehçesinde “mükemmel, kusursuz” 
anlamına geliyormuş. Bugün 
Baylan’ın misyonu, adının anlamına 
çok uyuyor. Bebek Baylan’ın 
Executive Şefi Tim Briggs’in dediği 
gibi: “Her zaman mükemmelliği 
hedefliyorlar”. 

Tim Briggs, 2011’den beri Bebek 
Baylan’ın Executive Şefi olarak görev 
yapıyor. Paris’te ünlü Fransız Şef 
Alain Ducasse ile birlikte çalışıyorken 
İstanbul’a ilk kez 2008’de Istanbul 
Culinary Institute’ta bir seminer 
vermek üzere gelmiş. Alain Ducasse 
ile yaklaşık 6 yıl çalışmış ve onunla 
birlikte Brezilya ve Filipinler gibi 
dünyanın farklı ülkelerine gitmiş.  

“HER ZAMAN 
MÜKEMMELLIĞI 

HEDEFLE”

Baylan
B
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İlk önce Beyoğlu’nda “Loryan” ismiyle 
kurulmuş ve 1934’te Türkçe “Baylan” 
ismini almış. 1967’ye dek açık kalan 
Beyoğlu Baylan, 1950 ve 60’larda 
Atilla İlhan, Behçet Necatigil, Haldun 
Taner, Orhan Kemal, Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, Sait Faik Abasıyanık, 
Cemal Süreya ve Peyami Safa gibi 
birçok ünlü yazar ve şair için önemli 
bir buluşma noktasıymış. Baylan’da 
buluşurlar, şiirlerini, öykülerini 
okurlar, yeni fikir ve dünya görüşleri 
üstüne tartışırlarmış. Tabii, lezzetli 
pastaların, milföylerin, kahve ve 
çayların da tadını çıkarırlarmış.

Filip Lenas’ın oğlu Harry Lenas 
işi Beyoğlu Baylan’da öğrenmiş ve 
babasının tutkusunu paylaşarak 
1950’lerde Avrupa tarzı pastacılık 
ve çikolatacılık üstüne eğitim almak 
için Avrupa’ya gitmiş. Türkiye’nin 
ilk “akademisyen pastacısı” olarak 
İstanbul’a döndüğünde, beraberinde 
birçok yeniliği de getirmiş. 
1950’lerde, İstanbul’a espresso 
ve cappuccino’yu ilk tanıtan, ilk 
gerçek peynirli tostu, İtalyan usulü 
dondurmayı ve milkshake’i yapan 
oymuş. İstanbullular birçok Avrupa 
tarzı tatlı ve pastayı ilk kez onun 
sayesinde tatmış. Baylan’ın ünlü 
“Kup Griye”si de onun icadı. İki 
çeşit dondurma, karamel sosu ve 
bal ile birlikte kavrulmuş bademle 
yapılıyor. Bu tatlı, adını Fransızcada 
kavrulmuş anlamına gelen “grillé” 
kelimesinden almış.

Fransız bir şef olarak, Filip ve 
Harry Lenas’ın adımlarını takip 
eden Tim Briggs, onların mirasının 
temsilcisi olarak, kültürleri bir araya 
getirmeye ve insanlara denemeleri 
için yeni lezzetler sunmaya devam 
ediyor. Baylan 2009’dan beri 
Altınmarka bünyesinde varlığını 
sürdürüyor ve onların desteği 

ise insanların yemekten önce içki 
içebilecekleri ve rahatlayabilecekleri 
bir bar ambiyansına sahip. Ayrıca bir 
de Cevdetpaşa Caddesi’ne bakan 
mağazamız var.” diye anlatıyor Şef 
Tim Briggs. Bebek’i çok sevdiğini 
de ekliyor: “Bence Bebek çok özel 
bir yer. Dünyada böyle başka bir yer 
olduğunu gerçekten zannetmiyorum.” 

CUMHURIYET ILE YAŞIT
Baylan, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’yle yaşıt. 1923’te 
kurulmuş. Avrupai bir pastane 
olarak, Avrupa tatlarını ve pastane 
kültürünü İstanbullulara tanıtmış. 
İstanbul’daki ilk pastane olmasa da 
şehrin günümüze kadar açık kalmayı 
başarmış en eski pastanesi...  

2011 yılında ise Bebek Baylan’ı, 
pastanenin yanı sıra güzel bir 
restoran olarak yeniden yaratma 
misyonunu üstlenmişler. 2011’de 
düzenli olarak İstanbul’a gelmeye 
başlamışlar ve Alain Ducasse 
ile birlikte projeyi yaratmışlar. 
Tasarımdan tabak, çatal, bıçak ve 
kaşıklara, menüden personelin 
eğitilmesine kadar her şeyle baştan 
sona ilgilenmişler. 

2011’in sonunda, Tim Briggs 
Bebek Baylan’ın Executive Şefi 
olmuş ve İstanbul’a taşınmış. Bu özel 
yeri, daha da büyülü hale getirerek 
geleceğe taşıma görevinin liderliğini 
üstlenmiş. Hem tarihine, mirasına ve 
klasik tatlarına saygı duyarak hem de 
insanların yaşamlarına yenilik getirme 
ve kültürleri kaynaştırma misyonunu 
sürdürerek... Şef Tim Briggs, 
pastane imajının yanı sıra insanların 
Baylan’ı iyi yemek yemek ve güzel 
vakit geçirilebilecek bir yer olarak 
düşünmesini sağlamanın heyecan 
verici bir iş olduğunu söylüyor:  
“Biz buraya misafirlerimize farklı 
bir şeyler sunmak için geldik. Türk 
tatlarını farklı bir şekilde servis etmek, 
farklı teknikler kullanarak yemek 
pişirmek için. Benim için en önemli 
şey, herkesin buradan çıktıktan sonra 
iyi bir şeyler hatırlaması. Çok güzel, 
sessiz ve rahat bir ambiyansta, keyif 
almak için, örneğin bir kadeh şarap 
eşliğinde yemek yemeleri...  
İşimiz insanları mutlu etmek.”

İstanbul’da biri Kadıköy diğeri 
ise Bebek’te olmak üzere iki Baylan 
var. Boğaz’ın güzel ve popüler 
bir semti olan Bebek’teki Baylan, 
farklı tarzlardaki dört bölümden 
oluşuyor. “Alt kat iyi yemek, iyi 
servis ve iyi ambiyansın olduğu bir 
restoran. Orta kat modern Avrupai 
bir kafe, “salon de thé” gibi, üst kat 
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sayesinde 2010’da açılan Bebek 
Baylan, Şef Tim Briggs’in liderliğinde 
heyecan verici ve etkileyici yeni bir 
yolculuğa çıkmış. 

Baylan’da çalışmaktan gurur 
duyduğunu ifade eden Tim Briggs, 
buranın neden büyülü bir yer 
olduğunu şöyle açıklıyor: “Baylan 
ismi İstanbul’da çok özel bir yere 
sahip. Bence hem geçmişte hem de 
bugün, bir mekanı devam ettirmek 
gerçekten çok zor bir iş. En önemlisi, 
aynı standartları koruyabilmek, 
tatmaya, yeni fikir ve tatlar bulmaya 
hiç durmadan devam etmek. Burada 
yaptığımız iş herkesi mutlu ediyor. 
Bir şef olarak, insanların benimle 
Baylan’la ilgili anılarını paylaşması 
beni mutlu ediyor. Baylan gerçekten 
de çok ünlü bir yer. İnsanlar 1940, 50 
ve 60’lardaki Baylan’la ilgili hikayeler 
anlatıyorlar. Güneşli bir öğleden sonra, 
kravatlı erkekler ve güzel elbiseler 
giymiş şık kadınların tatlı yemeye 
Baylan’a gelmeleri... İşte büyülü olan 
bu. Çünkü artık bunu bulamıyorsunuz 
ve başka bir markada da 
bulabileceğinizi sanmıyorum. Baylan 
hep küçük, butik ve artisanal oldu. Bu 
yüzden insanlar onu hatırlıyor.”

TÜRK VE AVRUPA TATLARI 
BIR ARADA
Türk ve Avrupa kültürlerinin 
bir karışımını sunmaya çalışan 
Baylan’ın menüsünden bu kültürler 
buluşmasına bir örnek, CroqueIst. 
Türk dokunuşuna sahip bir “croque 
monsieur” olan tostu Şef Tim 
Briggs şöyle anlatıyor: “Croque 
monsieur tipik bir Fransız öğleden 
sonra yiyeceğidir ve bunu bir Türk 
dokunuşuyla birazcık değiştirerek 
yapıyoruz. Normalde tabii ki içinde 
domuz pastırması vardır. Türkiye’de 

insanlar eski kaşar ve pastırmayı çok 
seviyor. Biz de bu iki ürünü kullanarak 
croque monsieur yaptık.”

Baylan’da, çikolata, makaron, 
ekmek, kruvasan, soslar, her şeyi 
kendileri yapıyor ve hiçbir şeyi hazır 
almıyorlar. “Milföy, ekler, profiterol, 
makaron... Bunlar çok Avrupa, 
Fransız kökenli tatlılar. Bence, 
İstanbul’da başka yerlerde de milföy 
ya da makaron bulabilseniz de, 
bizimkiler biraz daha farklı, biraz daha 
kaliteli” diyor Şef. Ürünlerin kalitesi 
onlar için her şey ve bu kaliteye 
ulaşabilmek, Şef Tim Briggs’e 
göre, çok zor ve zaman alan bir iş. 
“Sürekli tatmanız, kontrol etmeniz, 
gözlemeniz gerekiyor. Bazen günde 
6 veya 7 tatlıyı deniyorum. Bu sabah 
ilk olarak Eminönü’ndeki pazarlara, 
sonra sebzelere bakmaya başka 
bir yere ve ondan sonra da süt ve 
tereyağı için Kemerburgaz’daki 
küçük yerel bir çiftliğe gittim. 
Sürekli hareket halindeyim, kontrol 
ediyorum, tadıyorum. Milföy için iyi 
çilek bulamadıysak bulana kadar 
aramaya devam ederiz. Çünkü iyi 
kalite bizim için çok önemli. Her 
şeyin anahtarı bu. Dünyanın en iyi 
şefi olabilirsiniz ama eğer çilekleriniz 
iyi değilse yapabileceğiniz hiçbir şey 
yoktur. Bence bir restoranın nasıl 
olduğu tamamen şefine ve kullandığı 
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hepsi İstanbul’da bu kalitede başka 
bir yerde bulamayacağınız şeyler. 
Bize özgü olan birçok özel lezzetimiz 
var.” diyen Şef, şamfıstıklı çikolatayı 
da tavsiye ediyor. 

Şef Tim Briggs’in Baylan’la 
ilgili hayali, mükemmeli arayarak 
çalışmaya devam etmek. “İnsanlar 
her zaman buradan özgün bir 
deneyim yaşayarak ayrılmalı. 
Dolayısıyla hayal, bu şekilde devam 
etmek, burayı küçük ama çok iyi 
kalite seviyesinde tutmak. Bir şef 
olarak hayalim de her zaman herkesi 
mutlu etmek. Baylan’da olan biten 
çok şey var; çikolatalar, makaronlar, 
ekmekler, restoran, kahvaltı, öğle 
yemeği, akşam yemeği, partiler… 
Organize edilecek ve başarılacak 
o kadar çok şey var ki aslında bu 
hayalin ta kendisi. Devamlı kontrol 
etmeniz, tatmanız, yaratmanız lazım 
ve hiçbir şey hiçbir zaman mükemmel 
değil. Bu yüzden sadece düşünmeniz 
ve mükemmellik seviyesine ulaşmaya 
çalışmanız gerekiyor.” Şefin 
hayat felsefesi de bu: “Her zaman 
mükemmelliği hedefle.” 

yerde bulunuyor ve herkes Baylan’ın 
dana yanağını konuşuyor. İyi olmak, 
başarmak istiyorsanız, farklı olmalısınız. 
İnsanlar neden başka bir yere değil de 
Baylan’a geliyor? Çünkü buradan farklı 
birşeyler bekliyorlar. Yüksek kalite, iyi 
yemek ve iyi ambiyans. Bizim için en 
önemli şeyler bunlar.”

Levreğin ve ahtapot ile avokadolu 
salatanın da popüler olduğunu 
söylüyor. Ördekli özel bir menüleri 
de var. Yeni yemekler pişirmeyi 
seviyorlar. Ayrıca eylül ayından 
beri her mevsim değişen bir “Şefin 
Menüsü” bulunuyor. 

Menüden hangi Fransız tatlarını 
mı öneriyor? “İlk olarak soğan 
çorbası, ardından bir diğer çok tipik 
Fransız lezzeti olan steak tartare 
ve tatlı olarak da çikolatalı ekler 
veya çikolatalı mus.” Türkiye’de 
insanların genellikle “steak tartare”a 
karşı mesafeli olduğunu söylüyor 
ama herkesi bu yemeği denemeye 
davet ediyor. Şefe göre, makaron, 
çikolatalar, milföy, Kup Griye, dana 
yanak ve steak tartare Baylan’ın en 
muhteşem tatlarından... “Bunların 

ürünlere bağlı. Personeli de devamlı 
kontrol etmeniz gerekiyor. Şu 
an bizimle çalışan 56 kişi var.” 
Baylan’da, 470’den fazla farklı ürün 
ve yemek sunuluyor ve hepsinde 
aynı kaliteyi sürdürmek için uzun 
saatler çalışıyorlar. 

Şef Tim Briggs 6 yıldır birçok 
anı biriktirdiğini söylüyor. Rahmetli 
gazeteci Mehmet Ali Birand 
Baylan’a sık gelirmiş, burası ikinci 
evi gibiymiş. Ayrıca Harry Lenas ile 
birlikte mağazanın önünde oturarak 
kahve içmelerini, Baylan ve pastacılık 
hakkında sohbet etmelerini sevgiyle 
hatırlıyor. “Benim için çok özeldi. 
Çünkü çok birikimli, birçok fikri ve 
anısı olan bir insandı” diyor.

Misafirlerine yeni tatlar tanıtmaya 
çalıştıklarını ve yeni şeyler denemeye 
teşvik ettiklerini ifade ediyor. “Biraz 
zaman alıyor, ama yavaş yavaş 
insanlar ne yapmaya çalıştığımızı 
anlıyorlar. Örneğin bonfileyi 
Fransa’da az pişmiş yeriz, burada 
ise çoğu insan iyi pişmiş istiyor. İyi 
pişmiş yerine, orta pişmiş alırsak belki 
daha iyi bir tat yakalayabiliriz. Ben 
bunu yapmayı seviyorum. Hep şöyle 
diyordum: ‘Tamam, önce benim 
usulüme göre yapayım, deneyin, 
beğenmezseniz değiştirebiliriz.’ Ve 
bazı insanlar gerçekten beğeniyorlar.”

BAYLAN SPESIYALITELERI
Şef Tim Briggs, Baylan’ın 
spesiyalitelerinden biri olan “Dana 
Yanak” isimli yemeğin son zamanlarda 
çok popüler olduğunu belirtiyor: 
“Bu et 48 saat boyunca çok yavaş 
yavaş pişiyor ve bu da çok lezzetli 
olmasını sağlıyor, çok yumuşak ve 
muhteşem bir et. Bolca sosla ve 
patlıcan beğendiyle servis ediyoruz. 
Dört yıl önce hiçbir yerde dana yanak 
bulamazdınız ama şimdi birçok 

mekan
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REFiKA’DAN

Tarifler!
Refika’nın Mutfağı’nın kurucusu,  

yemek kitabı ve köşe yazarı, TV programcısı 
Refika Birgül’den Darüşşafaka bağışçılarına 

özel, yaşama sevincini artıracak tarifler! 
Insanda hemen deneme isteği  
uyandırıyor gerçekten de…

KISIRIN NARLI HALi

2 su bardağı ince bulgur

1/3 bağ roka

8 adet taze soğan

2 çay bardağı nar suyu 

3 avuç nar tanesi

1 çorba kaşığı biber salçası 

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber 

1 çay kaşığı toz kırmızı biber 

1 çay kaşığı karabiber 

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı nar ekşisi

3 çorba kaşığı limon suyu

10 çorba kaşığı zeytinyağı

Madem nar ekşisi çok yakışıyor kısıra 
neden narın suyundan ve tanelerinden 
de yararlanıp daha taze bir tat elde 
etmeyelim dedik ve bu tarif ortaya çıktı. 
Klasik kısıra göre daha hafif ama daha 
tatminkar bir tarif oldu.

2 su bardağı ince bulguru bir 
tencerenin içine koyup, 1 su bardağı 
ılık su ekleyin ve tencerenin ağzını 
kapatarak demlenmeye bırakın. Bulgur 
dinlenirken siz 1 çorba kaşığı biber 
salçasını, 1 çorba kaşığı domates 
salçasını, 10 çorba kaşığı zeytinyağını, 
1 tatlı kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı toz 
kırmızı biberi, 1 çay kaşığı karabiberi 

ve 2 çay kaşığı tuzu bir kapta karıştırın. 
3 çorba kaşığı limon suyunu hazır edin. 
8 adet taze soğanı ve 1/3 bağ rokayı 
ince ince doğrayın ve bir kenarda 
bekletin. Bu sırada bulgurunuz hazır 
hale gelecektir. Eğer bulgurunuz hafif 
kuru ise biraz daha kaynar su ekleyip 
bekletin. Sonra bulguru rahatça 
yoğurabileceğiniz bir kaba alın. 2 çay 
bardağı nar suyunu bulgurun üzerine 
dökün ve karıştırın. Ardından salça 
ve baharatları karıştırarak hazırlamış 
olduğunuz sosu üzerine dökün. Siz 
yoğurdukça biraz katı olan bulgur 
açılacak ve nefis sos taneleri içine 

işleyecek. En az 5 dakika, vaktiniz 
varsa 10 dakika yoğurun. Yeşillikleri 
iyice yoğurduğunuz bulgura ekleyin 
ve parmaklarınızla kabaca karıştırın. 
Fazla yoğurarak yeşilliklerin renklerini 
kaybetmemek gerek. 1 çorba kaşığı 
nar ekşisi ve 3 çorba kaşığı limonu da 
ekleyip iyice karıştırdıktan sonra 3 avuç 
nar tanesini de ekleyip hafifçe, narlar 
zedelenmeyecek şekilde karıştırın. 
Kısırınız hazır olacaktır. Servis öncesi 
bir parça sızma zeytinyağı gezdirmeyi 
ve limon sıkmayı unutmayın. Kap olarak 
da ikiye bölüp tanelerinden ayırdığınız 
kabukları kullanabilirsiniz.
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Tencereye 2 litre su koyun içine, bir çorba kaşığı 
yenibahar tohumu, ceviz büyüklüğünde bir parça 
havlıcan, iki çubuk tarçın, bir çorba kaşığı 
karanfil ve ceviz büyüklüğünde zencefili soyup 
atın ve bir saat kaynatın.  Sonra bir su bardağı 
pekmezi ekleyip bir saat daha kaynatın. Servis 
etmeden önce sıcak sütü mikser ile köpürtün. 
Kaynarı bardaklara koyduktan sonra, üzerine 
süt köpüğünden ilave edin, dilerseniz bardağın 
üzerine bolca ceviz de kırabilirsiniz.

2 ölçü Türk kahvesini pişirin. 4 bardağa 
ikişer küçük top vanilyalı dondurma 
koyun. Üzerine elinizle kabaca 
parçaladığınız birer bezeyi ve bütün 
olarak ikişer bezeyi koyun. Her bardağa 
yarım ölçü gelecek şekilde pişen kahveyi 
paylaştırın. Kahvede yüzen dondurmanız 
çabucak hazır. Afiyet olsun.

SÜTLÜ KAYNAR
2 litre su  
1 çorba kaşığı yenibahar tohumu 1 çorba kaşığı karanfil 
2 çubuk tarçın 
ceviz büyüklüğünde zencefil
1 parça havlıcan 
1 su bardağı pekmez(250 ml)
250 ml süt köpüğü

KAHVEDE YÜZEN 
DONDURMA 

4 Kişilik
8 küçük top vanilyalı dondurma

12 adet minik beze

2 kişilik Türk kahvesi



DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI
Adres Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak  
 34457 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon +90 212 939 2800 / 0850 222 1863 / +90 212 276 67 14
Whatsap 0850 222 1863
Faks +90 212 276 5011
E-Posta darussafaka@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI ANKARA  
IRTIBAT BÜROSU
Adres Ziya Gökalp Cad. 7 / 24 Kızılay ANKARA
Telefon +90 312 435 7230
Faks +90 312 433 5128

DARÜŞŞAFAKA EĞITIM KURUMLARI
Adres Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak  
 34457 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon +90 212 939 2800
Faks +90 212 285 2586
E-Posta darussafaka@darussafaka.org
Web https://www.darussafaka.k12.tr

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZIDANS
Adres Yakacık Yeni Mahalle Çalkantı Sok. No:4 Yakacık  
 34876 Kartal / İSTANBUL
Telefon +90 216 452 00 02
Faks +90 216 451 63 96
E-Posta serap.kirci@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA MALTEPE REZIDANS
Adres Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No:35  
 34852 Maltepe / İSTANBUL
Telefon +90 216 457 8900
Faks +90 216 457 9351
E-Posta burak.uluaydin@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA ŞENESENEVLER REZIDANS
Adres Kozyatağı Mah. Kırçiçeği Sok. No:1 Şenesenevler  
 34742 Kadıköy-İSTANBUL
Telefon +90 216 380 4868 / +90 216 380 4869 / +90 216 380 4870
Faks +90 216 445 6372
E-Posta zeynep.ellidokuz@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA URLA REZIDANS
Adres Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/B Urla 35430 / İZMİR
Telefon +90 232 754 73 80 / +90 530 951 6554 / +90 530 951 6553
Faks 0232 754 11 06
E-Posta neval.yildiz@darussafaka.org

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI IKTISADI IŞLETMESI 
MALTEPE ŞUBESI
Adres Zümrütevler Mah. Zeren Sok. No:27  
 34852 Maltepe / İSTANBUL
Telefon +90 216 457 8900
Faks +90 216 457 9351

DARÜŞŞAFAKA ÖMRAN VE YAHYA HAMULUOĞLU 
FIZIK TEDAVI ve REHABILITASYON MERKEZI
Adres Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No:37  
 34852 Maltepe / İSTANBUL
Telefon +90 216 457 9292 / FTR ÇAĞRI MERKEZİ: 444 8 387
Faks +90 216 441 5466
E-Posta info.ftr@darussafaka.org
Web http://www.dsftr.com

URLA YAŞAM ÖZEL HUZUREVI & BAKIM MERKEZI
Adres Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/A Urla 35430 / İZMİR
Telefon +90 232 754 1186 / +90 232 754 7379
Faks +90 232 754 1106
E-Posta info@urlayasam.com.tr
Web http://www.urlayasam.com.tr

SAIT FAIK ABASIYANIK MÜZESI
Adres Çayır Sokak No:15, Burgazada / İSTANBUL
Telefon +90 216 381 2060
E-Posta bilgi@saitfaikmuzesi.org / yesim.temel@darussafaka.org
Web http://www.saitfaikmuzesi.org

ILETIŞIM VE ADRESLER



İkinci baharınızda
Darüşşafaka Rezidansları’nda
yerinizi alın, çocuklarımızın

eğitimine destek olun.

(Hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında)
İSTANBUL

+90 (212) 939 2800 - 2255 - 2425
+90 (216) 452 0002 - 5012

İZMİR
+90 (232) 754 7380 - 2957

www.darussafaka.org
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