
1 
 

Değerli Darüşşafakalılar ve Darüşşafaka’ya gönül vermiş sayın konuklar, hoşgeldiniz! 

 

        Hepimizin de bildiği gibi Darüşşafaka’nın öyküsü 1863’te Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslâmiye’nin genç ve idealist yöneticilerinin bir okul açma kararını vermeleriyle başlar. 
Kapalıçarşı çıraklarının eğitimi için atılan o ilk adım kısa sürede farklı bir boyuta taşınmış ve 
bugüne kadar süren uzun soluklu bir eğitim emekçiliği dönemi başlamıştır. 

      Darüşşafaka kurulduğu günden itibaren halk okulu olma yolunda çaba harcamış, elitlerin 

eğitimi amacıyla açılan Galatasaray Sultanisi ile yine aynı dönemde kurulan Alman ekolü 

temsilcisi İstanbul Lisesi’ne alternatif oluşturmuş ilk Türk özel okuludur.   

      Bir dönem Darüşşafaka Lisesi müdürlüğünü de yapmış olan Bozkurt Güvenç, 

“Darüşşafaka’nın Türk kültür hayatındaki yeri nedir?” sorusunu şöyle 

yanıtlıyor:“Darüşşafaka ülkemiz için çok önemli bir eğitim ve kültür kurumudur. Büyük 

hizmetleri var. Sahip olduğu milli değerler çok önemli. Ülkemize bir Galatasaray kadar büyük 

hizmetleri geçmiştir. Bir dönem bütün mühendisler, telgrafçılar, Darüşşafaka’lıydı.”. 

         Güvenç’in bu yanıtı Darüşşafaka’nın telgrafçılık alanında ülkeye katkılarıyla 

açıklanmalıdır. Kırım Savaşı sırasında ülkemize giren telgraf, savaşan müttefiklerin 

haberleşmesine önemli katkı sağlamıştır. Telgrafın dünyaya yayılması ve öneminin gün 

geçtikçe artması üzerine önce Galatasaray Sultanisi’nde telgrafçılık dersleri konmak 

istenmiş; ancak okul yöneticilerinin bu fikre yanaşmaması üzerine telgraf memurlarını 

Darüşşafaka’nın yetiştirmesine karar verilmiştir. Ve 1880’de okulun son sınıfına telgrafçılıkla 

ilgili dersler konmuştur. Bu konuda 10.dönem Darüşşafaka mezunu tarihçi Osman Nuri Ergin 

“Darüşşafaka’nın en parlak safhası okulun Telgraf Fen Mektebi haline getirilmesidir.”der. Bu 

amaçla Fransa’da okutulan bir kısım Darüşşafakalının Türk kültürüne katkısı bu açıdan da 

çok önemlidir. Bu sınıfın ilk mezunlarından Telgraf Nezareti’ne girenler olmuş, hatta uzun 

yıllar mezunlar Telgraf Nezareti’nde çalışmayı tercih etmişlerdir.  Bu öğrencilerden bir kısmı 

daha sonra yine  Fransa’ya daha üst düzeyde eğitim almaları için gönderilmiş, bunlar 

arasında bulunan Salih Zeki, matematik konusundaki yeteneği ile geri döndüğünde ülke 

eğitimine çok önemli katkılar sağlamıştır. 

           1911’e gelindiğinde Darüşşafaka yöneticileri, okulda okuyanların toplumsal yaşamda 

ve kendi geleceklerini tayin konusunda başarılı olmalarını isterler. Bunun için okuldan hangi 

devrede ayrılırsa ayrılsın öğrencilerin aldıkları eğitimi bir belgeyle kanıtlayabilmeleri 

gerektiğini düşünürler. “Cycle” sisteminin uygulanmasına karar verilir. “Cycle sistemi” 

ülkemizde ilk kez bugünkü anlamda ilk, orta, lise şeklinde kademeli bir eğitim yaşamı sağlar. 

Bu yöntemde  öğrencilerin liseyi bitirmesi koşulu aranmaz, asıl amaç okuma- yazma 

öğrenmeleri ve okuldan aldığı eğitimle yaşamını sürdürebileceği bir alana yönlendirilmesidir. 
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Böylece lisede başarılı olamayacağı anlaşılan ve Dar’ül Fünun’a gidebilme olasılığı  

olmayanların  lise boyunca Darüşşafaka’da kalmaları koşul olmamış daha erken yaşta aldığı 

belge ile hem  eğitimini kanıtlama imkânı bulmuş hem de   mesleki ya da beceriye dayalı 

eğitim yaşını geçirmeden yaşamını yönlendirmesi de sağlanmış oluyordu.        

   1924’te Darüşşafaka tam devreli lise olarak kabul edilmiştir. Böylece mezunları da 

üniversitelere  sınavsız girme hakkı elde etmiştir.  

Bu dönemde okulda yalnızca fen sınıfları varmış, ilk edebiyat sınıfları 1931’ de açılmış, 1927 

yılında da programında bir düzenleme yaparak  “Muallim Sınıfı” yani “Öğretmen 

sınıfları”açılmış. 1930’da Maarif Vekâleti’nin yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği ile bu sınıf 

kapatılmış, ancak çok uzun süreli olmayan bu uygulamaya rağmen bu sınıfta okuyan ve  

1929’da mezun olan 14 öğrenci Anadolu’nun çeşitli illerine öğretmen olarak atanmıştır. 

        Darüşşafaka kurulduğu günden itibaren yabancı dil eğitimini önemsemiş, bu anlamda 

hep başarı göstermiştir. Programında iki yabancı dil okutmuş, 1924’te Fransızca’ya ağırlık 

verilmesi için İngilizce kaldırılmış ancak 1930’da yeniden programa alınmıştır. 1955 yılında 

ise okul, İngilizce eğitim veren kolej statüsünü kazanmış, fen dersleri İngilizce okutulmuştur.  

      Kurulduğu günlerde kızların okula alınabilmesi düşüncesi Cemiyetin ilk (madde 22) 

nizamname-sinde yer almıştır. Hatta okulun mimari projesi bile buna göre simetrik   olarak 

yapılandırılmıştır. Ancak uzun zaman gerçekleştirilemeyen kız-erkek karma eğitim hayali 

Darüşşafaka’da 1971 yılında hayata geçirilmiş ve   1979 yılında ilk kız mezunlar verilmiştir. 

           Darüşşafakalılar resim sanatında da önemli bir ekol oluşturmuşlardır. Osmanlı Eğitim 

Sistemi içinde bugün anladığımız anlamda resim sanatı ilk kez 18-19 yüzyıllarda modern 

anlamda açılan askeri okullarda ders olarak okutulmuştu. Mühendishane-i Bahri Hümayun ve 

Mühendishane-i Berri Hümayun’da teknik çizim dersleri konmuştu. Esas olarak bu derslerde 

amaç mühendislik çizimlerinin ve krokilerin yapılabilmesidir ancak burada resim eğitimi alan 

pek çok asker ressama da rastlanmaktadır. Burada dikkati çeken ders programına resim 

dersi alan ilk   sivil eğitim kurumunun  Darüşşafaka olmasıdır. Darüşşafaka’da yetişen bu 

ressamların genel olarak fotoğraftan resim yapma konusunda diğer ressamlardan ayrılan bir 

tarzlarının olduğu da konunun uzmanlarınca belirtilmektedir.” Darüşşafakalı 

ressamlar”,“Primitifler” ya da “Foto Yorumcular” gibi isimlerle anılan ressamların bol miktarda 

resim yaptıkları da anlaşılmaktadır. Genel olarak Yıldız Sarayı, Sarayın Bahçeleri 

resmedilmiş, tuval üzerine yağlı boya çalışılmıştır. Resimlerde belirgin bir üslûp birliği olduğu 

da görülmektedir. Adı geçen ressamların 19. yüzyıl sanat ortamı  açısından önemli bir yere 

sahip oldukları da kaydedilmektedir. Büyük çoğunluğunun Darüşşafaka mezunu olduğu 

anlaşılan sanatçıların yeni öğrendikleri perspektif, ışık-gölge gibi yenilikleri öncelikle 
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manzaralarda ve mimari ağırlıklı resimlerde denedikleri ve bunu yaparken de fotoğraftan 

yararlandıkları görülmektedir. Salih Molla Âşkî, Fahri Kaptan, Vidinli Osman Nuri , Ahmet 

Ragıp, Hüseyin, Mustafa, Şamlı Ahmet Ziya gibi isimler bu ekolün temsilcileri olarak örnek 

verilebilir. 

     Darüşşafakalılar eğitim öğretim hayatına çıkardıkları telif eserler, dergiler, çevirilerle de 

katkı sağlamışlardır.  

        Mebahis-i İlmiye dergisi dönemin matematik bilimine katkıları olan önemli bir yayındır. 

Bu dergi yayın hayatında olduğu yaklaşık 2 yıl süresince (1867-1869) takip edilen ve 

dönemin aydınlarınca önemsenen bir bilim dergisi olmuştur. Derginin yayımlanmasındaki 

temel amaçlardan biride ülkenin kalkınması için gerekli bilgi ve beceriyi geliştirmektir. Bu 

dergi dışında Cemiyet-i Tedrisiye İslâmiye kurucuları ve üyeleri ile Darüşşafakalı hocaların 

bizzat yazdıkları ya da çevirdikleri başlangıçta sadece Darüşşafakalı öğrencilerin 

yararlanması için yazılan sonradan tüm ülke genelinde kullanma arzusu gösterenlerin 

kullanımına da sunulan telif ve çeviri eserlerde yazılmıştır.  

       Bu eserler öncelikle cemiyete gelir sağlaması ve Darüşşafakalı öğrencilerin yararlanması 

amacıyla yazılmışken öte yandan uzun yıllar Türk eğitim hayatına katkı sağlamışlardır.        

                Darüşşafaka’nın hem eğitim yaşamına hem de toplumsal yaşama katkılarından biri 

de yetiştirdiği önemli şahsiyetlerdir. Bilim, sanat, tiyatro, edebiyat gibi alanlardaki faaliyetleri 

ile iz bırakmış pek çok şahsiyetin en önde gelenlerinden   bahsetmek gerekir: 

       Salih Zeki; ilköğrenimde uslu bir çocuk olmadığı için öğretmeni tarafından okuldan 

alınması istenen, ardından girdiği Darüşşafaka’daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 

1882’de okulu birincilikle bitiren matematikçi.                

Reşat Aysu; Müzisyen, Darüşşafaka’da uzun yıllar eğitim vermiş olan  Ahmet Irsoy 

tarafından temel müzik  alanında eğitilmiş,  yalnızca Türk Sanat Müziği değil, Çigan Müziği , 

Batı Müziği, Senfoni müziği  alanlarında da çalışmış, keman sanatçısı.  

         Belediyeci, tarihçi, yazar , Osman Nuri; Kafkasyalı gazeteci, yazar, devrimci Ömer Faik 

Numanza-de, şair ve yazar Ahmet Rasim,  yazar  Aziz Nesin ,  tiyatro sanatçıları İhsan 

Devrim ve  Tolga Aşkıner, sosyolog Mehmet İzzet,  maliyeci Hasan Ferit, eğitimci ve 

pedagog Ali Kami Akyüz, işadamı Coşkun Ulusoy, gazeteci Yalçın Pekşen, Erol Amaç, şair 

İsmail Safa, Melih Ilgaz, karikatürist Tekin Aral, sporcu Yalçın Granit, müzisyen Çetin Alp, 

ressam Mahmut Cûda, edebiyat eleştirmeni Berna Moran  Darüşşafaka’da yetişen, 

kurumuna ve ülkesine hizmet eden büyük isimlerdir. 
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           Zaman zaman yaşanan doğal afetler ve özel durumlarda okulun genel kabul 

şartlarının dışında da öğrenci kabul edilerek sosyal sorumluluk gösterilmiştir. (93 Harbi 

mağdurlarının okulda misafir edilmesi ve uygun öğrencilerin okula kayıt edilmesi, 1939 

Erzincan depremi, 1971 Bingöl depremi, 1999 Marmara depremi mağduru çocukların okula 

alınması ayrıca şehit asker ve polis çocuklarının alınması ve son olarakda 2009’da kan 

davası sonucu mağdur olan Mardinli çocukların okula kabulü gibi.) 

       147. yılında çatısı altında buluştuğumuz bu köklü kurumun gelecek yıllarda da pek çok 

başarıya imza atacağına yürekten inanıyoruz.  

147. yılımız kutlu olsun! Saygılarımla. 


