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İKİNCİ BAHARLARINDA 
GÜLÜMSEYEN YÜZLERİN ADRESİ: 
DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI



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

Değerli Okurlar,

Pandeminin gölgesinde geçen iki yılın ardından, 
Darüşşafaka Rezidansları’nda 25 yıldır devam eden 
yaşamın kapılarını aralayan Darüşşafaka Rezidans 
dergimizin yeni sayısını sizlerle buluşturmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

İki yıldır başta Rezidanslarımızda yaşayan bağışçılarımız 
olmak üzere öğrencilerimizin, velilerimizin, 
çalışanlarımızın, vasiyet bağışçılarımızın, özetle büyük 
ve köklü ailemizin tüm mensuplarının bu süreci sağlıkla 
atlatmaları için oldukça titiz bir çalışma yürüttük.

Rezidanslarımızda yaşayan büyüklerimiz mesafeli 
ve kontrollü bir sosyal hayat yaşamak durumunda 
kaldı. İki yıldır bayramlarda ve özel günlerde 
öğrencilerimizle birlikte büyüklerimizin ellerini 
öpemedik, bayram coşkusunu onlarla birlikte 
yaşayamadık. Bu süreçte öğrencilerimiz de ülkemizin 
72 ilinde ailelerinin yanında eğitimlerine uzaktan 
devam etti.
 
Tedbirleri tamamen elden bırakmamakla birlikte 
her geçen gün Rezidanslarımızda hayat pandemi 
öncesi günlere dönüyor. Öğrencilerimize de 2021-
2022 ders yılında kavuştuk ve kampüsümüz yeniden 
çocuklarımızın sesleriyle şenlendi. Covid-19 salgınının 
tamamen geride kalmasını ve insanlığın bir daha böyle 
bir salgın yaşamamasını diliyorum.

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu 
olan Cemiyetimizin Olağan Genel Kurul Toplantısını 
2 Nisan’da gerçekleştirdik. Genel Kurul ve Yönetim 
Kurulunun teveccühüyle de Darüşşafaka Cemiyeti 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildim.
Darüşşafaka’nın başkanlığı “toplumsal bir emanetin 
bekçiliği”ni üstlenmektir. Benden önceki 22 başkan gibi 
ben de bu bilinçle gönüllü nöbeti; bize emanet edilen 
yavrularımızın, onların eğitimi için halkımızın yaptığı her 
kuruş bağışın, asırlar boyu bu mukaddes yuvaya hizmet 
etmişlerin, yetişmişlerin ilmek ilmek ördüğü itibarımızın 
sorumluluğunu iliklerime kadar hissederek tutacağım.
 
Darüşşafaka olarak, bugünden 20 yıl, 50 yıl sonrasını 
planlamaya ve öğrencilerimizin o günün koşullarına 
göre yetişmeleri için var gücümüzle çalışmaya, ilk günkü 
heyecanla devam edeceğiz. 

Dergimizin yeni sayısında; Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’ndan, Cemiyetimizden ve Rezidanslarımızdan 
haberlerin yanı sıra yaşam öyküleriyle bizlere ilham olan 
rezidans bağışçılarımızın röportajlarını okuyacaksınız.

Yaşamlarını Maltepe Rezidans’ta sürdüren emekli 
bankacılar Güler Okan ile Sevim Sırrı Platin, yaklaşık 
dokuz yıldır Şenesenevler Rezidans’ta yaşayan emekli 
öğretmen Neriman Tural, yaşamının son 10 yılını Urla 
Rezidans’ta geçiren Gökşin Sanal ve Yakacık Rezidans 
sakinlerinden Mustafa Coşkun Gürtan dergimizin 
konukları arasında yer alıyor. 

Dergimizi keyifle okuyacağınızı düşünüyor, tüm 
okurlarımıza esenlikler diliyorum.

İyi okumalar.

SİZLERLE  
YENİDEN BULUŞMANIN 
MUTLULUĞUNU 
YAŞIYORUZ
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Bağışçılarımız
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EN OLUMLU KARARI”

Bağışçılarımız
MUSTAFA COŞKUN GÜRTAN
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Bağışçılarımız
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“DARÜŞŞAFAKALI  
ÖĞRENCİLER GELDİĞİNDE  
60 SENE ÖNCESİNE GİDİYORUM”



Darüşşafaka 
Rezidansları’nda 
bulunan hobi 
odaları; Rezidans 
sakinlerine ebru, 
resim, örgü, 
dikiş nakış, keçe, 
yapboz gibi hobi 
faaliyetlerini rahatça 
gerçekleştirebilme 
olanağı sunuyor. 
Rezidans bağışçıları, 
profesyonel 
eğitmenlerle birlikte 
güzel vakit geçirip 
birbirinden özel el 
emeği göz nuru 
ürünler ortaya 
çıkarıyor. 

REZİDANS BAĞIŞÇILARI, HOBİ ODALARINDA 
KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYOR

rezidans’tan haberler
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HOBİLERİ İYİLİĞE DÖNÜŞTÜ,  
DAÇKALI ÖĞRENCİLERE DESTEK OLDU

Darüşşafaka Rezidans bağışçıları, bir yıl boyunca 
hobi odalarında ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri, 
düzenlenen “Geleneksel Kermes” etkinlikleriyle  
satışa sundular.

Bağışçıların hobi aktivitelerinde ürettikleri ürünlerle 20-23 
Eylül’de Yakacık Rezidans’ta, 14 Ekim’de Maltepe Rezidans’ta 
ve 7-9 Aralık’ta Urla Rezidans’ta kermes organize edildi.

Örgüden dikişe, keçeden ahşap boyamaya, takı 
tasarımından resme, seramikten rölyefe, nakıştan dantele 
kadar çeşitli el işlerinin yer aldığı ve bağışçıların yoğun ilgi 
gösterdiği kermeslerden elde edilen gelir, Darüşşafaka’da 
okuyan 1.000’e yakın öğrencinin eğitimine destek olmak 
için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı.



Şenesenevler Rezidans bağışçıları yaptıkları spor ve 
oyun aktivitelerine bir yenisini daha eklendi. Üyeler, 
uzman eğitmenler eşliğinde Fin fırlatma oyunu olan 
Mölkky oynamaya başladılar. Mölkky, üyelerin fiziksel 
yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra gruplar halinde 
eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlıyor. 

ŞENESENEVLER REZİDANS’TA  
FİN OYUNU MÖLKKY 

7

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Darüşşafaka 
Rezidansları’nda farklı etkinliklerle kutlandı. 
Günün anlamına uygun konuşmaların yapıldığı, 
müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği, birlikte 
pastaların kesildiği etkinliklerde, kadın bağışçılara 
özel sürpriz armağanlar takdim edildi. Rezidans 
sakinleri pasta keserek çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdi. Doğaya armağan etmeleri için 
Rezidans sakinlerine Maltepe Rezidans Yönetimi 
tarafından çiçek tohumu hediye edildi. 

Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin 
kuruluşunun 159. yıl 
dönümü 30 Mart’ta  
Urla Rezidans 
sakinleri, 
kuruculardan Sakızlı 
Esat Paşa’nın 
İzmir Basmane 
semtindeki Emir 
Sultan Türbesi 
içindeki kabrini 
ziyaret ettiler.

URLA REZİDANS SAKİNLERİ 
DARÜŞŞAFAKA’NIN 159. YILINI UNUTMADI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI



Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans 
sakinleri; ilgi alanları, ihtisasları ve meslekleri 
hakkındaki bilgileri birbirlerine aktararak 
diğer üyelerin de bu deneyimlerden 
faydalanmaları için etkinlikler düzenlemeye 
devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında 
Akademisyen Fatma Ergun, 12 Ocak’ta 
“Mitlerle Bitkilere Yolculuk” sunumuyla 
bitkileri anlattı. 4 Nisan’da da “Bitkilerden 
İlaçlara” ve “Fitoterapi” başlıklarıyla  
günlük hayatımızda bitkilerin edindiği  
yeri Darüşşafaka Şenesenevler  
Rezidans sakinlerine aktardı. 

Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans sakinleri, 
müze gezileri programları kapsamında 14 Nisan’da 
Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi ve P&G Hayalden 
Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu’nu 
ziyaret etti. Darüşşafaka Müzeler Yetkilisi Yeşim 
Temel’den Darüşşafaka’nın tarihine, kurucularına 
ve bağışçılarına ilişkin bilgi alan rezidans sakinleri, 
müzede sergilenen ve Darüşşafaka tarihine ışık 
tutan eserlere büyük ilgi gösterdiler. Darüşşafaka 
Fatin Gökmen Planetaryumu’nu da gezen Rezidans 
sakinleri, Astronom Meryem Çördük yönetiminde, 
astronotların yaşamlarına dair kısa film izlediler. 

8

rezidans’tan haberler

ŞENESENEVLER REZİDANS’TAN 
MİTLERLE BİTKİLERE YOLCULUK

YAKACIK REZİDANS 
SAKİNLERİ İSTANBUL’UN 
DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN 
KEYFİNİ ÇIKARDI
Darüşşafaka Rezidans gezileri kapsamında 
Yakacık Rezidans sakinleri, 11 Mayıs 
Çarşamba günü Japon Bahçesi’ni ve  
Emirgan Korusu’nu gezdiler. Rezidans 
sakinleri İstanbul’un eşsiz doğasının tadını 
çıkararak keyifli vakit geçirdiler.

ŞENESENEVLER 
SAKİNLERİ MÜZE VE 
PLANETARYUMU GEZDİ
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Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuz Güleç, Başkan Vekili 
Erman Süsler, yönetim 
kurulu üyeleri, Cemiyet 
ve rezidans yöneticileri 
Ramazan Bayramı 
vesilesiyle 2-3 Mayıs  
tarihleri arasında 
İstanbul’daki Darüşşafaka 
Rezidansları’nı tek tek 
ziyaret ederek, bağışçıları 
yalnız bırakmadı. Tüm 
rezidans bağışçılarını 
buluşturan ziyaretler, 
rezidanslarda bayram 
sevinci yaşattı.

Darüşşafaka Rezidansları 
düzenledikleri kahvaltı 
etkinlikleriyle yaza “merhaba” 
dedi. 23 Mayıs’ta Şenesenevler 
Rezidans’ta, 25 Mayıs’ta Maltepe 
Rezidans’ta, 27 Mayıs’ta Yakacık 
Rezidans’ta ve 2 Haziran’da 
Urla Rezidans’ta açık havada 
kahvaltılar organize edildi. Yaz 
mevsiminin gelişini kutlamak 
amacıyla yapılan kahvaltılara 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 
Başkan Vekilleri Zeynep Necipoğlu 
ve Erman Süsler, yönetim kurulu 
üyeleri ve Cemiyet yöneticileri 
katıldı. Cemiyet yöneticileri ile 
rezidans bağışçılarımızı bir araya 
getiren kahvaltılarda klasik müzik 
eşliğinde keyifli vakit geçirildi.

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI’NDA BAYRAM...

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI’NDAN  
“YAZA MERHABA” KAHVALTISI



cemiyet’ten haberler
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DARÜŞŞAFAKA’DAN İLHAN USMANBAŞ’IN  
100. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KONSER
Besteleriyle pek çok ödül alan ve 
“devlet sanatçısı” unvanı verilen, 
eğitimin önemine inancıyla 
Darüşşafaka’ya eğitim desteğinde 

bulunan ve aynı zamanda rezidans 
bağışçısı olan Prof. Dr. İlhan 
Usmanbaş’ın 100. Doğum Günü, 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin düzenlediği 

özel bir konserle 19 Aralık Pazar 
günü, Kadıköy Süreyya Operası’nda 
kutlandı. Konsere Usmanbaş’ın 
öğrencileri ve sevenleri eşlik etti.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2020 yılı 
faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini 
bütünsel bir bakış açısıyla sunan 
Entegre Raporu, 3 kategoride baş-
vuru yaptığı MarCom Ödülleri’nde, 
tüm başvurularında 2 Kasım 2021’de 
ödüle layık görüldü. “Basılı Medya” 
başlığında “Faaliyet Raporu Tasarımı 

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ile 
“Faaliyet Raporu - Sivil Toplum Kuru-
luşu” kategorilerinde 1.lik (Platinium) 
ve “Faaliyet Raporu Yazımı - Kurum-
sal Sosyal Sorumluluk” kategorisin-
de 2.lik (Gold) ödülünü alan Entegre 
Raporu, yayımlandığı ilk yılda büyük 
bir başarıya imza attı.

DARÜŞŞAFAKA ENTEGRE RAPORU,  
MARCOM AWARDS’TAN ÜÇ ÖDÜLLE DÖNDÜ



DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI 

Darüşşafaka Cemiyeti 2021 yılı 
çalışma dönemine ait Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 2 Nisan 
2022 Cumartesi günü Darüşşafaka 
TİM Gösteri Merkezi’nde yapıldı. 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin genel 
kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, 
kurumun yeni yönetimi belirlendi. 
Genel Kurul’da seçilen yeni üyelerin 
katılımıyla oluşan Yönetim Kurulu, 
yaptığı ilk toplantıda Darüşşafaka 
Cemiyeti Başkan Vekili Oğuz 
Güleç’i Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. 
Böylece, 2019 yılından bu yana 
Cemiyet Başkanlığı’nı yürüten  
M. Tayfun Öktem (DŞ’82) görevi 
Oğuz Güleç’e (DŞ’72) devretti.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuz Güleç, “Darüşşafaka olarak 

bugünden 20 yıl, 50 yıl sonrasını 
planlıyor, öğrencilerimizin o günün 
koşullarına göre yetişmeleri için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de öğrencilerimizin 
21. yüzyıl yetkinleriyle donatılmış 
gençler olarak mezun olması 
temel önceliğimiz olacak. Dijital 
dönüşüm temelinde yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Ülkemizin ortaöğrenim 
düzeyinde ilk yapay zekâ sınıfını, ilk 
Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni 
açan ve ilk 3D Printer Atölye ve 
Yarışması’nı düzenleyen okuluyuz. 
STEM (Science, Technology, 
Engineering and Math), kodlama, 
girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Bunları 
geliştirerek, yeni ilkler ekleyeceğiz ve 
Türkiye’mizin ortaöğretimi için dijital 
dönüşümde model okul olacağız.” 
diyerek gelecek hedeflerini açıkladı.
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Oğuz Güleç



cemiyet’ten haberler
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ŞAİR NİGÂR HANIM’IN PORTRESİ 
DARÜŞŞAFAKA MÜZESİ’NDE

Türk edebiyatının önemli 
isimlerinden Şair Nigâr Hanım’ın 
portresinin restore edilmesi ve 
Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nde 
sergilenmesi dolayısıyla Nigar Nigar 
Alemdar (Şair Nigâr Hanım’ın oğlu 
Salih Feridun Nigar’ın torunu), 
akademisyen Prof. Dr. Nazan 
Bekiroğlu, Aşiyan Müzesi Müdürü 

Ata Yersu, Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz 
Güleç, Başkan Vekili Zeynep 
Necipoğlu, Genel Sekreter Suat 
Çetin, Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü Ebru Arpacı, Cemiyet 
Üyesi Beşir Özmen, Baş Hukuk 
Müşaviri İnci Ercan, Genel Sekreter 
Yardımcıları Burçak Karakaya ile 

Levent Çolakoğlu ve Müze Yetkilisi 
Yeşim Temel, 25 Nisan’da Cemiyet 
Müzesi’nde bir araya geldiler.

15 Ekim 1968’de oğlu 
Salih Feridun Nigar tarafından 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanan 
portrenin reprodüksiyonları günün 
anlam ve önemine binaen konuklara 
hediye edildi.

CEMİYETİMİZİN GELENEKSEL KADİR GECESİ 
MEVLİDİ 27 NİSAN’DA GERÇEKLEŞTİ
159 yıldır bağışlarıyla nitelikli eğitim 
imkânı sağlayarak çocuklarımızın 
geleceklerini aydınlatan ve artık 
aramızda olmayan bağışçılarımızın, 
Darüşşafaka’ya hizmeti geçenlerin ve 
bütün şehitlerimizin aziz ruhları için her 
yıl olduğu gibi bu yıl da, Kadir Gecesi’ne 
denk gelen 27 Nisan Çarşamba günü 
İstanbul Erenköy Galippaşa Camii’nde, 
Ankara Maltepe Camii’nde, İzmir 
Alsancak Hocazade Camii’nde Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu ve 
indirilen Hatm-i Şerif’in duası edildi.
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68. SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI’NIN 
KAZANANI BELLİ OLDU

Şair, öykü ve roman yazarı 
Sait Faik Abasıyanık anısına 
her yıl bir öykücüye verilen 
“Sait Faik Hikâye Armağanı” 
yeni sahibini buldu. 
Darüşşafaka Cemiyeti 
ile İş Bankası Kültür 
Yayınları iş birliğiyle 68. 
kez düzenlenen yarışmada, 
yazar Kâmil Erdem ödüle 
değer görüldü.

Doğan Hızlan’ın 
başkanlığını üstlendiği, 
Hilmi Yavuz, Nursel 
Duruel, Prof. Dr. Jale 

Parla, Murat Gülsoy, Beşir 
Özmen (Darüşşafaka 
Cemiyeti Temsilcisi) ve 
Metin Celal’den oluşan 
Seçici Kurul, 68. Sait 
Faik Hikâye Armağanı’nı; 
“Hayatı, toplumu, bireyler 
arası ilişkileri incelikli 
gözlemleriyle, dile 
hâkim, şiirsel ve özenli 
bir anlatımla, ustaca 
yansıtmasından dolayı” 
Kâmil Erdem’in Yok Yolcu 
adlı kitabına oy birliğiyle 
vermeyi kararlaştırdı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu 
(YDK), 2022 yılının ilk toplantısını, 28 Mayıs 
Cumartesi günü yaptı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nde gerçekleşen 
toplantıya 30 YDK üyesinin yanı sıra 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuz Güleç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul 
ve Cemiyet yöneticileri katıldı. Bu yıl 36. 
toplantısını gerçekleştiren YDK, yeni başkan 
ve başkan vekilini de seçti. 2017’den bu yana 
YDK Başkanlığı görevini yürüten Hüsamettin 
Kavi ile 2013’ten bu yana başkan vekilliği 
görevini üstlenen Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın 
kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları 
sebebiyle seçim yapıldı. Oy birliğiyle 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski 
Başkanı M. Talha Çamaş YDK Başkanlığına, 
Logos Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Ortağı Berrin Önder ise YDK Başkan 
Vekilliğine seçildi.  

YDK’NİN YENİ BAŞKANI M. TALHA ÇAMAŞ



okuldan haberler
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DARÜŞŞAFAKALI 
DENİZ,  
YAPAY ZEKÂDA 
TEK LİSELİ

Darüşşafaka Lisesi  
10. sınıf öğrencisi Deniz Baran 
Karagöz, yapay zekâ odaklı iş 
fikirlerinin ortaya konulduğu 
uluslararası bir Makeathon’a 
ortaöğretim düzeyinde 
katılmaya hak kazanan tek 
öğrenci oldu. 

Avrupa’da alanında en 
itibarlı etkinliklerden biri olan, 
yapay zekâ odaklı iş fikirlerinin 
ortaya konulduğu ve 15-
17 Ekim tarihleri arasında 
Münih Teknik Üniversitesi 

tarafından çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen Makeathon’a 
dünyanın farklı ülkelerinden 
200’e yakın kişi katıldı. Özel jüri 
ekibinin onayından geçerek 
Makeathon’a ortaöğretim 
düzeyinde kabul edilen tek ve 
en genç öğrenci olan Deniz 
Baran Karagöz, ülkemizi ve 
Darüşşafaka’yı temsil etti. 
Karagöz’ün de yer aldığı takım, 
yarışmanın finalinde sunum 
yapmaya hak kazanan 32 takım 
içinde yer aldı. 



15

Goethe Enstitüsü’nde 7 Nisan’da 
düzenlenen Almanca FIT 
A1 uluslararası seviye tespit 
sınavlarına 10. sınıflardan  
37 öğrencimiz katıldı. Sınava 
katılan öğrencilerimizin tamamı 
sınavı iyi derecelerde sertifika 
alarak tamamladı. 6 öğrencimiz 
iyi, 31 öğrencimiz ise çok iyi 
seviyede sonuç elde ederek 
uluslararası geçerliliği olan 
belgeler aldı. Öğrencilerimizden 
Hamide Begüm Yıldız, FIT A1 
sınavını tam puan alarak üstün 
başarı ile tamamladı. 

DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCİLERİN FIT A1 
ALMANCA ULUSLARARASI SINAV BAŞARISI 

Türkiye’nin ilk lise robot takımı 
“Sultans of Türkiye”, ABD’nin 
Houston kentinde 20-23 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen 
FRC Dünya Şampiyonası’ndan 
iki ödülle döndü. Takım, 
şampiyonanın en prestijli 
ödüllerinden “Engineering 
Inspiration” (İlham Veren 
Mühendislik) kazanırken,  
takımın kaptanı Nazlı Eren de  
“Dean’s List Award Winner”  
(En İyi Kaptan) ödülünü  
kazanan ilk Türk oldu. 

ROBOTUN 
SULTANLARI  
HOUSTON’DAN 
İKİ ÖDÜLLE 
DÖNDÜ



okuldan haberler
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GELECEĞİN DARÜŞŞAFAKALI  
GİRİŞİMCİLERİ FİKİRLERİYLE YARIŞTI

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
ile BEBA İnovasyon ve 
Girişimcilik Vakfı iş birliğinde 
düzenlenen “Girişimcilik 
Yetenek Atölyesi İş Fikri 
Yarışması”nda öğrencilerimiz 
“iş fikirleri”yle yarıştılar.

1 Haziran, Çarşamba 
günü, Darüşşafaka TİM 
Fettah Aytaç Salonu’nda 
düzenlenen yarışmada 
öğrencilerimiz birbirinden 
ilginç ve yaratıcı iş fikirlerini 
jüri üyelerine sundular. 

Öğrencilerimizden dört 
farklı grubun sunduğu iş 
fikirleri, BEBA İnovasyon ve 
Girişimcilik Vakfı Kurucuları 
Ümran Beba, Fintegre, 

PaybyMe ve Fongogo Kurucu 
Ortağı Ali Tirkeş, Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Oğuz Güleç 
(DŞ’72) ve Bis Çözüm 
ve Entegrasyon A.Ş.nin 
kurucusu Haluk Ünal’dan 
(DŞ’79) oluşan jüri tarafından 
değerlendirildi. 

Yapılan değerlendirme 
sonucunda, “Kişisel Finans 
Yönetimi Aplikasyonu 
MyMoneyBuddy” adlı fikir, 
birinciliğe değer görüldü. 
Yarışmada birinciliği elde 
eden fikrin yaratıcı grubu, 
aynı zamanda Sabancı 
Üniversitesi Yaz Okulu’na 
katılmaya hak kazandı. 
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı (BİDEB) 
tarafından bu yıl 2 Haziran’da 
53’üncüsü düzenlenen ve  
38 bin öğrencinin başvurduğu 
Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması finalinde 10. 
sınıf öğrencilerinden Nazime 
Yıldırım, “Çocuk Davranışlarının 
Gelişiminde Fablların Önemi” 

adlı projesiyle “Değerler Eğitimi” 
alanında; 11. sınıf öğrencilerinden 
Tuba Aydın ve Şeyda Yumaç 
ise “Z Kuşağının Derse İlgisini 
Artırmak İçin Cep Telefonuna 
ve Tablete Yüklenebilen Bir 
Uygulama Örneği: Adım Adım 
Edebiyat” adlı projeleriyle  
Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
katılım sağladılar.

81 ilimizin 3 bin 453 lisesinden, 
yaklaşık 38 bin öğrencinin katıldığı 
yarışmada 11. sınıf öğrencileri Tuba 
Aydın ile Şeyda Yumaç,  
“Z Kuşağının Derse İlgisini Artırmak 
İçin Cep Telefonuna ve Tablete 
Yüklenebilen Bir Uygulama Örneği: 
Adım Adım Edebiyat” adlı projeleriyle 
Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
Türkiye  2.si oldu.

DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCİLER, 53. TÜBİTAK 
YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU



bağışçılarımız

GÜLER OKAN: 

“DARÜŞŞAFAKA BENİM 
VATANIM GİBİ”
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mekli bankacı Güler Okan, 
2018’den bu yana yaşamını 
Maltepe Rezidans’ta 
sürdürüyor. Onun 

Darüşşafaka ile tanışması ise 56 yıl 
öncesine, kardeşi Ali Fuat Okan’ın 
Darüşşafaka Sınavı’nı kazanmasına 
dayanıyor. Kardeşi sayesinde 
Darüşşafaka’yı, Darüşşafakalıları 
tanıyor ve o büyük ailenin bir üyesi 
oluyor. 1974’te Darüşşafaka’yı bitiren 
kardeşi, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ne giriyor. İkinci 
sınıfta okurken, 1 Mayıs 1976’da elim 
bir şekilde hayatını kaybediyor. Fakat 
Güler Hanım’ın ne Darüşşafaka’yla 
ne de Darüşşafakalılarla bağları hiç 
kopmuyor. Kendi tabiriyle kardeşinin 
Darüşşafakalı arkadaşları onun kardeşi 
oluyor. İkinci baharını Darüşşafaka 
çatısı altında geçirmeyi tercih eden 
Güler Okan, sorularımızı yanıtladı.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1941 İstanbul doğumluyum. 
Ailem Üsküdar Beylerbeyi’nde 
yaşıyordu. Sonra babamın iş 
yerine uzak geldiği için -Babam 
Şişli Etfal Hastanesi’nde memurdu- 
Nişantaşı’na kiraya taşındık. İki 
yaşında Nişantaşı’na geldim, Nilüfer 
Hatun Kız Ortaokulu’nda, sonra 
Nişantaşı Kız Lisesi’nde okudum. 
Liseyi bitirdiğim 1960 senesinde 
babam vefat etti. Çok gençti, öyle 
olunca çalışma mecburiyeti doğdu. 
Aileye katkı lazım... Üç kardeştik, 
en küçüğümüz erkek kardeşimdi. 
Böylelikle çalışma hayatına başladım. 
Hayatım hep İstanbul Bankası’nda 
geçti. Babam vefat ettiğinde erkek 
kardeşim dört yaşındaydı. İsmi 
Ali Fuat Okan… 1 Mayıs 1976’da 
vuruldu. Darüşşafakalıların hepsi 

tanır. Babamız vefat ettiği için 
ilkokul öğretmeni, annemi çağırıyor; 
“Çok zeki bir oğlunuz var, gelin 
Darüşşafaka’nın imtihanlarına 
sokalım.” diyor. Annem de 
öğretmenin dediğini dinliyor ve 
kayıt yaptırıyor. Kardeşim 1966 
yılında Darüşşafaka’yı kazandı ve 
orada yatılı okumaya başladı. Kız 
kardeşim hafta sonları o yıllar Fatih’te 
bulunan Darüşşafaka’ya gider ve 
erkek kardeşimi eve getirirdi. Ali 
Fuat’ın orada çok sağlam dostlukları 
oldu. Hep söylüyorlar; o senenin 
arkadaşları başka türlü samimiymiş. 
Beşir Özmen, Erdoğan Kahyaoğlu, 
Cem Kızılçeç, Ali Çayırlıoğlu... Hepsi 
Darüşşafaka’yı bitirince Siyasal 
Bilgiler’deki imtihanına giriyor. 
Ankara Siyasal Bilgileri kazandılar. 
İki sene de orada beraber okudular. 
1976’nın 1 Mayıs’ında İstanbul’a 
geliyorlar. Meydandaki anma bitince 
Siyasal Bilgiler’deki arkadaşlarıyla 
Fındıkzade’ye gidiyor. Kalabalık 
grup halinde sokağa çıkıyorlar. Artık 
Ankara’ya döneceklermiş. Orada 
üzerlerine ateş açılıyor. Herkes 
yere yatıyor. Kardeşim şöyle bir 
dönüp bakıyor; ateş nereden geliyor 
diye. Tek kurşun isabet ediyor 
ve o tek kurşunla orada gidiyor. 
Ki orası hastane bölgesidir ama 
yetiştiremiyorlar. 

Başınız sağ olsun… Çok üzücü…  
Yanındakiler Darüşşafaka’dan 
arkadaşları mıydı?
Hayır. Siyasal Bilgiler’deki arkadaşları 
yanındaydı. Siyasal Bilgiler’in ikinci 
sınıfındaydı, oradan arkadaşları 
vardı. Darüşşafakalılar değildi, onlar 
ayrı bir grupla gitmişler. Hiçbiri 
yokmuş yanında. Hatta sonradan 

E
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DEMET EYİ“Pandemi dönemi bizim için 
burada zor olmadı. Filmler 
seyrettik, bahçemizde 
oturduk, sohbet ettik. 
Spor her zaman yapılıyor. 
Yemeklerimizi de sosyal 
mesafeli de olsa beraber 
yedik. Hiç sıkılmadık, 
eğlendik. Evde olsa tek 
başıma ne yapardım, hep 
bunu düşündüm. Oysa burada 
her türlü imkânımız vardı; 
alışverişimiz yapıldı, tüm 
ihtiyaçlarımız karşılandı, 
bankadan paramız çekildi. 
Dışarı çıkmamıza lüzum 
bırakmadılar.”

CEM TÜRKEL



bağışçılarımız
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Darüşşafakalı arkadaşları çok 
ağladılar; “Niye kardeşimizin yanında 
değildik.” diye. Siyasal Bilgiler’deki 
arkadaşları anlattılar, yürüyüşe 
gelmek istememiş, “Bugün canım 
istemiyor.” demiş. “Sensiz olmaz.” 
demişler, üzerinden yorganı almışlar, 
zorla kaldırmışlar.

Kardeşinizin Darüşşafaka’da okuduğu 
süreç nasıl geçti? Siz de Darüşşafakalı 
gibi olmuşsunuzdur. 
Tabii… Darüşşafaka’dan arkadaşları 
devamlı bize gelirlerdi. Annemin 
evinde otururlardı, konuşurlardı. 
Birbirlerine çok bağlıydılar. Bir aile 
gibi olmuştuk. Hâlâ ararlar, gelirler… 
Bilhassa annemin hastalığında öz 
evlat, bir anneye neyi yaparsa, onu 
yaptılar. Benim yanımdaydılar, ben 
ağladım, onlar da ağladı. Annemin 
evi onlara (Darüşşafakalılara) açık bir 
evdi. Beşir Özmen hep, “O eve kendi 
evimiz gibi giriyorduk” der hâlâ...

Çalışma hayatınızdan bahseder misiniz? 
Neler yaptınız?
Çalışma hayatıma İstanbul 
Bankası’nda başladım ve 
oradan emekli oldum. Genel 
Müdürümüz Özer Çiller’di. Tansu 
Hanım (Çiller) da bankada mali 
müşavirlik yapıyordu. Onlarla 
çalıştım. İlkin Nişantaşı’nda göreve 
başladım. Sonra 4. Levent’e 
gittim. O zamanlar oralarda kurtlar 
uluyordu. Ev yok, hiçbir şey yok. 
Bir bizim binamız, bir de Ziraat 
Bankası vardı. Yedi sene orada 
kaldım, orayı da seviyordum, artık 
alışmıştım. Ondan sonra Aksaray’a, 
Aksaray’dan Taksim’e tayin oldum. 
Taksim’den Genel Müdürlüğe, 
oradan Sultanahmet’e... En 
son Pangaltı şubesine geldim, 
yeni açılmıştı. Sonra Aksaray’a 

tekrar tayin oldum. İstanbul 
Bankası’ndan başka bir yere de 
geçmedim. Müdür olarak 1980’de 
emekli oldum.  

Emekli olduktan sonra neler yaptınız?
Emekli olduktan sonra hiçbir iş 
yapmadım, boyuna gezdim. 

Nereleri gezdiniz?
Bütün Avrupa’yı, Amerika’yı, Dubai’yi 
gezdim. Ne kadar görebileceğim güzel 
yer varsa gezdim. Türkiye’yi gezdim, 
gezmediğim hiçbir yer kalmadı.

Peki, Darüşşafaka Rezidansları’nda 
yaşamaya nasıl karar verdiniz?
Kardeşimin vefatından sonra da 
Darüşşafakalı arkadaşları bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Benim buraya 
girmeme de en çok Beşir (Özmen) 
vesile oldu. “Güler abla yalnızsın, 
çok iyi bir yer, rahat edersin.” dedi. 

“Kardeşimin 
Darüşşafaka’dan 
arkadaşları devamlı  
bize gelirlerdi.  
Annemin evinde 
otururlardı, konuşurlardı. 
Birbirlerine çok 
bağlıydılar. Bir aile 
gibi olmuştuk. Hâlâ 
ararlar, gelirler… 
Bilhassa annemin 
hastalığında öz evlat, 
bir anneye neyi yaparsa, 
onu yaptılar. Benim 
yanımdaydılar, ben 
ağladım, onlar da ağladı. 
Annemin evi onlara 
(Darüşşafakalılara)  
açık bir evdi.”

Soldan sağa: Nejat Olgun, Nüvit Alyanak,  
Ali Fuat Okan ve Hüseyin Gökgöz (en arkadaki)

Soldan sağa: Erdoğan Kahyaoğlu, Muharrem Söyek, 
Serdar Çığgın (oturanlar)
Soldan sağa: Ali Fuat Okan, Nüvit Alyanak (ayakta)

Soldan sağa: Ali Fuat Okan, Nüvit Alyanak ve 
Cumhur Aşkun
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Broşürler yolladı, o sırada 
Nişantaşı’nda oturuyordum. Hiç 
unutmuyorum, eve bir araba 
yolladı. Sanırım 2008 yılıydı. Araba 
beni ilkin Yakacık Rezidans’a 
götürdü. Gezdim, tozdum, ondan 
sonra Şenesenevler’i gezdim.  
Tabii ben o vakit daha gencim. 
Beşir’e dedim ki; “Oraya gitmem 
için daha vakit var. Bir Avrupa’ya  
gidip gezeyim”. 

Peki, 2018’de Maltepe Rezidans’ta 
yaşamaya nasıl karar verdiniz?
Dediğim gibi kardeşimin 
Darüşşafakalı arkadaşlarıyla devamlı 
irtibat halindeydim. Çünkü onlar 
artık benim kardeşim oldu. Bazı 
ailevi sorunlar yaşamaya başlayınca 
ve Beşir de bu kadar ısrar ediyorsa 
bir bildiği vardır diyerek gelmeye 
karar verdim. Arkadaşlarım da çok 
teşvik ettiler. 

Peki, buradaki hayatınız nasıl geçiyor? 
Pandemiden önce çok fazla etkinlik 
düzenlenirdi, ben de hepsine 
katılıyordum. Geziler, yemekler, 
konserler… Fakat pandemiyle 
birlikte hayatımızın akışı değişti. 
Neyse ki sevdiğim bir odam var, 8. 
kattayım, çok güzel bir manzaram 
var, Adalar’ı görüyorum. Aydınlığı 
severim, odam da aydınlık. Tabii 
yine de başlarda öyle kolay intibak 
edilmiyor. Ama artık evim gibi 
oldu. Yeni arkadaşlar edindim. 
Buradakilerin hepsi kültürlü, 
görmüş-geçirmiş, iyi insanlar.

Gezmeye devam ediyor musunuz?
Geçen sene mesela Tekirdağ 
Şarköy’e gittim. Mürefte’de bir ay 
bir arkadaşımda kaldım. Benim 
arkadaşlıklarım çok uzun seneler sürer, 
50-60 senelik arkadaşlıklarım var.

Pandemi süreci sizin için zor oldu mu? 
Olmadı. Filmler seyrettik, bahçemizde 
oturduk, sohbet ettik. Spor her 
zaman yapılıyor. Yemeklerimizi de 
sosyal mesafeli de olsa beraber 
yedik. Hiç sıkılmadık, eğlendik. Evde 
olsa tek başıma ne yapardım, hep 
onu düşündüm. Oysa burada her 
türlü imkânımız vardı; alışverişimiz 
yapıldı, tüm ihtiyaçlarımız karşılandı, 
bankadan paramız çekildi. Dışarı 
çıkmamıza lüzum bırakmadılar.

Kurum Müdürümüz Burak Bey 
(Uluaydın) pandemi döneminde 
bizi, kendi çocukları gibi korudu. Bu 
sayede burada vaka olmadı. 

Sizin için burada kalmanın en güzel 
yönü nedir?
Güven. Güvendeyiz. Devamlı kontrol 
altındayız, bundan daha güvenli ne 
olabilir? Rahat rahat uyuyabiliyoruz, 

kafayı koyar koymaz. 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na 
gelince ne hissediyorsunuz?
Çok mutlu oluyorum. Orası benim 
vatanım gibi. 

Kardeşiniz Darüşşafaka’da okudu, 
siz de aynı şekilde başka çocukların 
Darüşşafaka’da eğitimine burada 
kalarak destek oldunuz. Bu size nasıl 
hissettiriyor?
Büyük bir mutluluk… Pandemiden 
önce Darüşşafakalı öğrenciler özel 
günlerde ziyaretimize geliyorlardı. 
Onları görünce hem çok mutlu 
oluyor hem de ağlıyordum. Çok 
duygulanıyordum, onlar geldiğinde 
bazen yanlarına inmiyordum. Herkes 
diyordu ki; “Çocuklar geldi”. “Kusura 
bakmayın arkadaşlar, ben inip onları 
göremem.” diyordum. Çünkü hep 
kardeşimin çocukluğu aklıma geliyor.
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“GÜVEN DUYGUSU  
BENİ İYİLEŞTİRDİ”

SEVİM SIRRI PLATİN
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arüşşafaka Maltepe 
Rezidans sakinlerinden 
Sevim Sırrı Platin, 1936 
yılında İstanbul, Fatih’te 

doğuyor. Çocukluğu ve gençliği 
ise bir başka eski İstanbul semti 
Beylerbeyi’nde geçiyor. Kandilli 
Kız Lisesi’nden sonra Marmara 
Üniversitesi’ne bağlı Ticari İlimler 
Akademisi’ni bitiren Platin, 1960 
yılında Türk Hava Yolları’nda 
muhasebeci olarak çalışma 
hayatına atılıyor.

İki buçuk sene orada çalıştıktan sonra 
dil öğrenmek için İngiltere’ye giden 
Platin, “Bir sene Londra’da kaldım. 
O yıllar İngilizce dünya dili değildi 
ama giderek önem kazanıyordu. 
İngilizce kursları vardı ama tabii 
bugünkü imkânlar yoktu. Bugün 
İngilizce öğrenmek daha kolay. 
Eğitim kampları vardı, Türk-Amerikan 
Üniversiteliler Kampı’na gittim. 
İngilizcemi iyi bir seviyeye getirmek 
için orada, kursa devam ettim. İyi de 
olmuş. Bankada dış muamelelerde 
olduğum için İngilizce öğrenmem 
gerekiyordu çünkü Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası, Dünya Bankası 
ile çalışıyordu. Bütün yazışmalar, 
temaslarım İngilizceydi. Döndükten 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na 
girdim ve dış muameleler servisinin 
ikinci müdürü olarak çalıştım. 1982’de 
de emekli oldum ve ev hanımlığı 
başladı.” diye o günleri anlatıyor.

O yıllarda iş hayatının daha erkek 
ağırlıklı olduğunu ifade eden Platin, 
“Mücadele vermek zordu. Bugünle 
kıyas kabul etmez.” diyor.
1974’te evlenen Platin, “Eşimin adı 
Lemi, aydınlatıcı demek. Bankada 
tanımıştım, müşteri olarak geliyordu. 

75’te kızım oldu. Emeklilik yıllarımda 
kızım küçüktü ve hayatımın büyük 
bir kısmını kaplıyordu. Kadıköy, 
Kızıltoprak’ta 40 sene yaşadım. 
Güzel bir hayatımız oldu, 2000’li 
yıllarda eşimi kaybettim.” diye hayat 
öyküsünü özetliyor.

“Hayatıma dair verdiğim en doğru 
karar buraya gelmekti”
Eşini kaybettikten sonra kızıyla 
beraber yaşamaya devam eden 
Platin, Darüşşafaka Rezidansları’yla 
yolunun kesişme hikâyesini ise 
şöyle anlatıyor: “2006 senesinde 31 
yaşında kızımı kaybettim. 2007’de 
‘Ne yapayım?’ diye düşündüm. 
Mamafih, kızım hayatta olsaydı da 
yine böyle bir yere gelirdim. Çocuğu 
olanlara da buraya gelmelerini tavsiye 
ederim. 2007 yılında Yakacık’a, 
Şenesenevler’e gittim. Buraya 
geldim. Fikir edinmek, ileride ne 
yaparım diye ve önümü görmek 
için... 2014 senesinde sağlığımda 
biraz  bozulmalar oldu, bu sefer 
tekrar düşünmeye başladım, Maltepe 
Rezidans’a yeniden geldim. Bahçesi 
yapılmıştı ve bu, kesin karar vermemi 
sağladı. Bu dönemde bahçenin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum, ki 
gittiğim pek çok doktor da bahçe 
üstünde çok duruyor. Bahçemiz 
ferah ve nefes alabiliyoruz. Özellikle 
pandemi sürecinde hepimiz bahçenin 
önemini daha çok anladık. 2015 
kışında hastaydım. O sırada buraya 
gelmeye kesin karar verdim. 2015’in 
Haziran’ında buraya yerleştim. 
Rezidansa hasta olarak geldim, 
yedi sene geçti ve sağlığım daha 
iyi. Çünkü insanın hayatına güven 
duyması lazım, önünü görmesi. 
Burada çok şükür, önümüzü 
görüyoruz. Geriye baktığım zaman 
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“Rezidansa hasta olarak 
geldim, yedi sene geçti, 
sağlığım çok daha iyi. 
Çünkü insanın hayatına 
güven duyması, önünü 
görmesi lazım. Burada çok 
şükür önümüzü görüyoruz. 
Hayatıma dair verdiğim 
en doğru karar buraya 
gelmekti. Bizim burada 
birtakım avantajlarımız 
var; bir kere bahçemiz 
var, ikincisi yalnızlık diye 
bir şey mevzubahis değil. 
Arkadaşlarımız, sosyalleşme 
imkânımız var.”
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aldılar, geçen sene isyan bayrağı 
çekip Marmara Adası’na gittim. 
Kurum Müdürümüz Burak Bey aradı, 
uzaktayken bile ilgilendiler. Bunu 
ancak kim yapar? Bir anne, baba 
yapar; bir eş yapar. Bu çok hoşuma 
gitti. Burada bir aileyiz. Buraya 
gelmeden önce evim karşılığında 
bana bakmak isteyen insanlar 
çıktı. Ancak insanların ne olacağını 
bilemeyiz. Burası 159 yıllık bir kurum. 
Kurumlar mühim.”

“Çorbada az da olsa tuzum olduğu  
için memnunum!”
Yaptığı bağışla Darüşşafakalı 
öğrencilerin hayatına dokunmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Platin, “Tabii insan buraya gelirken 

her insan gibi hatalarımın olduğunu 
görüyorum. Ama hayatıma dair 
verdiğim en doğru karar buraya 
gelmekti. Bizim burada birtakım 
avantajlarımız var; bir kere bahçemiz 
var, ikincisi yalnızlık diye bir şey 
mevzubahis değil. Arkadaşlarımız, 
sosyalleşme imkânımız var.”

“Burada resim yapmaya başladım”
Rezidansta günlerinin verimli ve aktif 
geçtiğini belirten Platin, “Klasik müzik 
çok severim, odamda kendi CD’lerim 
var. Çok müzik dinlerim, ikincisi 
hep içimde olan bir şey, hep fırsat 
kollamışımdır; resim yapmak için. 
Burası o fırsatı bana sundu ve resim 
yapmaya başladım. İyi bir hocamız 
var. Daha çok peyzaj, manzara 
resimleri yapıyorum.” diye konuşuyor.

“Pandemide büyük bir imtihan verdik”
Rezidansa gelmeden önceki hayatı ile 
buradaki hayatı arasındaki en önemli 
farkın güven duygusu olduğunu 
belirten Platin şöyle konuşuyor: 
“Tabii, Rezidans hayatının pek çok 
kolaylığı var; yemek önümüzde, 
temizlik işleri de... Ama mühim olan 
güven duygusu. Evde insan düşse 
kimsenin haberi olmayabilir, sesinizi 
duyuramayabilirsiniz. Ama burada 
düşsem koşacak çok insan var.
Güven duygusu beni iyi etti. Sonra 
pandemide büyük bir imtihan verdik 
hakikaten. ‘Allah’tan buradayız.’ 
dedik; dışarıda olsaydık çok kargaşa 
içinde olacaktık. Tek başına ne 
yapabilirsin? 1,5 yıl. Bir kere burada 
çalışanlara ve müdürümüz Burak 
Bey’e (Uluaydın) çok teşekkür 
ediyorum. Çünkü ailelerini bırakıp 
evlerinden uzak, burada bizlerle 
ilgilendiler. Tabii gönüllü olarak değil, 
bir vazife olarak ama bir gönüllü gibi 
yaptılar. Gerçekten kanatları altına 

ve bağış yaparken önce kendini 
düşünüyor. ‘Ben çocukların eğitimi 
için yaptım.’ diyemiyorsunuz. Ama 
iyi bir yere bağış yapıyorsunuz ve 
biliyorsunuz ki, bir taraftan kendi 
geleceğinizi garanti altına alıyorsunuz, 
diğer taraftan da Türkiye’nin yarınları 
çocukların iyi eğitim almasına katkı 
sunuyorsunuz. Çorbada az da olsa 
tuzum olduğu için memnunum. 
Darüşşafaka’ya çok güvenim var. 
Bugüne kadar temaslarım, tanıştığım 
insanlar bende hep güven bıraktı. 
Köklü bir kurum her şeyden evvel… 
Kolay bir şey değil, 159 yıl ayakta 
kalmak. Ağaç bile öyle, sularsanız 
büyür, sulamazsanız kurur. Kurumlar 
da bakımla büyür, gelişir.” diye 
sözlerini noktalıyor.
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Yeni yuvanızda siz sadece gökyüzünü 
hangi renge boyayacağınızı düşünün
İleri yaşlarınızı Darüşşafaka Rezidansları’nda 
her türlü kaygıdan uzak, sağlıklı, güvenli, 
huzurlu ve konforlu geçirirken size sadece 
gökyüzünü hangi renge boyayacağınızı 
düşünmek kalacak.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İstanbul: 0212 939 28 00-2255-2425   
İzmir: 0232 754 73 80-2957  
www.darussafaka.org



“DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCİLER 
GELDİĞİNDE 60 SENE ÖNCESİNE 

GİDİYORUM”

bağışçılarımız
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NERİMAN TURAL:



mekli öğretmen Neriman 
Tural, yaklaşık dokuz yıldır 
yaşamını Darüşşafaka 
Şenesenevler Rezidans’ta 

sürdürüyor. Seksen sene Malatya’da 
yaşadıktan sonra ağabeyi Nuri Tural’la 
birlikte İstanbul’a gelip, rezidansta 
yaşamaya başlıyor. Uzun yıllar 
annesine, ardından da ağabeyine 
bakan Tural, “Annem hastayken, 
‘Bakımevleri, huzurevleri açacağım.’ 
derdim. Çünkü hasta bakmak çok 
zor.” diyor.  Darüşşafaka bağışçısı 
Neriman Tural’la Malatya’dan 
Şenesenevler Rezidans’a uzanan 
hayat öyküsünü konuştuk.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1932 yılında Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinde doğmuşum. Babam 
ve annem oralı. Babamın memuriyeti 
dolayısıyla ben, bir yaşındayken 
Malatya’ya gelmişiz, babam posta 
memuruydu. Çocukluğum Malatya’da 
geçti. Gazi İlkokulu’nda okudum, 
sonra Malatya Lisesi’ne devam ettim. 
Zaten Malatya’da tek lise vardı. 1949 
senesinde liseden mezun oldum. O 
yıllar hem lise bitirme hem olgunluk 
imtihanları vardı. Pekiyi derece 
tutturanlar üniversiteye giderdi. Onu 
da başarıyla verdim. Şimdi rahmetli 
babam memur. Beni nasıl yalnız 
üniversiteye yollasın? Hem maddi 
olanaklar hem diğer durumlar... Ne 

yapacağız? Benden iki yaş büyük 
ağabeyim vardı ama o ortaokuldaki 
eleme imtihanında bir dersten kaldığı 
için benden sonra mezun olacaktı. 
O yıllar bir dersten kalan bir sene 
beklerdi. Cumhuriyet devri, bizi 
çok güzel yetiştirdi. Bekliyorum ki 
ağabeyim liseyi bitirsin de birlikte 
okumaya devam edebileyim. O sırada 
babamın akrabası Maraş Milletvekili 
Hasan Reşit Tankut gelmişti, babam 
ona dedi ki; “Ağabey, Neriman 
liseyi çok güzel bitirdi. Ne yapalım?” 
O da, “Kız çocukları için en iyisi 
öğretmenlik.” dedi. Ancak en yakın 
öğretmen okulu Adana’da. Böylece 
Adana Kız İlköğretmen Okulu yıllarım 
başladı. Türkiye’nin her yerinden 
gelmiş 24 arkadaş vardı, bizi şubelere 
ayırdılar. Üniversite gibi, mesleki 
dersler alıyoruz. Lisede sosyoloji, 
mantık okuduk; orada pedagoji, genel 
öğretim, özel öğretim, çocuk ve genç 
psikolojisi gibi 13 mesleki ders aldık. 
Ardından mesleki dersler imtihanına 
girdik, orayı da başarılıyla bitirdim. 

Adana’da nerede kaldınız?
O da çok enteresan. Babam okul 
civarında baraka usülü evlerin 
olduğunu öğrendi. Orada kız talebeler 
ev tutup okuyorlarmış. Babamla 
okulun bahçesine girer girmez 
yanımıza bir arkadaş geldi: “Ev mi 
arıyorsunuz?” dedi. “Evet” dedim. 

O da “Benim evim var, arkadaş 
arıyorum.” dedi. Gittik, tesadüf, ev 
sahibi de Malatyalı çıkmaz mı... 
Böylece barınma sorununu çözdük.  
Ev arkadaşım Mersin’den gelmişti. 
Sonra o yatılı olunca Samsunlu bir 
arkadaşı aldım yanıma… Onun da adı 
Neriman’dı. Bizi, Malatyalı Neriman, 
Samsunlu Neriman diye çağırırlardı. 
O ortaokuldan gelmişti, ben liseyi 
bitirmişim. Ona yardımcı olurdum,  
o zamandan öğretmenliğim başladı. 
Sene sonunda imtihanlara girdik, 
öğretmen oldum. Mecburi hizmetim 
olmadığı için Hekimhan ilçesine 
tayinim çıktı. Babam beni yalnız 
yollamak istemedi. Bir gün babam 
geldi ve dedi ki; “Hadi kızım, gözün 
aydın. Çok samimi arkadaşım 
Abdülkadir Bey, Hekimhan’a 
başöğretmen olarak tayin olmuş. 
Şimdi baba gibi sana yardımcı olur, 
seni oraya yollarım.”

İlk görev yeriniz Hekimhan…
Evet… Yıl 1950… Hekimhan’a 
gittim. Benden dokuz yaş küçük 
erkek kardeşimi de yanıma arkadaş 
olarak verdiler. Okula yakın bir ev 
tuttuk, orada kalıyoruz. İki sene 
Hekimhan’da çalıştım. Stajyerlik 
kalkınca Merkez’de herhangi bir okul 
istedim, başöğretmen de Merkez’de 
bir okul istiyordu -o zaman müdür 
beylere başöğretmen- derdik. 
Tesadüf, ikimizi de aynı okula 
vermişler; Malatya Fatih İlkokulu. 
Okul da biraz şehrin dışında. Beş 
dersliği olan küçücük bir okul. 
Orada başladım ve 29 sene orada 
öğretmenlik yaptım. Evimize de 
yakındı. 31 yıllık öğretmenlikten 
sonra 1983’te emekli oldum. Emekli 
olduktan sonra da çalışıyordum fakat 
annem hastalanınca ona bakma 
mecburiyeti doğdu ve mesleğimi  
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Yaşamını Darüşşafaka çatısı altında sürdürmekten son 
derece mutlu olduğunu ifade eden emekli öğretmen 
Neriman Tural, “Darüşşafakalı öğrenciler geldiğinde  
60 sene öncesine gidiyorum. Onlara, ‘Beni gençleştirdiniz’ 
diyorum. Hem çocuklar okuyor, iyi bir şekilde yetişiyor hem 
de bizlere muntazam bir şekilde bakılıyor.” diyor.
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tamamen bıraktım.
Nasıl bir öğretmendiniz?
Ben, 1’den 5’e kadar sınıf 
öğretmeniydim. Müdürümüz, 
“Velilerin hepsi çocuklarını 
size vermek istiyor, çok zorluk 
çekiyorum.” derdi. Bu nedenle benim 
sınıflarım çok kalabalıktı. Hatta kendi 
kendime, “Okul yaptıracağım ve 
sınıflarda 30 çocuktan fazlası olmasın 
diye şart koşacağım.” derdim.  

Çocuklar arasında seviye farkı olanlar 
da vardı. Seviyesi düşük öğrencileri 
ayrı çalıştırırdım. 60-80 kişilik sınıfta 
verdiğiniz ödevi kontrol etmek çok 
zor oluyordu. Kendime göre buluşlar 
yapmıştım. Rastgele birkaç öğrenci 
seçer, ödev kontrolü yapardım. 
Çocuklara hep şunu derdim; 
“Tembel çocuk, yapamayan çocuk 
olamaz. Hepiniz başarılı olabilirsiniz. 
Yeter ki çalışın! Daima başarırım 
diyeceksiniz.”  

Unutamadığınız bir anınız var mı?
Mesleğe ilk başladığım gün 
başöğretmenim dedi ki; “Çocuklara 
vurmak yok!” Ben yapı olarak 
zaten naif bir insanım. Öğretmenlik 
hayatım boyunca sadece bir 
kez bir öğrencime vurdum, o 
da kardeşimdi. Küçük kardeşim 
Orhan, Hekimhan’da hem benimle 
kalıyordu hem de öğrencimdi. 
Türkçe dersinde sessiz okuma 
yapıyoruz. Kardeşimin de boyu kısa 
olduğu için hep en önde oturuyordu. 
Ben de sınıfta dolaşıyordum. Bir 
baktım Orhan, arkadaşına bir şeyler 
söylüyor. Elimde cetvel vardı, 
uyarmak amacıyla cetveli Orhan’a 
hafifçe dokundurdum ve yürümeye 
devam ettim. Yanındaki arkadaş 
dedi ki; “Öğretmenim, Orhan’ın başı 
kanıyor.” Nasıl korktum, anlatamam. 

Sınıflarda Kızılay dolabı yoktu. 
Evimde Kızılay dolabı olduğu için 
kardeşimi sınıf başkanı Nevzat’la 
eve gönderdim. Tabii korkuyla 
gelmelerini bekliyorum, evim yakındı 
ama bir türlü gelmiyorlar. Meğerse 
o sırada başöğretmen, Nevzat’la, 
Kaymakam Bey’e götürmesi için bir 
evrak vermiş. Nevzat geldi. Hemen 
Orhan’a ne olduğunu sordum: “Ne 
olacak öğretmenim, Kaymakam 
Bey’e şikâyete gittim. Yeni gelen 
öğretmen, kardeşinden başladı, 
sıra bize geliyor.” dedim. Tabii, 
benim telaşlandığımı görünce 
Orhan’ın iyi olduğunu ve birazdan 
geleceğini söyledi. Kardeşim 4. 
ve 5. sınıfı benimle okudu. Okulda 
“öğretmenim”, evde “abla” derdi. 

O yıllarda nasıl bir eğitim  
seferberliği vardı?
Öncelikle eğitime-öğretime çok 
önem verilirdi. Zaten böyle kalkındık. 
O zamanki öğretmenler çok 
çalışkandı. Kendimizi hep derse 
verirdik. Müfettişler gelir, çok sıkı 
denetimler yapardı; tutuma, saygıya 
ve hürmete çok önem verirlerdi. 
Çocuklar, defterlerinde bir-iki satır 
boş bıraktıklarında bizleri ikaz 
ederlerdi, öğrencilere tutumlu olmayı 
aşılamamızı isterlerdi. Derslere 
gelmeyen öğrencilerle özel olarak 
ilgilenirdik, tüm çocukların en iyi 
şekilde yetişmeleri için çabalardık. 

Mesleğinizi büyük bir aşkla 
yapmışsınız…
Evet… Ben üç türlü öğretmenlik 
yaptım. İlkokuldaki derslerim 
bittikten sonra erkek ve kız sanat 
enstitülerinde ikinci sınıflara 
matematik ve fizik dersi verirdim. 
Çünkü öğretmene çok ihtiyaç vardı. 
Hafta sonları da ilkokul çocuklarının 

28

1950’li yıllarda sınıf 
öğretmenliğine başlayan 
Neriman Tural,  
o yıllardaki eğitime  
dair görüşlerini şöyle 
ifade ediyor:  
“Öncelikle eğitime-
öğretime çok önem 
verilirdi. Zaten böyle 
kalkındık. O zamanki 
öğretmenler çok 
çalışkandı. Kendimizi hep 
derse verirdik. Müfettişler 
gelir, çok sıkı denetimler 
yapardı; tutuma, saygıya 
ve hürmete çok önem 
verirlerdi. Çocuklar, 
defterlerinde bir-iki satır 
boş bıraktıklarında bizleri 
ikaz ederlerdi, öğrencilere 
tutumlu olmayı 
aşılamamızı isterlerdi.”



imtihanlarda başarılı olması için özel 
ders verirdim. İşimi gerçekten çok 
severek yapardım ve çalışkanlığım 
sayesinde başarılı oldum. Bugün hâlâ 
öğrencilerim beni arar, hatırımı sorar, 
ziyaretime gelirler. 

Darüşşafaka Rezidansları’yla  
nasıl tanıştınız?
Kardeşim Orhan sayesinde…  
Orhan’ı ilkokulda ben mezun ettim. 
Malatya Lisesi’ni bitirdikten sonra 
iktisat fakültesini kazandı. Ben ve 
kardeşlerim babamız gibi memurduk. 
Ancak Orhan serbest çalışmayı 
seçti. Babamızı 1963’te, annemizi 
ise 1994’te kaybettik. Ancak annem 
yatalak hastaydı ve uzun yıllar 
anneme baktım. Annem hastayken, 
“Bakımevleri, huzurevleri açacağım.” 
derdim. Çünkü hasta bakmak çok zor. 
Ardından ağabeyimde (Nuri Tural) 
unutkanlık başladı. Kendisine yardımcı 
oluyordum ama artık benim gücümün 
dışına çıkıyordu. Bayramlarda 
kardeşlerim hep Malatya’ya, bizi 
görmeye gelirlerdi. Orhan bakmış ki; 
durum benim gücümün dışına çıkıyor, 
Darüşşafaka’yla görüşmeye başlamış. 
Darüşşafaka’nın İstanbul’daki tüm 
rezidanslarını dolaşmış. Kendisi 
Fenerbahçe’de oturduğu için de 
burayı tercih etmiş. Bir gün telefon 
etti, İstanbul’a geleceğimizi ve artık 
ağabeyime burada bakılacağını 
söyledi. Zannettim ki, burada özel bir 
hastaneye yatıracak. Ben de yanında 
yardımcı olacağım. Meğer, Orhan 
ikimiz için bağış yapıp, bizi buraya 
yerleştirmiş. 

Ne zaman Şenesenevler Rezidans’ta 
yaşamaya başladınız?
2013 yılında… Ağabeyim Nuri Tural, 
iki yıl burada kaldı. Odasından 
pek çıkmazdı, hastalığı ilerleyince 

özel bakıma geçti. Orada da altı ay 
kaldı, sonra sizlere ömür... Ondan 
sonra ben, tek kaldım, iyi ki diyorum 
kardeşim bu şekilde düşünmüş. 
Ben şimdi Malatya’da, bu şartlarda 
yapamazdım. 

Burada hayat nasıl geçiyor? 
Çok güzel, mutluyum. İyi ki gelmişim, 
çok memnunum. Ağabeyimi 
kaybettikten sonra tabii üzüldüm ama 
kendime meşguliyetler buldum. Örgü, 
nakış, dikiş yaparım. Arkadaşlar 
edindim. Pandemiden dolayı 
kardeşlerimi çok sık göremeyince 
arkadaşlar daha önem kazandı. 
Çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, 
sohbet ediyoruz. Kız kardeşime de 
“buraya gel” diyorum ama o daha 
çevreden kopamıyor. Herkese 
tavsiye ediyorum. Hatta Malatya’da 
bir hanım arkadaşım var; benim 
gibi evlenmemiş, anneye babaya 
bakmış. Hiç üzülme diyorum, 

böyle bir yer var. Bütün tanıdıklar 
geldiler, gördüler. İstanbul’a gelen 
talebelerim de çok beğendiler. 

Bir eğitimci olarak Darüşşafaka’nın 
çatısı altında bulunmak sizin için ne 
ifade ediyor?
Çok güzel bir duygu… Darüşşafakalı 
öğrenciler geldiğinde 60 sene 
öncesine gidiyorum. Onlara, “Beni 
gençleştirdiniz.” diyorum. Çok 
hoşuma gidiyor. Bazen diyorum 
ki öğretmenliğimde kardeşlerimi, 
akrabalarımı ve çevredekileri 
okutmuşum. Şimdi imkân olsa 
Darüşafaka’da da ders verirdim. Ben, 
liseyi bitirdim, ilkokul öğretmeni oldum. 
Üniversiteye gidemedim ama demek 
ki benim dileklerimi Allah, bu şekilde 
yerine getirdi. Hem çocuklar okuyor, 
onlar iyi bir şekilde yetişiyor hem de 
bizlere muntazam bir şekilde bakılıyor.
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Neriman Tural, kardeşi  
Orhan Tural ve yeğeniyle birlikte...



“YAŞAMIMIN 
EN OLUMLU KARARI”

bağışçılarımız
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GÖKŞİN SANAL: 



aşamının son 10 yılını Urla 
Rezidans’ta geçiren Gökşin 
Sanal, sahip olduğu her şeyi 
kendi emeğiyle var etmiş, 

kendi ayakları üzerinde durmuş bir 
kadın… Kandilli Kız Lisesi’nde yedi yıl 
yatılı okuyan Sanal, ardından Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin İngiliz Dil ve Edebiyatı 
Bölümü’nü bitiriyor. Üniversite eğitimi 
boyunca hep çalışıyor. Mezun 
olduktan sonra Ankara’da iş olanakları 
sınırlı olduğu için annesini de yanına 
alarak İstanbul’a geliyor ve İstanbul 
Sanayi Odası’nda çalışmaya başlıyor. 
Oradan emekli olduktan sonra da 
profesyonel çalışma hayatına devam 
eden Sanal, bir yandan da öğretmenlik 
tutkusunun peşinden giderek 
okutmanlık yapıyor ve özel dersler 
veriyor. 1983’te Teşvikiye’de çiçekçi 
dükkânı açıyor ve 18 yıl da burayı 
işletiyor. 48 yıllık çalışma hayatından 
sonra kendini emekli eden Sanal, 
sorularımızı yanıtladı.

Gökşin Hanım, sizi daha yakından 
tanıyabilir miyiz?
Zaman ne kadar çabuk geçiyor... 
Pek yakında 87 yaşımda olacağım. 
Darüşşafaka Urla Rezidans’a geleli de 
10 yıl oldu. Gerçekten inanılır gibi değil. 
Zamanın bu denli hızlı geçmesi, yaşlı 
insanlara mı özgü acaba? Kim bilir, 
belki de bir huzurevinde yaşamanın 
rahatlığı neden oluyor.

Ankara’da sevgi dolu bir ailenin 
üçüncü kız çocuğu olarak doğmuşum. 
Ne yazık ki yedi yaşımdayken 
babamı kaybettim. Annem için çok 
güç bir yaşam başlamış olmalıydı. 
2. Dünya Savaşı yıllarında erkeksiz 
kalan, üç çocuklu, ekmeğin fiyatını 

bile bilmeden çok rahat yaşamış 
bir kadın düşünün. Gözünün içine 
bakan, çok sevdiği eşinin acısı bir 
yana, evin geçimini kendi omuzlarında 
taşıyacak, çocuklarını koruyacak, 
eğitim-öğrenimlerini düşünecek, onlara 
hep mutluluk vermeye çalışacak, kendi 
deyimiyle “kan içecek, kızılcık şerbeti” 
diyecek... Böyle bir annenin kanatları 
altında büyüdüm ben.

İlkokula Ankara’da Bahçelievler 
İlkokulu’nda başlayıp Sarar 
İlkokulu’nda bitirdim. Babamın 
“Doktor, mühendis, avukat ne olurlarsa 
olsunlar ama önce, iyi insan olsunlar, 
bu yoktan var edilmiş topraklara 
layık vatandaş olsunlar.” dediğini hiç 
unutmayan annem, disiplinli yetişmem, 
iyi bir öğrenim görmem ve kendi 
ayaklarımın üstünde durmayı küçük 
yaşta öğrenmem için yatılı bir okula 
gitmemi planlıyordu. Belki de yetişme 
yıllarımda onu da kaybedersem, 
ablalarıma ya da akrabalarıma muhtaç 
kalmamdan korkuyordu. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın parasız yatılı sınavına 
girip kazandım ve İstanbul’a Kandilli 
Kız Lisesi’ne gönderildim. Yedi yıl 
yatılı okuduğum Kandilli Kız Lisesi’nin 
tüm yaşamımda çok olumlu etkilerini 
gördüm ve burası benim için ikinci bir 
yuva olmuştur. Oldukça katı bir disiplin 
altında, ancak çok iyi birer “öğretici” 
olan öğretmenlerimizin ellerinde 
yetiştik. Edebiyat, fen, yabancı dil, 
müzik, spor, resim dallarında çok 
başarılı öğrenciler yetiştiren Kandilli 
Kız Lisesi, gerçekten örnek bir okuldu. 
Bizlere Cumhuriyet ilkelerine bağlı 
kalmayı, Atatürk’ümüzü yaşam 
boyu sayıp sevmeyi daima aşılayan 
öğretmenlerimiz vardı. Dostluğu, 
arkadaşlığı, paylaşmanın zevkini orada 

Y
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“Burada eski hayat 
standartlarımızın  
üstünde olanaklar bulduk. 
Hangimizin evinde doktor, 
hemşire, hasta bakıcı, 
teknisyen 24 saat 
bizimle yaşıyordu?  
Yüzme havuzumuz  
olsa bile, donanımlı  
bir fizik tedavi  
merkezi var mıydı?”

TUGAY KORALAY NEZİH URLA
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Üniversite eğitiminiz sırasında hem 
okudunuz hem çalıştınız…
Evet, üniversite yıllarımdaki en 
uzun süren iş hayatım da İstatistik 
Genel Müdürlüğü Özel Kalemi’nde 
geçmiştir. Bir yandan da hafta sonları 
Bahçelievler İlkokulu’nda açılmış 
kursta İngilizce, Ankara Koleji’nde 
de lise öğrencilerine özel cebir dersi 
veriyordum. Üniversite bittikten 
sonra kendime bir yol çizmek için 
kolları sıvadım. Ankara’da özel 
sektör yok denecek kadar azdı. Bir 
devlet dairesinde çalışmayı ya da 
çok sevmeme rağmen öğretmen 
olmayı, ücret yetersizliği nedeniyle 
düşünmüyordum. İstanbul’da 
çalışmayı öngördüm. Ayrıca, lise 
arkadaşlarımın çoğu ve sevdiğim 
delikanlı oradaydı. 1958 yılında 
annemle beraber İstanbul’a geldik ve 
iş hayatımın gerçek koşusu böylece 

tattık. Hem birbirimize hem okulumuza 
gönülden bağlı kaldık.

Kandilli Kız Lisesi’nden  
sonra ne yaptınız?
Üniversiteyi Ankara’da annemin 
yanında okuyacaktım. Gönlümde 
yatan mimarlık ya da kimya 
mühendisliği fakülteleri o tarihte 
Ankara’da henüz açılmadığından, 
üstelik hem bir işte çalışıp hem 
okumam gerektiğinden bana bu 
olanağı verebilecek bir dal seçmek 
zorundaydım. Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin İngiliz Dil ve Edebiyatı 
Bölümü’nün sınavına girdim. 
Lisede İngilizce öğretmenimiz 
Belkıs Boyar, bize dört yıl 
boyunca sadece İngiliz Edebiyatı 
okuttuğundan, fakülteye haftada 
ancak üç gün gidebildiğim halde 
1957’de kolayca mezun oldum.   

başladı. Zorunlu olarak kısa dönem 
çalıştığım yerler bir yana, emekli 
olana dek en uzun yıllarım İstanbul 
Sanayi Odası Dış Münasebetler 
Şubesi ile Pazarlama Şubesi’nde 
(9,5 yıl) yönetici ve Yapı-Endüstri 
Merkezi’nde Merkez Müdürü (10 yıl) 
olarak geçti. Emekli olduktan sonra 
da üç yıl kadar Gorbon-Işıl Seramik’te 
Genel Koordinatör olarak görev 
aldım. Bütün bu görevlerimin yanı sıra 
öğretmenlik tutkum da ağır bastığı 
için Özel Galatasaray Mühendislik 
Fakültesi’nin akşam bölümünde 
İngilizce okutmanlığı yaptım ve 
zaman zaman özel dersler verdim. 
Ayrıca, sanat ve dekorasyon galerileri 
için profesyonelce organizasyon 
raporları hazırlayıp danışmanlıklarını 
da yaptım. Çalışmaya doyamamış 
olmalıyım ki 1983 yılında bir sanat 
galerisi açma hevesine kapılmışken, 
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istediğim salon kiralarının pahalılığı 
karşısında vazgeçip kendi çiçekçimin 
yüreklendirmesiyle hiç bilmediğim 
bir işe soyundum ve Teşvikiye’de bir 
çiçekçi dükkânı açtım. Bu iş, yıllarca 
üstlendiğim organizasyon işlerinde 
ve insan ilişkilerindeki deneyimim, 
en çok da sabrım sayesinde 18 
yıl başarıyla yürüdü. Ne yazık ki 
annemi 1977 yılında kaybetmiştim. 
Çoğu çift iş olmak üzere toplam 48 
yıllık çalışma hayatımın önemli bir 
kısmını göremedi, “kendi ayaklarımın 
üstünde durduğuma” tam anlamıyla 
tanık olamadı.

Peki İstanbul’a geliş nedenlerinizden 
biri olan delikanlı ne oldu?
Dört yıllık bir arkadaşlıktan sonra 1960 
yılında evlendik ama arkadaşlık ile 
evlilik bir değildi. Birbirimizi severek 
nasıl evlendiysek, 6 yıl sonunda da 
gene severek, tartışmasız kavgasız 
ayrıldık. “Biz böyle mi olacaktık?” 
dedik. Boşandıktan sonra onun 
vefatına kadar geçen 28 yıl içinde dost 
kalmayı başardık.  

Çalışma hayatını ne zaman bıraktınız?
Çalışma hayatımı 2001 yılında 
noktaladım. Ardından dostlarıma daha 
çok zaman ayırma, yurt içinde ve 
dışında daha çok seyahat etme olanağı 
buldum. Bir bakıma sorumluluktan 
kurtulmuş, özgür yaşamaya 
başlamıştım. Ancak, iki ablam ve 
çocukları bir yana, yapayalnızdım. 
Geleceğimi planlama zorunluluğunu 
duymaya başlamıştım. Hasta olsam ya 
da candan birine gereksinim duysam, 
kim yanımda sürekli olabilecekti? 
Evde benimle kalacak yabancı bir 
yardımcıya ne kadar güvenebilirdim?  
“Ah keşke çocuğun olsaydı” diyenler 
vardı. Hayır, çocuğum olsaydı bile, 
ona nasıl kıyabilirdim? 2003 yılında 

böyle düşündüğüm günlerden birinde, 
Darüşşafaka Yakacık Rezidans’a 
ilişkin bir röportaj gördüm. Amaçları 
ve hizmetleri çok ilgimi çekti. Tam 
istediğim gibi bir yerdi. Hemen 
gidip gezdim, gerekli bilgileri aldım. 
Bağışlayacağım mülk ya da para 
karşılığında yaşam boyu en iyi şekilde 
bakılacağımı ve ayrıca Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nda okuyan 
yüzlerce yetim ve öksüz çocuğun 
eğitimlerine katkıda bulunacağımı 
öğrenince hemen kararımı verdim. 
Ablalarım, yeğenlerim de bu kararıma 
çok olumlu baktılar. Bağış işlemleri 
için süreci başlattık. Sözleşmeyi 
imzalamadan birkaç gün önce 
dönemin Cemiyet Başkanı, “İsterseniz, 
3-4 gün Rezidansta konuğumuz 
olun, sözleşmeyi öyle imzalayın.” 
deyince sevinçle karşılayıp kalmaya 
gittim. İlk akşam çay salonunda 
tanıştığım bağışçı üyeler çok 
candan davranıyorlar, Rezidansı çok 
seveceğimi söylüyorlardı. Hiç kuşkum 
yoktu. Ayrıca onları da çok sevmiştim. 
Ancak, ben 67 yaşındaydım, onlar 
ise herhalde 80’li yaşlardaydılar. 
Hemen benimseyeceğime inandığım 
bu insanların yalnızlıkları, hastalıkları, 
ölümleri beni aşağıya çekebilirdi. 
Vazgeçmedim ama kararımı birkaç 
yıl sonrasına ertelediğimi Cemiyete 
bildirdim. Darüşşafaka Rezidansları 
ile yolum kesiştiği gibi bitmişti ama, 
hayallerimden silinmemişti.

Peki, Urla Rezidans’la yolunuz  
nasıl kesişti?
Tutku halinde sürdürdüğüm 
seyahatlerimin arasında hemen hemen 
her yıl Urla’ya gelip, ailelerimiz 92 yıl 
öncesinden beri dost oldukları için 
kardeş bildiğim Meral ve A. Nail Kubalı 
çiftine konuk oluyordum. 2008 yazında 
onlara geldiğim zaman, “Huzurevinde 

“Pandemi sürecinde 
önce kısa bir 
süre odalarımızda 
karantinada kaldık. 
Karantina bittiğinde, 
hemen hemen Gülhane 
Parkı kadar büyük 
olan bahçemize, 
restoranımıza, çay 
salonlarımıza, hobi 
atölyemize, oyun 
odamıza kavuştuk.  
Tabii, birbirimize 
mesafeli yaklaşım 
ve kapalı alanlarda 
maske takma 
kurallarına uymaya da 
özen gösterdik. Tüm 
personelin 15’er günlük 
vardiya usulüyle göreve 
gelmeleri ve çalışma 
sürelerinde Rezidansta 
yatılı kalmaları 
sağlandı. Böyle büyük 
bir titizlik ve el birliğiyle 
korunduk. 
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yaşama kararını hâlâ sürdürüyorsan, 
yeni bir haberimiz var sana: 
Darüşşafaka Cemiyeti, Urla’da şahane 
bir yerde rezidans açtı. İstersen gidip 
görelim.” dediler. Hemen gittik, her 
tarafını gezdik. Gerek konumu gerekse 
yapı itibarıyla çok çok beğendik. 
İstanbul’u, evimi, yakın akrabalarımı, 
dostlarımı çok sevsem bile yaşlarımız 
ilerledikçe birbirimize gitmemiz çok 
güçleşecekti. Yaşamımın geri kalan 
kısmını doğa ile baş başa ve huzur 
içinde geçirmem çok doğru bir karar 
olacaktı. Üstelik, Meral ile Nail çok 
yakınımda yaşıyorlardı. Hatta zamanı 
gelince onlar da Rezidansta kalmak 
istediklerini söylüyorlardı. İstanbul’a 
döner dönmez, Cemiyet Merkezi’ne 
gidip gerekli işlemleri tamamlayarak 
sözleşmemi gönül rahatlığıyla 
imzaladım. Ancak, üyesi olduğum 
dernek ve vakıflardaki görevlerim 
henüz bitmediğinden üç yıl kadar 
kendi evimde yaşamaya devam ettim. 
Geleceğimi güvence altına aldığım, en 
ufak bir sıkıntımda bana el uzatacak 
bir kurumun üyesi olduğum için çok 
mutluydum. Günün birinde çok yakın 
dostlarımdan biri “Neden hâlâ burada 
yaşıyorsun Allah aşkına? Oradaki 
konforu elin ayağın tutarken yaşa…” 
deyince düşündüm, taşındım ve göç 
zamanımın geldiğine ben de inandım. 
Evdeki eşyaları ihtiyaç sahiplerine 
dağıtarak, anahtarlarımı Cemiyet’e 
teslim edip 9 Aralık 2012’de Urla’daki 
yeni yuvama temelli geldim.

Buradaki hayatınıza dair neler  
söylemek istersiniz?
Darüşşafaka Rezidansları, 
alışageldiğimiz huzurevlerinden çok 
farklı. Bizleri mutlu edebilecek her 
şey düşünülmüş. Bence eski hayat 
standartlarımızın üstünde olanaklar 
bulduk. Hangimizin evinde doktor, 

hemşire, hastabakıcı, teknisyen vb. 
24 saat bizimle yaşıyordu? Yüzme 
havuzumuz olsa bile, donanımlı 
bir fizik tedavi merkezi var mıydı? 
Burada hiç mi kusur bulmuyoruz, 
bazı eksiklikleri hiç mi görmüyoruz? 
Yaşam boyu çevreme hoşgörü ile 
bakmaya alışık olduğum halde daha 
iyi bir düzeni ben de düşünüyorum. 
Ama iş hayatımda, aile ve arkadaşlık 
ilişkilerimde, hatta bir alışverişte 
daima elimde tuttuğum bir terazi 
vardır benim. “Beğendiklerim”i bir 
kefeye, “beğenmediklerim”i diğer 
kefeye koyar, hafif kalan kefedekileri 
hoşgörü ile karşılayıp düzelmelerini 
zamana bırakırım. Böyle bir 
değerlendirmeyi, burada da ilk 
günden beri yapmaktayım. Yemyeşil 
çok güzel bir doğanın ortasında 
yaşarken, spor yapma, eğlenme, 
hobilerime devam etme, yeni bir 
şeyler öğrenme, sağlığımı koruma, 
bol bol seyahate gitme olanaklarını 
kolayca buluyorum. Fizyoterapist 
yönetiminde haftada beş gün beden 
eğitimi yapıyoruz. Dilersek “fitness” 
aletlerinde çalışmamız da mümkün. 
Hobi atölyesinde resim, ebru, ev ve 
gemi maketi, cam-seramik-ahşap 
boyama, tezhip, takı tasarımı vb. 
çalışmaları bir öğretmen yardımıyla 
yürütebiliyoruz. Yemek pişirmeyi 
özleyenlerimiz için donanımlı bir hobi 
mutfağı, bahçemizin bir köşesinde 
üyelere ayrılmış hobi bahçesi, 
bilardo-pingpong odası, tavla ve 
iskambil için oyun odaları, açık ve 
kapalı yüzme havuzu, büyük çay 
salonlarımız var. Haftanın üç günü 
Urla merkezine, birer gün de İzmir’e, 
Urla İskelesi’ne ve her seferinde 
değişik bir AVM’ye götüren minibüs 
servisimiz olduğu gibi, Sosyal 
Servis’in düzenlediği etkinlikler 
de yaşantımızı renklendiriyor: Bir 

“Yemyeşil çok güzel 
bir doğanın ortasında 
yaşarken, spor yapma, 
eğlenme, hobilerime 
devam etme, yeni bir 
şeyler öğrenme, sağlığımı 
koruma, bol bol seyahate 
gitme olanaklarını kolayca 
buluyorum. Fizyoterapist 
yönetiminde haftada 
beş gün beden eğitim 
yapıyoruz. Dilersek ‘fitness’ 
aletlerinde kendimizin 
çalışması da mümkün. Hobi 
atölyesinde resim, ebru, 
ev ve gemi maketi, cam-
seramik-ahşap boyama, 
tezhip, takı tasarımı vb. 
çalışmaları bir öğretmen 
yardımıyla yürütebiliyoruz.”
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restorana yemeğe, konser, tiyatro, 
operaya, sanat sergilerine, müzelere 
götürülüyoruz. Rezidans içinde ise, 
canlı müzik eşliğinde toplantılar, 
konferans salonumuzda video 
sunumları ve konferanslar, Türk 
Sanat Müziği – ebru kursları, teke tek 
yaptığımız bilgisayar dersleri, tombala 
gecesi gibi etkinlikleri düzenliyorlar.  
Odalarımız muntazaman temizleniyor, 
çamaşırlarımız yıkanıp ütüleniyor, 
Sağlık Ünitesi ve Teknik Servis 
gecenin çok geç saatinde gerekse 
bile hemen yardımımıza koşuyor. 
Restoran çalışanları, her birimizin 
hangi yemeği nasıl sevdiğimizi 
hatırlarında tutacak kadar dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tüm görevlilerimiz 
son derece saygılı, sevecen, güler 
yüzlü, sabırlı ve hemen her konuda 
yardımcı... Bir bakıma kader 
yoldaşlığı yaptığımız, ailemizden 
uzaktayken kardeş bildiğimiz, 
yalnız olmadığımızı hissettiğimiz, 
sevinçlerimizi dertlerimizi 
paylaşabildiğimiz arkadaşlarımız 
var... Daha ne isteyebiliriz ki? Varsın, 
menüdeki 8-10 çeşit salatadan biri de 
ağız tadımıza uygun olmasın.   
Özetle, Urla Rezidans’ta 
“beğendiklerim” ağır basıyor.

Pandemi süreci nasıl geçti?
Tabii, sözünü ettiğim sosyal 
hizmetler, pandemi döneminde 
farklıydı, ki bunu da doğal karşıladık. 
Kısa bir süre odalarımızda 
karantinada kaldık. Karantina 
bittiğinde, hemen hemen Gülhane 
Parkı kadar büyük olan bahçemize, 
restoranımıza, çay salonlarımıza, 
hobi atölyemize, oyun odamıza 
kavuştuk. Tabii, birbirimize mesafeli 
yaklaşım ve kapalı alanlarda 
maske takma kurallarına uymaya 
da özen gösterdik. Başta Kurum 

Geriye dönüp baktığınızda  
Urla Rezidans’ta yaşama kararınızı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Rezidans için yaptığım bağışın, 
yaşamımın en olumlu kararı olduğuna 
inanıyorum. Önümdeki yılları, ruh ve 
beden sağlığımı koruyarak geçirebilme 
şansını burada yakaladım. Çok 
sevdiğim yeğenlerim gözümün içine 
baksalar bile onlara yük olma endişem 
yok. Ayrıca, bu bağışla annesi ya da 
babası hayatta olmayan yüzlerce 
yavrunun eğitimine destek olabildiğim 
için de mutluyum. Kendi çocuğumuz 
gibi benimsediğimiz öğrencilerin 
eğitim ve öğrenimini en üst düzeyde 
sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

Müdürümüz Neval Erkmen olmak 
üzere tüm çalışanlar sıkılmamamız 
için ellerinden geleni yaptılar. 
Örneğin, birkaç kez sahilde uygun 
bir yere topluca çay içmeye 
gittiğimizde, dezenfekte edilmiş 
bahçe koltuklarımız, semaverlerimiz, 
tabaklarımız, bardaklarımız, servis 
elemanlarımız, gözlemcilerimiz 
bizlerle birlikte götürülmüştü. 
Hastaneye ya da doktora gitmesi 
gerekenler ile bir gece dahi dışarıya 
çıkan üyelerimizin dönüşte 15 gün 
karantinada kalmaları öngörüldü. 
Bir süre tüm personelin 15’er günlük 
vardiya usulüyle göreve gelmeleri ve 
çalışma sürelerinde Rezidansta yatılı 
kalmaları sağlandı. Böyle büyük bir 
titizlik ve el birliğiyle korunduk. 
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“Rezidansta kaldığım 
zaman kendimi müthiş 
emniyette hissediyorum. 
Buraya gelmemin temel 
sebebi de bu. Şu an için 
elim, ayağım tutuyor 
veyahut her şeyimi 
yapıyorum fakat yarın  
öbür gün ne olacağımız 
belli değil. Darüşşafaka 
bana o güvenceyi verdi.”

BÖYLE BİR  
YERDE YAŞAMAK 
BÜYÜK NİMET

DEMET EYİ

HÜSEYİN ALSANCAK



elanik göçmeni bir ailenin 
çocuğu olarak 1936 yılında 
İstanbul’da dünyaya gelen 
Mustafa Coşkun Gürtan, 

Galatasaray Lisesi’nden sonra 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi’ni bitiriyor. 
Ardından hocasının talebiyle sigorta 
ve istatistik kürsüsü asistanlığına 
atanıyor. Çok kısa süre bu görevde 
kaldıktan sonra İngiltere’de işletme 
ihtisası yapan Gürtan, çalışma 
hayatına İstanbul Sanayi Odası’nın 
pazarlama bölümünde başlıyor. 
Bu sırada Sanayi Odası tarafından 
Çekoslovakya’ya görevli olarak 
gönderiliyor. Yurt dışındaki bu ilk iş 
tecrübesinden sonra Almanya’nın 
Stuttgart şehrinde bir ihracat 
firmasında altı sene müdür yardımcısı 
olarak görev yapıyor. Gerek yurt 
dışında gerekse yurt içinde pek 
çok firmada üst düzey yöneticilik 
yaptıktan sonra sigorta danışmanlığı 
ve acenteliğine başlayan Gürtan, 
Yakacık Rezidans’ta yaşamaya 
başlayana kadar da bu işi sürdürüyor. 
Gerçek bir İstanbul beyefendisi olan 
Coşkun Gürtan sorularımızı yanıtladı.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Biraz ailemden bahsedeyim; annem, 
babam Selanikli. İstanbul’a oradan 
gelmişler, burada evlenmişler. 
Annem Emine Gürtan, yüksekokulu 
bitirmiş, eski Türkçe ve Fransızca 
biliyor. Hatta ilk Meclis’te kısa bir 
süre kâtiplik yapmış. Babam Tacettin 
Gürtan ise İstanbul’da mobilya 
tüccarı... Mobilyacılığa Selanik’te 
başlamış, Sultanhamam’da en büyük 
mobilya mağazasını kurmuş. Ticaret 
Odası Meslek Heyet Başkanı ve 
Meclis Üyesi olmuş. İstanbul Ticaret 
Odası’na bağlı Esnaf Hastanesi 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış. 

Ben 1936’da Cağaloğlu’nda 
doğmuşum; tam köşedeki büyük 
köşkte. Daha sonra Laleli’ye 
geçmişiz. Laleli’de de Antalya 
Apartmanı’na taşınmışız, o 
zamanlara göre iyi bir apartman. Aynı 
apartmanda Halide Edip Adıvar da 
oturuyordu. Halide Edip, bizi çağırırdı, 
6-7 yaşındayız. Sualler sorar, anlatır, 
bizi bilgilendirirdi. Tabii, Adnan 
Adıvar da vardı. Hatta İsmet İnönü 
de birkaç defa Halide Edip Adıvar’a 
ziyarete gelmişti. İnönü’yü o zaman 
görmüştüm. 

İlkokuldan liseye kadar ikiz kardeşim 
Coşar’la birlikte Galatasaray 
Lisesi’nde yatılı okuduk ve 12. sınıfa 
kadar yan yana oturduk. O da 
eğitimine Almanya’da devam etti, 
mimar oldu. 

Biz, Ortaköy’de şimdi Galatasaray 
Üniversitesi’nin olduğu binada 
okuduk. O yılları hâlâ mutlulukla 
hatırlıyorum, çok güzel 
arkadaşlıklarımız vardı.  
Hiç kimse başkasının giydiğine, 
kılığına bakmazdı ya da ailesi  
zengin mi yoksa fakir mi diye 
ilgilenmezdi. İlk sınıftan beri 
Fransızca okuduk, hocalarımız  
hem Fransız hem de Türk’tü.

Boğaz’a nazır bir okul. Öyle bir yerde 
yetiştik. İlkokulda da kardeşimle 
beraber akordeon çalardım. Daha 
o yaşlarda konserler verirdik. Hatta 
Genco Erkal ile aynı sınıftaydık ve 
hâlâ görüşürüz. O da orkestramızda 
gitar çalardı. Erkal, ilkokulu bitirince 
Galatasaray’dan ayrıldı, Robert 
Koleji’ne geçti. Fakat arkadaşlığımız 
hep devam etti. 1956’da Galatasaray’ı 
bitirdim ve Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne 

gittim, iktisadi işletmeciliği bitirdim. 
1962’de İngiltere’ye gittim ve ihtisas 
yaptım. 

Çalışma hayatına nerede başladınız?
İstanbul Sanayi Odası’nda...  
Çekoslovakya’ya görevli olarak 
gittim. Döndükten sonra bir Türk 
firmasıyla anlaştım ve Almanya’da 
altı yıl genel müdür yardımcısı 
olarak çalıştım. Almancam 
yoktu, orada öğrendim. İthalat-
ihracat firmasıydı, buradaki bir 
fabrikayla bağlantılıydı. Tabii, 
Almanya bana büyük tecrübe 
oldu. Bu süreçte hem iş için hem 
de merakımdan İspanya hariç 
bütün Avrupa’yı dolaştım. En çok 
Viyana’yı beğendim, hayal gibi 
bir şehir, çok güzel hatıralarım 
var. Klasik müziği çok severim, 
dünyadaki bütün opera, bale ve 
konser performanslarını seyretmiş 
ve dinlemişimdir. İstanbul’da 
yaşadığımda da cuma günleri 
Atatürk Kültür Merkezi’ne giderdim. 
Almanya’dan döndükten sonra Koç 
firmasına ticaret müdürü olarak 
girdim ve üç sene çalıştım. Daha 
sonra Gebze’de Sümerbank’ın 
Almanlar ile beraber ortak bir firması 
vardı, oraya yine ticaret müdürü 
oldum. O arada da evlendim. 
Eşimle Ankara’da tanıştım, kardeşim 
evliydi; eşim de onların arkadaşıydı. 
Adı Nurşen’di. 1973’te evlendik ve 
kariyerime serbest meslekle devam 
etmeye başladım. Eşimin ağabeyi 
Ahmet Özköseoğlu sanayiciydi, 
imalat işine girdik ama muvaffak 
olamadık. Aslında bakarsanız; 
hayatım çok inişli-çıkışlı geçmiştir. 
Çok para kazandım da kaybettim 
de. Hayat; hep düz devam etmiyor. 
Biraz ihracat yaptık ama o da fazla 
yürümedi. Yaşar Holding’e girdim, 
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“Buraya gelmek yakışır mı?” 
tarzında yorumlar yaptı. Hatta 
Galatasaray’dan bir arkadaşım 
“Banyolu bir odam olsaydı, seni 
oraya göndermem ben bakardım.”  
bile dedi. Ancak yerleştikten sonra 
onlara buranın fotoğraflarını ve 
videolarını gönderdim. O zaman 
buranın nasıl bir yer olduğunu 
anlamaya başladılar. Pandemiden 
sonra ise hepsi “İyi ki Darüşşafaka’ya 
yerleşmişsin.” dedi. Evet, çok 
şükür maddi imkânlarım vardı ama 
hayatın ne olacağı belli değil. Ben 
eşime 10 sene baktım, iğnelerine 
kadar ben yapardım. Hasta bakmak 
kolay değil. Ben ne kimseye yük 
olmak isterim ne de onlar bana yük 
olsun. Buraya onun için geldim. Bir 
yakınımız burada kalıyordu. Onun 
sayesinde burada verilen hizmetleri 
ve imkânları zaten biliyorduk. Hatta 
eşim vefat ettikten sonra gelip 
gezmiştim. Ancak o zaman için 
erken bir karardı. 

Ben Galatasaray Spor Kulübü’nün 
üyesiyim. Aynı zamanda Galatasaray 
Yardımlaşma Derneği‘nin azasıyım. 
Onların da huzurevi vardır; ki güzel bir 
huzurevidir. Ancak burası gibi değil, 
burası çok başka bir yer. Şu bahçede 
oturmak bile büyük bir zenginlik. Her 
şeyimizle ilgileniyorlar. 

Buraya pandemi başlamadan iki 
hafta önce yerleştim. Ardından 
salgın patladı. 

Peki günleriniz nasıl geçiyor?
Öncelikle burada mutlu ve 
huzurluyum. Kitap okuyorum, 
internetle çok meşgulüm. Böyle bir 
yerde yaşamak büyük nimet. Odamın 
balkonu var, orada oturuyorum. 
Ben herkesle çok kolay arkadaşlık 

sonra ENKA’ya geçtim. Ardından 
AIG Sigorta Acentesi ve sigorta 
danışmanı olarak devam ettim. 
Amerika’nın en büyük sigorta 
şirketinin acentesi ve sigorta 
danışmanı olarak kendi işimi 
kurdum ve buraya gelinceye kadar 
da bu işimi sürdürdüm.

Eşinizi ne zaman kaybettiniz?
15 sene evvel. Kanser oldu, eşime 10 
sene baktım. 

Kızınız yurt dışında yaşıyor, değil mi?
Evet, kızım Ebru, Londra’da 
yaşıyor. Bir de torunum var. Kızım, 
Koç Lisesi’ni bitirdi. Amerika’da 
iktisat okuyordu ama annesi orada 
kalmasını istemediği için gidip aldı 
ve İstanbul’a getirdi. Kızım da Koç 
Üniversitesi’ne girdi. Bitirdikten sonra 
Finansbank’ta çalıştı. AIG Sigorta’ya 
girdi, finans işleri müdürü oldu. Sonra 
bir Amerikan Sigorta şirketinin genel 
müdürü oldu. Eskiden Ebru’ya, 
Coşkun Bey’in kızı derlerdi. Şimdi 
benim için “Ebru Hanım’ın babası” 
diyorlar. Boynuz kulağı geçer derler. 
Şimdi Londra’da kendi işini kurdu ve 
danışmanlık yapıyor. 

Peki, ileri yaşlarınız için Darüşşafaka 
Rezidansları’nı tercih etmenizin temel 
nedeni neydi?
Emniyet... Rezidansta kaldığım 
zaman kendimi müthiş emniyette 
hissediyorum. Buraya gelmemin 
temel sebebi de bu. Şu an elim, 
ayağım tutuyor veyahut her şeyimi 
yapıyorum fakat yarın öbür gün ne 
olacağımız belli değil. Darüşşafaka 
bana o güvenceyi verdi.

Rezidanslarda yaşamaya karar verme 
sürecini anlatır mısınız?
Açıkçası tamamen kendi kararım. 
Kardeşlerim hariç bazı arkadaşlarım, 
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“Burada mutlu ve
huzurluyum.  
Kitap okuyorum,
internetle çok  
meşgulüm. Böyle bir
yerde yaşamak  
büyük nimet.  
Odamın balkonu var, 
orada oturuyorum.
Ben herkesle çok  
kolay arkadaşlık
etmem ama burada 
arkadaşlarım oldu.”



etmem ama burada arkadaşlarım 
oldu; Galatasaray’dan Ahmet Baysal 
var. Sonra mobilyacılık yaptığı için 
babamı ve beni de gençliğimde 
tanıyan Ali Bey (Topuz), yine eşleri 
Galatasaray’da okumuş iki hanım var. 
Onlarla da müşterek dostluklar oluştu. 

Galatasaray’dan sınıf arkadaşım 
Doğan Hasol, “Geleceğin Geçmişini 
Yemişler” isimli kitabı göndermişti, şu 
an onu okuyorum. Doğan hem kendi 
hayatını hem meslek hayatını anlatmış 
kitapta… Okudukça kendi hayatımı 
da görüyorum. Bizler, Beyoğlu’nda 
büyüdük. İnci’ye gidip profiterol 
yerdik. Artık Beyoğlu’nda hiçbir şey 
kalmadı. Laleli, şimdilerde oturulacak 
bir muhit değil ama o zamanlar son 
derece nezih bir semtti.
Pandemide araba çok mühimmiş 
bunu anladım. Kız kardeşim ve 

ikizim Ulus’ta oturuyor, aracımla 
onlara ve diğer dostlara sık sık 
gittim. Biz Galatasaraylılar birbirimize 
çok bağlıyız. Galatasaray’da 12 sene 
okudum, 1943’te ilkokula gittim. O 
zamanlar karartmalar vardı, kara 
perdeler konurdu. Bazen alarm 
çalardı. Arkadaşlar çok mühimdi, 
mesela askerlik arkadaşlarım, iş 
muhitimden arkadaşlarım vardı. 
Hepsi gitti sadece Galatasaray’dan 
arkadaşlarım kaldı. Hâlâ görüşürüz, 
toplanırız.

Hayat felsefeniz neydi? 
Hayatta en mühim şey; sabırlı ve 
toleranslı olmak. Öyleyimdir. Bazen 
çok kızarım; “Şunu da söyleyeceğim, 
bunu da söyleyeceğim” derim. Bir-iki 
gün geçer, vazgeçerim, söylemem. 
Karşımdaki kişiyi kırmaktan çok 
çekinirim. Bunun faydasını da zararını 
da gördüm. İnsanlar suistimal 

edilebiliyor ama elimden geldiği 
kadar herkese yardım etmeye, iyilik 
yapmaya çalışmışımdır. Kendimi 
övmek gibi olmasın ama herkes 
bir İstanbul beyefendisi olduğumu 
söyler. Yaptığım hiçbir şeyden 
pişman değilim. İyi ki yapmışım 
diyorum. Hayata hep iyi tarafından 
bakmışımdır. Para kazandım, para 
kaybettim, neticede bu duruma 
geldim. Avrupa benim için çok 
iyi tecrübe oldu. Müşkülpesent 
değilimdir; harp çocuğuyuz. 
Galatasaray’da okuduk, önümüze 
ne konsa yerdik. Sonuçta hayat 
inişli çıkışlı bir yol, iyi tarafı ve üzücü 
yönleriyle de mutlu olmasını bildim. 
Hele bu yaşlarda en mühim şey 
ailem, Galatasaray Lisesi’nden 
arkadaşlarım, eşleri ve dostlarım. 
Onlarla beraber olmaktan mutlu 
oluyorum. İyi ki varlar. 
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stanbul’dan dört buçuk 
saatlik bir uçuşla, ki bu 
İstanbul’dan Avrupa’nın 
herhangi bir noktasına en 

uzun uçuşlardan biri, İspanya’nın 
başkenti Madrid’e ulaştık. Kuş misali, 
Akdeniz’in bir ucundan diğer ucuna 
uçtuk. Bu heyecan vericiydi. Güzel 
ve bakımlı tarihî binaları, kendine 
has yemek kültürü ve lezzetleri, 
sıcakkanlı insanları, canlı meydan 
ve sokakları, değerli sanat eserlerini 
barındıran müzeleriyle, bu “renkli” 
şehri beğendim.

İspanyollar canayakın insanlar… 
Kimi zaman yan masamızda 
oturanlar birden bizimle sohbet 
etmeye başladı ve bize tavsiyelerde 
bulundu, kimi zamansa yolda biz 
sormadan yol gösteren, yardım 
etmeye çalışan insanlar oldu. 
Tanıştığımız Valensiyalılar, özellikle 
ilkbaharı karşılamak için mart ayında 
düzenlenen Las Fallas adlı sokak 
festivali zamanında Valensiya’ya 
gitmemizi önerdi. Bunu da bir kenara 
not ettik ve haydi başlayalım  
Madrid’i anlatmaya…

Belki de Madrid’e gider gitmez ilk 
olarak soluğu şehir merkezindeki tarihî 

Plaza Mayor Meydanı’nda almalısınız. 
Dört bir yanınızı saran, beyaz panjurlu, 
kiremit rengi, altları kemerli güzel 
binalarıyla bu dikdörtgen meydanda 
Madrid’e geldiğinizi hissedeceksiniz.

İspanya Kralı III. Felipe 
döneminde inşa edilmiş olan bu kent 
meydanı, ilk olarak 1619 yılında, 399 
yıl önce açılmış. Çeşitli yangınlar 
geçiren yapı, 1790’da tekrar inşa 
edilmiş. Dört bir kenarında dizili 
dükkânlar, kafeler, restoranlar var. 
Ortada da III. Felipe’nin atlı bir 
heykeli bulunuyor… Kahve içmek 
için harika bir ortam. Canlı sokak 
heykelleri, size şov yapıyor, bahşiş 
istiyorlar. Hele bir de hava güneşli 
ve gökyüzü masmaviyse burası çok 
keyifli… Mavi ve kiremit rengi müthiş 
bir ikili oluşturuyor. Burada çekilen 
fotoğraflar da güzel çıkıyor tabii…

Plaza Mayor’a çok yakın olan, 
şehrin merkezi sayılan Puerta del 
Sol Meydanı’ndaki bir otelde kaldık 
ve çok merkezi olduğu için bu 
civarda konaklamayı size de tavsiye 
ederim. “Güneşin Kapısı” anlamına 
gelen Puerta del Sol, Madrid’in ana 
meydanı olduğu için gösteriler de 
burada yapılıyor. Yılbaşında halkın 

MADRİD, 
OLEY!
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kendinize veya sevdiklerinize İspanya 
hatırası rengârenk, güzel yelpazeler 
alabilirsiniz. Kullanılan malzemelere 
ve elle yapılıp yapılmadığına göre 
fiyatları değişiyor. Puerta del Sol’dan 
başlayarak Almudena Katedrali ve 
Kraliyet Sarayı’na kadar uzanan 
Calle Mayor boyunca bu tarihî ana 
caddede güzel bir yürüyüş yapabilir, 
hatıra eşyaları satın alabilirsiniz. 
Madrid’te yürüyerek ve metroyla 
gayet rahat dolaştık.

PEKİ YA YEMEKLER?
Puerta del Sol’da bulunan La 
Mallorquina isimli pastaneyi de 
tavsiye ediyorum. 1894’ten beri 

toplandığı yer de burası. Biz de Puerta 
del Sol’da sokak protestolarına denk 
geldik. Aldığımız bilgiye göre emekli 
maaşlarının düşüklüğü protesto 
ediliyordu. Herkesin düzgün biçimde 
gösterilere katılması dikkatimi çekti. 
Kavga, patırtı yoktu, medeni bir şekilde 
toplanmış kalabalık ve sessiz güç 
vardı. Puerta del Sol’da, Madrid’in 
sembolü olan “El Oso y El Madroño” 
adlı meşhur bir heykel var: ağaçtan 
çilek yiyen ayı heykeli…

Efsaneye göre, şehrin eski ismi, 
Latince ayılar diyarı anlamına gelen 
“Ursaria”ymış. Madrid civarındaki 
ormanlarda çok sayıda ayı yaşadığı 
ve bu ağaçlardan bulunduğu için, 
Ortaçağ’dan beri şehrin sembollerinin 
bunlar olduğu sanılıyor. 1967 yılında 
heykeltıraş Antonio Navarro Santa Fe 
tarafından yapılan bu heykel, bugün 
Apple Mağazası’nın önünde yer alıyor.

Ayrıca, meydanda Casa de 
Diego isimli güzel bir yelpaze 
dükkânı dikkatimi çekti. 1858 yılında 
kurulmuş bu tarihî dükkândan 

hizmet veriyormuş. Gittiğimiz her 
sefer çok kalabalıktı ve insanlar 
ayakta çöreklerini, sandviçlerini 
yiyor, kahvelerini içiyorlardı. 
Kahvaltı için de gidebilirsiniz. Ben 
“bamba” adlı kremalı bir çörek 
ve “napolitana de chocolate” adlı 
çörekten yedim, gayet lezzetliydi. 
Pastanenin sloganı ise, “Un día sin 
dulce, es un día malgastado.” Yani, 
“Tatlı yenmemiş bir gün, harcanmış 
bir gündür.”

Tatlı demişken, Madrid’te tatmanızı 
tavsiye edeceğim bir şey varsa o da: 
“Churros”. Sıcak çikolata sosuna 
batırılarak yenen, çok lezzetli bir 
hamur tatlısı… Daha kalın olanına 
ise “Porras” deniliyor. Tesadüfen 
karşımıza çıkan, Puerta del Sol 
yakınlarındaki tarihî Chocolatería San 
Ginés’de yemenizi öneriyorum.

1894’te kurulmuş bu kafenin 
çok tanınmış olduğunu içeri 
girince duvarlarda asılı olan 
meşhur kişilerin burada çekilmiş 
fotoğraflarından anladım.
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Madrid’te bu lezzeti tatmak için 
en doğru adres olsa gerek. Mermer 
masaları, aynaları, harıl harıl çalışan 
personeli, kalabalıklığıyla, bana 
İstanbul’daki tarihî pastaneleri hatırlattı, 
örneğin İnci Pastanesi’ni… 24 saat 
açıkmış. Bu arada, kahvaltıda churros 
yemek çok yaygın.

Madrid’te vitrinlerde peynir ve 
jambon başrolde. Domuz bacağından 
elde edilen jambon çok satılıyor 
ve yeniyor. Jambon ve peynir 
alabileceğiniz ve yiyebileceğiniz bir 
yer olan Museo del Jamon’un şehirde 
toplam beş şubesi var. 1978’den 
beri hizmet veren bu restoran ve 
şarküteriye siz de uğrayabilir, bira içip, 
tapas yiyebilirsiniz.

Madrid’te yeme alışkanlıklarıyla 
ilgili dikkatimi çeken bir şey, ayakta 
yeme âdeti oldu. Birçok restoranda, 
pastanede bunu gördük. İnsanlar 
ayakta bara, tezgâha dizilmiş 
atıştırıyor, bir şeyler içiyor, sohbet 
ediyorlardı. Nasıl yorulmuyorlar 
diye düşündüm, herhalde alışkanlık 
meselesi… Biz, yerken oturmaya 
alışmışız…

MERCADO DE SAN MIGUEL
Mercado de San Miguel işte bu ayakta 
yiyip içme kültürünün ve İspanya’ya, 
İspanyol mutfağına özgü lezzetleri 
tatma keyfinin en yüksek düzeyde 
yaşandığı, doruğa çıktığı, taçlandığı bir 
çekim noktası âdeta...

33 farklı tezgâhın bulunduğu, 
demirden yapılmış bu meşhur 
gastronomi pazarı, bence Madrid’te 
mutlaka gidilmesi gereken özel bir 
yer. 1916 yılında inşa edilen yapı, 
2009 yılında yenilenerek bugünkü 
haliyle açılmış.

eserlerinin bulunduğu müzede; 
Velázquez, Goya, Raphael, El Greco, 
Titian, Rembrandt, Bosch, Dürer ve 
Rubens gibi sanat tarihinin en ünlü 
ressamlarının başyapıtları sergileniyor.

1819 yılında Kraliyet Resim 
ve Heykel Müzesi olarak kurulan 
müzenin koleksiyonu büyük ölçüde, 
16. ve 17. yüzyıl kral ve kraliçelerinin 
beğenilerine dayanıyor. Kraliyet 
mensuplarının ressam tercihleri 
müzenin koleksiyonunu olduğu 
kadar sanat tarihini de şekillendirmiş. 
Müzede, İspanyol ressamlar 
tarafından yapılan ve İspanya’nın 
insanlarını, manzaralarını, tarihini 
yansıtan eserler var.

İspanyol Altın Çağı’nın en önemli 
sanatçısı olarak kabul edilen Diego 
Velázquez’in 1656 yılında yaptığı 
“Las Meninas” adlı ünlü tablosu da 
Prado Müzesi’nde. Dünya sanat 
tarihi kitaplarında mutlaka karşımıza 
çıkan bu gizemli eseri görmek 
heyecan vericiydi. Bu eserin en ilginç 
yanlarından biri, ressamın tabloya 
kendisini de beklenmedik bir şekilde 
eklemiş olması, ki o dönemde bu 
hiç de alışılmış bir şey değilmiş… 
Ressamın kendi konumunu ve Kraliyet 

Plaza Mayor’un hemen yanında 
yer alan bu popüler yemek yeri her 
zaman kalabalık… Herkes, ayakta 
istediği “tapa”ları tadıyor ve içki içiyor. 
Croquette, peynir ve zeytin çeşitleri, 
paella, balık ve farklı deniz ürünleri, 
tatlılar, meyveler, çerezler… Neler, 
neler var… İspanya’nın her yerinden 
ürünler geliyor. İçeride istediğiniz 
kadar tur atarak tüm bu değişik 
yiyecekleri inceleyebilir, azar azar alıp 
deneyebilirsiniz. Sangria, bira, şarap 
ve Aperol Spritz en çok içilen içkiler 
Tapas yemek için La Latina semtindeki 
restoranlara da gidebilirsiniz.

Burada gittiğimiz La Musa adlı 
restoranın yemekleri gerçekten çok 
başarılıydı, belki de gezimiz boyunca 
yediklerimiz arasında en iyileriydi, 
tavsiye ederim.

PRADO MÜZESİ
2019’da 200. yılını kutlamaya 
hazırlanan Prado Müzesi (Museo 
Nacional del Prado), İspanya’nın 
en önemli ulusal sanat müzesi 
olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 
dünyadaki en değerli Avrupa Sanatı 
koleksiyonlarından birine sahip. 12. 
yüzyıldan 19. yüzyıla kadarki dönemde 
yaşamış Avrupalı sanatçıların değerli 
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Müzesi’nin bugünkü binasında 
kurulması fikrini ortaya atan kişi olarak 
bilinen Kraliçe Queen Maria Isabel de 
Braganza’nınkiydi.

Müzenin hiçbir yerinde, flaşlı ya 
da flaşsız, telefon ya da makineyle 
fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor. 
Bununla ilgili girişteki görevli 
bana “sadece gözlerinizle” diye 
işaret yaptı. Ben de gözlerimi 
maksimum derecede kullanarak 
bu görüntüleri hafızama kazımak 
için uğraştım gezerken. Aslında 
sonradan düşündüm de, fotoğraf 
çekilmesine izin verilmemesinin bir 
nedeni resimlerin zarar görmesini 
engellemek, diğer bir nedeni de, bu 
resimlerin kopyalarının paylaşılarak 
herkese ulaşması ve aslında 
değerlerinin düşmesini önlemek 
olabilir. Ne de olsa, eğer biri bu 
resimleri görmek istiyorsa, Madrid’e 
Prado Müzesi’ne gelmeli, öyle değil 
mi? Bu da Prado Müzesi’nin değerini 
artıran bir şey. Günümüzde her 
şeyin fotoğrafı internet ve sosyal 
medyada çılgın bir hızla dolaşırken 
müzeyi ve eserlerini korumak 
için alınan bu önlem belki de çok 
akıllıca ve anlaşılır.

Ailesi’ne yakınlığını göstermesi 
bakımından ilginç bir örnek. İspanya 
Kralı IV. Felipe, Velázquez’i saray 
ressamı olarak görevlendirmiş ve 
yaşamı boyunca kendi portrelerini 
yaptırmış. Velázquez, saray 
protokol müdürlüğü de yapmış. 
IV. Felipe vefat ettiğinde İspanyol 
Kraliyet Koleksiyonu, Avrupa’nın en 
büyüğüymüş. Bu arada, Picasso 
1957’de “Las Meninas” tablosundan 
esinlenerek onu yeniden yorumladığı 
58 resim yapmış.

Müzede gördüğüm eserler 
arasında beni en çok etkileyenler, 
canlı gibi, hatta müzede Raphael’in 
tabloları için söylendiğini okuduğum 
“gerçekten daha gerçek” görünen 
portre resimleri oldu. Sanki o 
etkileyici bakışlarıyla tablodan 
çıkıp canlanıyorlar önlerinden her 
geçişinizde. Çok etkileyici… Tabii 
o dönemler fotoğraf olmadığı için 
soylular ressamlara portrelerini 
yaptırıyorlarmış. Zaten portre resmi, 
bir insanın nasıl göründüğünün 
yanı sıra kim olduğunu gösteren ve 
varlığını canlı bir şekilde hissettiren 
bir resim türü olarak tanımlanıyor. 
Bu portrelerden bir tanesi de, Prado 

GUERNİCA!
Prado Müzesi’nde tarihe yolculuk 
yaptıktan sonra bu kez daha yakın 
geçmişe, 20. yüzyıl sanat dünyasına 
dalış yapmak için Reina Sofia 
Müzesi’ne (Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia) gidebilirsiniz. 
21 binin üzerinde eserin bulunduğu 
İspanya’nın bu diğer önemli ulusal 
müzesi 1992’de açılmış. Fotoğraf 
gibi gerçekçi tablolardan sonra 
modernizm, postmodernizm, 
kübizm, sürrealizm gibi 20. yüzyıl 
akımlarının temsilcilerinin çok 
farklı, soyut resimlerini görmek 
sizi sanat tarihinde bir yolculuğa 
çıkaracak. Farklı dönemlerden 
eserleri peş peşe görmek gerçekten 
etkileyici bir deneyim… Pablo 
Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, 
Óscar Domínguez gibi çok ünlü 
ressamların ilham verici eserleri 
Reina Sofia Müzesi’nde.

Müzenin en ünlü eseri, 
Picasso’nun Guernica adlı duvar 
resmi. Picasso, Guernica’yı İspanya 
İç Savaşı yıllarında İspanyol 
Cumhuriyetçi Hükümeti’nin 
Paris’teki 1937 Dünya Fuarı’na 
(Exposition Internationale des 
Arts et Techniques dans la Vie 
Moderne) katılmak üzere sipariş 
etmesi üzerine 1937’de yapmış. 
Hükümet, İç Savaş’ın yarattığı 
acıları dünyaya göstermek ve 
uluslararası yardım toplamak 
amacıyla bir resim yapmasını 
istemiş. Picasso’nun eseri de 
bunu fazlasıyla yerine getirmiş. 
Picasso nasıl bir resim yapacağını 
düşünürken, İspanya İç Savaşı 
sırasında Franco’nun isteği 
üzerine Almanlar İspanya’nın Bask 
bölgesindeki Guernica kentinde 
halkı bombalayarak katliam 

gezi
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yapmış. Tüm dünyada yankı 
uyandıran ve tepki çeken bu olayın 
ardından Picasso gazetecilerin 
topladığı bilgi ve çektikleri 
fotoğraflardan yola çıkarak 3,50 
metreye 7,87 metre boyutlarındaki 
bu duvar resmini yaklaşık bir ayda 
tamamlamış. Bu katliamı kınamak 
amacıyla yaptığı resim, 20. yüzyılın 
en ünlü resimlerinden biri olmuş. 
Savaşa, otoriterleşmeye, baskıya 
karşı özgürlük mücadelesinin 
sembolüne dönüşmüş. Resmin 
Paris’te sergilenmesi sayesinde 
tüm dünya bu katliamı duymuş. 
Savaşın korkunç sonuçlarını 
ve acıyı hissetmiş. Picasso, 
Franco’nun yönetimi ele geçirmesi 
ve 2. Dünya Savaşı’nın başlaması 
nedeniyle 1939’da Guernica’yı 
New York’taki MoMA’ya vermiş 
ve demokratik bir rejim kurulana 
dek İspanya’ya dönmemesini 
istemiş. Ancak 1981’de İspanya’ya 
tekrar gelen resim, 1992’den beri 
Reina Sofia Müzesi’nde halkla 
buluşuyor…

Reina Sofia Müzesi’nde de 
Guernica’nın fotoğrafını çekmek 
yasaktı ancak görevli benim uzaktan 
telefonumla sadece bir fotoğraf 
çekmeme izin verdi. 

Bu arada müzeye akşam 19.00-
21.00 arası girişler ücretsiz olduğu için 
uzun kuyruklar oluşuyor. Pazar günü 
ise 13.30-19.00 arası ücretsizmiş. 
Aklınızda bulunsun.

Prado Müzesi ve Reina Sofia 
Müzesi’nin yakınındaki CaixaForum 
adlı müze ve kültür merkezinin 
dışındaki dikey bahçe de dikkatimi 
çekti. Patrick Blanc tarafından 
yapılan bu bahçede yaklaşık 250 

farklı bitki türü, toprak olmadan su ve 
minerallerle yetiştiriliyormuş.

Puerta del Sol’dan başlayarak 
Calle Mayor boyunca yürüyerek 
çok büyük ve etkileyici yapılar olan 
Almudena Katedrali ve Kraliyet 
Sarayı’na ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Madrid sokaklarında 
dolaşırken gözünüze ince haçlı kilise 
kuleleri takılacak, bu kuleler çok şık, 
güzel görüntüler oluşturuyor. Sanki 
mücevher gibi…

Cervantes Anıtı ile Don Kişot 
ve Sanço Panza heykellerini 
görmek içinse Plaza de España’ya 
gidebilirsiniz.

Opera Binası’nı görebilir, Retiro 
Parkı’nı ziyaret edebilirsiniz. Hepsi 
birbirine yakın, yürüme mesafesinde 
yerler. Güzel ve dinlendirici bir yer 

olan Retiro Parkı’nda pedicab ile tur 
atabilir ya da gölde mavi kayıklarla 
dolaşabilirsiniz. 19. yüzyıl sonuna dek 
İspanyol Kraliyeti’ne ait olan bu parkta 
gül bahçeleri de var. Yaklaşık 400 
yaşında olduğu düşünülen, Madrid’in 
en yaşlı ağacı da bu parktaymış.

Real Madrid’in oynadığı 
Santiago Bernabéu Stadyumu’nu 
ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Oraya 
gidemezseniz, Puerta del Sol’a çok 
yakın olan Real Madrid mağazasına 
da uğrayabilirsiniz. Mağazada 
çalışan personelle sohbetimiz 
sırasında Türk futbolu, futbolcuları 
hakkında bilgi sahibi olduklarını 
görünce şaşırdım. Türkiye’de 
oynayan İspanyolları da takip 
ediyorlardı. Darüşşafaka Basketbol 
Takımı’nı da biliyorlardı. Sporun, 
farklı ülkelerden insanları buluşturan 
bu özelliğini bir kez daha anladım, 
bunu çok seviyorum.

Türkçede bir şeye sevindiğimizde 
“Oley” deriz. Bu kelimenin kökeni 
İspanya’ya dayanıyor. Boğa 
güreşleri, flamenko dansları ve spor 
müsabakalarında coşkuyu, zaferi ifade 
etmek için söylenen “Olé” kelimesine. 
Bu kelimenin de muhtemelen 
merhaba anlamına gelen “Hola”dan 
türediğini okudum.

Madrid’e gidiyorsanız şöyle güçlü 
bir şekilde “Oley!” diyebilirsiniz.
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Eğitim hayatlarının her döneminde yanlarındayız.

Çocuklarımız okusun, Türkiye büyüsün diye.


