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Ü lkemizde eğitimde sivil toplumun ön-
cüsü Darüşşafaka’nın bir buçuk asrı 
aşan tarihini güncelleyen elinizdeki 
kitabın hazırlığı ve basımı bir hayli 

zaman aldı. Editörlerin yanında ailemizin değerli 
üyeleri de tarihe ışık tutan bulgularıyla, yuvala-
rında geçirdikleri yaşamlarından kesitler aktara-
rak kitabın gecikme ile basılmasını haklı göstere-
cek zengin bir içerik kazanmasını sağladılar. 

Kitabımızı yayına hazırlayan Mehmet Altun’a, 
Yönetim Kurulu Başkanları haleflerim Talha 
Çamaş ve M. Tayfun Öktem kardeşlerime, sü-
recin kesintiye uğramadan hedefine ulaşmasına 
eksilmeyen heyecanı ve çabalarıyla katkı veren, 
emeği geçen kardeşlerime, dostlarımıza, pay-
daşlarımıza candan teşekkür ederim.

Darüşşafaka deyince akla hemen babası ya da 
annesi hayatta olmayan, sosyoekonomik açıdan 
dezavantajlı çocuklara sağladığı eğitimde fırsat 
eşitliği üzerine kurulu misyonu ve nitelikli eği-
timle değişen yaşamlar gelir.

Darüşşafaka, 157 yıl boyunca işte bu misyonunu 
kesintisiz sürdürmesiyle, bugün ulusal ve kü-
resel düzeyde yaşamın her alanında amaçlanan 
sürdürülebilirliliğin yaşayan anıtı oldu. Kitapla 
aktarılan tarihsel akış içinde yer alan inisiyatif-
lere, öykülere ve dış çevre koşullarına baktığı-
mızda, sürdürülebilirliliğin gerisinde bugün de 
geçerliliğini koruyan Darüşşafaka’nın DNA’sını 
görmek mümkün.

Peki, bu DNA nasıl bir genetik yapıdan oluşu-
yor? Birlikte bakalım. Darüşşafaka’yı kamuoyu 
önderleri kurdu, zaman içinde geliştirdi, birey-
leriyle, kurumlarıyla geniş kamuoyunun maddi 
ve manevi desteği ayakta tuttu.

Yusuf Ziya Paşa ve arkadaşlarının kurduğu 
Darüşşafaka’nın uzun yolculuğunda devletin ve 
iş hayatının tepelerinde görev alanlar, sanat ve 
bilim dünyasının temsilcileri, yönetici, öğret-
men ve iletişimci olarak kurumun yaşaması ve 
gelişmesi için birikimlerini aktardılar. Bugün 
de aynı çevreler Cemiyet üyesi, Yönetim Kuru-
lu üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak 
katkılarını sürdürüyorlar. Bu katkılarla yaratılan 
kurumsal itibar ve güven, Darüşşafaka’nın değiş-
meyen misyonuna inanan geniş halk kitlelerinin 
maddi ve manevi desteğini beraberinde getirdi. 
Aralarında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile kız 
kardeşi Makbule Atadan’ın ve edebiyat dünya-
mızın ünlü ismi Sait Faik’in de bulunduğu geniş 
halk kitlelerinin verdiği destek 2007 yılından iti-
baren ivme kazanmış, bugün itibarıyla bireysel 
bağışçıların sayısı yüz bini aşmıştır.

Günümüzde şirketler dünyasının geliştirdiği 
sosyal sorumluluk projeleri bağlamında Türkiye 
İş Bankası, Doğuş, TÜYAP, Tekfen, Garanti Ban-
kası gibi ulusal kurumlar ile JP Morgan Chase, 
Procter Gamble, HSBC gibi uluslararası kurum-
lar başta olmak üzere bu çevrelerden de aldığı 
desteğin bireysel bağışlar gibi artması, sürdü-
rülebilirliliğin geleceğe taşınması konusundaki 
inancımızı güçlendiriyor.

Darüşşafaka, kucak açtığı çocukların hayatlarını 
değiştirecek akademik, kişisel ve sosyal donanı-
mı kazandırırken onlardan hiçbir karşılık bek-
lemiyor. Yalnızca okulda ve sonrasında başarılı 
olmalarını bekliyor. Karşılık beklememekle be-
raber onlara kardeşlik, yardımlaşma, sorumlu-
luk ve vefa duygularıyla birlikte ulusal değerle-
rin ve evrensel değerlerin özümsenmesi üzerine 
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kurulu bir değerler sistemi kazandırıyor. İşte 
o değerler sistemi, mezun olsun olmasın yolu 
Darüşşafaka’dan geçenlerde, hayata tutunduk-
tan sonra yuvalarına maddi ve manevi destek 
sağlama sorumluluğu bilincini oluşturuyor.

Darüşşafakalılar sürdürülebilirlilik adına gönül-
lü olarak Cemiyet yönetiminde ve denetimin-
de, Yüksek Danışma Kurulu’nda görev alıyorlar, 
imkânları ölçüsünde bağış yapıyorlar. Yirmin-
ci yüzyılın başlarında okulun dönemin Maarif 
Vekaleti’nden geri alınmasında, 1955’te İngilizce 
eğitimine geçilmesinde ve 2007’de Darüşşafaka 
Yeniden Hareketi ile bir dizi yapısal değişime gi-
dilmesinde olduğu gibi Darüşşafakalılar gerekti-
ğinde, yönetimine esas olan demokratik kuralla-
ra bağlı kalarak radikal eylemler de sergilemiştir.

Nesilden nesile aktarılan bu görev bilinci, 
Darüşşafaka’nın “Bitmeyen Hikâye”sinin teme-
lini oluşturuyor. Darüşşafaka’yı sivil toplumdaki 
benzerlerinden farklı kılan bir özelliği de, kendi 
değerler sistemi içinde önemli bir yeri olan vefa 
duygusu çerçevesinde eğitime destek olan bağış-
çılarına ileri yaşlarında ihtiyaç duydukları hu-
zurlu yaşamı ve bakımı sağlayan rezidans siste-
mini kurmuş olmasıdır. Kuruluşundan bu yana 
sözünü ettiğim değerler sistemi üzerinde yükse-
len geleneklerini korurken Darüşşafaka’nın çağ-
daşlığı gözeten bir değişim anlayışını sahiplen-
mesi, DNA’sının bir başka ögesini oluşturuyor. 
Kuruluş yıllarında telgrafçı yetiştiren bir okul 
olarak örgütlenmesi, Cumhuriyet’in ilk yılların-
da öğretmen yetiştirmesi, 1955 yılında kolej eği-
timine geçilmesi, 1971 yılından itibaren kız öğ-
rencilerin de kabul edilmesi, daha fazla öğrenci 
okutma kapasitesini yaratmak üzere 1994 yılında 
Fatih Çarşamba’daki tarihi yerleşkesinden mo-
dern Maslak yerleşkesine taşınması, 1997 yılın-
dan itibaren bağışçılarıyla bütünleşmesini sağ-
layan rezidans modelini hayata geçirmesi, 2007 
yılından itibaren başlatılan mali konsolidasyon, 
kurumsallaşma hamlesi, kamuoyuna dönük yo-
ğun tanıtım, Türkiye İş Bankası ile başlatılan 
“81 İlden 81 Öğrenci” projesi çerçevesinde Ana-
dolu Açılımı adı altında eğitimde fırsat eşitliğinin 
yurt sathına yayılması, kadının toplumda ve aile 
içindeki yeni rolü dikkate alınarak annesi vefat 
etmiş çocukların da Darüşşafaka’da okumaları-
na imkân tanınması, çağın ve laik Cumhuriyet’in 
değerlerine uyum sağlamak amacıyla öğrenci 

kabulünde aranan Türk-İslam çocukları nite-
liğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
değiştirilmesi, bugün de öğrencilere 21. yüzyıl 
becerilerinin kazandırılmasını ve dijital çağa 
uyumu hedefleyen çabalar, uzun tarihi boyun-
ca yaşadığı değişimlerin satırbaşları. Kendi pa-
yıma 157 yıllık Darüşşafaka tarihinin 64 yılında 
var olmaktan gurur duyuyorum. Kolej eğitimi-
nin başladığı 1955 yılında Darüşşafaka’ya adım 
attım. Yuvamda kazandığım donanımla kamuda 
maliye müfettişliği yaptım, Merkez Bankası’nda 
değişik kademelerde görev aldım, uluslararası 
finans alanında uzmanlık kazandım, başkan ve-
killiği görevini üstlendim. ABD’de ekonomi ala-
nında yüksek lisans yaptım, özel sektörün önde 
gelen gruplarında yönetim kurulu başkanlıkları 
ve üyeliklerinde bulundum, bağımsız danışman 
olarak çalıştım. Bitmeyen Hikâyemizin bir tem-
silcisi olarak da 1989 yılından bu yana Cemiyet 
üyesiyim. Öğrenci olarak İngilizce eğitime geçi-
şin ilk sınıfı içinde yer aldım. Maslak yerleşke-
sine geçiş sürecinde Yönetim Kurulu üyesiydim. 
Darüşşafaka Yeniden Hareketi’nin tetiklediği 
demokratik devrimin içinde oldum, sonrasında 
başlayan değişim projelerinde Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı ola-
rak yer aldım.

Özel hayatımda, iş hayatımda Darüşşafaka kim-
liğim hep önde oldu. Kariyerim boyunca kurdu-
ğum dostluklar, birçok yerde bireysel ve kurum-
sal bazda Darüşşafaka dostluğuna ve desteğine 
dönüştü. Yaşadığımız günlerde Darüşşafaka’nın 
tavan yapan itibarı ve kamuoyundan gördü-
ğü destek bizlere ve bizden sonra Bitmeyen 
Hikâye’yi sürdürecek olanlara yeni sorumluluk-
lar getiriyor. O da, eğitimde fırsat eşitliğine ni-
telik ve nicelik yönleriyle derinlik kazandırmak. 
Teknoloji devriminin gerekli kıldığı becerileri 
çocuklarımıza kazandırma yolunda yapılan ça-
lışmalara ivme kazandırarak nitelikli eğitimde 
çıtayı yukarı çekmek, nicelik yanında da daha 
çok çocuğa dokunacak, öğrenci kapasitemizi ge-
nişletecek projeler geliştirmek.

Nice yıllara Darüşşafaka!..

Zekeriya Yıldırım (DŞ’62)
Yönetim Kurulu Eski Başkanı
(2007-2013)
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G ünümüzde olduğu gibi geçmişte 
de eğitim, insanlar arasında hep 
en önemli eşitleyici unsurdu. Tarih 
boyunca bu topraklar, toplumun 

en yoksul kesiminden gelip de yaşamı eğitim-
le değişmiş sayısız öyküye ev sahipliği yaptı ve 
yapmaya devam ediyor.

İşte Darüşşafaka, 1863 yılından bu yana tam da 
bunu gerçekleştiriyor. Bir bakıma eğitimin in-
sanları eşitleyici yönüne bir model oluşturuyor 
ve de 157 yıldır hiç durmadan eğitimle değişen 
yaşam öyküleri yazıyor.

Elbette bilemeyiz, Darüşşafaka olmasaydı, 
Salih Zeki’nin yeteneğinin yoksulluğa yenilip 
yenilmeyeceğini ya da “Darüşşafaka olma-
saydı, belki okuryazar bile olamazdım, şimdi 
yoktum,” diyen Aziz Nesin’in, okuryazar bile 
olup olmayacağını… Ama onların ve daha ni-
cesinin yaşamını değiştiren, onları toplumun 
en yoksul kesiminden alıp, isimlerini tarihe 
yazdıran unsurun eğitim olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

“Darüşşafaka Tarihine Bir Yolculuk” ismini 
verdiğimiz bu kitapla amacımız; 157 yıllık eği-
tim geleneğine sahip Darüşşafaka’nın tarihine 
doğru bir yolculuğa çıkmak ve ülkenin eğitim 
tarihine ışık tutmaktı. 

Sizlerle buluşturduğumuz bu kitap, uzun süre-
li  bir emeğin ürünü… Bir kitap fikri, ilk olarak 
2013 yılında Cemiyetimizin 150. kuruluş yılında 

ortaya atıldı ve 2016 yılında hayata geçirildi. O 
tarihten bu yana hem Osmanlı hem Cumhuri-
yet Dönemi arşivlerinde hem de Darüşşafaka 
Müzesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. 
Bu kapsamda yüzlerce bilgi, belge, fotoğraf 
incelendi. Farklı yıllarda Darüşşafaka’da eği-
tim almış Darüşşafakalılarla söyleşiler yapıldı 
ve onların tanıklığıyla Darüşşafaka’nın farklı 
dönemlerdeki atmosferinin teneffüs edilmesi 
hedeflendi.

Tabii, Darüşşafaka’da yaşanan pek çok olayı, 
alınan kararı, verilen eğitimi, ülkede yaşanan-
lardan soyutlamak mümkün olamazdı. Bu ne-
denle Darüşşafaka’daki gelişmeler ele alınma-
dan önce ülkede o yıllarda neler yaşandığına 
da bakıldı ve Darüşşafaka’nın kaderi ile ülke-
nin kaderi arasındaki paralellik bir kez daha 
görüldü.

Bu kitabı okurken Darüşşafaka’nın eğitimle 
mucizeler yaratırken, aynı zamanda mucizeler 
yaşamış bir kurum olduğunu da göreceksiniz. 
Bunlardan biri de 1918 yılının Haziran ayında 
İstanbul’da yaşanan büyük yangın felaketiydi. 
31 Mayıs gecesi başlayan ve tarihe “Büyük Ci-
bali Yangını” olarak geçen bu felakette yakla-
şık 7.500 bina kül oldu. Karagümrük’ten Haliç 
kıyısına ve hatta Cerrahpaşa yakınlarına kadar 
sıçrayan yangın ancak üç gün sonra söndürüle-
bildi. Yangının ilk çıkış yeri ise Darüşşafaka’nın 
çok yakınlarıydı. Darüşşafaka’nın ana binası 
ise “mucizevi” bir şekilde o bölgede yangından 
etkilenmeyen tek bina olmuştu.

SUNUŞ
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1863’ten beri dünya çılgın bir hızla değişti ve 
değişmeye devam ediyor. Bu hızlı değişim-
den ülkemiz de payına düşeni fazlasıyla aldı. 
Darüşşafaka’da da çok şey değişti: Osmanlıca-
dan Türkçe eğitime, Fransızca ağırlıklı yabancı 
dil eğitiminden İngilizceye geçti. 100 yıl erkek 
okulu olduktan sonra kız çocuklarına da kapı-
larını açtı. 120 yıl boyunca eğitim verdiği tarihi 
binasından Maslak’ta daha modern yeni kam-
püsüne taşındı. Babası hayatta olmayan çocuk-
ların yanı sıra annesi hayatta olmayan çocukla-
rın da şefkatli yuvası oldu.

Ama hiç değişmeyen gelenekler ve değerler de 
vardı: Mesela; eğitimde fırsat eşitliği misyo-
nundan ve nitelikli eğitimden asla taviz ver-
medi. Koridorlarında ne ders zili ne öğrenci-
lerin koşturması eksildi. Çatısının altında hep 
çocuklar uyudu, uyandı, mutfağında kocaman 
tencerelerde yemekler pişti, herkese eşit pay-
laştırıldı. Her çarşamba küçükler velileriyle 

kavuşmak için bekledi, büyükler çarşı iznine 
çıktı. Her cuma “evciler” valizleriyle evlerine 
giderken “daimiler” biraz buruk onları uğur-
lardı. Ağabeylik-ablalık, kardeşlik bağları ne-
silden nesle aktarıldı. Öğrencileri, mezunları, 
bağışçıları, velileri, çalışanları ve gönüllüleriyle 
hep kocaman bir aile oldu.

Ve yine 1863 yılından bugüne değişmeyen ba-
ğışçılık geleneği…

Darüşşafaka’ya ilişkin belleklerimizi tazeleye-
ceğine ve yeni bilgiler ekleyeceğine inandığı-
mız bu kitabı keyifle okumanızı dilerim.

Hep var ol, Darüşşafaka!..

M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Eski Başkanı
(2013-2019)
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ÖNSÖZ

T ürkiye Maarif Tarihi adlı ese-
rinde kendisinin de yetiştiği 
Darüşşafaka’ya bir başlık açan 
Osman Ergin, bu okulu, Türk eğitim 

tarihinde çığır sayarak temelindeki çıraklık 
eğitimini vurgular.

Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) Fermanlarıy-
la öngörülen yeniliklere Osmanlı uyruğu gay-
rimüslimlerin ilgi göstermesi, kilise ve cema-
atlerin görkemli okul binaları yaparak çağdaş 
eğitime yönelmeleri, buralarda yetişenlerin 
ticaret yaşamında, banka ve sermaye alan-
larındaki başarıları, Türk devlet adamlarını 
“Bir şeyler yapmalı!” düşüncesine yöneltmiş-
tir. 1859’da Mülkiye Mektebi’nin açılması, bu 
okulda Bâbiâli’de görevli kâtip adaylarına da 
sabah dersleri verilmesi, bir bakıma ilk hare-
ketlerdir. 

Kurs düzeyinde de olsa mektep eğitiminin 
meslek alanlarına sağladığı başarıları gören 
aydınların, Kapalıçarşı esnaf ve sanatkârlarına 
çıraklık-kalfalık edenlere “sabah dersleri” dü-
zeninde yazı, hesap, mektup, senet yazma, din 
bilgileri öğretmek gibi bir ülküyle başlattıkları 
girişim, daha erken 1830’lardadır. 

Bu başlangıçlardan sonra asıl girişim, 30 Mart 
1863’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye’nin ku-
ruluşudur. Geleceği okul eğitiminde gören o 
dönemin okumuşları, cemiyet kurarak gönül-
lü öğretmenlik yükümlenmişler -sonraki ko-
numlarıyla vezir, müşir paşalar- Vidinli Tevfik, 

Yusuf Ziya ve Muhtar Beyler en öndekilerdir. 
Aynı kuşaktan, Nâki Bey’i, Türkçe öğretmen-
liği yapan şair yazar Namık Kemal’i de anmak 
gerekir. Bunlar, Sabah Mektebi için -o güne ka-
dar bilinmeyen- ilk Türkçe ders kitaplarını da 
yazanlardır.

Bu gönüllü idealistler, okul eğitiminin sürekli-
kalıcı başarı anıtı olan Darüşşafaka’nın temel-
lerini atacaklardır. Kurdukları cemiyet adına 
önce Beyazıt’ta Simkeşhane’deki Valide Eme-
tullah, sonra Aksaray’da Ebubekir Paşa Sıbyan 
Mekteplerinde çıraklar için okuma yazma, 
hesap hendese, ahlak kursları açtıkları bilini-
yorsa da asıl hedefleri, 1868’de açılan Mekteb-i 
Sultanî (Galatasaray) düzeyinde bir okuldu.

Okul için uygun görülen yer de dikkati çeker: 
1471’de Fatih Sultan Mehmed’in, o dönem için 
bir yenilik görerek tesis ettirdiği, öğretim dili 
Arapça olan Semaniye Medreselerinin bulun-
duğu Fatih! Bir nazire gibi, 400 yıl sonra aynı 
semtte, bu kez Türkçe eğitim verecek yeni bir 
okul kurmak anlamlıdır. Bu amaçla bir yardım 
kampanyası başlatılır. Yöneticiler, İstanbullu 
hayırseverler, Tanzimat’ın bu ilk uygulamasına 
ilgi duyarlar. Çünkü o tarihe kadar “mektep” 
denen kurumların eski konaklarda, şurada bu-
rada açılması olağandı.

1867’de çıktığı Avrupa gezisinde, saraylarla ya-
rışan mektepleri gören Sultan Abdülaziz, aynı 
gözlemlere sahip Sadrazam Âli Paşa, Mısır 
Hıdivi İsmail Paşa, diğer paşalar ve hayırse-
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verler, okul yapma kampanyasına önemli kat-
kılarda bulunurlar. İstanbul’un ve Memâlik-i 
Şâhane’nin bu ilk görkemli okulu, Mimar 
Ohannes’in tasarımı olarak temelden çatıya 
kadar ve iç donanımıyla 35 bin Osmanlı altın 
lirası harcanarak 1873’te tamamlandı.

Arapça “İslam Şefkat Yurdu” anlamındaki 
Dârüşşafakatü’l-İslâmiye bileşik adıyla açılsa 
da giderek Darüşşafaka denen, iptidai, rüşti-
ye, idadi ve âli (ilk, orta, lise, yüksek) aşama-
ları kapsayan 7 yıllık bu yeni okul, yeniliklere 
uyum sağlayarak eğitim tarihimizin son 150 
yılında verimli bir aydınlanma yuvası olageldi.

Türk eğitim tarihi açısından bakıldığında 
Darüşşafaka’nın bir dizi “ilk”lerinden söz 
edilebilir: Öğretim dili Türkçe, yatılı sivil ve 
özel okulların ilkidir. Öğrenci kaynağı yetim-
öksüz çocuklar; öğretim görevlileri de uzun 
yıllar gönüllü aydınlar ve ünlü eğitimciler ola-
gelmiştir. 

Darüşşafaka için Türkçe ders programlarını 
Sakızlı Esad Bey (Sadrazam Esad Paşa) Fran-
sa’daki okul programlarından uyarlamıştır ki 
bu da bir ilktir. Din ve ahlak, Türkçe-edebiyat, 
tarih, coğrafya, fen, tabiat, matematik alan-
larında okutulması öngörülen 30 ayrı dersin, 
sınıflara göre dağıtılması da ilk kez bu okul-
da uygulanan bir yenilik olmuştu. Türkiye’de 
Türkçe ders kitaplarından birçoğunun ilk ör-
neklerini, aralarında Namık Kemal, Ali Nâki, 
Ahmed Midhat gibi ünlülerin de yer aldığı 
okulun öğretmenleri yazdılar; kitaplar da okul 
matbaasında basıldı.

28 Haziran 1873’te açılan Darüşşafaka, bu 
yönüyle Türkiye’de bir başlangıç hatta çığır, 
yukarıda anılan öncüler de yetim ve yoksul 
çocukları okutmak ve başarılı insanlar yetiştir-
mek azminin özverili idealistleridir. 146 yıldır 
açık olan okulun tarihinde, asker kökenli öğ-
retmenlerinin 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na 
katılmaları nedeniyle o yıl eğitim-öğretime ara 
verildiği biliniyor.

Şu gerçek de vurgulanmalı... Tanzimat Döne-
mi’nde ivme kazanan çağdaş eğitim-öğretim 
çabalarında, örneğin vilayet merkezlerine mi-
mari değerde idadi ve sultanî düzeyli okullar 
yaptırılırken Darüşşafaka örneği önemsenmiş; 
Bursa’da, Edirne’de, Kastamonu’da, Sivas’ta 
okula ve eğitime ilgiyi artırıcı görkemli okul 
yapıları ve çağdaş öğretim programları uygula-
maya konulmuştur. 

Mezunların, kazandıkları bilgi ve kültürel do-
nanımlara koşut, bir meslekleri de olması için 
Darüşşafaka’nın 8. sınıfına, o yılların en cazip 
mesleği olan Telgraf Fen Mektebi programı ko-
nulmuştu. Okul, ilk 8 mezununu 1881’de verdi. 
Bunlar arasında, telgraf fen memuru belge-
si de alan okul birincisi, yakın geleceğin ünlü 
yazarı Ahmet Rasim de vardı. Kendisi kısa bir 
süre Posta ve Telgraf Nezareti’nde, Türkiye’nin 
diplomalı ilk telgraf fen memuru olarak çalış-
mıştır.

Darüşşafaka, 1903’te Maarif Vekâleti’ne bağ-
landı. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye’nin gö-
revini mezunların seçtiği cemiyet, başkanlığı 
sadrazam, Cumhuriyet döneminde de başba-
kan üstlendi. Cemiyet, 1935’te Türk Okutma 
Kurumu, 1953’te Darüşşafaka Cemiyeti adını 
aldı. 1971’den beri okula kız öğrenciler de ka-
bul ediliyor.

Darüşşafaka’nın Fatih’teki tarihi ve ek binala-
rında son öğretim yılı 1993-1994’tür. O tarihten 
beri İstanbul Maslak’taki yerleşkesinde hizmet 
veriyor. 28 Haziran 2023, okulun kuruluşunun 
150. yılı olacaktır.

Darüşşafakalı aydınlarımızı ve bu şefkat yurdu-
na yardım ve hizmet edenleri saygıyla anarak.

Necdet Sakaoğlu 
Tarih Yazarı 
E. Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 
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1839-1876

O smanlı Devleti’nin Hariciye Na-
zırı Koca Mustafa Reşit Paşa ta-
rafından 3 Kasım 1839 tarihinde 
okunan ve adını okunduğu yer-

den alan Gülhane Hatt-ı Hümayûnu, yahut 
daha yaygın bilinen adıyla Tanzimat Fermanı, 
Osmanlı-Türk tarihinde yeni bir sayfanın açılı-
şının habercisiydi. İmparatorluğun Müslüman 
ve gayrimüslim tüm tebaasının can, mal ve na-
mus güvenliğini güvence altına alarak tüm Os-
manlılar için bir tür eşitlik getiren ferman, aynı 
zamanda mahkemelerden mülkiyet hukukuna 
ve askeriyeye kadar bir dizi alanda köklü re-
formlar getiriyordu. Tüm bunlar kadar önem-
li bir nokta da Tanzimat Fermanı’nın taşıdığı 
eşitlikçi, reformcu ve ilerlemeci ruhtu. Bu fel-
sefe, sonraki on yıllar boyunca siyasal ve top-
lumsal alandaki düzenlemelere yön verecek, 
fermanın adıyla anılan Tanzimat Dönemi, Sul-
tan III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-
1839) dönemlerindeki ilk reformlarla başlayıp, 
olgunlaşma aşamasına Meşrutiyet rejimiyle 

Tanzİmat dönemİ’nde 
eğİtİm

ulaşacak olan Osmanlı-Türk modernleşmesin-
de önemli bir kilometre taşı olacaktı.

Tanzimat Fermanı’nda eğitim konusuna hiçbir 
gönderme yapılmamıştı, ancak bu dönemin en 
önemli reform alanlarından biri de eğitim ola-
caktı. Nitekim, fermanın yayınlanmasından 
kısa bir süre önce tahta oturmuş olan Sultan 
Abdülmecid (1839-1861) Tanzimat’ın ilk yılla-
rında özel olarak eğitimle ilgili bir hatt-ı şerif 
yayınlamış ve burada iki temel ilke öne çıkarıl-
mıştı. Bunlardan ilki olan “levâzım-ı insaniye”, 
yani insani ihtiyaçlar ilkesi, talebelerin temel 
dini eğitim aldıktan sonra, başkalarına muh-
taç olmadan yaşamasını sağlayabilecek şekilde 
okuryazarlık ve temel bilgiler eğitimi alması 
gerektiğini belirtiyor, “icab-ı akl ve hikmet” il-
kesi ise, bu temel eğitimin ötesinde, bilim ve 
fen eğitiminin öneminin altını çiziyordu.1 Bu 
yaklaşım, açık bir şekilde, o güne kadar Os-
manlı maarif sistemine hâkim olan din temel-
li eğitimin ötesine geçip “dünyevi” ihtiyaçlara 
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yönelik, bilimsel nitelikli bir eğitime işaret 
ediyordu. 

Kuşkusuz bu yeni yaklaşım, önceki dönemle-
rin arayışları üzerinden şekillenmişti. Örneğin 
Sultan II. Mahmud’un 1824 yılında yayınladığı 
bir fermanda, beş-altı yaşına geldiğinde mek-
tep yerine çalışmaya gönderilen çocukların 
vebali anne ve babalarının üstüne yüklenmiş 
ve halen okul çağında olup bir işyerinde çırak 
olarak çalıştırılan çocukların bulundukları 
yerlerden alınarak mektebe gönderilmeleri-
ne hükmedilmiş, böylelikle bir nevi “zorunlu 
eğitim”in temelleri atılmıştı.2 Diğer yandan 
Tanzimat Dönemi, başta askeri yenilgiler ol-
mak üzere bir dizi sebepten ötürü “gerileme” 
halinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun, 
yine başta askeriye olmak üzere bir dizi alanda 
kendisini ıslah etme ve yenileme ihtiyacı üze-
rinden şekillenmişti. Tüm bunların kesiştiği 
noktada, modern bilimlere dayalı yeni tipte 
bir eğitim sistemi teşkil etmek ve bu haliyle 
eğitimi toplumun tabanına yaymak, Tanzimat 
yönetiminin en öncelikli konulardan biriydi. 
Tarihçi Necdet Sakaoğlu, Türkiye eğitim tarihi 
açısından Tanzimat’ın önemini şöyle dile ge-
tirir: 

Sayıları az da olsa, pencerelerinden bol ışık 
alan, geniş, çok derslikli, bahçeli, kütüphane-
li, birkaç hocalı, yöneticili yeni okullar; bunları 
donatan sıralar, yazı tahtaları, araç gereçler; 
ileri öğretim teknikleri; irdeleme, kıyaslama, 
tartışma metodlarının dört yüz yıllık bir ara-
dan sonra eğitimle buluşması; gözlem ve tü-
mevarım gibi o güne kadar hiç duyulmamış 
metodların da ortaya atılması; nizamnameler 
(yasa geçerliliğinde tüzükler), talimatnameler 
(yönetmelikler) çıkartılması; öğrencilere özel 
kılık-kıyafetler öngörülmesi; hocalarda kalite 
aranması, bunun için sınavlar düzenlenmesi; 
yetmeyince öğretmen yetiştirecek okullar açıl-
ması; padişahtan çarşı esnafına kadar herkesin 
maarifle ilgilenmesi; muallim, mektep, defter, 

Tanzimat Fermanı

3 Kasım 1839 tarihinde Koca 
Mustafa Reşit Paşa tarafından 
okunan Tanzimat Fermanı 
(Gülhane Hatt-ı Şerifi), Osmanlı 
Devleti’nde Batı’yı örnek alarak 
başlatılan modernleşme ve 
değişim çabasının başlangıcı 
olarak kabul edilir.
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kalem, tebeşir vb.’nin güncellik kazanması… 
Tüm bunlar birlikte değerlendirilince eğitimin, 
Türkiye’ye Tanzimat’la geldiği gerçeği daha iyi 
anlaşılır.3

 
Eğitim sistemindeki bu büyük canlanma ilk 
birkaç on yılda kısmen sistemsiz denebilecek 
bir şekilde yaşandı. Fakat 1 Eylül 1869 tarihinde 
yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 
ile yeni eğitim sisteminin çerçevesi daha belir-
gin çizgilerle çizildi. Söz konusu nizamname, 
Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) içindeki 
daire ve komisyonlarda medrese kökenlilere 
yer verilmemesini öngörüyordu. Bir başka de-
yişle, Tanzimat öncesi geleneksel eğitim sis-
teminin mekteplerle birlikte iki sacayağından 
birini oluşturan bir kurumdan yetişenler, yeni 
sistemin geliştirilmesinde söz ve karar hakkına 
sahip olmayacaktı. Öte yandan nizamname-
nin birinci maddesiyle Osmanlı Devleti’ndeki 
okullar mekâtib-i umumiye (kamu okulları) ve 
mekâtib-i hususiye (özel okullar) diye ikiye ay-
rılıyordu. Mekâtib-i umumiye, sıbyan mektep-
leri ve rüştiyeler (ilk ve ortaokullar); idadi ve 
sultaniler (liseler) ve mekâtib-i âlilerden (yük-
sek okullar) oluşuyordu.4

Bu yapılanma içinde sıbyan mektepleri ile 
idadiler arasında bir ara basamak teşkil eden 
rüştiyeler pek çok bakımdan yeni bir kav-
ramdı. Kurulan ilk rüştiye, 1847 tarihli Da-
vutpaşa Rüştiyesi’ydi. Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesi’nin yayınlanmasının hemen 
öncesine kadar İstanbul’da 1.800 civarında öğ-
rencinin okuduğu ve 160 kadar öğretmen ile 
hizmetlinin görev yaptığı 18 “numune rüştiye-
si” kurulmuştu. Bu okullar Darülmaarif, Mah-
mudiye, Bayezid, Kaptanpaşa, Şehzade, Zey-
rek, Fatih, Davutpaşa, Odabaşı, Eyüp, Sütlüce, 
Galata, Feyziye, Beşiktaş, Mirgün, Üsküdar, 
Atlamataşı ve Beylerbeyi Rüştiyeleri şeklinde 
sıralanıyordu.5 Çoğu hanedan mensuplarının 
desteğiyle kurulan rüştiyelerin giderleri de ge-
nellikle kurucularının tahsis ettiği vakıflardan 
karşılanıyordu. 

Diğer yandan, yeni okulların kurulması, bu-
ralarda görev yapacak öğretmenlerin yetişti-
rilmesi ihtiyacını da gündeme getirmişti. Bu 
doğrultuda ilk kez 1848 yılında Fatih’te kuru-
lan Darülmuallimin adlı öğretmen okulunu 
sonraki yıllarda İstanbul’un farklı semtlerinde 
açılan başka okullar izledi. 1869 tarihli nizam-
nameyle öğretmen okullarının müfredatı da 
ihtiyaçlara ve sistemin ruhuna uygun şekilde 
revize edildi. Aynı tarihlerde idadiler de gi-
derek yerleşik hale geldi. 1877 senesi itibariy-
le İstanbul’da Darülmaarif, Feyziye, Beşiktaş, 
Fatih, Davutpaşa ve İbrahim Ağa Çayırı olmak 
üzere toplam 6 idadi bulunuyordu. Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi’nin 33-41 arasındaki 
maddeleri idadilerin çalışma esaslarını tanım-
lıyordu. Bu okullarda verilecek dersler Türkçe 
Kitabet ve İnşa, Fransızca, Osmanlı Kanunları, 
Mantık, İktisat, Coğrafya, Genel Tarih, Tabiat 
ve Eşya Bilimi (İlm-i Mevalid), Cebir, Hesap ve 
Defter Tutma, Geometri, Fizik, Kimya ve Re-
sim olarak sıralanmıştı.6

Tanzimat Dönemi’nin eğitim alanına getirdiği 
en önemli yeniliklerden biri de, kız çocukla-

Eğitimde modernleşme

Osmanlı eğitimindeki 
modernleşme hareketi en çok 
geleneksel sistemin temeli olan 
medreseleri etkiledi. Devletin 
yönetim kadrosunu yetiştiren 
medreseler Tanzimat’ın 
ilanından sonra giderek 
ağırlığını kaybetmeye başladı.
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rının sıbyan mektebinden sonra devam ede-
bilecekleri okulların açılmasıydı. Kuşkusuz 
bu yönelim, 19. yüzyılın modernleşme süre-
cinde kadınlara verilen önemin artmasının 
bir sonucuydu. İlk kez 6 Ocak 1859 tarihinde 
İstanbul Sultanahmet’te Cevri Kalfa İnas Rüş-
tiyesi adında bir kız okulu açıldığında, Os-
manlı Devleti’nin resmi gazetesi olan Takvim-i 
Vekayi’de anne babalara kız çocuklarını bu 
okula yazdırma çağrısı yapan bir yazı yayım-
lanmıştı. Yazıda, kız çocuklarının ilim öğren-
mesinin “hem farz hem de borç” olduğunun 
altı çiziliyor ve evlendikten sonra kadınların 
eşlerinin hayat mücadelesine yardım etmesi 
gerektiği belirtiliyordu.7

Kız okullarının sayısının artması, bu kez de 
buralarda görev yapacak kadın öğretmen bul-
ma sorununu ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle, 
1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 
ile İstanbul’da bir “darülmuallimât”, yani “ka-
dın öğretmen okulu” kurulması kararlaştırıl-
dı. Yerebatan Caddesi’nde kiralanan ahşap bir 
konakta kurulan okulun açılışı 26 Nisan 1870 
tarihinde Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın katı-

lımıyla yapıldı. Saffet Paşa, açılış nutkunda 
kadınların “her türlü hürmet ve riayete” layık 
olduğunu, eğitim almalarının da “şayan-ı itinâ” 
(özen gösterilmeyi hak eden) bir mesele ol-
duğunu söylüyordu. “İlim öğrenmek erkek ve 
kadın bütün Müslümanlara farzdır” hadisine 
rağmen o zamana kadar kız çocuklarının eği-
timinin önemsenmediğini vurgulayan Saffet 
Paşa, eğitim bakımından kadınların erkekler-
den geri kalmaması gerektiğini ifade ediyordu.8 

Kız çocukları da okula

Tanzimat’ın toplumun 
modernleşmesi yönündeki 
etkilerinden biri de kız 
çocuklarının eğitimi 
konusunda kendini gösterdi. 
Meşrutiyet yönetimi 
kız çocukların okula 
gönderilmesini desteklerken, 
kızlara ortaöğretim imkânı da 
ilk kez bu dönemde sağlandı. 
Solda, Koca Mustafa Paşa İnas 
Mektebi öğrencileri.

Yeni bir kavram: Rüştiye

Tanzimat Dönemi’nin Türk 
eğitim sistemine önemli 
katkılarından biri de ortaokul 
derecesinde bir eğitim kurumu 
olan rüştiyelerin açılmasıydı.
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Osmanlı modernleşmesinin askeri ihtiyaçlar-
dan başlamasının doğal bir sonucu olarak 19. 
yüzyıldaki eğitim atılımının başlıca alanların-
dan biri de askeri okullardı. Bu doğrultuda 
1846 yılında Pangaltı’da büyük Harbiye Mek-
tebi binası inşa edildi. Bu tarihi takip eden 
otuz yıl içinde yalnızca İstanbul’da değil, ordu 
merkezi konumunda olan vilayetlerde de çok 
sayıda askeri idadi kuruldu. Bu okulların tü-
münde Fransızca dersi zorunluydu. 1864 yılın-
da Harbiye’ye kurmay sınıfı da eklendi. Aynı yıl 
Galatasaray ve Halıcıoğlu’nda, askeri okullara 
başlangıç niteliğindeki Mahrec-i Mekâtib-i 
Askeriye açıldı. 1865 yılında ise Halıcıoğlu’nda-
ki askeri idadinin yerine dokuz ayrı semtte bi-
rer askeri rüştiye hizmete girdi. Askeri okulla-
ra öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan Menşe-i 
Muallimin okulu da aynı yıl hizmete girdi. Bu 
dönemde askeri yüksekokulların müfredat ve 
yapısında da çeşitli yenilikler yapıldı.9

Tüm bu sayılanlara ek olarak, 19. yüzyıl orta-
larında çok sayıda meslek okulu açıldı. Bun-
ların ilki, 1847 yılında kurulan Halkalı Ziraat 
Mektebi’ydi. Daha geniş bir kesime hitap et-
mek üzere 1868 yılında açılan Islah-ı Sanayi 

Mektebi ise “mekâtib-i sanayi” olarak bili-
nen teknik okullar zincirinin ilk halkasıydı. 
Dönemin Tuna Valisi Midhat Paşa’nın Niş ve 
Sofya’da kurduğu, yetim ve öksüz çocuklara yö-
nelik ıslahhanelerin bir benzeri olan bu okulda 
iş eğitimi daha ön plandaydı ve çocuklara deb-
bağlık, matbaacılık, terzilik ve kunduracılık 
gibi zanaatlar öğretiliyordu.10 İlerleyen yıllarda 
çok sayıda okulun bu örneği takip etmesiyle, 
günümüzde halen devam etmekte olan meslek 
okullarının ilk temelleri atılmış oldu.

Tanzimat Dönemi’nin eğitim hamlesinin ta-
mamlayıcı unsuru ise, ilk kez 1868’de Galata-
saray Mekteb-i Sultanisi’nin açılmasıyla hayat 
bulan sultanilerdi. Devletin önemli kademele-
rindeki dil bilen ve iyi eğitimli eleman açığını 
gidermek amacıyla daha önceki yıllarda hükü-
met tarafından Fransa’ya öğrenciler gönderil-
miş, ancak yapılan onca masrafa rağmen başarılı 
olunamamıştı. Keza 1857 yılında Paris’te açılan 
Mekteb-i Osmani de umulan sonuçları verme-
mişti. Bunun akabinde, İstanbul’da Fransızca 
eğitim verecek, gayrimüslimlerin ve yabancıla-
rın çocuklarının da eğitim görebileceği yeni ve 
kaliteli bir okul açılması fikri gündeme geldi ve 
bu fikrin hayata geçirilmesiyle, 1 Eylül 1868 tari-
hinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yabancı dil-
de eğitim yapan ilk Türk okulu olan Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi öğretime başladı. Ertesi yıl 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile de büyük 
vilayet merkezlerinin her birinde birer sultani 
açılması kararlaştırıldı. Ancak bu alandaki esas 
büyük atılım 1908’den sonra gerçekleşecek ve 
İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı İmpara-
torluğu’ndaki sultani sayısı 50’yi bulacaktı.11

19. yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminin bir par-
çasını da yabancı okullar oluşturuyordu. Ga-
latasaray Sultanisi’nin kurulduğu dönemde 
İstanbul’da 10’u aşkın Fransız okulu mevcuttu. 
Ayrıca 19. yüzyılın ikinci yarısı, ülkenin dört bir 
yanında misyoner okullarının gelişimine tanık-
lık etti. Bugünkü Boğaziçi Üniversitesi’nin te-

Sanayi Mektepleri

Osmanlı’da meslek 
okullarının temelleri 19. yüzyıl 
ortalarında atıldı. Sonraki 
dönemde sayısı hızla artan 
bu okullarda çocuklara 
debbağlık, matbaacılık, terzilik, 
kunduracılık gibi zanaatlar 
öğretiliyordu.
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melini teşkil eden Robert Kolej (1863) ve Beyrut 
Amerikan Üniversitesi’nin temelini teşkil eden 
Suriye Protestan Koleji (1866) gibi yüksekokul 
statüsündeki misyoner okulları, Osmanlı İm-
paratorluğu ile ABD arasında gelişmekte olan 
ilişkilerin bir ürünüydü. Amerikalıların yanı 
sıra Fransız, İngiliz, İtalyan, Hollandalı, Rus 
ve Latin misyon grupları da bu dönemde çok 
sayıda okul açtı ve ülkedeki eğitim seviyesinin 
artmasında belli bir rol üstlendi.

Tüm bu yaşanan gelişmeler 19. yüzyılda (özel-
likle de yüzyılın ikinci yarısında) çok yönlü bir 
eğitim sıçramasına işaret etse de, sözü edilen 
tarihlerde hâlâ ciddi bir eksiklik kendini his-
settiriyordu: Müslüman-Türk kesimin yoksul 
kız ve erkek çocuklarının parasız ve kaliteli bir 
eğitim alabileceği, hem çağdaş bir eğitim görüp 
hem de hayatlarının geri kalanında kendi ayak-
larının üstünde durmalarını mümkün kılacak 
mesleki donanımı kazandıracak bir okul... 
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Yabancı dilde eğitim 
yapan ilk Türk okulu

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yabancı dilde eğitim yapan ilk 
Türk okulu olan Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi 1 Eylül 
1868 günü Sultan Abdülaziz’in 
katıldığı bir törenle açıldı.

İşte, 1863 yılında Cemiyet-i Tedrisiye’nin, 1873 
yılında ise Darüşşafaka’nın kuruluşuna giden 
yol, büyük bir eğitim hamlesinin içinde hisse-
dilen bu eksiklikten doğmuştu.
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1863-1873

İstanbul’da 1863 yılının Mart ayına yak-
laşıldığı günlerde, Aksaray’daki Sofular 
Mahallesi’ndeki bir evde her akşam derin 
tartışmalar yürütülüyordu. Burada ika-

met eden Daire-i Askeriye Ruznamecisi Yusuf 
Ziya Bey (daha ileride Yusuf Ziya Paşa), kom-
şusu Muhtar Bey (geleceğin sadrazamlarından 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa) ve bir matematikçi 
olan Tevfik Bey (Vidinli Tevfik Paşa) geceleri 
bir araya gelip ülkedeki Müslüman ahalinin 
eğitiminin eksikliğinden yakınır ve toplumun 
ilerlemesinin nasıl sağlanabileceği konusunda 
uzun uzadıya kafa yorarken, yakın zamanda 
atacakları adımın, gelecekte ülkenin en büyük 
ve köklü eğitim kurumlarından biri haline ge-
leceğini herhalde öngörmüyorlardı.

Bu ilim sevdalılarının en fazla dert edindiği 
şeylerden biri de esnaf çıraklarının eğitimsiz-
liği ve çalışma saatleri dışındaki zamanlarını 
boşa harcamalarıydı. Bilhassa Yusuf Ziya Bey, 
her sabah Kapalıçarşı’nın önünden geçerken, 

BİR ÇINAR FİLİZLENİYOR

burada çalışan çırakların çarşı açılıncaya kadar 
kahvehanelerde zaman öldürmesinden pek 
rahatsızdı. Bu çocukların boş zamanlarında 
okuma yazma bilgisi ve biraz da toplumsal ha-
yatta faydalı olacak bilgiler edinmesi gerekti-
ğini düşünen Yusuf Ziya Bey, fikrini dostlarına 
açtığı zaman, esnaf yanında çalışan çocuklara 
yönelik böyle bir hizmetin faydalı olacağı nok-
tasında herkes hemfikir olmuştu. Bu üç isme 
Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi’nin 
de katılmasıyla birlikte, böylesine önemli bir 
işlev görecek olan bir hayır cemiyeti için gerek-
li kurucu kadro da tamamlanmış oldu.1 İşte, 
bugünkü Darüşşafaka Cemiyeti’nin temelini 
teşkil eden ve Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, 
yani “İslami Eğitim Cemiyeti” adını taşıyan ya-
pının kuruluşuna giden ilk adım böyle atıldı. 

Kısa süre içinde hazırlıklarına girişilen 
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, 30 Mart 1863 
tarihinde resmen kuruluşunu ilan etti. İlk 
üyeleri arasında, sözü geçen beş kurucunun 
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yanı sıra devlet ricalinden, eğitimcilerden ve 
edebiyatçılardan çok sayıda ismin de bulun-
duğu kuruluşun nizamnamesi, “İşbu cemiyet 
Zat-ı Âli-yi Cenab-ı Sedaretpenahi’nin taht-ı 
riyasetindedir” hükmüyle Cemiyet’i, Osmanlı 
bürokrasisinin en tepesindeki kişi olan sadra-
zamın başkanlığı ve himayesi altına alıyordu.2

Kuruluş sürecini tamamlayan Cemiyet-i 
Tedrisiye’nin ilk işi, öngörülen eğitim faali-
yetlerinin yürütüleceği bir bina aramak oldu. 
Maarif Nezareti’ne yapılan başvuru sonucun-
da İstanbul’un Örücüler semtinde bulunan 
eski bir okul binasının tadilattan geçirilerek 
Cemiyet’in hizmetine verilmesi kararlaştırıldı. 
Ne var ki bir kaza nedeniyle çıkan yangında 
bina kullanılamaz hale gelince, bizzat Yusuf 
Ziya Bey’in girişimiyle Beyazıt Simkeşhane’de-
ki Valide Mektebi binası onarılarak yeniden 
eğitim için kullanılabilir hale getirildi. Bura-
da Kapalıçarşı esnafının çıraklarına okuma 

yazma, hesap, sosyal bilgiler ve İslam dininin 
esasları öğretilecekti. On yaşından büyük olan 
herkes mektebe kayıt yaptırabilecekti. Prog-
ram üç sınıf halinde düzenlenmişti ve dersler 
genellikle çarşı açılmadan önce veriliyordu.3 
Burada gönüllü olarak ders verenlerin arasın-
da, büyük edebiyatçı Namık Kemal gibi tanın-
mış Osmanlı aydınları da vardı. 

Yalnızca Müslüman çocukların kabul edildiği 
bu ilk “halk mektebi” beklenenin çok üzerinde 
ilgi görmüş, 1865 yılı sonu itibarıyla mektep-
te okuyan öğrenci sayısı yeni kaydedilenlerle 
birlikte 900’e yaklaşmıştı. Üstelik okula kay-
dolanlar yalnızca esnaf çıraklığı yapan çocuk-
larla sınırlı değildi. Her kesimden insan, hatta 
alt kademe memurluk işlerinde çalışıp eğitimi 
yeterince iyi olmayan kişiler dahi mektebe 
kaydoluyordu. Bu yoğun ilgi karşısında Sim-
keşhane’deki iki odadan ibaret mektep binası 
ihtiyacı karşılayamaz hale gelince, Aksaray’da 

Çırak Mektebi

Cemiyet-i Tedrisiye tarafından 
çıraklara yönelik olarak açılan 
ilk mektebin kurulduğu 
Simkeşhane binasının çizimi. 
(Kaynak: Reşad Ekrem Koçu,  
İstanbul Ansiklopedisi)
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Simkeşhane binası

Çırak Mektebi’nin açıldığı Simkeşhane’nin 
1930’lardaki görünümü. Okula yer açmak için 
binanın köşesinde ve sebil üstündeki Valide 
Emetullah Kadın Mektebi onarılarak Cemiyet-i 
Tedrisiye’nin kullanımına verilmişti.

NAMIK KEMAL’İN GÖZÜNDEN CEMİYET-İ TEDRİSİYE

bulunan Ebubekir Paşa Mektebi de hükümet 
tarafından Cemiyet-i Tedrisiye’nin hizmetine 
verildi.4 Bu yeni mektep, okuma yazma öğre-
timinde yeni ve etkili bir yöntem bulmuş olan 
Maarif Nezareti Muavini ve Cemiyet Üyesi 
“Elifbacı Cevdet Efendi” yönetiminde hizmet 
verecekti. 

Cemiyet-i Tedrisiye, aynı süre zarfında faali-
yet alanının kapsamını da genişletmişti. Telif 
ve tercüme yoluyla çok sayıda ders kitabı ve 
yardımcı kitap bastıran Cemiyet, 1867 yılın-
dan itibaren Mebahis-i İlmiye (İlmi Bahisler) 
adlı bir aylık dergi de yayımlamaya başlamış-
tı. Adından da anlaşılacağı gibi “ilmi konuları” 
ele alan ve daha çok pozitif bilimlere yer veren 

Cemiyet-i Tedrisiye’nin kuruluşunda aktif rol oynamış ve Çırak Mektebi’nde gönüllü 
ders de vermiş olan büyük şair Namık Kemal, okulun açılışından birkaç yıl sonra 
siyasi baskılar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, döndükten sonra ise 1872 
yılından itibaren güçlü eleştirileriyle bilinen İbret gazetesini çıkarmaya başlamıştı. 
Gazetenin 3 Şubat 1873 tarihli nüshasında, Cemiyet-i Tedrisiye’yi anlatan uzun bir 
yazıya yer verilmişti. O tarihte 10 yılını tamamlayan Cemiyet önemli başarılara imza 
atsa da “elini taşın altına koyanların” sayısı hayli sınırlıydı. Namık Kemal, bizzat 
kaleme aldığı yazının girişinde o zorlu kuruluş dönemini anlatırken, “çocuklar” dediği 
genç kurucuların fedakârca çabalarına şöyle dikkat çekiyordu (sadeleştirilmiş olarak):

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye öyle bir zamanda kurulmuştu ki, hiçbir şeye, özellikle de 
devletin yardımına muhtaç olunmaksızın şahsi bir teşebbüsle netice alınabileceğine 
kimse pek ihtimal vermiyordu. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye gibi bilinen bazı 
teşebbüslerin neticeleri de bu ümitsiz düşünceleri kuvvetlendiriyordu.
Bununla birlikte Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin kurulmasına teşebbüs edildi. Hatta 
ruhsat alındığı zaman pek çok kişi bu işe karışmaya çalıştı. Teşebbüs tamamlanıp 
sıra fiiliyata gelince, onda biri bile ortalıkta kalmadı. İş, iki-üç gayret sahibiyle birkaç 
çocuğun elinde kaldı (hatta o çocuklardan biri de bendim). Bununla beraber yine de 
gevşeklik gösterilmedi. Kendi kendine yaslanan gayretler çoğalmaya, çocukların sayısı 
artmaya başladı…5
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Yusuf Ziya Paşa 

Asker, matematikçi ve devlet 
adamı Yusuf Ziya Paşa 
1825 yılında İstanbul’da 
doğdu. Özellikle matematik 
ve muhasebe alanlarında 
kendini yetiştiren Yusuf Ziya 
Paşa, matematik üzerine 
önemli eserlere imza attı. 
Yazdığı kitaplar bir süre 
askeri okullarda okutuldu. 
1863 yılında Cemiyet-i 
Tedrisiye’nin kurulmasına 
öncülük etti. Kurulan çırak 
okulunda kullanılmak üzere 
bir cebir kitabı ve hesap 
risalesi bastırdı. Bu kitap, 
bütün okullarda kullanıldığı 
için kuruma bir gelir kaynağı 
da oldu. Girişimin başarısı 
üzerine babası vefat etmiş 
ve maddi durumu yetersiz 
çocukların okutulması için 
İstanbul’daki ilk parasız yatılı 
okul olan Darüşşafaka’nın 
kurulmasına öncülük etti. 

1867’de Serasker 
Müsteşarlığına, 1868’de de 
Maliye Müsteşarlığına atanan 
Yusuf Ziya Paşa, 1873 yılında 
Şurayı Devlet üyesi oldu. 1873-
1874 arasında Orman Umum 
Müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra 1874 yılında Maliye 
Nazırı oldu. Ertesi sene Defter-i 
Hakani (Tapu Kadastro) 
Nezareti’ne atandıysa da 
kısa bir süre sonra yeniden 
Maliye Nazırlığına getirildi. 
1878’de Trabzon Valisi olarak 
görevlendirildi. 30 Kasım 1882 
tarihinde bu göreve devam 
ettiği sırada hayatını kaybetti. 
Darüşşafaka’nın bahçesine 
gömülmeyi vasiyet ettiyse de 
bu dileği gerçekleştirilemedi 
ve İstanbul Zincirlikuyu 
Mezarlığı’na defnedildi.

Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa 

Asker, eğitimci ve devlet 
adamı Vidinli Hüseyin Tevfik 
Paşa, 1832’de bugünkü 
Bulgaristan’ın Vidin kentinde 
doğdu. Matematik üzerine 
yoğunlaşan öğrenimini 
tamamladıktan sonra 
Mekteb-i Harbiye’ye cebir, 
Darülfünun’da matematik ve 
astronomi öğretmenliği yaptı. 
Devlet hizmetinde üstlendiği 
çeşitli görevler kapsamında 
Fransa, Almanya ve ABD’ye 
gönderildi. Resmi görevlerinin 
yanı sıra matematik konusuna 
hayatında her zaman geniş 
yer verdi ve kendini bu 
alanda geliştirdi. Özellikle 
1872-1880 yılları arasında 
ABD’de geçirdiği dönem, onun 
bilimsel yöneliminde önemli 
rol oynadı.

ABD’den dönüşünden sonra 
Osmanlı’da matematik 
ve fen eğitimi konusunda 
son derece aktif bir rol 
üstlendi. Hüseyin Tevfik 
Paşa matematik alanında 
10 kadar eser verdiyse de 
bunların pek azı günümüze 
ulaşabilmiştir. İstanbul’da 
1882 yılında İngilizce olarak 
basılan Linear Algebra adlı 
kitabı ise en önemli eseridir. 
Bu çalışması nedeniyle 
“Lineer Cebir’in Mucidi” olarak 
nitelendirilen Hüseyin Tevfik 
Paşa’nın, Osmanlı devrinde 
orijinal araştırma yapan 
tek matematikçi olduğu 
söylenebilir. Darüşşafaka’da 
matematik dersleri veren 
Hüseyin Tevfik Paşa 1901’de 
İstanbul’da vefat etti ve 
Eyüp’te toprağa verildi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Asker, bilim adamı ve devlet 
adamı Ahmet Muhtar Paşa, 
1839 yılında Bursa’da 
doğdu. Öğrenimini Mekteb-i 
Harbiye’de sürdürdü ve 
okulu birincilikle bitirdi. 
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye 
kurulduğunda, aynı okulda 
matematik temelli dersleri 
veriyor, aynı zamanda Sultan 
Abdülmecid ve Sultan 
Abdülaziz’in oğullarının 
hocalığını yapıyordu. Sonraki 
yıllarda üstlendiği askeri 
görevlerde son derece 
başarılı oldu ve henüz 33 
yaşındayken Müşir (Mareşal) 
rütbesi kazandı. Osmanlı-
Rus savaşının ardından 
Genelkurmay Başkanı oldu.

1912 yılında Sadrazamlığa 
getirilen Ahmet Muhtar Paşa, 
yoğun görevleri arasında 
matematik ve astronomi 
konusunda önemli eserler 
vermekten geri kalmadı. 
Gregoryen takvimine dayanan 
yeni bir takvim sisteminin 
kabul edilmesi için çaba 
gösterirken, Riyazü’l-Muhtar 
adlı eserinde güneş saatleri 
ve usturlap gibi astronomi 
aletlerinin çizimi, yapımı ve 
bu aletlerle yapılan ölçümleri 
konu aldı. Tarih ve coğrafya 
konularında da eserler veren 
ve devlet adamı kimliğinin 
yanında bilim tarihimizde 
önemli bir yere sahip olan 
Ahmet Muhtar Paşa, 1919’da 
İstanbul’da gözlerini hayata 
kapadı. Kabri Fatih Camii 
Haziresi’nde bulunmaktadır.

Sakızlı Ahmet Esat Paşa

Eğitimci ve devlet adamı 
olan Ahmet Esat Paşa, 1828 
yılında Sakız’da doğdu. Birçok 
devlet görevinde bulundu. 
Mekteb-i Harbiye’den mezun 
olduktan sonra Sadrazam 
Fuat Paşa’nın beğenisini 
kazanarak Paris’e ataşemiliter 
olarak tayin edildi. Bir dönem 
Paris’te Mekteb-i Osmani’nin 
müdürlüğünü de yapan 
Ahmet Esat Paşa, memlekete 
dönüşünde Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye’nin 
üyeleri arasındaki yerini 
aldı. Kurucuların büyük bir 
okul kurma düşüncelerine 
katılarak, bu okulun Paris 
civarında görüp incelediği, kız 
ve erkek yetimlere özgü yatılı 
bir okul olan Prytanée militaire 
de La Flèche benzeri bir okul 
olmasını önerdi. Aynı zamanda 
okulun planını, öğrencilerin 
kılık kıyafetiyle ilgili çizimleri 
ve öğretim programını da 
getirdi.

1873’te Konya Valiliği görevini 
sürdürürken, “1290 kıtlığı” 
olarak bilinen büyük kuraklık 
döneminde Konya Mevlevi 
Dergâhı Postnişini Mahmut 
Sadrettin Çelebi ile birlikte 
“aç ve çaresiz kalan halka 
yardım” amacıyla yaptığı 
çalışmalar Sultan Abdülaziz’in 
dikkatini çekti. Abdülaziz’in 
saltanatı sırasında iki dönem 
sadrazamlık yapan Ahmet Esat 
Paşa 1875’te İzmir’de vefat etti. 
İzmir’in Basmane semtindeki 
Emir Sultan Türbesi’ne 
defnedildi.

Ali Naki Efendi 

Bir eğitimci olan Ali Naki 
Efendi 1836’da Trabzon’da 
doğdu. Yusuf Paşa, Hikmetçi 
Derviş Paşa ve Vidinli 
Tevfik Paşa gibi kişilerden 
matematik, geometri, cebir 
ve astronomi dersleri alan 
Ali Naki Efendi, Mekteb-i 
Harbiye, Mühendishane-i Berri 
Hümayun ve Mekteb-i Osmani 
gibi okullarda ders verdi. 
28 yaşındayken Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye’nin 
kuruluşunda yer aldı. Cemiyet 
okullarında öğretmenlik ve 
Darüşşafaka’da müdürlük 
yaptı. Sporu okul programına 
sokarak bir ilke imza atan Ali 
Naki Efendi, Mısır’da El-Ezher 
Üniversitesi’nde de ders verdi; 
Hıdiv ailesine öğretmenlik 
yaptı.

Darüşşafaka ile bağlarını 
uzun süre koruyan Ali Naki 
Efendi, Darüşşafaka Mezunin 
Cemiyeti’nin kapatılmış 
olan Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye’yi yeniden kurma 
ve Darüşşafaka’yı Maarif 
Nezareti’nden devralarak 
Cemiyet’in yönetimine 
bırakma çalışmalarına destek 
verdi. 1908 yılında açılan 
Meclis-i Mebusan’da, en yaşlı 
üye sıfatıyla geçici başkanlık 
yaptı. 1909’da, yeniden 
kurulan Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye’nin başkan vekilliğini 
üstlendi; 1911’de ise 5 yıl 
süreyle Cemiyet başkanlığına 
getirildi. Son yıllarını 
memleketi Trabzon’da geçiren 
Ali Naki Efendi 1923’te vefat 
etti ve aynı şehirde toprağa 
verildi.
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“HALK MEKTEBİ”NE ÇAĞRI 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin kurulması ve 
Simkeşhane’deki binada eğitime başlamanın 
mümkün hale gelmesi üzerine Maarif Nezareti, 
burada ders görmek isteyen kişilere kayıt 
yaptırmaları için Tasvir-i Efkâr gazetesinin 14 
Mart 1865 tarihli nüshasında bir ilan yayımladı. 
İlanda, şu sözlere yer veriliyordu (sadeleştirilmiş 
olarak):

Zorunlu sebeplere dayanarak vaktiyle okuyup 
yazmaya muvaffak olamayan her sınıf Müslüman 
ahaliye dini akideleri öğretmekle ve az vakitte 
mektup, senet ve benzeri evrakları okuyup 
yazacak derecede liyakat tahsili yaptırmak 
hayırlı niyetiyle, Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye 
adıyla bir cemiyet teşkil edilmiş ve Maarif 
Nezareti tarafından bahsi geçen cemiyete 
ruhsat verilmiş, ancak Örücüler semtinde 
tahsis edilen mektep tamir olunmak üzere iken 
Allah’tan gelen bir kaza sonucunda yandığından 
bu maksadın yerine getirilmesi gecikmişti. 
Daha sonra Simkeşhane bitişiğindeki mektep 
verilerek onarım ve döşemenin gereksinimleri 
tamamlanmış olduğundan Allah’a şükürler 
olsun Zilkade’nin başında bu mektepte biri elifba 
(alfabe), diğeri hesap (matematik) olmak üzere 
iki ders açılmasına karar verilmiştir.

Gerek bu dersler ve gerek sırasıyla okutulması 
kararlaştırılmış bulunan diğer dersler, 
esnaf ve saireye kolaylık sağlamak üzere 
Çarşı’nın (Kapalıçarşı) açılışında, iş zamanının 
başlamasından evvel verilecektir. Mektebe 
devam edecek öğrencilerin tümüne ders 
kitaplarıyla yazı kâğıtları gibi tahsil malzemeleri 
Cemiyet tarafından parasız olarak verilecektir. 

Devam etmek isteyenlerin, içinde bulunduğumuz 
Şevval ayının 15’inden sonuna kadar her 
cumartesi, salı ve perşembe günleri sabahleyin 
saat dörde kadar zikredilen mektebe gelip 
kaydolmalarının lazım olacağı, Nezaret 
tarafından ilan olunur.6

Ebubekir Paşa Mektebi

Çırak Mektebi’ne gösterilen 
yoğun ilgiden dolayı 
Simkeşhane’deki bina yetersiz 
kalınca, Aksaray’da Çakır Ağa 
Mescidi’nin karşısında bulunan 
Ebubekir Paşa Sıbyan Mektebi 
de (fotoğrafta sağdaki bina) 
Cemiyet-i Tedrisiye’nin emrine 
verildi. 

bu dergi, eğitimli gençler arasında büyük ilgi 
görmüş ve bir süre sonra Mekteb-i Harbiye gibi 
büyük okulların öğrencileri arasında da elden 
ele dolaşmaya başlamıştı.

Kendini yoksul Müslüman çocukların eğiti-
mine ve ülkenin ilerlemesine adamış idealist 
insanların kurduğu Cemiyet-i Tedrisiye’nin 
ilk yılları, sınırlı imkânlara karşın fedakârca 
çabalar sonucunda çok verimli sonuçlar do-
ğurdu. Ancak Cemiyet’in kurucuları, yapılan-
larla yetinmedi. Akıllardaki daha büyük proje, 
Cemiyet’in 10’uncu yılını tamamladığı sıralar-
da gerçekliğe dönüşecek ve hazırlıklarla geçen 
bir dönemin ardından 1873 yılı, toplum haya-
tında ve Türk eğitim tarihinde önemli bir yere 
sahip olan Darüşşafaka’nın doğuşuna tanıklık 
edecekti.
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19. yüzyılda, Türkiye’de matematik ve 
fen bilimleri alanında Avrupa dillerinden 
çeviri-derleme yoluyla hazırlanan ders 
kitaplarına ek olarak, bu konularda çeşitli 
dergiler de eğitim hayatındaki yerini aldı. 
Müslüman halkı eğitmeye ve aydınlatmaya 
yönelik bu çabanın önemli bir parçasını da, 
Darüşşafaka’nın kuruluşuna giden yolda 
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye tarafından 
1867 yılında yayımlanmaya başlayan 
Mebahis-i İlmiye (İlmi Bahisler) dergisi 
oluşturuyordu. Mebahis-i İlmiye, matematik 
alanında Türkiye’de yayımlanan ilk Türkçe 
dergiydi.

Cemiyet’in kurucularından Yusuf Ziya Bey 
(Paşa), Vidinli Hüseyin Tevfik Bey (Paşa) ve 
Ahmet Muhtar Bey (Paşa) aynı zamanda 
derginin kurucu ve yazar kadrosunu 
oluşturuyordu. Mebahis-i İlmiye’nin fikir 
babası Yusuf Ziya Bey olmakla beraber, 
dergiyi yöneten ve esas katkı veren kişi 
Vidinli Tevfik Bey’di. Yazıların önemli bir 
kısmı onun tarafından kaleme alınıyor veya 
yabancı kaynaklardan tercüme ediliyordu. 
Tevfik Bey, derginin yayımlandığı yıllarda 
Mekteb-i Harbiye’de matematik ve 
mekanik derslerinin yanında Cemiyet’in 
açtığı çırak okulunda da matematik 
dersleri veriyordu. Dergiye düzenli 

yazılarıyla katkı veren bir diğer kişi de 
Ahmet Muhtar Bey’di.

Derginin başlıca amacı, ülkenin gelişmesi 
için gerekli olan bilgi ve beceriyi yaymak 
için, bunların temelinde yer alan 
matematiksel bilimleri, doğa bilimlerini 
ve çeşitli teknikleri öğretmekti. Mebahis-i 
İlmiye, okuyucusunun en azından lise 
seviyesine yakın matematik bilgisine sahip 
olmasını gerektiren bir dergiydi. Bu açıdan, 
bir bakıma Cemiyet’in çıraklara temel 
eğitim verme gayesinin ötesine geçen 
bir misyona sahipti. Dergiden Mekteb-i 
Harbiye öğrencileri, hatta muallim 
muavinleri ve sivil halktan matematiğe 
meraklı kişiler de istifade etmekteydi.

Türkiye’de bilimsel dergiciliğin gelişim 
sürecinde önemli bir yere sahip olmasına 
karşın Mebahis-i İlmiye fazla uzun 
ömürlü olmadı. Neredeyse sadece Vidinli 
Tevfik Bey’in kişisel çabalarıyla çıkan 
dergi, yatılı okul kurulması yönünde 
çalışmalara başlanması ve Vidinli Tevfik 
Bey’in Mekteb-i Harbiye’de okuttuğu ders 
kitaplarının telif işleriyle meşgul olması 
nedeniyle, 1869 yılının ilkbaharında yayın 
hayatına son verdi.7

İLK TÜRKÇE MATEMATİK DERGİSİ: “MEBAHİS-İ İLMİYE” 

Vidinli Tevfik Paşa
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1873

İstanbul’un Fatih semtinde, Sultan Selim 
Camii ile Fatih Camii’nin arasında kalan 
ve Haliç’e hâkim olan bir mevkide, 25 Ha-
ziran 1873 günü yeni bir okulun açılışı ya-

pılıyordu. 1868 yılının Temmuz ayında temeli 
atılan okulun inşaatına ancak kaynak bulun-
dukça devam edilebilmiş ve inşaat yaklaşık beş 
yıl sürmüştü. Darüşşafaka, yani “Şefkat Yuva-
sı” adı verilen bu okul, Türk eğitim tarihinde 
bir buçuk asır boyunca çok özel bir yere sahip 
olacaktı.

Darüşşafaka’nın kurulmasına giden süreç, 
Cemiyet-i Tedrisiye’nin ilk yıllarda elde ettiği 
sonuçlarla yetinmeyip okulu büyütme arzu-
suyla başlamıştı. Kurucular, ilk halk mektebi 
denemelerinin ve tüm okullarda okutulabi-
lecek kitaplar hazırlamanın ötesine geçerek, 
Cemiyet’in bizzat kendisinin büyük bir okul 
açması gerektiğini düşünmüşlerdi. 1 Eylül 1868 
tarihinde, Sadrazam Âli Paşa ve Maarif Nazırı 
Saffet Paşa’nın girişimleriyle açılan Mekteb-i 

Darüşşafaka 
kuruluyor
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Özel bir bina

Fatih, Sultan Selim 
Mahallesi’nde 1873 yılında 
hizmete giren Darüşşafaka 
binasının en önemli 
özelliklerinden biri de, o güne 
kadar bir okul için özel olarak 
inşa edilmiş ilk bina olmasıydı.
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Sultani (Galatasaray Lisesi), verilen eğitimin 
niteliği açısından önemli bir adımdı, ancak bu 
okula çoğunlukla devlet büyüklerinin ve İstan-
bul zenginlerinin çocukları kaydoluyordu. Bu 
nedenle, sıradan ve yoksul ailelelerin çocukla-
rına kucak açacak ve onları çok yönlü bir şe-
kilde eğiterek devlet kurumlarına ve toplumsal 
hayata kazandıracak, yeni ve güçlü bir “halk 
mektebine” de ihtiyaç vardı. 

O tarihlerde Paris Büyükelçiliği görevinden 
yeni dönmüş olan Sakızlı Esat Paşa, Paris’te 
bulunan ve kökleri 16. yüzyıla kadar uzanan 
Prytanée militaire de La Flèche adlı okulu 
model alarak, öksüz veya yetim kız ve erkek 
çocuklarına mahsus bir okul kurulması öne-
risinde bulundu. Bu önerinin kabul görmesi 
üzerine Cemiyet yönetimi, Sultan Abdülaziz’in 

Darüşşafaka’nın 
öğrencileri

Darüşşafaka’da eğitim hayatı 
1873 yılında 54 öğrenci ile 
başladı. İlk başta kız ve erkek 
çocukların aynı çatı altında 
eğitim almaları planlanmışken, 
daha sonra sadece erkek 
öğrencilerin alınmasına karar 
verildi (Fotoğraf: Abdullah 
Frères, 1880-1893).

yardımına başvurmayı kararlaştırdı. Fikri des-
tekleyen Abdülaziz’in bu iş için kendi şahsi 
hazinesinden verdiği 2.100 altınla, öngörülen 
okulun inşa edilebilmesi için Fatih’teki Maşuk 
Paşa Konağı arazisi ile civardaki arsalar satın 
alındı. Kısa süre içinde hazırlıklarına başlanan 
okul binasının projesi İtalyan mimar Barironi 
tarafından tasarlanırken binanın resim, proje 
ve plan çizimleri Dolmabahçe Sarayı’nın da 
mimarlarından biri olan Ohannes (Balyan) 
Kalfa tarafından hazırlandı.1

İnşaat için kaynak bulmakta yaşanan zorluklar 
zaman zaman çalışmaların aksamasına ve açı-
lışın ertelenmesine neden olduysa da Sultan 
Abdülaziz, Mısır Hıdivi İsmail Paşa, bazı üst 
düzey memurlar ve İstanbul eşrafının katkıla-
rıyla toplanan 30 bin altın lirayla okulun inşa-

Pervititch haritasında 
Darüşşafaka

Jacques Pervititch’in 1929 
tarihli Haliç haritasında 
Darüşşafaka, Fatih Medresesi 
Caddesi, Sakızağacı Sokak 
ve Darüşşafaka Sokakları ile 
çevrelenmiş olarak gösterilir.
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sı tamamlanabildi. “Darüşşafakatü’l-İslamiye” 
adı verilen okul, 28 Haziran 1873 günü Yüzbaşı 
Mustafa Efendi’nin verdiği ilk dersle fiilen öğ-
retime başladı.

Darüşşafaka’nın kuruluş amaçlarından biri, 
Müslüman yoksul ve yetim çocukların sefa-
letten kurtarılması olarak tanımlanmıştı. Bu 
sebeple, her ne kadar okul bir hayır cemiyeti 
tarafından kurulmuş olsa da, çocukların temel 
ihtiyaçlarının korunması devlet güvencesi altı-
na alınmış ve gerekli erzakın teminine yönelik 
kamusal düzenlemeler yapılmıştı. Devlet des-
teğinin yanında ülkenin çeşitli yerlerindeki 
hayırsever vatandaşlar da yardımlarını esirge-
miyorlardı. Örneğin Maşuk Paşa ve eşi 3.400 
arşın (yaklaşık 2 dönüm) büyüklüğündeki bir 
araziyi satılması için Darüşşafaka’ya hibe et-
mişti. Ayrıca İbtol adlı bir kunduracı okul öğ-
rencileri için potin imal etmiş, Hasan Kâzım 
Efendi adında bir şekerci okulun şeker, şurup 
ve reçel ihtiyacını karşılamış, Jorj Nalpas Efen-
di ise okulun tıbbi ihtiyaçlarını temin etmişti.2 

Darüşşafaka’nın yönetimine ve okulda verile-
cek derslere ilişkin nizamnameye göre oku-
la 10 yaşından büyük olmayan yetim ve fakir 
Müslüman çocuklar alınacak, okulun ve öğ-
rencilerin tüm masrafları Cemiyet-i Tedrisiye 
tarafından karşılanacaktı. Nizamnameye göre 
okul için bir idare kurulu ve bir eğitim kurulu 
oluşturulacak, okulun ve öğrencilerin duru-
muyla yakından ilgilenmek üzere bir müdür 
ve bir müdire tayin edilecekti. Nizamnamede, 
öğrencilerin askeriyede ve devlet dairelerinde 
çalışmalarına imkân verecek şekilde eğitil-
meleri öngörülüyordu. Yatılı bir okul olarak 
kurulan Darüşşafaka’ya başlangıçtan itibaren 
kız öğrencilerin de alınması planlanmış ve bu 
nedenle okul binası iki kısımdan oluşacak şe-
kilde inşa edilmişti. Ancak kuruluş dönemin-
de bazı “sakıncalar” ileri sürülerek kız öğrenci 
alınmasından vazgeçildi.3 

Eğitimin parasız olduğu okula ilk yıl 54 öğren-
ci kaydedildi. Birinci sınıf öğrencilerine okuma 
yazma, Türkçe isimler, Kuran-ı Kerim ve güzel 

Görkemli bir okul

Darüşşafaka binası bir bodrum 
ve bunun üzerinde yükselen üç 
kattan oluşuyordu. Binanın üst 
katı 1892 depreminde yıkılınca 
aynı yıl yeniden inşa edildi. İç 
ve dış duvarları kâgir, döşeme, 
tavan ve merdivenleri tahtadan 
yapılmış olan okul binası 1908 
yılından sonra tamamen kâgire 
çevrildi. 
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Jimnastik salonu 

Okulun bahçesindeki spor 
salonu 1912 yılında inşa 
edildi. Arkada görülen kimya 
laboratuvarı ise 1918 yılındaki 
Büyük Yangın’da tamamen 
yandı.

20 Recep 1290 (13 Eylül 1873) tarihli Tezkire-i Sâmiye 
(sadeleştirilmiş olarak):

Müslüman yetimlerin talim ve terbiyesi amacıyla 
Darüşşafaka adıyla kurulmasına ve inşa edilmesine 
müsaade edilmiş olan mektebin tamamlanarak açılış 
zamanının gelmesi, söz konusu mektebin ihtisas ve asli 
vaziyeti dolayısıyla biri Müslüman yetimlerin İslami 
akidelerle beraber gerekli ilimlerin başlangıçlarının 
öğretilmesine, ikincisi demiryollarına vesair nafia 
eserlerine ait işlemlerde yabancılara müracaattan 
kurtulmak için mühendislik, kondüktörlük, makinecilik, 
mimarlık gibi sanayiin öğretilmesine mahsus olmak üzere 
ilim ve fen daireleri itibariyle iki kısıma ayrılmış olup, 
bu iki kısım dairenin hemen açılması kararlaştırılmış 
olması nedeniyle, şu esasa göre bunların açılmasıyla 
beraber keyfiyetin resmen ilan olunacağının ve zikrolunan 
mektebin yazıldığı gibi ilim ve fen açısından büyük bir 
öğretim kurumu olarak devlet ve millet için pek çok yararlı 
ve hayırlı şeylere hizmet edeceğinden şüphe olmadığının 
beyan edilmesiyle, tezkire-i senaveri kaleme alındı.5

DARÜŞŞAFAKA’NIN AÇILIŞINA DAİR 
SADRAZAMLIK YAZISI

yazı gibi dersler verilirken, yapılan sınav sonu-
cunda okula ikinci sınıftan başlayacak öğrenci-
lere matematik ve Farsça da dahil olmak üzere 
daha ileri bir program hazırlanmıştı. Başlan-
gıçta eğitim iki yılla sınırlı olduğundan, oku-
lun öğretmen ihtiyacı Cemiyet’in kendi üyeleri 
ve dışarıdan davet edilen birkaç öğretmen yo-
luyla karşılanabiliyordu. Ancak sonraki yıllar-
da programa yeni ilaveler yapılınca öğretmen 
ihtiyacı arttı. Sekiz yıllık eğitimi tamamlayan 
birinci devre mezunları idadi (lise) mezunu 
statüsünde sayıldı.4 

Darüşşafaka binası 

Darüşşafaka’nın 1873 Haziran’ında hizmete gi-
ren binası, bir bodrum katı ve üzerindeki üç 
kattan oluşuyordu. Binanın iç ve dış duvarları 
kâgirden, döşeme, tavan ve merdivenleri ise 
ahşaptan yapılmıştı. Bina, kız-erkek ayrımını 
sağlayacak şekilde, iki ayrı kapıdan girilen iki 
simetrik kısım olarak tasarlanmıştı. Yemekha-
ne, erzak ambarı ve hizmetlilerin kullandığı 
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rulan İki Cemiyet: Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2007, s. 186-187.

3 Zafer Toprak, age, s. 17-18.
4 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 188.

5 Mehmed İzzet, age, s. 188.

odalar bodrum katında yer alırken derslikler, 
laboratuvarlar, mescit ve revir birinci ve ikinci 
katlara dağıtılmıştı.

Binanın en üst katı 1894 Depremi’nde tama-
men tahrip olduysa da bir süre sonra yeniden 
inşa edildi. Okul binası, deprem ve yangın teh-
likesine açık olması sebebiyle 1908 yılından 
başlayarak kademeli olarak kâgire çevrildi. Ne 
var ki Avrupa’da maden mühendisliği eğitimi 
gördükten sonra Darüşşafaka’da karşılıksız ola-
rak kimya ve jeoloji dersleri veren Halil Ethem 
Bey’in girişimleriyle okul bahçesinde inşa edi-
len ve kimya laboratuvarı olarak kullanılan ek 
bina 1918 yılındaki Büyük Cibali Yangını’nda ta-
mamen yandı. Bunun üzerine Cemiyet-i Tedri-
siye tarafından aynı yerde yeni bir bina yaptırıl-
dı. Okul ise, yaklaşık 7.500 yapının kül olduğu 
yangından kurtulan tek yapıydı.

Büyük Cibali Yangını

1918 yılında meydana gelen 
Cibali-Altımermer yangını, 
İstanbul’un uğradığı en büyük 
yangın felaketlerinden biriydi. 
Yangında 7.500 bina kül oldu. 
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Darüşşafaka’nın Fatih’teki 
arazisine ait Sened-i Hakani 
(Tapu Senedi).
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Darüşşafaka’nın kendi okul binasının inşasına karar verildikten sonra, 
Fatih’teki Sultan Selim Mahallesi’nde Bahriye feriklerinden Maşuk Paşa’ya ait 
konak ile arsası 2.100 altın bedelle satın alındı. Fakat sadece bu arazi yeterli 
gelmeyeceğinden bir süre sonra bitişikteki Aliye Hanım’ın bostanı ile Kazasker 
Benlizade Ahmet Raşit Efendi’ye ait arsa da alınarak okul arazisine eklendi. 
1918 yılındaki büyük yangından sonra Darüşşafaka girişinin tam karşısındaki 
Sakızağacı mevkiinde bulunan bazı arsaların da Darüşşafaka’ya terk edilmesiyle 
okul bahçesi büyütüldü.

Darüşşafaka’nın arazisi

Haritalarda Darüşşafaka

Üstte, okul arazisindeki 
binaların yerleşimini gösteren 
kroki.

Solda, 1918 tarihli Necip Bey 
Haritası’nda Darüşşafaka okul 
binası ve jimnastik salonunun 
bulunduğu bölgeyi gösteren 
ayrıntı.



34 35

1876

D arüşşafaka’nın ilk öğrencilerin-
den okula ikinci sınıftan başlamış 
olanlar 1876 yılında beşinci sınıfa 
gelmiş ve üst sınıfları da içine ala-

cak daha geniş bir program ihtiyacı kaçınıl-
maz hale gelmişti. O yıl, Sakızlı Esat Paşa’nın 
Paris’ten getirdiği kolej programından esin-
lenilerek ve söz konusu program dahilindeki 
Fransızca kitapların Türkçeye tercüme ettiril-
mesi yoluyla, sekiz yıla yayılan yeni bir ders 
programı oluşturuldu. Okulda verilen eğiti-
min son iki yılı yüksek tahsil kabul edilecekti. 
Dönemin Askeri Okullar Ders Nazırı Süley-
man Hüsnü Paşa’nın da katkılarıyla hazırlanan 
programın içeriği, daha sonra yapılan bazı de-
ğişikliklerle birlikte şu şekildeydi: 

1. Sınıf: Alfabe, Kuran-ı Kerim, Namazın Şart-
ları, Türkçe İsimler, Seçilmiş Öyküler, Güzel 
Yazı, Matematik (dört işlem)
2. Sınıf: Kuran-ı Kerim, Temel İlmihal, Türkçe 
Dilbilgisi, Farsça, İmla Kuralları, Matematik, 
Temel Coğrafya, Güzel Yazı, Peygamberlerin 

Çağının ötesİnde bİr 
ders programı

Kıssaları, Resim
3. Sınıf: Büyük İlmihal, Arapça, Farsça, Fran-
sızca, İmla Kuralları, Peygamberlerin Kıssaları, 
İleri Matematik, Genel Coğrafya, Güzel Yazı, 
Resim
4. Sınıf: Arapça Söz Dizimi, Fransızca, Farsça, 
Osmanlıca Dil Bilgisi, Yazma Usulü, Kompo-
zisyon Örneği, Hendese-i Hattiye (Çizgi Geo-
metrisi), Matematik, Tabii Tarih, İleri Coğraf-
ya, Osmanlı Tarihi, Resim
5. Sınıf: Anlatım Bilgisi, Mantık, İnşa ve Ki-
tabet, Fransızca, Tabii Tarih (Medeniyet), 
Hendese-i Sathiye (Düzlem Geometrisi), Basit 
Cebir, Fizik, Kimya, Osmanlı Coğrafyası, Os-
manlı Tarihi, Resim
6. Sınıf: Münazara Usulü, Kitabet, Fransızca, 
Fransızcadan Tercüme, Basit Cebir, Hendese-i 
Mücesseme (Uzay Geometrisi), Fizik, Kimya, 
Tabii Tarih (Nebatat), Genel Tarih, Arapça Be-
lagat, Resim
7. Sınıf: Fıkıh Usulleri, Kitabet, Trigono-
metri, Hendese-i Halliye (Tasarı Geometri), 
Münhaniyat-ı Müstamele (Kullanılan Eğriler), 

Süleyman Hüsnü Paşa

Darüşşafaka’nın ilk 
yıllarında eğitim kalitesinin 
yükseltilmesinde Askeri 
Okullar Nazırı Süleyman 
Hüsnü Paşa’nın önemli 
katkısı oldu. Ders programının 
hazırlanmasına yardımcı olan 
Süleyman Paşa, aynı zamanda 
çok sayıda subay öğretmenin 
fahri olarak okulda görev 
almasını sağladı.
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İleri Cebir, Fizik, Madeni Kimya, Fransızca, 
Anatomi ve Fizyoloji, Genel Tarih, Muhasebe 
Usulleri, Ziraat Coğrafyası, Elektrikli Telgraf, 
İktisat, Resim
8. Sınıf: Mecelle, İnşaat Yapıları, Şekil Geo-
metrisi, Yeryüzü Tabakaları, Fizik, Makine Bi-
limi, Gökbilim, Topografya, Genel Tarih, Mu-
hasebe Usulleri, Ziraat Coğrafyası, Elektrikli 
Telgraf, Resim.1

Örnek bir eğitim

Aydınlanma Fransası’nın çok yönlü eğitim anla-
yışının doğrudan yansıması olan bu program, o 
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda faaliyet 
gösteren pek çok okulun sahip olduğu eğitim 
seviyesinin oldukça üzerindeydi ve çok yönlü 
yetkinliklerle donatılmış öğrencilerin yetişti-
rilmesini hedefliyordu. Ancak bu denli yoğun 
bir program, aynı zamanda öğrenciler açısın-
dan ağır denebilecek bir yük anlamına geliyor-
du. Bu nedenle, ilk dönemlerde tüm dersleri 
başarıyla vererek zamanında mezun olabilen 

Darüşşafaka’da ilk etapta, hocaların zor bulunduğu o yokluk yıllarında, Askeri Okullar 
Ders Nazırı Süleyman Paşa’nın yardımıyla ders vermek üzere subay öğretmenler 
gelmiş. Darüşşafaka’da çok değişik ve yoğun bir ders programı uygulanmış o 
dönemde. Darüşşafaka mezunları bir süre üniversite mezunu kabul edilmiş, fakat 
ardından gelen savaşlarla subay öğretmenler cepheye gidince bir boşluk oluşmuş. 
Para yok, yeteri kadar öğretmen yok, olan da çok pahalı. Kısmen onlar, kısmen de 
“Ben az parayla da çalışırım” diyen yaşlı öğretmenler gelince, o günkü eğitim çok 
tatmin edici olmamış. Derslerde değişiklikler yapılmış ama gene de Darüşşafaka’nın 
ana hedefi, okuldan çıktıktan sonra çocuğun hayatını kazanabilmesi olmuş o 
dönemde.

Nami Gönenç (DŞ’1952)

öğrencilerin sayısı hayli azdı. Darüşşafaka’nın 
ilk 15 yılında bu gelişkin program uygulandık-
tan sonra 1891 yılında Öğretmenler Kurulu 
tarafından programda bazı değişikliklere gidi-
lecek ve programın öğrenciler üzerinde oluş-
turduğu yük bir nebze hafifletilecekti.

Buna karşın Darüşşafaka’da verilen eğitimin 
niteliği, dönemin genel şartlarına göre “kıs-
kançlık yaratacak” düzeydeydi. Benzer okul-

Çok yönlü eğitim

Darüşşafaka’da öğrencilere 
dönemine göre oldukça ileri 
ve yoğun bir ders programı 
uygulanıyordu. Solda, Abdullah 
Biraderler’in objektifinden 
Darüşşafaka öğrencileri (1880-
1893); sağda, Darüşşafakatü’l-
İslamiye Talebesine Mahsus 
Şahadetname (diploma).
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DERS KİTAPLARI

Darüşşafaka’nın ilk öğretmenleri, okuttukları derslerin kitaplarını 
yazmış ya da tercüme etmişlerdi. Başka okullarda da okutulan bu 
eserlerin geliri ise Darüşşafaka’ya bağışlanmıştı.
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ların hayli ilerisinde olan programa ek olarak, 
Avrupa ülkelerinde görevli Osmanlı sefirleri ve 
hariciye memurları tarafından hediye edilen 
araç gereç ve malzemeler de okuldaki eğitim 
kalitesine büyük katkı sağlıyordu. Özellikle 
fizik ve kimya derslerinde kullanılan labora-
tuvarlar ve jeoloji dersinde kullanılan maden 
örnekleri, başkentin yegâne üniversitesi olan 
Darülfünun’u bile geride bırakıyordu.2 Bir baş-
ka deyişle Darüşşafaka, sadece verilen dersler 
bakımından değil, özellikle fen bilimleri ala-
nındaki derslerde kullanılan materyal açısın-
dan da çağının hayli ilerisinde idi.

Zekai Dede Efendi ve Darüşşafaka’da musiki

İlk dönemlerde Darüşşafaka’da uygulanan ders 
programı yaklaşık aynı döneme tekabül eden 
Üçüncü Cumhuriyet Fransası’nda olduğu gibi 
esas olarak pozitif bilimleri temel alsa da, okul 
yönetimi öğrencilere farklı alanlarda bilgi ve 
beceri kazandırmaya da önem veriyordu. Bu 
yönelimin en güzel örneklerinden biri 1877 
yılından itibaren programa eklenen müzik 
dersleriydi. Bu dersi vermekle görevlendirilen 
kişi ise, Türk müziğinin en önemli isimlerin-
den, meşhur bestekâr Zekai Dede Efendi idi. 
Fahri muallim olarak başladığı vazifesine 1884 
yılından itibaren resmi olarak devam eden Ze-
kai Dede Efendi, 1897 yılında ölünceye kadar 
okulda musiki dersleri vermeyi sürdürecekti.

Darüşşafaka’yı müzik eğitimi konusunda fark-
lılaştıran bir başka konu da, diğer okullarda 
Batı temelli olarak verilen müzik derslerinin 
tersine Darüşşafaka’da Türk musikisinin öne 
çıkmasıydı. Gerçekten de Darüşşafaka, klasik 
Türk musikisi eğitiminin verildiği ilk lise dengi 
okuldu.3 Okulda müzik dersleri “umumi” de-
ğil “hususi” idi; bir başka deyişle, her öğrenci 
bu dersi alamıyordu. Her yıl okula kaydedilen 
öğrencilere deneme amacıyla bir şarkı okutu-
luyor, yeteneği olduğu fark edilen güzel sesli 
öğrenciler ayrılıyordu. Bu uygulama usta bir 

muallimin çabalarıyla birleşince, ortaya ol-
dukça başarılı sonuçlar çıkıyordu. Zekai Dede 
Efendi’nin ve onun ölümünün ardından yerine 
gelen oğlu Hafız Ahmet Efendi’nin (Ahmet Ir-
soy) eğitiminden geçen Darüşşafakalılar ara-
sından Mehmet Reşat Aysu, Kâzım Uz, Ahmet 
Avni Konuk ve Ahmet Rasim gibi ünlü müzis-
yenler çıkacak, bazı mezunlar da müzik öğret-
menliğine yönelecekti.4

Okuldaki Türk musikisi eğitimi 1924 yılında 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar devam etti. Yeni Cumhuriyet yönetimi-
nin eğitimde Batı müziğini temel alması nede-
niyle bu yıldan itibaren Türk musikisi dersleri 
kaldırıldı.

Müzik öğretmenleri

Darüşşafaka’da uzun yıllar 
müzik öğretmenliği yapan 
ünlü bestekâr Zekai Dede 
Efendi, okulda bir Türk müziği 
geleneğinin oluşmasını sağladı 
(altta). Zekai Dede Efendi’nin 
ölümü üzerine bu görevi oğlu 
Hafız Ahmed Efendi (Irsoy) 
devraldı (üstte).

NOTLAR
1 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 12-14.

2 Meltem Kocaman, “Darüşşafaka’da Fizik Eğitiminin Başlangı-
cı”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Sayı XIV/2, 2013, s. 87-117. 

3 Dr. Erhan Özden, “Osmanlı Maarifi’nde Musiki”, Rast Müziko-
loji Dergisi, Cilt II, Sayı 1, 2014, s. 103.

4 Mehmed İzzet, age, s. 82-83.
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Geniş imkânlarla donatılmış bir okul

Darüşşafaka’nın ders araç gereçleri bakımından 
sahip olduğu imkânlar, dönemin birçok okulundan 
daha ilerideydi. En üstte, Darüşşafaka’daki Fen 
ve Mineroloji Laboratuvarı; üstte Tarih-i Tabii 
Laboratuvarı; sağda, duvarları botanik ve zooloji 
panolarıyla süslenmiş konferans salonu.
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1877-78

D arüşşafaka’nın eğitim öğretime 
başlamasından birkaç yıl sonra 
Osmanlı Devleti, kendisini deyim 
yerindeyse bir varlık yokluk savaşı-

nın ortasında buldu. Rumi takvimde 1293 yılına 
denk geldiği için “93 Harbi” olarak da bilinen 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, pek çok yön-
den kan kaybeden Osmanlı Devleti’nin verdiği 
en zor sınavlardan biriydi. Toplumun büyük 
fedakârlıklarda bulunması gereken günler ya-
şanıyordu. Ülke üzerinde birçok siyasi ve sos-
yal etki yaratacak olan savaşın, Darüşşafaka’yı 
da etkilemeden geçmesi düşünülemezdi. 

Darüşşafaka’nın ilk yıllarında Eğitim Kurulu’na 
da başkanlık eden Askeri Okullar Ders Nazırı 
Süleyman Hüsnü Paşa’nın girişimiyle çok sayı-
da subay öğretmen Darüşşafaka’da fahri olarak 
ders vermeye başlamıştı. Ancak savaş başlayıp 
subay öğretmenler cepheye gitmek zorunda 
kalınca, başta 6’ncı sınıflar olmak üzere pek 
çok ders bir yıl boyunca yapılamadı. Dahası, 
savaşın etkilerinin en fazla hissedildiği Rumeli 
vilayetlerinden İstanbul’a gelen göçmenlerden 
bir bölümü Darüşşafaka binasına yerleştirildi 

Eğİtİmde savaş 
fasılası

ve yaklaşık altı ay boyunca okuldaki eğitim ke-
sintiye uğradı. 

Okul binasına yerleştirilen göçmenlerin temel 
ihtiyaçları için gereken harcamalar da Darüş-
şafaka bütçesinden karşılanıyordu. Okul zaten 
kendine zor yeten koşullar içinde olduğundan, 
bu durum savaş döneminde ciddi bir mali bu-
nalıma yol açtı. Krizin bir nebze aşılmasını 
sağlayan kişi, yine Cemiyet-i Tedrisiye’nin ku-
rucularından Gazi Ahmet Muhtar Paşa oldu. 
Onun girişimleriyle Darüşşafaka için Hintli 
hayırseverlerden bir miktar yardım toplandı. 
Ayrıca okulun kendi imkânlarıyla bastırmış ol-
duğu ders kitaplarından bir bölümü Sultan II. 
Abdülhamid tarafından satın alındı ve buradan 
elde edilen 80 bin kuruşluk gelirle, okul bina-
sının muhacirlerin kaldığı süre içinde zarar gö-
ren kısımları onarıldı.1 Okulda normal eğitim 
düzenine ancak 1878 yılında dönülebildi.

NOTLAR
1 TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 9, 1994, s. 8-9. 
2 Ahmet Rasim, “İstanbul Mektubu”, Hâkimiyet-i Milliye, 19 

Nisan 1927.
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Harp esnasında, okulda derslerin yapıldığı 
ve yapılmadığı zamanlarda günlük gazeteler 
Darüşşafaka’ya muntazam bir şekilde geliyor, 
öğrenciler gelişmeleri yakından takip ediyorlardı. Bir 
gün gazeteler, Şipka’daki askeri harekâtlara kumanda 
eden Müşir Süleyman Paşa’nın Sveti Nikola Tepesi’ne 
hücum etmek için fedai aradığını yazınca, üst sınıf 
öğrencilerinden ikisi bu haberden vazife çıkararak 
okul müdürüne müracaat ettiler. Bu yurtsever 
davranıştan etkilenen okul müdürü ise askeriyeye 
durumu bildirip olumlu yanıt alınca, iki Darüşşafaka 
öğrencisini Bâb-ı Seraskeriye’ye (Harbiye Nezareti) 
götürüp kendi elleriyle kaydettirdi.

Haber bir anda Darüşşafaka’nın birinci gündemi 
haline gelince, bu kez küçük sınıf öğrencileri, 
“Biz de fedai olacağız” demeye başladılar. Müdür 
şaşkındı. Mubassırları çağırıp bu duruma nasıl 
bir çare bulunacağını hep birlikte düşünürken, 
mubassırlardan biri parlak bir fikirle ortaya çıktı. 
Bundan sonra olanları, Darüşşafaka’nın küçük 
öğrencileri arasında bulunan ünlü gazeteci-yazar 

Ahmet Rasim, yıllar sonra Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesindeki köşesinden şöyle anlatacaktı:

Kış idi. Dehşetli bir kar yağıyordu. Akşam 
müzakerehanelere girdik. O koca odaları tamamen 
ısıtamaz ise de herhalde bir gözdağı veren kocaman, 
tepeleme dolu mangallarımıza hiç olmaz ise baka baka 
ısınır idik. Bu akşam konulmamış idi. Hepimiz titriyor, 
ellerimiz koltuklarımızda, bacaklarımız kıçlarımızın 
altında, sızlanıp duruyorduk. 

Birden mubassır çıkıp geldi. Bize, “Ne o, buz 
olmuşsunuz?” dedi. “Mangalımız yok!” dedik. Biz bunu 
der demez, açtı ağzını, yumdu gözünü. Şipka’nın ne 
türlü bir mahal olduğunu anlattı. Oradan yuvarlanan 
çığların en küçüğünün Darüşşafaka [kadar] olduğunu 
ballandıra ballandıra tasvir etti. Bizim oraya gitmeden 
evvel yollarda donup öleceğimizi söyledi. İlaveten, 
bir daha içimizden kim böyle bir hal ve harekette 
bulunacak olursa, gece çıkarıp karlar altında ağaca 
bağlamakla tehdit etti. Sustu. O andan itibaren 
fedailiğe dair ağzımızdan tek harf çıkmadı.2

DARÜŞŞAFAKALI FEDAİLER

Şipka Muharebeleri

1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında stratejik 
bir öneme sahip olan Şipka 
Geçidi’nde taraflar arasında 
şiddetli çarpışmalar yaşandı. 
Günümüzde Bulgaristan 
sınırları içerisinde yer alan geçit 
ele geçirildiği takdirde Rus 
Ordusu için İstanbul’a giden 
yolun önü açılmış olacaktı. 
Bu nedenle Şipka’da Rus ve 
Osmanlı orduları arasında 
farklı tarihlerde dört şiddetli 
muharebe gerçekleşti. Ocak 
1878’deki son savaşta Osmanlı 
ordusu kesin bir yenilgiye 
uğradı.

Ahmet Rasim
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1879

D arüşşafaka, diğer okullarla karşı-
laştırıldığında yalnızca eğitimin 
niteliği ve kullanılan araç gereçler 
bakımından değil, eğitimin veril-

diği bina bakımından da “ayrıcalıklı” bir yere 
sahipti. Gerçekten de o tarihte bu denli büyük 
ve kullanışlı bir binaya sahip okulların sayısı 
oldukça sınırlıydı. Fakat bu durum, açıldıktan 
yalnızca altı yıl sonra, Darüşşafaka’nın elindeki 
binayı az kalsın kaybetmesine sebep olacaktı. 

1879 yılında dönemin hükümeti, hazırladığı bir 
nizamnameyle ülkenin en önemli eğitim ku-
rumlarından biri olan ve birkaç kez yer değiş-
tirdikten sonra 1865 yılından itibaren Vefa’daki 
bir konakta eğitim vermeye başlayan Mekteb-i 
Mülkiye’yi, üç yılı idadi ve iki yılı âli (yüksek) 
olmak üzere beş yıllık eğitim veren bir yük-
sekokul haline getirmeyi kararlaştırmıştı. Bu 
durumda Mülkiye’nin daha büyük ve kullanışlı 
bir binaya geçmesi ihtiyacı ortaya çıktığından, 
Maarif Nezareti, Sultan II. Abdülhamid’e bir 
rapor sunarak Osmanlı Devleti’ne sivil yöneti-

Atlatılan tehlİke

ci yetiştiren bu önemli okulda eğitim öğretim 
faaliyetlerinin layıkıyla yapılabilmesi amacıy-
la Fatih’te Darüşşafaka tarafından kullanılan 
binanın Mekteb-i Mülkiye’ye verilmesini ta-
lep etmişti.1 Padişahın bu isteğe olumlu yanıt 
vermesi halinde, daha yolun başında olan Da-
rüşşafaka binasız kalacak ve hayli zor duruma 
düşecekti. 

Ancak korkulan olmadı ve II. Abdülhamid, 
mevcut durumu gözeterek, Maarif Neza-
reti’nden gelen bu talebe olumsuz cevap verdi. 
Sultan tarafından hükümete gönderilen irade-
de Darüşşafaka’nın hayırsever kimselerin yar-
dımlarıyla Müslüman yetimlerin eğitim ve öğ-
retimi için kurulduğu belirtiliyor ve okulda 
geceli gündüzlü 200’ü aşkın yoksul çocuğun 
bulunduğu hatırlatılarak, binasının başka bir 
amaçla kullanılması düşüncesinden vazgeçil-
mesi emrediliyordu. Tehlike bu şekilde atlatı-
lırken, Mekteb-i Mülkiye Eminönü’nde bulu-
nan eski Maarif Nezareti binasına taşındı ve 
1908 yılına kadar burada kaldı.

II. Abdülhamid

1876 yılında tahta çıkan II. 
Abdülhamid, Darüşşafaka’ya 
karşı himayeci bir tutum 
izledi. Okula gelir olması için 
ders ktaplarından satın alan 
Abdülhamid, okul binasının 
Mülkiye Mektebi’ne verilmesi 
önerisine de karşı çıktı.
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Okul bahçesinde içtima

Darüşşafaka, neredeyse askeri disiplinin hüküm sürdüğü bir 
okuldu. Öğrencilerin talimatnamelerle tarif edilen kurallara 
net bir şekilde riayet etmesi beklenirdi. Yukarıda, içtima 
halindeki öğretmen ve öğrenciler (Fotoğraf: Abdullah Frères, 
1880-1893).
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Okul dışında da sıkı bir disiplin 

Darüşşafaka öğrencileri okul içinde çok sıkı di-
siplin kurallarına tabi oldukları gibi, ayda bir 
defa verilen izin günlerinde de oldukça katı 
kurallara uymak zorundaydılar. 1877-1884 yıl-
ları arasında Darüşşafaka’da öğrenim gören 
gazeteci Ahmet Rasim Bey, okul yıllarında yö-
netimin izin günlerinde kendilerine getirdiği 
kural ve yasakları bir yazısında şöyle aktarıyor-
du (sadeleştirilmiş olarak): 

Darüşşafaka’da her izin günü büyük divan gü-
nüdür. Öğlen yemeğinden önce bütün sınıflar 
resmi elbiselerini giymiş oldukları halde, divan-
hanede sırayla, intizam ile toplanır, müdürün 

gelişini beklerler. Müdür odasından çıkınca 
talebe tarafından selamlanır, bunun ardından 
müdür şu tenbihlerde bulunurdu: 

Yollarda velisiz gezilmeyecek; ön düğmeler çö-
zük olmayacak; toka belde bulunacak; kahve, 
gazino, çalgılı yerler, tiyatro, karagöz, ortao-
yunu gibi münasebetsiz mahallere gidilmeye-
cek; zinhar, zinhar Galata ve Beyoğlu tarafına 
geçilmeyecek; evinin yolu orada olanlar için bir 
defaya mahsus olmak üzere geçilip dönülecek. 
Sokaklarda durup eğlenmek, dükkânlara girip 
çıkmak şiddetle yasaktır. Buna aykırı hareket 
edenler dayakla, hapisle cezalandırılacağı gibi 
üç aydan altı aya kadar izinsiz kalır. Tekrarı ha-
linde kovulur. 

Öğrenci kıyafetlerinin 
evrimi

Darüşşafaka’daki disiplinin 
kendini en çok hissettirdiği 
konulardan biri de öğrencilerin 
giyim kuşamıydı. Talebelerin 
özellikle okul dışında giyim 
kurallarına mutlak itaati 
beklenirdi. Sağda, Reşad 
Ekrem Koçu’dan tarih 
boyunca Darüşşafaka öğrenci 
üniformaları (çizimler Sabiha 
Bozcalı):

(1-2) 1873-1927 yılları arasında 
Darüşşafaka üniforması;

(3-4) 1927-1950 yılları arasında 
Darüşşafaka Lisesi üniforması; 

(5-6) 1950-1965 yılları 
arasında Darüşşafaka Lisesi ve 
Darüşşafaka Koleji kıyafetleri.

u v w
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Her efendi mektebin haysiyetini gözetmeyi boy-
nuna borç bilmelidir. Sokaklarda oynamak, ata, 
eşeğe binip koşturmak, salıncak kurulan yerle-
re gitmek yasaktır. Mektebe gelirken para, çakı, 
gazete getirmeyeceksiniz. Dışarıda mahalle 
çocuklarıyla, kıyafetsiz ve mektep tarafından 
tanınmayan kişilerle birlikte bulunmak şiddetle 
yasaktır. Dışarıda bir sınıf, başka bir sınıf efen-
disiyle gezemez. Dışarıda bir efendi, kendi sını-
fında bile olsa başka bir efendinin evine gide-
mez, orada kalamaz, yatamaz. Kardeş olanlar 
müstesnadır. Sokakta tesadüf ettikçe muallim 
efendilere, mektep zabitlerine, meclis azalarına 
usulüne uygun şekilde selam verilecektir. Hiçbir 
çocuk yedinci sınıfa gelmedikçe dışarıda velisiz 
gezemez. Yalnız gezerse ve ceketinin düğme-

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 21.
2 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 33. 

lerini çözerek ve tokasız görülecek olursa üç 
defaya kadar izinsiz kalacaktır. Yedinci ve seki-
zinci sınıf efendiler izin günleri serbest çıkarlar. 
Hiç kimsesi olmayanlar izin günleri mektep ha-
demesinden veya bakıcılardan birinin gözetimi 
altında dışarı çıkıp gezeceklerdir.2

x y z



4746

1881

Darüşşafaka’nın sekiz yıla yayılan oldukça 
zengin ve bir o kadar da zorlu eğitim-öğretim 
programını 1881 yılında tamamlayarak yük-
sekokul mezunu statüsüyle diplomasını alan 
sekiz öğrenci, okulun ilk mezunları oldu. O 
tarihte 125 mevcutlu okulu başarıyla tamam-
layan bu gençlerin isimleri Nevşehirli Fahri 
Efendi, Arapkirli Hakkı Efendi, Giritli Haşim 
Efendi, İstanbullu Mehmet Şükrü Efendi, Be-
şiktaşlı Mustafa Fuat Efendi, Yenibahçeli Rifat 
Efendi, Sultanahmetli Şevki Efendi ve Giritli 
Tahsin Efendi idi.1

Bu sekiz parlak genç, aynı zamanda Cemiyet-i 
Tedrisiye üyesi olan Posta ve Telgraf Nazırı 
İzzet Efendi’nin girişimleriyle bakanlık kale-
minde işe alındı. Bu görevlendirme, aynı za-
manda sonraki yıllar için de bir model oldu 
ve Darüşşafaka mezunlarının Posta ve Telgraf 
Nezareti’nde görevlendirilecek şekilde yetişti-
rilmesi için okulun ders programında bazı dü-
zenlemeler yapıldı.

Darüşşafaka İlk 
mezunlarını verİyor

Darüşşafaka’nın tarihinde önemli bir yere sa-
hip olan bu ihtisaslaşma döneminde ihtiyaç 
duyulan eğitmen ihtiyacı da bir “tesadüf” sa-
yesinde giderildi. Telgraf alanında uzman bir 
kişi olan Émile Lacoine adlı bir Fransız, Süveyş 
Kanalı’nda bulduğu işe gitmek için yola çıktık-
tan sonra İstanbul’a uğramış, burada tanıştığı 
Fransız telgrafçılar ise kendisine Msır’a gidece-
ğine İstanbul’da kalıp telgraf hizmetine girme-
sini tavsiye etmişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı 
Hükümeti, bu alanda yapmayı planladığı atı-
lımlar nedeniyle Lacoine’a Telgraf İdaresi’nde 
Fen Müşaviri olarak görev vermişti. 

Çalışkanlığıyla kısa zamanda kendini saydı-
ran ve hayatının kalan döneminde Osman-
lı ülkesinde Emil Lakovan Efendi namıyla 
bir Osmanlı gibi yaşayacak olan2 bu başarılı 
mühendis, Telgraf İdaresi’nin yöneticilerine, 
telgrafçı yetiştirilmek üzere İstanbul’daki bir 
okulun programına özel bir ders konulmasını 
tavsiye etmişti. Bunun üzerine bizzat Lakovan 



4746

Efendi’ye Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi 
tarafından Darüşşafaka’da ders verme göre-
vi verilirken, yardımcılığına da İstanbul’daki 
telgraf fabrikasını ıslah etmiş olan Raif Efendi 
getirilecekti. Böylece Darüşşafaka bir süreliği-
ne, yetim çocuklarını posta ve telgraf alanında 
istihdam edilmek üzere yetiştiren bir eğitim 
kurumu halini alacaktı.3

Posta ve Telgraf Nezareti, yine aynı yaklaşım 
doğrultusunda Darüşşafaka’nın ilk mezun-
larından üç, ikinci mezunlarından da bir 
kişiyi ihtisas için Paris’teki Yüksek Telgraf 
Mektebi’ne (École Supérieure de Télégraphie) 
gönderecekti. Deneme, başarılı olmuştu. Da-
rüşşafakalılar Paris’te parlak bir başarı göster-
diler. Bunun üzerine Posta ve Telgraf Nezareti 

Telgrafçı Darüşşafakalılar

Darüşşafaka’da başarılı 
mezunlar arasından seçilerek 
Paris’teki Yüksek Telgraf 
Mektebi’ne mühendislik 
eğitimi için gönderilen Salih 
Zeki Bey (solda), döndükten 
sonra Telgraf Fabrikası’nın 
müdürlüğüne getirilen Ferit 
Bey (ortada) ve 1903 Londra 
Telgraf Kongresi’ne katılan 
Mehmed Emin Efendi (sağda).

Darüşşafaka ve telgraf

Hem Osmanlı Devleti’nin 
telgrafçı ihtiyacını gidermek 
hem de Darüşşafaka’dan 
mezun olacak gençlere bir 
iş alanı oluşturmak üzere 
ders programında yapılan 
düzenleme, okulun bir dönem 
adeta bir Telgraf Mektebi 
gibi çalışmasına neden oldu. 
Solda, okulda eğitim amacıyla 
kullanılan telgraf makinesi 
(Darüşşafaka Müzesi).
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her iki yılda bir, iki Darüşşafaka mezununu 
Paris’e göndermeyi kararlaştırdı. Böylelikle 
Darüşşafaka, Osmanlı Devleti’nin modern-
leşme sürecinde önemli bir rol oynayan ve 
haberleşme altyapısının gelişmesine yönelik 
genç ve nitelikli kadrolar yetiştiren bir kurum 
kimliğine büründü. Bu durum, 1909 yılında, 
Paris’teki okulun bir muadili olan ve yönetici-
leriyle öğretmenlerinin çoğunu Darüşşafaka-
lıların teşkil ettiği Telgraf Mekteb-i Âlisi’nin 
(Yüksek Telgraf Mektebi) açılmasına kadar 
devam etti.

Aynı dönemde Darüşşafaka mezunlarının bir 
kısmı da Rüsumat (Vergi) İdaresi’nde istihdam 
edildi. Bazı mezunlar ise, sekiz yıllık eğitimle-
rini aldıkları okula şükran borçlarını ödemek 
için Darüşşafaka’da fahri öğretmenlik yapma-
ya başladılar. Bunlar arasında, memurluk va-
zifesi ile fahri öğretmenliği bir arada yürüten 
kişiler de vardı. Bunlar ya erken saatte okula 
gelip sabah müzakeresine katıldıktan sonra 
mesaisine gidiyor ya da gündüz devlet dairele-
rindeki vazifelerini bitirdikten sonra, karanlık 
ve tehlikeli sokaklardan geçmeyi göze alarak 
Darüşşafaka’da gece derslerine giriyorlardı. 
Keza, Maarif Nezareti tarafından yüksek tahsil 
için Avrupa’ya gönderilen çok sayıda Darüşşa-
fakalı, dönüşlerinde gerek kendi okullarında, 
gerekse başka mekteplerde fen ve matematik 
dersleri vererek ülkenin eğitim yapısına önem-
li katkıda bulundular.

Émile Lacoine’ın telgraf dersleri kitabı

1881 yılında kendi isteği ve İzzet Efendi’nin 
girişimiyle Darüşşafaka’da telgraf dersleri ver-
meye başlayan Émile Lacoine, bundan beş yıl 
sonra, verdiği dersleri Cours de télégraphie 
éléctrique professé à l’école du Dar-ül-chéfékat 
(Darüşşafaka Okulunda Verilen Elektrikli Telg-
raf Dersleri) başlığıyla kitap haline getirdi. La-
coine, kitabın amacını ve işlevini şöyle tarif 
ediyordu: 

Verdiğim derslerin yayımlanması düşünülmü-
yordu ama okul meclisinin tekrarlanan iste-
ği üzerine, öğrencilere kolaylık sağlamak için 
bunları yayımlamaya karar verdim. Dolayısıy-
la bu kitap, bir telgrafçılık kitabı olarak değil, 
Darüşşafaka’da verdiğim derslerin bir özeti 
olarak ve telgraf memurlarına daha önce verdi-
ğim eski derslerin tamamlanmış ikinci edisyo-
nu olarak kabul edilmelidir ki, bu eski dersler 
Raif Efendi tarafından Türkçeye tercüme edil-
miş ve birinci cildi Telgraf İdaresi tarafından 
basılmıştır.4

Telgraf yurdumuza ilk defa Kırım Savaşı esnasında geldiğinde Fransızlar, İngilizler, 
Kırım’a kadar hat döşemişler. Osmanlı bakıyor ki ulak gönderse 15 günde gidip 
geliyor, halbuki telgrafla haber buradan tık dediğinde orada oluyor. Ne kadar “gâvur 
icadı” olursa olsun, telgrafı almaya karar verseler de zor olduğu için kullanamıyorlar. 
Telgrafı sivillerle beraber asker de kullanmış, çünkü askeri sırlar var. Demişler ki, 
“Telgraf dersleri koyalım, telgrafçılar yetiştirelim, telgrafı yabancıların elinden 
alalım.” Galatasaray’ı denemişler, orada uzun soluklu olmamış. O zaman PTT Nazırı, 
Darüşşafaka’ya emrediyor. Bu da Darüşşafaka için çok özel bir şey olmuş tabii, 
çünkü o dönemde telgrafçıysanız, özel bir insansınız. Telgrafçılarımız eğitilmekle 
kalmamış, Fransa’ya özel olarak gönderilmişler. Orada da kendilerini geliştirmişler. 
Telgraf okulları açılınca, oralarda öğretmenlik yapmışlar. Darüşşafaka bir süre telgraf 
sayesinde gelir de sağlama fırsatı bulmuş.

Nami Gönenç (DŞ’1952)

Emil Lakovan Efendi

Darüşşafaka’da ilk telgraf 
derslerini vermeye başlayan 
Émile Lacoin (Emil Lakovan 
Efendi) (ortada), uzun süre 
Telgraf İdaresi’nde fen işlerini 
idare ederek Osmanlı iletişim 
altyapısının geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynadı.
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NOTLAR
1 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 110; Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), 
İstanbul: 1998, s. 23.

2 Tanju Demir, “Osmanlı Haberleşme Kurumunda Yabancı Uz-
manlar ve Emil Locaine Efendi”, Kebikeç, Sayı 19, 2005, s. 47.

3 Osman Ergin, “Telgraf Mektebi”, Cilt 1-2, Türkiye Maarif Tari-
hi, İstanbul: Eser Matbaası, 1977, s. 623.

4 Meltem Kocaman, “Darüşşafaka’da Fizik Eğitiminin Başlangı-
cı,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Sayı XIV/2, 2013, s. 87-117.

5 Darüşşafaka Müzesi Arşivi’nde yer alan ve Ahmet Fahri Bey’in 
ailesi tarafından Darüşşafaka’ya hibe edilen belgeler.

Fransızcadan tercüme edilen fizik kitapları

İlk mezunların verildiği 1881 yılından itibaren 
Darüşşafaka’da Fransızcadan tercüme edilen 
fizik ders kitapları kullanıldı. Hikmet-i Tabii-
ye adıyla basılan ilk fizik kitabı Doktor Hafız 
Mehmet Bey tarafından çevrilmişti ve üzerin-
de “Darüşşafaka’nın beşinci senesinde tedris 
olunmak üzere Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye 
tarafından kabul ve intihab olunmuştur” iba-
resi yer alıyordu.

Bunu ertesi yıl, 6. sınıflarda kullanılmak üzere 
Doktor Ahmet Tevfik Efendi tarafından tercü-
me edilen ders kitabı izledi. Yine Ahmet Tev-
fik tarafından 7. sınıflar için tercüme edilen ve 
Dürus-ı Hikmet-i Tabiiye adını taşıyan kitabın 
kapağında ise, kitabın bir dönem Prytanée 
militaire de La Flèche’de fizik dersi vermiş 

olan Henri Gossin tarafından yazılmış olduğu 
ve 1882 yılında Fransa’daki müfredata uygun 
olarak hazırlandığı bilgilerine yer veriliyordu. 
1893 yılında ise dönemin okul müdürü Mira-
lay Hüseyin Bey, daha önce tercüme edilen ki-
tapları birleştirerek Mebadi-i Hikmet-i Tabiiye 
başlığıyla yeniden düzenleyecekti.

“Telgrafçılık”

Sonraki yıllarda Posta Telgraf 
Nazırlığı görevinde de 
bulunacak olan Mehmed Ali 
Bey’in 1895 tarihli Telgrafçılık 
adlı ders kitabı (Darüşşafaka 
Müzesi).
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1881 yılında Darüşşafaka’dan başarıyla mezun olan sekiz genç arasında “1” 
numaralı diploma, Nevşehir doğumlu Ahmet Fahri’ye aitti. Mezuniyetinin 
ardından kısa süreliğine Mekteb-i Sultani’de elifba öğretmenliği yapan Ahmet 
Fahri Bey, yaklaşık bir yıl sonra dönem arkadaşlarının çoğu gibi Posta Telgraf 
Nezareti Fen Kalemi’nde memur oldu. Burada bir yıl çalıştıktan sonra, Paris’teki 
Telgraf Yüksekokulu’na gönderilen Darüşşafakalılar arasındaki yerini aldı.

1885 yılında ülkeye döndükten sonra Posta İdaresi’ndeki yeni görevine başladı. 
1891 yılında düzenlenen Viyana Posta Kongresi’nde Osmanlı Devleti’ni temsil 
eden Ahmet Fahri Bey, 1901 yılında Posta Umum Müdürlüğü’ne getirildi. İkinci 
Meşrutiyet’le birlikte yeniden faal hale gelen Cemiyet-i Tedrisiye’de aktif görevler 
alan, “Sivil Paşa” sıfatına ve Fransız Légion d’honneur nişanına sahip olan 
Ahmet Fahri Bey, 1926 yılında dünyaya gözlerini yumdu.5

DARÜŞŞAFAKA’NIN “1” NUMARALI MEZUNU: 
AHMET FAHRİ BEY
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1884-1888

Osmanlı-Rus Savaşı’nın bitmesin-
den sonra kısa süre içinde kendi-
sini toparlayan Darüşşafaka, 1884 
yılından itibaren bir süreliğine 

maddi olarak da rahat bir döneme girdi. O 
tarihte okulu ziyaret eden Sadrazam (Küçük) 
Mehmet Sait Paşa okulda verilen eğitimden ve 
izlenen hedeflerden çok memnun kalmış, bu-
nun üzerine okulun eksik kalan ihtiyaçlarının 
Maliye hazinesinden karşılanması için girişim-
lerde bulunmuştu. Diğer yandan aynı ziyaret 
sonrasında Sultan Abdülhamid, sadrazamın 
anlattıklarından hayli etkilenerek o yılın so-
nunda Darüşşafaka’dan mezun olan altı genci 
makamında kabul etmişti. Bu gençler kendi 
yaptıkları tabloları padişaha hediye ederek, 
her yıl devam edecek bir geleneği de başlat-
mışlardı.1

Gelişen ilişkiler ve bu yakınlaşma sayesinde 
devletin Darüşşafaka’ya olan ilgisi artmış, bil-
hassa Sultan Abdülhamid Darüşşafakalılara 

İnİş çıkışlarla devam 
eden bİr yolculuk

evlatları gibi yaklaşmaya başlamıştı. Ancak bir 
yönüyle “baba şefkati” ve “ihsanlar” üzerine ku-
rulu olan Abdülhamid yönetiminin bir de “öte-
ki yüzü” vardı. Aynı dönemde Abdülhamid’in 
siyasi faaliyetleri kontrol altına alma politi-
kasının bir parçası olarak cemiyetlerin sıkı 
kurallara bağlanması ve her türlü toplantının 
yasaklanması nedeniyle Cemiyet-i Tedrisiye de 
çalışamaz hale gelmiş ve nihayet 1888 yılında 
derneğin tüm faaliyetleri askıya alınmıştı.2 Bu 
sebeple Darüşşafaka, kuruluşundan tam 15 yıl 
sonra, hakiki “babası” –yahut, sıklıkla kullanı-
lan ifadeyle “annesi”– olan Cemiyet’in himaye-
sinden ve desteğinden yoksun kalmıştı.

Bu gelişme elbette birçok sorunu da beraberin-
de getirmişti. Öncelikle Cemiyet’in fiilen devre 
dışı kalması, okulun en önemli kaynağını oluş-
turan bağışların toplanmasını ve kullanılma-
sını yönetecek temel mekanizmanın da devre 
dışı kalması anlamına geliyordu. Darüşşafaka 
günden güne darboğaza sürüklenirken, oku-

Mehmet Sait Paşa (Küçük)

Darrüşşafaka’ya verdiği 
destekle okulun ilk 
yıllarda ayakta kalmasını 
sağlayan Mehmet Sait Paşa, 
memuriyette adım adım 
yükselerek sadrazamlığa kadar 
ulaşmış bir devlet adamıydı. 
Bir dönem gazetecilik de 
yapan ve üstün siyasi zekâsıyla 
tanınan Sait Paşa, toplam 9 kez 
sadrazamlığa getirildi.
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lun imdadına bir kez daha devlet yetişti. Sultan 
Abdülhamid’in emriyle Maliye Nezareti tara-
fından okula 458 lira nakdi yardım yapılırken, 
Sadrazam Cevat Paşa da Osmanlı Devleti’nden 
imtiyaz alan şirketleri Darüşşafaka’ya yardım-
da bulunmaya mecbur tutarak yeni bir kaynak 
yarattı.

Doğa Tarihi Müzesi

Başlangıcından beri pozitif bilimlere büyük 
önem atfedilen Darüşşafaka’da, tam tarihi bi-
linmese de 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 
sonra, çeşitli bağışlar yoluyla oldukça zengin 
bir Tarih-i Tabii (Doğa Tarihi) Müzesi kurul-
du. Müzenin kurucusu, daha önce Mekteb-i 
Tıbbiye’de zooloji dersleri veren ve orada ülke-
deki ilk doğa tarihi müzesini inceleme imkânı 
bulmuş olan Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey’di. 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Gazi Osman Paşa 
komutasındaki Niş Fırkası’nda görev yapan 
Hüseyin Remzi Bey, savaştan sonra İstanbul’a 

döndüğünde, bu kez Darüşşafaka’da gönüllü 
olarak zooloji dersleri vermeye başlamış ve bir 
süre sonra okul binasının iki katında bir doğa 
tarihi müzesi kurulmasına önayak olmuştu.

Müzenin kurulması, Cemiyet-i Tedrisiye’nin 
kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya 
Paşa’dan Asar-ı Atika (Eski Eserler) Müzesi’nin 
ilk müdürü Osman Hamdi Bey’e kadar pek 
çok ismin yaptığı bağışlar sayesinde mümkün 
olmuştu. Müzede çeşitli mineral, kaya ve taş 
örnekleri gibi mineralojik maddeler; sünger, 
doldurulmuş hayvan ve böcek örnekleri gibi 
zoolojik varlıklar; çeşitli bitki örnekleri; ayrıca 
bir mikroskop, botanik ve jeoloji atlası ve ta-
bii tarih haritası gibi çeşitli alet ve malzemeler 
mevcuttu. 1927 yılı itibarıyla müzede 1.600’den 
fazla numune ve levha bulunuyordu. Numune-
lerden 850 tanesi maden, 240 tanesi hayvan, 
120 tanesi ise odun örneğinden oluşuyordu. 
Ayrıca müzede bitkileri tanıtan 117 ve hayvan-
ları tanıtan 325 levha yer alıyordu.3

Doğa Tarihi Müzesi

1880’li yıllarda Darüşşafaka 
bünyesinde kurulan Doğa 
Tarihi Müzesi, o dönemde çok 
az okulun sahip olduğu bir 
zenginliğe sahipti. Müzenin, 
İlk Halk Mektebi: Darüşşafaka 
(1927) adlı kitapta yayımlanan 
fotoğrafı (yanda).

Doğa Tarihi Müzesi’nin 
kuruluşunda önemli çabaları 
olan Miralay Dr. Hüseyin Remzi 
Bey, ülkemizde sağlıkla ilgili 
modern bilgi birikimine katkı 
sağlamış önemli bir şahsiyettir 
(altta).
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Tarihi bir görev

Osmanlı eğitim kurumları arasında Darüşşafaka, büyük bölümü 
ekonomik zorluk içinde ve babası vefat etmiş olan Müslüman çocukları 
hayata hazırladı. Okulda, Osmanlı Devleti’nin Arap, Kafkasya ve Balkan 
eyaletlerinden gelmiş yetenekli çocuklar da eğitim görebiliyordu.
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Darüşşafaka’nın ilk yıllarında okulun 
sıralarından geçmiş isimler arasında, 
hayatı 1937 yılında Sovyetler 
Birliği’nde KGB tarafından kurşuna 
dizilerek son bulacak olan Ahıskalı 
Türk aydını Ömer Faik Numanzade 
de vardı. 1872 doğumlu Ömer Faik, 
akrabaları tarafından İstanbul’a 
gönderildikten sonra, 1883-1891 
yılları arasında Darüşşafaka’da 
okumuştu. 

Ömer Faik’in Darüşşafaka’ya girmesi kolay 
olmamıştı. İstanbul’daki eğitimine önce dayısı 
Osman Efendi’nin yanında, Fatih Medresesi’nde 
başlamış, ancak burada verilen derslerden, 
bilhassa da hiç anlamadığı Arapça kalıpların 
kendisine ezberletilmesinden hiç hoşnut 
kalmamıştı. Bir yıl medreseye devam ettikten 
sonra, bir gün dayısıyla birlikte Sultan Selim 
Camii’ne giderken Darüşşafaka’nın bahçesinde 
oynayan kendisiyle yaşıt çocukları görmüş ve 
gece boyunca aklı orada kalmıştı. Ertesi gün 
yine saatlerce Darüşşafaka’nın kapısından okulu 
izleyen Ömer Faik ile sonunda kendisini fark 
eden bir öğretmen arasında şu diyalog geçmişti:

– Yavrum ne çok baktın, akraban filan mı var?
– Yok efendim! Bizim köy mektebinde de 
böyle oynardık, koşardık. Bunları görünce 
arkadaşlarımı, memleketimi hatırladım.
– Yavrum, memleketin neresidir?
– Kafkasya.
– Kafkasya mı? Buraya seni kim getirdi? Nerede 
kalıyorsun?
– Dayım getirdi, okumak için. Fatih Medresesi’nde 
kalıyoruz.
– Okuyor musun?
– Evet, medresede Arapça okuyorum. Fakat orasını 
hiç sevmiyorum, memleketime geri dönmek 
istiyorum.

– Neden memleketine gideceksin? Dayına 
söyle seni buraya versin. Burada 

okumak ister misin?
– İstemez olur muyum? Ama dayım 
beni buraya vermez. Hem verse bile 
beni buraya alırlar mı?
– Niçin almasınlar yavrum, burası 
senin gibi garipler ve yetimler 

içindir.4

Artık Darüşşafaka, Ömer Faik’in 
aklından hiç çıkmıyor, her fırsatta 

gelip okulu ve öğrencileri izliyordu. Bir gün 
Darüşşafakalı çocuklardan biriyle konuşma şansı 
buldu. Bu çocuk da kendisine, “Bizim aramızda 
Kafkasyalılar ve Türkistanlılar da var, sizi daha 
çabuk alırlar,” deyince, okula yazılma arzusu ve 
umudu iyice arttı.

Ne var ki koyu bir sofu olan dayısını ikna etmesi 
kolay değildi. Dayısına, kendisini Darüşşafaka’ya 
yazdırmaması halinde kaçıp memlekete 
gideceğini söyleyen Ömer Faik, ne yapıp edip 
dayısını okul müdürüyle görüştürmeyi başardı. 
Osman Efendi, önceleri yeğeninin İstanbul’a 
“medrese okumak ve molla olmak için” 
gönderildiğini söyleyip rıza göstermediyse de, 
uzun bir konuşma sonucunda müdür baskın 
geldi.5 Böylece, geleceğin büyük yayıncısı için 
Darüşşafaka yılları başladı.

Ömer Faik Numanzade, Darüşşafaka’dan 
mezun olduktan bir süre sonra memleketine 
dönerek öğretmenlik ve gazetecilik yaptı. Mirza 
Celil Memmedguluzade ile birlikte çıkarmaya 
başladığı Molla Nasreddin adlı mizah dergisi 1931 
yılına kadar tam 748 sayı çıktı ve Azerbaycan’da 
milli kimliğin ve bilincin oluşmasına önemli 
katkıda bulundu. Ömer Faik Numanzade, 
1937 yılında Rus istihbarat örgütü tarafından 
Türkçülükle suçlanarak kurşuna dizildi.

DARÜŞŞAFAKA’DA BİR KAFKASYALI: ÖMER FAİK NUMANZADE

NOTLAR
1 TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 9, s. 9. 
2 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: 

Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 2000), s. 8.
3 Feza Günergun, “On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbulu’nda İki Doğa Tarihi Müzesi: Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane ve 

Darüşşafaka Koleksiyonları”, Toplumsal Tarih, Sayı 311, Kasım 2019.
4 Ömer Faik Numanzade (haz. İrfan Murat Yıldırım, Fazıl Gökçek), Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, İzmir: 

Akademi Kitabevi, 2000, s. 21.
4 Age, s. 22-25. 
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1888-1903

Cemiyet-i Tedrisiye’nin 1888 yılında 
fiilen kapatılmasını izleyen 15 yıllık 
dönem, Darüşşafaka tarihinin en zor 
ve sıkıntılı dönemlerinden biriydi. 

Hakkında çok az bilginin mevcut olduğu bu 
dönemde mevcut imkânlar dahilinde eğitim 
programından taviz verilmemeye çalışılsa da, 
yokluk ve sahipsizlik nedeniyle atılabilen adım-
lar son derece sınırlı kaldı. Darüşşafaka’daki 
yatılı öğrencilerin sayısının 700’ü aşmasıyla bir-
likte, kaynak yetersizliği daha önce hiç olma-
dığı kadar kendini hissettirmeye başladı. Ku-
ruluş döneminde Darüşşafaka’ya aktarılan 108 
dükkânın kira gelirleri okulun bütçesini denk-
leştirmek için yeterli olurken, öğrenci sayısının 
giderek artması nedeniyle gelirler giderleri kar-
şılayamaz hale geldi. Sonunda yokluk öyle bir 
boyuta ulaştı ki, okul yönetimi et, ekmek ve pi-
rinç gibi temel gıda maddelerini temin etmekte 
bile zorluk içine düştü. Yönetim, sonunda bu 
malzemeleri “Nizamiye Ambarı” denilen askeri 
erzak deposundan almak zorunda kaldı.1

Zor yıllarda 
varlık mücadelesİ

Depremin yol açtığı yıkım

10 Temmuz 1894 tarihinde 
İstanbul’da yaşanan deprem 
yaklaşık 1.350 kişinin ölmesine, 
binlerce binanın da yıkılmasına 
ya da hasar görmesine neden 
oldu. Sağda, depremden 
sonra Sultanhamam’da yıkılan 
binalar. 
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Üstelik 1890’lı yıllar, maddi zorlukların yanı 
sıra bazı önemli gelişmelere de sahne oldu. 
Örneğin 1892 yılında Paris Üniversitesi öğren-
cilerinin bir gösteri yürüyüşü yapması ve bu 
yürüyüşe bazı Türk öğrencilerin de katılma-
sı nedeniyle, o yıl Darüşşafaka mezunlarının 
Paris’teki telgraf okuluna gönderilmesinden 
vazgeçildi. 1894’te ise İstanbul’da yaşanan 
depremde okulun üst katı tamamen yıkıldı ve 
maddi olanaksızlıklar nedeniyle zorlukla ona-
rılabildi.

Yine aynı dönemde okuldaki şartların iyileşti-
rilmesine yönelik birçok yatırım da parasızlık-
tan gerçekleştirilemedi. Örneğin o tarihlerde 
İstanbul’un pek çok yerinde kullanılmakta olan 
havagazıyla aydınlatma sistemi Darüşşafaka’ya 
ancak 1900 yılında getirilebildi. Zaman zaman 
alınan destekler okulun hayatta kalmasına bir 
nebze katkı sağlasa da, bu geçici çözümlerle 
daha ne kadar yola devam edilebileceği meç-
huldü. 

Erken dönem öğretmenler kuşağı

1880’li ve 1890’lı yıllar boyunca Darüşşafaka’dan 
gelip geçen öğretmenlerle ilgili bilgiler sınırlı 
ve kesinlikten uzak olsa da, bu dönemde okul-
da gönüllü olarak ders vermiş isimler hakkında 
belli bir tablo ortaya konulabilmektedir. Söz ko-
nusu gönüllü/fahri öğretmenlerin kayda değer 
bir kısmı asker kökenli iken, Darüşşafaka’dan 

mezun olduktan sonra bir yandan çalışıp bir 
yandan da mezun olduğu okulda gönüllü ders 
veren genç aydınların sayısı az değildi. 

Örneğin, 1876 yılından itibaren Darüşşafaka’da 
ders verdiği bilinen ve okulun en eski öğret-
menleri arasında yer alan Doktor Kayma-
kam (Yarbay) Hafız Mehmet Bey, Gureba 
Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak 
çalışırken aynı zamanda Darüşşafaka’da fen 
derslerine giriyordu. Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Osmaniye’nin üyeleri arasında yer alan Hafız 
Mehmet Bey, öğretmenliğe başladıktan yakla-
şık on beş yıl sonra vefat etti. Aynı cemiyetin 
üyeleri arasında yer alan Kolağası Doktor Ah-
met Tevfik ise 1880’li yıllarda okulda gönüllü 
olarak fizik ve Fransızca dersleri verdi.

1881 yılında Darüşşafaka’dan mezun olduktan 
sonra telgraf alanında yüksek tahsil görmek 
üzere Paris’e gönderilen Ahmet Fahri Bey, geri 
döndükten sonra bir yandan Posta ve Telgraf 
İdaresi’nin Tercüme-i Mühimme Kalemi’nde 
çalışırken bir yandan da okulda fizik dersleri 

Saygın hocaların okulu

Darüşşafaka, birçok başarıya 
imza atmış öğrencileri kadar, 
bir kısmı bu okuldan yetişmiş 
olan hocalarıyla da Türk 
eğitim tarihinde saygın bir 
yere sahiptir. Solda, okulun ilk 
yıllarında yöneticiler, hocalar 
ve öğrenciler bir arada. Altta, 
Darüşşafaka’dan mezun 
olduktan sonra Posta Umum 
Müdürlüğü’ne kadar yükselen, 
ama aynı zamanda fahri 
hoca olarak okulla irtibatını 
kesmeyen Ahmet Fahri Bey.
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vermeye başlamıştı. Kendisiyle aynı dönemde 
Paris’e gönderilen mezunlardan Şevki Bey ise 
Darüşşafaka’da gönüllü olarak cebir, makine 
bilimi ve münhaniyat-ı müstamele (eğri şe-
killer) derslerine giriyordu. Yine 1885 yılında 
Paris’e gönderilen isimlerden Mehmet Ali Bey, 
ülkeye dönüşünde Telgraf Mekteb-i Alisi’nde 
görev aldığı sırada, kendi alanının dışında 
Fransızca ve ilm-i servet-i milel (milli iktisat) 
derslerinde hocalık yaptı. 1887 yılında Paris’e 
gönderilen mezunlardan Mehmet Emin Bey 
ise 1904 yılına kadar Darüşşafaka’da gönüllü 
olarak elektrik, cebir ve geometri dersleri ver-
di; bu tarihten sonra ise 1913 yılına kadar okul-
da kadrolu öğretmen olarak çalıştı. 

Mülkiye de dahil olmak üzere pek çok okulda 
matematik dersi veren 1889 yılı mezunu Meh-
met İzzet Bey, öğretmenlik hayatının büyük 
bölümünü Darüşşafaka’da geçirdi. Uzun yıl-
lar fahri öğretmen olarak makine bilimi, cebir 
ve kozmografya dersleri veren İzzet Bey, 1909 
yılında Darüşşafaka’nın kadrolu öğretmenleri 
arasına katıldı.

1890’lı yıllarda Darüşşafaka’da gönüllü ça-
lışmış öğretmenlerden biri de 1892 yılında 
Erkân-ı Harbiye Mektebi’nden mezun olan, 
Şam doğumlu Mülazım Abdüllatif Efendi idi. 
Abdüllatif Efendi, 1894-95 yıllarında okul-
da fizik, kozmografya ve cebir dersleri verdi. 
Yüzbaşı Hüseyin Paşazade, Yüzbaşı Ali Reşat 
Efendi, Hafız Tabib Mustafa Bey ve Erkân-ı 
Harp Yüzbaşısı Ferit Efendi de aynı dönemde 
Darüşşafaka’da gönüllü ders veren asker kö-
kenli öğretmenler arasında yer alıyordu.2

Darüşşafaka’nın erken dönem öğretmenler ku-
şağı içinde belki de en önemli isim, Darüşşa-
faka tarihinde özel bir yere sahip olan “Riyazi-
yeci” (Matematikçi) Salih Zeki Bey (1864-1921) 
idi. Kaleme aldığı ve tercüme ettiği eserlerle 
ülkenin bilgi birikimine büyük katkı yapan 
ve Türk bilim tarihinin kurucu isimlerinden 

biri kabul edilen Salih Zeki Bey, 1882 yılında 
Darüşşafaka’dan mezun olmuş ve mezun ol-
duktan bir süre sonra okulda gönüllü olarak 
hesap, cebir, fizik ve Fransızca dersleri verme-
ye başlamıştı. 1892 mezunu olan ve yine Darüş-
şafaka tarihinin özel simaları arasında yer alan, 
bir dönemin okul müdürü Ali Kami Akyüz, 
hatıralarında hocası Salih Zeki Bey’den şöyle 
söz eder: 

Salih Zeki Bey, Paris’teki tahsilini başarıyla ta-
mamlayıp döndüğü zaman biz Darüşşafaka’nın 
dördüncü sınıfında bulunuyorduk. Derken Salih 
Zeki Bey’in bizim sınıfa Fransızca muallimi ta-
yin olduğu haberi şayi olmaz mı? Mamafih Sa-
lih Zeki, bizim sınıfa Fransızca okutmaktan hiç 
zevk almadı. Üç beş kere derse geldikten sonra 
bizi terk etti. Altıncı sınıfa geldiğimiz zaman 
Salih Zeki’yi fizik muallimi sıfatıyla tekrar kar-
şımızda bulduk. O bize ilk derste tam bir saat 
madde ve kuvvetin ne olduğunu değil, madde ve 
kuvvetin ne olduğunun anlaşılmadığını izaha 
çalıştı. Atom nazariyesi, Leipniz’in “dinamizm” 
namını alan hendesi nokta ve kavis nazariyesi, 
bütün o akıllara durgunluk veren incelikleriyle 
genç dimağlarımıza fen aleminde yeni bir ufuk 
açıyordu.3

Salih Zeki Bey

Darüşşafaka’nın yetiştirdiği en 
önemli bilim insanlarından biri 
olan Salih Zeki Bey, 57 yıllık 
ksa yaşamına çok sayıda eser 
ve verimli bir kariyer sığdırdı. 
Salih Zeki, fen alanındaki 
çalışmalarına ek olarak bilim 
tarihi ve felsefe konularında da 
eserler verdi.

NOTLAR
1 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 37. 

2 Meltem Kocaman, “Darüşşafaka’da Fizik Eğitiminin Başlangı-
cı”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Sayı XIV/2, 2013, s. 87-117.

3 Age, s. 100-101. 
4 Haluk Oral, “Salih Zeki”, Matematik Dünyası, 2003, s. 46-49.
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1864 yılında İstanbul’da Cibali’nin Küçükmustafapaşa Mahallesi’nde 
yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salih Zeki Bey’e, 
doğduğunda sadece Salih adı verilmişti. Henüz dört yaşındayken annesi 
Saniye Hanım’ı, altı yaşındayken de babası Boyabatlı Hasan Ağa’yı 
kaybeden Salih, büyükannesi tarafından zor şartlarda yetiştirildi. Uslu 
bir çocuk olmadığından, gönderildiği mahalle mektebinden kovularak 
bir süre esnaf çırağı olarak çalıştı. On yaşındayken Darüşşafaka’ya 
verilen Salih, 1882 yılında okulu birincilikle bitirdi.

Gösterdiği başarı nedeniyle, Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi 
tarafından, bakanlıkta kurulmaya çalışılan bilim ekibinin bir parçası 
olarak Posta ve Telgraf Fen Kalemi’nde işe alındı. Bu dairenin başında, 
Darüşşafaka’da telgraf dersleri veren Emil Lakovan Efendi bulunuyordu. 
Onun girişimiyle, telgraf alanında yükseköğrenim görmek üzere 
Paris’e gönderildi. Yanında, kendisinden bir yıl önce Darüşşafaka’dan 
mezun olduktan sonra aynı dairede işe başlayan Ahmet Fahri Bey de 
bulunuyordu. Ahmet Fahri, arkadaşı Salih’in sonradan “Zeki” lakabını 
nasıl aldığını, Muallimler Mecmuası’nda şöyle açıklıyordu:

Salih’in “Zeki” lakabı tarafımdan verilmiştir. Bu da kendisinin haklılığını 
gösteren bir hatıraya dayanır. Politeknik (École Supérieure de 
Télégraphie) talebesinden bir arkadaşımızla bir diferansiyel ifadenin 
integralini bulmak bahis konusu olmuştu. Politeknikli, eski hatırasına 
göre uğraşıyordu. Netice alamadık. Mesele bizi dostça münakaşaya 
götürdü. Salih, dersten alınan bir düsturdan (formülden) yararlanarak 
integrali buldu ve netice hasıl oldu. O vakit, “Salih sen zekisin!” (Salih, 
vous êtes intelligente) dedim. Bunun üzerine arkadaşlar da bu lakabı 
almasını teklif ettiler; kabul etti. İşte Salih’in “Salih Zeki” olması, böyle bir 
matematik meselesi sebebiyledir.

ADININ KAYNAĞI, KESKİN ZEKÂSI

Halide Edip’in kaleminden Salih Zeki

Salih Zeki Bey, Paris’ten döndükten sonra bir yandan Posta ve Telgraf 
Nezareti’nde çalışırken, bir yandan da Darüşşafaka ve Mülkiye’de ders 
vermeye başladı. İlk kitabı olan Hikmet-i Tabiiye (Fizik) 1892 yılında 
basıldı. 1895 yılında Beyoğlu’ndaki Rasathane’ye müdür olarak atandı. 
İlk eşi Vecihe Hanım’dan boşandıktan sonra 1901 yılında ikinci eşi olan 
Halide Edip Hanım’la evlendi. Salih Zeki, geleceğin bu ünlü yazarıyla, 
kendisine özel matematik dersi verirken tanışmıştı. O sırada Üsküdar 
Amerikan Koleji’ni henüz yeni bitiren Halide Edip, Salih Zeki Bey’in 
pozitivist düşüncelerinden nasıl etkilendiğini, yıllar sonra Mor Salkımlı 
Ev adlı kitabında şöyle anlatacaktı (kısaltılmış ve sadeleştirilmiş olarak):

Salih Zeki Hoca, daha fazla müspet ilimlere saplanmıştı. Ona göre, hakiki 
insan dünyasının realitesini yalnız ilim adamları anlamış ve onların 
sayesinde insanlar vahşetten kurtulmuştu... Sadece bir milletin değil, 
bütün insaniyetin tek yüksek sınıfı, tek insanları sevk ve idare edebilecek 
sınıf, âlimlerdi. Buna rağmen kendisi siyasetle hiç alakadar olmamıştır.

Tabiidir ki o bana, Rıza Tevfik Hoca’dan daha fazla ve yeni bir dünya 
görüşü açmıştı. Halbuki ben, o günlerde fikir itibarıyla daha fazla mistik 
ve ruhi tesirlere tabi idim. Salih Zeki Hoca benim doğal eğilimimin 
aşırılığının önüne geçti ve düşünsel oluşumumu ayarladı.

Salih Zeki Hoca, ele aldığı herhangi bir muğlak konuyu çok sade, fakat 
göz kamaştıran bir açıklıkla tahlil ederdi. Bu, bir taraftan, yeni bir 
istikamette kafamın gelişimine yardım etti, olanca gayreti ile beni müspet 
ilim anlayışına sevketti. Aynı zamanda Kolej’de başlayan genç ve serbest 
eğilimlerimin önüne bir set çekti.4
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1903

Yoksul yetim çocukların parasız eği-
tim aldığı bir cemiyet okulu olarak 
kurulan Darüşşafaka, kuruluşun-
dan tam 30 yıl sonra, 1903’te Maarif 

Nezareti’ne, yani bugünkü adıyla “Milli Eğitim 
Bakanlığı”na bağlanarak bir devlet okulu hali-
ne geldi. Bir yönüyle mali sorunların son bul-
masına, bir başka yönüyle ise yeni sorunların 
doğmasına neden olan bu gelişme, hiç kuşku-
suz uzun süredir içinden geçilen sıkıntılı sü-
reçlerin yanı sıra 1903 yılında yaşanan bazı özel 
gelişmelerin bir sonucuydu.

1888’de Cemiyet-i Tedrisiye’nin faaliyetleri-
nin askıya alınması, önceki bölümlerde de 
anlatıldığı gibi, Darüşşafaka’nın ancak gün-
lük çözümlerle ayakta kalabildiği yeni bir dö-
neme girmesine neden olmuştu. Öte yandan 
şartların günden güne zorlaşması nedeniyle 
öğrenciler arasında da çeşitli huzursuzluklar 
baş göstermeye başlamıştı. Nitekim 1903 yı-

Darüşşafaka Maarİf 
İdaresİne geçİyor

lında okulun Maarif ’e bağlanmasına neden 
olan olay, sınıf çavuşu Aziz Efendi’nin öncülü-
ğünde altı öğrenciden müteşekkil bir grubun 
Babıâli’ye yürümesi ve Sadaret’e bir şikâyet di-
lekçesi vermesiyle patlak verdi. Durumu öğre-
nen Sultan II. Abdülhamid bu girişimi “isyan” 
olarak değerlendirerek Darüşşafaka’nın ka-
patılmasını, öğrencilerinin de başka okullara 
dağıtılmasını emretti. Ancak emri yazmakla 
görevlendirilen Mehmet İzzet Bey de bir Da-
rüşşafaka mezunu olduğundan, yöneticilere 
uzun uzun dil dökerek, onları öğrencilerin 
amacının sadece şikâyetlerini iletmekten iba-
ret olduğuna ve isyankâr sayılamayacaklarına 
ikna etmeye çalıştı. Öğrencilere kefil olduğunu 
da belirten Mehmet İzzet Bey, daha radikal bir 
adım atılmadan önce derinlemesine bir tah-
kikat yapılmasını rica etti. Bu sözler üzerine 
dönemin Sadrazamı Avlonyalı Mehmed Ferid 
Paşa, Mehmet İzzet Bey’i okulda inceleme yap-
makla görevlendirdi. 
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19 Ekim 1903 günü Mehmet İzzet Bey, Mercan 
İdadi Mektebi Müdürü Ali Rıza Bey ve özel 
okulların teftişinden sorumlu Müfettiş Ziya 
Bey’i de yanına alarak Darüşşafaka’ya gitti. He-
yette Zaptiye Nezareti tarafından görevlendi-
rilmiş iki komiser ve üç polis memuru da bu-
lunuyordu. Öğrenciler heyeti okula sokmamak 
için uzun süre mukavemet ettiler; hatta oku-
la girmeye çalışan başkalarını da alıkoydular. 
Uzun uğraşlar sonunda okula girmeyi başaran 
Mehmet İzzet Bey ile Ali Rıza Bey, divanhane-
de toplanan öğrencileri tuttukları yolun yanlış 
olduğuna ikna etmeyi başardı. Toplantı bitti-
ğinde, okuldan “Padişahım çok yaşa!” sesleri 
yükseliyordu.1

“Direniş” bu şekilde sona erdikten sonra, hü-
kümetçe okulun kapatılmasına ve öğrencilerin 
başka okullara dağıtılmasına lüzum görülme-
di. Ancak hem böyle bir disiplinsizlik hem 
de bir türlü çözülemeyen ekonomik sorunlar 

karşısında Sultan Abdülhamid, Darüşşafaka’yı 
Maarif Nezareti’ne bağlı bir devlet okulu hali-
ne getirecek irade-i seniyeyi imzaladı.

Maarif idaresinde değişen yapı

1903 yılı sonlarında II. Abdülhamid’in irade-
siyle Darüşşafaka’nın Maarif Vekaleti’ne bağ-
lanması, Darüşşafaka için hem olumlu hem de 
olumsuz sonuçlar doğurdu. Bu statü değişikli-
ğiyle okulun tüm ihtiyaçları devlet tarafından 
karşılanmaya başlarken, öğretmen ve personel 
eksiklikleri de giderildi. Ayrıca gönüllü öğret-
menlik mekanizması kaldırılarak, öğretmen-
lere devlet tarafından maaş bağlandı.

Ancak başlangıçta bir cemiyet okulu olarak ku-
rulan ve yalnızca yetim Müslüman çocuklarına 
hizmet veren Darüşşafaka, Maarif yönetimi-
ne geçtikten sonra bir süreliğine bu özelliğini 
kaybetti. 1908 yılında Meşrutiyet yeniden ilan 

Sabiha Bozcalı’nın 
çizimiyle Darüşşafaka

Reşad Ekrem Koçu tarafından 
hazırlanan İstanbul 
Ansiklopedisi’nde Darüşşafaka 
binası.
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edilinceye kadar okula, ailesi olan ve maddi 
durumu iyi öğrenciler de kaydedildi. Kuşku-
suz bu durum kendi başına bir olumsuzluk 
teşkil etmiyordu, fakat bir hayır kuruluşu olan 
Darüşşafaka’nın özgün vasfının ve misyonu-
nun geçici de olsa rafa kalkması anlamına ge-
liyordu.

Diğer taraftan 1905 yılına gelindiğinde öğrenci 
sayısının okulun mevcut kapasitesini aşması, 
Darüşşafaka’da ilk kez “öğrenci fazlalığı” ola-
rak tanımlanabilecek bir sorunun doğmasına 
neden olmuştu. Bu durumun önüne geçebil-
mek için önlem olarak, iki yıl üst üste sınıfta 
kalan öğrencilerin okuldan atılmasına karar 
verildi. Fakat bu öğrencilerin açıkta kalmama-
sı için Seraskerlik, Tophane ve Bahriye Sanayi 
Alayları’na verilmesi kararlaştırıldı. 

Yine de bu uygulama sorunu gidermeye yeterli 
olmadığından, dönemin Sadrazamı Avlonyalı 
Mehmed Ferid Paşa’nın önerisiyle, o tarihte 
700’ün üzerine çıkan öğrenci sayısı 400’e dü-
şünceye kadar Darüşşafaka’ya öğrenci kayıt-
larının durdurulmasına karar verildi. Ayrıca, 
annesi-babası olduğu halde okula kayıt yap-
tıran öğrencilerden belli bir ücret alınacak, 
anne-babası olmasa bile bir velisi ve gidecek 
yeri olan öğrenciler ise başka devlet okullarına 
nakledilecekti. Öğrenci sayısı 400’e düştükten 
sonra da, tayin edilmiş bir özel komisyon yo-
luyla her yıl yalnızca mezun olan öğrenci sayısı 
kadar yeni öğrenci kaydedilecekti.2

Ne denli adil olduğu tartışmaya açık olan bu 
kararlar, 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan 
edilinceye ve Darüşşafaka yeniden açılan 
Cemiyet-i Tedrisiye idaresine geri dönünce-
ye kadar uygulamada kaldı. Bu süre zarfında 
Maarif Nezareti bütçesinden okula yapılan 
yardımlar da devam etti. Öte yandan Maarif 
idaresi döneminde, okuldaki eğitim öğretimin 
içeriğiyle ilgili değişiklikler de yapıldı. Bunlar-
dan en önemlisi, 28 Mayıs 1906 tarihli kararla 
tarım ve sanat derslerinin geri plana atılması, 
buna karşılık telgrafçılık ve gümrükçülük alan-
larıyla ilgili derslerin artırılmasıydı.

Sadrazam Ferid Paşa

Maarif idaresi döneminde 
Darüşşafaka’da önemli 
değişikliklere imza atan 
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa 
1903-1908 yılları arasında 
sadrazamlık yaptı. Dönemi iç 
karışıklıklarla geçen Mehmed 
Ferid Paşa, Meşrutiyet’in 
yeniden ilanından iki gün önce 
görevinden azledildi.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 25-26.
2 Age, s. 29.
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Darüşşafaka’nın belirli günlerinde okunmak 
üzere ilk marş, bestekâr Zekâi Dede tarafından 
“Suzinak Dârüşşafaka Manzumesi” adıyla 
bestelendi. Marşın sözleri, daha sonra okul 
müdürlüğünü de yapacak olan Ali Kami Bey 
tarafından yazılmıştı. Cumhuriyet’in ilanına 
kadar okunan bu marş, 1924’te Tevhid-i Tedrisat 
(Öğretim Birliği) Kanunu’nun kabul edilmesi ve 
müzik eğitiminde Batı müziğinin temel alınması 
sonucunda yavaş yavaş unutuldu. Nitekim 
1927’de yayımlanan Darüşşafaka: Türkiye’de 
İlk Halk Mektebi adlı kitapta Zekâi Dede’nin 
değil, öğrencisi Muallim Kâzım (Uz) Bey’in sol 
minör marşına yer verilmişti. Zekâi Dede’nin 
marşı, geçmişten kalan değerli bir anı olarak, 
1990’ların başında lisenin eski binasında verilen 
“Darüşşafakalı Besteciler” adlı konserde yeniden 
icra edilecekti.

DARÜŞŞAFAKA MARŞI

Yüzler güldü, gözyaşları hep dindi,
Nurlu yolun yolcusuyuz biz şimdi
Ana baba bize şimdi bu mektep,
Bu mektepte yer içer, oynarız hep.
Bu mektepte okur yazar, anlarız,
Hayat nedir, azar azar anlarız. 
Vatan nedir, millet nedir, din nedir?
Dünya nedir, düşman nedir, kin nedir?

Bu bilgiler bize nereden gelirdi,
Olmasaydı şu ulu yurt ebedi?
Vatan için canımızı veririz,
Türk oğluyuz, itaattir töremiz. 
Ganî değil, müstağniyiz ezelden,
Demir pençe, çelik kollar ve beden.
Mabed gibi yüksek, ulu bir yürek,
Azim dolu, iman dolu bir yürek!
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1908

Darüşşafaka mezunları 
Cemİyetlerİne sahİp çıkıyor

Sultan Abdülhamid’in 30 yıllık istib-
dat döneminin ardından 24 Tem-
muz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilan 
edilmesi, Osmanlı tarihinde yeni bir 

sayfa açtı. Birinci Meşrutiyet’e (1876-78) göre 
daha güçlü ve kalıcı kurumsal temellere sahip 
olan bu rejimin kurulması toplumda özgürlük 
rüzgârlarının esmesine yol açtığı gibi, Abdül-
hamid döneminde kapanmış cemiyetlerin de 
yeniden aktif hale gelmesine olanak sundu. Bu 
sayede, birkaç ay gibi kısa bir süre içinde, başta 
İstanbul olmak üzere ülkenin birçok yerinde 
onlarca yeni cemiyet faaliyete geçti. 

Darüşşafaka mezunları da bu ortamdan yarar-
lanarak 8 Ağustos 1908 tarihinde “Darüşşafaka 
Mezunin Cemiyeti” adında bir dernek kurdu-
lar. Amaçları, kendilerini hayata hazırlayan 
okulun kurucusu olan Cemiyet-i Tedrisiye’ye 
vefa borçlarını ödeyerek, Cemiyet’in başlan-
gıçtaki amacına uygun bir şekilde yeniden ku-
rulmasını sağlamaktı. Bu amaçla yaklaşık 150 
mezun, 21 Ağustos 1908 günü okul binasında 

bir araya gelerek Cemiyet’in yeniden faal hale 
getirilmesi için atılacak adımları konuştular.

Yapılan ilk toplantının ardından, Cemiyet-i 
Tedrisiye’ye yeniden üye kazandırma çalışma-
larına başlandı. İlk üyelerin çoğu, doğal olarak 
Darüşşafaka’nın eski mezunlarından oluşuyor-
du. Yeni üyelerin kaydedilmesiyle Cemiyet, 29 
Ocak 1909 tarihinde ilk kongresini gerçekleş-
tirdi. Kongrede, Maarif Nazırı Abdürrahman 
Şeref Bey, Posta Genel Müdürü Fahri Bey, 
Meclis-i Mebusan Başkanı Ahmet Rıza Bey ve 
üç eski sadrazamın da aralarında olduğu, top-
lumda itibar ve söz sahibi on kişi Cemiyet’in 
İdare Kurulu üyeliğine seçildi; ayrıca yine on 
kişiden oluşan bir Eğitim Kurulu oluşturuldu.1

Göreve gelen yönetimin ilk işi Darüşşafaka’nın 
yeniden Cemiyet’e bağlanması için Maarif 
Nezareti’ne başvurmak oldu. Yedi ay süren 
girişimler ve yazışmalar sonucunda Darüş-
şafaka, 17 Temmuz 1909 tarihinde Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye’ye iade edildi. Ancak Da-
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rüşşafaka, tıpkı diğer özel okullar gibi Maarif 
müfettişlerinin denetimine açık olacaktı. Ne-
zaretten Darüşşafaka’ya ayrılan ödenek ise, 
yeni bir düzenleme yapılarak devam edecekti. 

Salih Zeki Bey’den mezunlara övgü

Cemiyet-i Tedrisiye’nin yeniden ihyası karşı-
sında en büyük heyecanı yaşayanlardan biri 
de, Darüşşafaka’nın eski bir öğrenci ve öğ-
retmeni olan Riyaziyeci (Matematikçi) Salih 
Zeki Bey’di. Yeniden kuruluş çalışmalarına 
şahsen destek veren Salih Zeki Bey, kaleme al-
dığı bir yazısında, 1908 yılında Meşrutiyet’in 
yeniden ilan edilmesinin ardından Cemiyet-i 
Tedrisiye’ye sahip çıkan ve onu yeniden haya-
ta döndüren Darüşşafaka mezunları hakkında 
övgü dolu şu sözleri sarf ediyordu (sadeleştiril-
miş olarak):

Hürriyetin ilan edilmesini takiben bu kardeşler 
birlik içinde hareket ederek bir cemiyet kur-
dular. Bunları birliğe davet eden kuvvet hep o 

irfan yuvasında besledikleri kardeşliktir. Hep-
sinin yegâne maksadı da vatanın yükselmesine 
hizmettir. Bence bu çocuklara mücahit demek 
yerinde olur. Zira bugün ülkemizde cehaleti 
bertaraf etmek için yapılacak her hareket, ka-
naatimce gerçek bir cihattır. Bu mücahitlerin 
ilk bakışları şefkatli annelerinin üzerine yö-
neldi. Darüşşafaka, bir süreden beri gerileme 
ve çökme hastalığına yakalanmıştı. Hepimizin 
kalbi sızlıyor, fakat hiçbir bir şey yapılamıyor-
du. Son bir gayretle o mukaddes binayı tesis 
eden kıymetli Cemiyet-i Tedrisiye’yi ihya ettiler. 
Bu şekilde can çekişen annelerinin imdadına 
yetiştiler ve hakikaten Allah yolunda mücahit 
olan o hamiyetli zatların evlatları olduklarını 
gösterdiler.2

NOTLAR
1 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 16. 

2 Age, s. 213.

Meşrutiyet sevinci

1908 yılında Meşrutiyet’in 
yeniden ilanı tüm Osmanlı 
ülkesinde büyük sevinç yarattı. 
Bu dönemde özgürlük temalı 
afiş, resim ve kartpostallar 
büyük yaygınlık kazandı.

Karşı sayfada, İkinci 
Meşrutiyet’in sloganı olarak 
kullanılan Liberté, Égalité, 
Fraternité (Özgürlük, Eşitlik, 
Kardeşlik) sözlerinin okunduğu 
bir kartpostal.

Solda, Meşrutiyet’in ilanına 
dair Yunanca bir kartpostalda 
hürriyeti temsil eden kızın 
prangaları Niyazi ve Enver Bey 
(Paşa) tarafından kırılırken.
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1909-1911

İlk mezunlardan başlayarak uzun yıllar 
boyunca Darüşşafaka mezunlarının ön-
celikli istihdam alanı Telgraf ve Vergi İda-
releri olmuştu. 1909 yılı başlarında yapı-

lan kongreyle Cemiyet-i Tedrisiye’nin İdare ve 
Eğitim Kurullarına seçilen yeni yönetim ise, 
öğrencilerin yetenek ve arzuları doğrultusun-
da farklı alanlarda çalışabilmesinin daha ye-
rinde olacağı kanaatindeydi. Bu nedenle oluş-
turulan yeni programda bazı meslek dersleri 
kaldırılırken, muhasebe, felsefe ve kimya alan-
larındaki dersler artırılıyordu. 1911 yılında gö-
reve gelen Eğitim Kurulu tarafından son şekli 
verilen yeni program şu 21 dersten oluşuyordu: 
Dini İlimler, Türkçe ve Edebiyat, Arapça, Fars-
ça, Fransızca, Tarih, Coğrafya, Matematik, Ti-
cari Hesap, Kozmografya, Tabii İlimler, Maddi 
İlimler, Laboratuvar, Mevzuat Hukuku, Sağlık 
Koruma, Diksiyon, İktisat, Resim, Müzik, Jim-
nastik ve El İşleri.

Bu temel alanlar dahilinde çeşitlendirilerek se-
kiz yıla yayılan eğitim hem öğrencilerin farklı 
alanlardaki yeteneklerini keşfedebilmelerine 
olanak sağlayacak hem de öğrencilere farklı 
alanlarda mesleki ve pratik temeller kazandı-

Ders programında        
ve hedeflerde revİzyon

racaktı. Nitekim bu düzenlemeleri yapan Eği-
tim Kurulu, Darüşşafaka için belirlenen iki te-
mel hedefi şu şekilde belirlemişti:

1. Darüşşafaka’dan mezun olanlar isterlerse 
yüksekokullara ve darülfünun (üniversite) 
şubelerine girebileceklerdir. 

2. Darüşşafaka’nın bir yetim okulu olması iti-
barıyla, buradan mezun olanlar ekseriyetle 
yüksekokullara devam edemeyerek derhal 
geçim derdine düştüklerinden, kendilerine 
bu bakımdan da başarı sağlayacak pratik 
bilgiler verilecektir. 

Kurul, aynı zamanda, başta Fransa olmak üze-
re pek çok Batı ülkesinde uygulanan “devre” 
usulünü de benimsemişti. Bu usule göre eğitim 
süresi iki veya üç devreye bölünüyordu. Amaç, 
farklı yetenek ve bilgi düzeyine sahip öğren-
cilerin devrelerden birini, ikisini veya üçünü 
tamamlamasına olanak vermek ve buna denk 
düşen bir diploma almasını sağlamaktı. İlk 
defa Darüşşafaka’da uygulanmasına karar veri-
len bu model, daha sonra Maarif Nezareti tara-
fından da benimsenecek ve tüm resmi okullar 
üç devreye ayrılacaktı.

Çırak Mektebi

Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti 
tarafından 1909 yılında açılan 
Çırak Mektebi 1926 yılına kadar 
1.358 öğrenci mezun etti. Karşı 
sayfada, Çırak Mektebi’nin 
öğretmen ve öğrencileri bir 
arada (1909).
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1908 yılında kurulan Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti’nin ana 
gayesi Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’yi yeniden kurmak ve 
Darüşşafaka’yı Maarif Nezareti’nin idaresinden alarak Cemiyet’in 
yönetimine bırakmaktı. Aralarında dönemin ünlü şahsiyetlerinin 
ve yüksek düzeyli devlet adamlarının da bulunduğu mezunlar, bu 
amaçlarına 1909 yılında ulaştıktan sonra, Cemiyet-i Tedrisiye’nin 
ilk kuruluşundaki misyonuna uygun olarak, okuması yazması 
olmayan çıraklara eğitim vermek üzere bir Çırak Mektebi 
kurulması hedefine yöneldiler. Bu sırada Mezunin Cemiyeti’nin 
başkanlığını PTT Genel Müdürü Fahri Bey, ikinci başkanlığını 
Darülfünun Yüksek Matematik Öğretmeni Mehmet İzzet Bey, 
muhasipliğini Ziraat Bankası memurlarından İbrahim Bey ve genel 
sekreterliğini İç Hesaplar Yazı İşleri Başkâtibi Harun Reşit Bey 
yapıyordu.

Çırak Mektebi, sanat ve ticaretle ilgili bir işte çalışmak zorunda 
kalıp okuma yazma öğrenememiş gençleri hedefliyordu. 14 Şubat 

1909 tarihinde törenle açılan Çırak Mektebi, 1912 yılına kadar 
Darüşşafaka Mezunları Cemiyeti tarafından yönetildi. Ancak bu 
tarihte derneğin kendini feshetmesi üzerine, Çırak Mektebi’ni 
yönetmek amacıyla Darüşşafaka mezunları tarafından Çırak 
Mektepleri Cemiyet-i Tedrisiyesi kuruldu.

Çırak Mektebi, bu amaca hizmet eden tek okul değildi. 1918 yılı 
itibarıyla İstanbul’da, özellikle fakir ailelerin çocuklarına, kızlara 
ve kadınlara okuma yazmanın yanı sıra umumi kültür ve meslek 
bilgisi kazandırmaya yönelik 8 adet çırak okulu bulunuyordu. 
Ancak bu okulların hemen hepsi Birinci Dünya Savaşı sırasında 
maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapanmak zorunda kalırken, 
Darüşşafaka mezunları tarafından kurulan Çırak Mektebi büyük 
bir gayret ve özveriyle 1926 yılına kadar 1.358 öğrenciyi mezun 
etmeyi başardı. Çırak Mektebi, 1928’de Harf Devrimi’nin ardından 
halka okuma yazma öğretmek için kurulan Millet Mektepleri’ne de 
esin kaynağı oldu.

ÇIRAK MEKTEBİ YENİDEN HAYATA GEÇİRİLİYOR
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1913-1914

İkinci Meşrutiyet yılları eğitim alanın-
da, kendisinden önceki dönemlerin te-
melleri üzerinde büyük bir sıçramanın 
gerçekleştirildiği ve sonraki eğitim poli-

tikalarına yön verecek bir dönemi ifade eder. 
Aralarında sultanilerin ve yüksekokulların da 
olduğu çok sayıda yeni okulun açıldığı bu dö-
nemde, eğitim sisteminin çağın gereklerine 
uygun olarak nasıl yenilenmesi gerektiği ko-
nusunda da yoğun tartışmalar yaşandı. Çeşitli 
gazete, dergi ve cemiyetler aracılığıyla yürü-
tülen bu tartışmalara katılan isimler arasında 

Satı Bey ve 
atılım arayışları

Ziya Gökalp, İkinci Meşrutiyet döneminde iki 
defa Maarif Nezareti görevine getirilen Emrul-
lah Efendi ve zamanın önde gelen eğitimcile-
rinden Satı Bey gibi ünlü siyasetçi ve aydınlar 
da bulunuyordu.

Bu simalardan Darülmuallimin (Öğretmen 
Okulu) Müdürü Mustafa Satı Bey, Emrullah 
Efendi’nin “Tuba Ağacı Nazariyesi”ne karşı 
çıkarak Osmanlı eğitim sisteminin yukarıdan 
aşağı bir düzenlemeyle değil, aşağıdan yukarı-
ya doğru güçlü bir şekilde gelişecek bir eğitim 
modeliyle yenilenmesi gerektiğini savunuyor-
du. Yemen’de doğan ve Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında siyasi teorileriyle Arap ulusçuluğu-
nun gelişiminde önemli rol oynayacak olan Satı 
Bey, Darüşşafaka’nın tarihinde de istisnai bir 
yere sahipti. 1912 yılında Darülmuallimin’den 
istifa ettikten sonra 1913’te Darüşşafaka mü-
dürlüğüne getirilen Satı Bey, daha önce okul 
programlarına beden terbiyesi, resim, elişi ve 
musiki derslerinin dahil edilmesi yönündeki 
çabalarını Darüşşafaka’da da sürdürerek okul-
da birçok yeniliğe imza attı. Örneğin, Cemiyet-i 

Tuba Ağacı Nazariyesi

İkinci Meşrutiyet döneminin 
iki ünlü eğitimcisi Mustafa 
Satı Bey (solda) ve Emrullah 
Efendi (sağda), Osmanlı 
eğitim modelinin nasıl 
olması gerektiği konusunda 
iki karşıt görüşteydi. Maarif 
Nazırı Emrullah Efendi, Tuba 
Ağacı Nazariyesi’ne göre 
eğitim sisteminin yukarıdan 
aşağıya bir düzenlemeyle 
yenileştirilmesini öngörürken, 
1913’te Darüşşafaka müdürü 
olan Satı Bey bunun tam 
tersinin yapılması gerektiğini 
öne sürüyordu.
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Tedrisiye’nin tarihteki tek salnamesi (yıllık) 
onun döneminde 1913 yılında yayımlanırken1, 
uzun yıllar Fransa’da yaşadıktan sonra ülkeye 
dönen büyük edebiyatçı Yahya Kemal (Beyatlı) 
onun döneminde Darüşşafaka’da tarih ve ede-
biyat dersleri vermeye başladı. Yakın dostu Sait 
Halim Paşa’nın 12 Haziran 1913’te sadrazam ol-
masıyla birlikte Mehmet Akif de (Ersoy) aynı 
yıl içinde Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’ye aza 
seçildi.2

Ayrıca Satı Bey’in vizyonu, 1914 yılında yapılan 
Genel Kurul’da, okulda verilecek eğitimin içe-
riği ve hedefleri konusunda çok yönlü bir tar-
tışma yürütülmesine de zemin sağladı. Genel 
Kurul’da üyelerin önüne sultaniye dönüşme; 
ziraat, ticaret ve sanayi mektebine dönüşme 
ya da muallim (öğretmen) mektebine dö-
nüşme şeklinde üç seçenek konuldu. Ancak 
Darüşşafaka’nın bir yetim okulu olması, ilk iki 
seçeneğin hayata geçirilmesini zorlaştırıyordu. 
Çünkü, okulu bitiren öğrenciler çoğu zaman 

yüksekokula devam edecek olanaklara sahip 
olmadığı gibi ziraat, ticaret ve sanayi alanların-
da kendi işlerini kurabilecek sermaye ve top-
raktan da yoksundu. Bu nedenle uzun tartış-
maların ardından Darüşşafaka’nın bir muallim 
mektebine dönüştürülmesi görüşü öne çıktı.3

On binlerce yeni öğretmene ihtiyaç duyulan 
bir dönemde benimsenen bu yönelimin oku-
la ve Darüşşafaka mezunlarının hayatlarına 
yepyeni bir yön vermesi kaçınılmazdı. Ne var 
ki 14 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti’nin 
Birinci Dünya Savaşı’na girmesi, hayatın ne-
redeyse her alanında olduğu gibi eğitimde de 
koşulların tümüyle değişmesine yol açacaktı.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 35.
2 M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmet Akif Ersoy Safahat Metin ve 

Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir, İstanbul 2006.
2 Zafer Toprak, age, s. 36.

Salname Heyeti

Cemiyet-i Tedrisiye Salnamesi 
(yıllığı) 1913 yılında Mehmed 
İzzet, Osman Nuri, Ali Kami 
ve Mehmed Esad Beylerin 
oluşturduğu bir heyet 
tarafından hazırlandı. Söz 
konusu eser, Cemiyet’in 
geçmişteki çalışmaları 
hakkında bilgi veren en önemli 
kaynaklardan biridir.
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Spor, Darüşşafaka’da ilk yıllardan itibaren eğitim 
hayatının önemli bir parçası oldu. Okulun ilk 
müdürlerinden Ali Naki Efendi sporu ders programına 
sokarak bu alanda öncülük etti. O yıllarda esir almaca 
oyunu, barfiks, paralel bar, voleybola benzeyen uzun 
mesafeden oynanan eltopu ve yangın tulumbalarıyla 
yarış gibi etkinlikler öğrenciler arasında spor 
olarak yapılıyordu. Ayrıca futbolun Türkiye’de yeni 
oynanmaya başlandığı yıllarda Darüşşafaka’da 
öğrenciler bu spora da ilgi gösterdiler. Satı Bey 
1913’te Darüşşafaka’ya müdür olarak tayin edildikten 
sonra her alanda olduğu gibi sporda da yenilikler 
yaptı. Kapalı bir spor salonunun inşa edildiği Satı Bey 
döneminde, beden terbiyesi öğretmeni Kalkay Sami 
Bey’in öncülüğünde keşşaflık (izcilik), atletik sporlar, 
güreş, boks gibi ferdi çalışmalarla birlikte “Saadet”, 
“Gayret”, “Harika” ve “Küçük Darüşşafakalılar” 
adlarıyla okulda futbol takımları kuruldu. 1914 
yılında ise Darüşşafaka Spor Kulübü’nün temeli olan 
Darüşşafaka Terbiye-i Bedeniye Kulübü kuruldu.

DARÜŞŞAFAKA’DA SPOR

Sporla iç içe

Darüşşafaka idaresi, çocukların zihni 
gelişimi kadar bedeni gelişimine de 
her zaman öncelik verdi. Okuldaki spor 
salonu, İstanbul’da bir eğitim kurumunun 
sahip olduğu ilk örneklerden biriydi 
(üstte). Sağda, Darüşşafaka futbol takımı 
İzmir’de (1924).
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1914-1922

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1914 
yılı sonbaharında Birinci Dünya 
Savaşı’na girmesi; dört yıllık sa-
vaşın ardından gelen mütareke ve 

bunun sonucunda Türk ulusu açısından aşa-
ğılayıcı nitelikteki Mondros ve Sevr hüküm-
lerinin dayatılması; işgale karşı halk direnişi 
şeklinde başlayan varlık mücadelesinin Kuva-
yı Milliye öncülüğünde nizami bir mücadele-
ye dönüşmesi ve sonunda 1922 yılında işgalci 
kuvvetlerin Anadolu’dan atılmasıyla geçen se-
kiz yıl, bir yönüyle bir ulusun küllerinden ye-

Savaş           
yıllarında eğİtİm

niden doğuşuna sahne olurken, bir yönüyle de 
ülke ve toplum açısından son derece yıpratıcı 
sonuçlar doğurmuştu. Bu yıllarda toplumsal 
hayatın her alanında olduğu gibi eğitim ala-
nında da sancılar yaşanmış, açılan yaralardan 
elbette Darüşşafaka da nasibini almıştı.

Savaşın yol açtığı sıkıntıların başında maddi 
zorluklar geliyordu. Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında Osmanlı Devleti’nde enflasyon yüzde 
300’lere ulaşınca sabit gelirli kuruluşlar bü-
yük bir darboğazın içine girmiş ve giderlerini 
karşılayamaz hale gelmişlerdi. Bunlardan biri 
olan ve alınan sıkı tasarruf tedbirlerine rağ-
men bütçesi büyük açıklar veren Darüşşafaka, 
bu dönemde hükümetin gösterdiği yakın ilgi 
sayesinde ayakta kalabilmişti. Nitakim Sad-
razam Talat Paşa’nın devlet olanaklarından 
Darüşşafaka’ya kaynak sağlamasına ilave ola-
rak Harbiye Nazırı Enver Paşa önce 5.000 lira, 
arkasından da okula kabul edilecek olan Trab-
lusgarp şehit evlatlarına yardım olarak 16.576 

Darüşşafaka’ya özel 
destek

Birinci Dünya Savaşı 
döneminin iki önemli devlet 
adamı Talat Paşa (solda) 
ve Enver Paşa (sağda), 
Darüşşafaka’nın savaş 
nedeniyle içine düştüğü mali 
bunalımın giderilmesi için 
okula ciddi destek sağladılar.
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lira bağışlamıştı. Darboğazın atlatılmasında, 
Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa ile bazı hayırse-
ver ve tüccarların katkıları da önemli rol oyna-
mıştı. Bu sayede, 1917 bütçesinden bir sonraki 
yıla 15 bin liranın üzerinde bir devir yapmak 
bile mümkün olmuştu.1

Öte yandan savaş sırasında Darüşşafaka’da eği-
tim hiç kesintiye uğramadığı gibi, okulun eği-
tim düzeninde bazı önemli değişiklikler de ya-
pıldı. Örneğin eğitim süresi sekiz yıldan on yıla 
çıkarılırken, Satı Bey’in önerdiği modele uygun 
olarak son sınıfların müfredatına öğretmen 
yetiştirmeye yönelik dersler konuldu. Aynı dö-
nemde hazırlanan Taşra Teşkilatı Nizamname-
si ile okulun Bursa, İzmir ve Gelibolu’da şube-
leri açıldı. Bir okulun şube açması Osmanlı’da 
ilk kez karşılaşılan bir durum değildi. Örneğin, 
1866 yılında Midhat Paşa tarafından Bosna’da 
Mekteb-i Mülkiye’nin bir şubesi açılmış, ardın-
dan başka okullarda da benzer uygulamalar 
görülmüştü. Darüşşafaka’nın bu girişiminin 
ardında hiç kuşkusuz ülkenin başka yerlerin-
deki muhtaç çocuklara eğitim imkânı sağlama 
düşüncesi vardı. Ancak okulun mevcut ola-
nakları son derece kısıtlı olduğundan bu giri-
şim başarılı olmadı ve Darüşşafaka’nın taşra 
şubeleri bir süre sonra kapatıldı. Eğitim süresi 
de 1919 senesinde yeniden sekiz yıla indirildi. 
Aynı süreçte, bazı önemli görevlerde istihdam 
edilen yabancıların savaş ve işgal koşulları ne-
deniyle işten ayrılması nedeniyle oluşan boş-
lukların giderilmesinde Darüşşafaka mezunla-
rı önemli bir rol oynadı.2

Savaş yılları, Darüşşafaka’nın kurucusu ve baş-
lıca destekçisi olan Cemiyet-i Tedrisiye için 
de hayli hareketli geçti. 1909 yılında 150 üyey-
le yeniden faaliyete geçmiş olan Cemiyet, üye 
sayısını 1916’da 700’e, 1917’de ise bir kat daha 
artırarak 1.400’e çıkardı. Savaş yıllarında ilk 
kez kadınlar da Cemiyet’e üye kabul edildi ve 
aktif görevler üstlendi.3 Bu kadınlar arasında 
önemli devlet adamlarının, askerlerin, yüksek 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, diğer pek çok okul gibi Darüşşafaka’dan da 
en az 40 öğrenci silah altına alındı. Bu öğrenciler arasında yaşı en büyük 
olanlar, Rumi 1305 (1889-1890) doğumlu olanlardı. Askere giden öğrencilerin 
isimleri, Azmi Özkardeş tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen 
24 Mayıs 2004 tarihli bir yazının eklerinde şu şekilde listelenmişti (bir 
nüshası Darüşşafaka Müzesi Arşivi’nde bulunan bu listeyi doğrulamak üzere 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı nezdinde başlatılan 
kapsamlı araştırma devam etmektedir):

Bekiroğlu Hafidi Hayrullah (1308), Mihverci Mehmetoğlu Yunus Bahri 
(1305), Karaalioğlu Mustafa Hafidi Mustafa (1306), Ahmet Cemalettin 
(1314), Jandarmaoğullarından Hakkı Mehmet (1306), Musa (1312), Mehmet 
Tiryakioğlu (1308), Muharrem (1311), Yusuf (1310), Hasan (1307), Mehmet 
Muhammed Selami (1310), Recep (1308), Raif (1310), Emiralioğlu Zeki (1310), 
Emin (1310), Mehmet Cemal (1310), Kamil (1312), Saffet (1311), Mustafa 
(1310), Kabakçıoğlu Ömer (1312), Fahri Salih (1313), Mahmut Nedim (1311), 
İsmail (1312), Ali (1312), Şükrü (1313), Mehmet Ali (1315), Hasan Hüseyin 
(1315), Ahmet Kıro (1313), Kasım Abdi Guyek (1312), Nurettin (1315), Bekir 
(1315), İslankeroğlu Ali Haydar (1315), Ahmet Cemal (1316), İlhami İhsan 
(1315), Ahmet Şevket (1315), Yusuf Efendioğlu Ahmet Hamdi (1312), Mustafa 
Kamil (1315), Süleyman (1315), Mehmet Şükrü Mehmet Hilmi (1313), Mehmet 
(1315).

SİLAH ALTINA ALINAN DARÜŞŞAFAKALILAR

memurların eşleri de vardı. Ayrıca 18 Kasım 
1914’te Darüşşafaka Spor Kulübü resmen kuru-
larak önemli bir sosyal girişime imza atıldı.

Savaşın eğitim üzerindeki etkisinin bir baş-
ka boyutu da silah altına alınan öğrencilerdi. 
Özellikle Çanakkale Savaşı sırasında diğer bir-
çok okul gibi Darüşşafaka’dan da lise çağında 

Yapılanmaya devam

Savaş yıllarında yapılan 
düzenlemeleri yansıtan 1915 
tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye Nizamnamesi ile 1916 
tarihli Taşra Talimatnamesi
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Zorluklarla mücadele

Darüşşafaka, Birinci Dünya 
Savaşı ve ardından Kurtuluş 
Savaşı’nın getirdiği zorlukları 
fedakârlık ve yardımseverlerin 
desteğiyle aştı. Üstte, 1920’li 
yıllarda Darüşşafakalı 
öğretmenler.

öğrenciler askere alındı. 1919-1920 yıllarında 
Darüşşafaka’ya yeni kayıt yapılmadı ve öğrenci 
sayısı 200’e kadar geriledi. Devletin varlık mü-
cadelesi verdiği o günlerde artık bel bağlana-
bilecek güçlü bir hükümet de olmadığından, 
Darüşşafaka tüm zorlukları kendi başına gö-
ğüslemek zorunda kaldı. Okul, iki yıllık kesin-
tinin ardından 1921-1922 eğitim yılının başında 
yeniden sınavla öğrenci alımına başladı. Kur-
tuluş Savaşı zaferle sona erdiğinde, Darüşşafa-
ka maddi ve manevi bakımdan maruz kaldığı 
zorluklar nedeniyle yorgun düşmüş, ancak bu 
ateş çemberinden çıkmayı başarmıştı.

Büyük Cibali Yangını ve Darüşşafaka

Birinci Dünya Savaşı’nın tüm yıkıcılığıyla de-
vam ettiği 1918 yılının Haziran ayında İstanbul 
büyük bir yangın afeti yaşadı. 31 Mayıs gece-
si başlayan ve tarihe “Büyük Cibali Yangını” 
olarak geçen bu felakette yaklaşık 7.500 bina 
kül olurken, Karagümrük’ten Haliç kıyısına ve 
hatta Cerrahpaşa yakınlarına kadar sıçrayan 
yangın ancak üç gün sonra söndürülebildi. 
Yangının ilk çıkış yeri ise Darüşşafaka’nın çok 
yakınlarıydı. Öğrencilerin o gece kendi göz-
leriyle tanık oldukları felaket sırasında kimya 
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NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 38-39. 
2 Aynur Soydan Erdemir, “Darüşşafaka Tarihinden Kesitler”, 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2003, Cilt 2, s. 255. 
3 Zafer Toprak, age, s. 39.
4 Halil İmre, Bir Ömür Üç Kitap, Ankara: Ay Yıldız Matbaası, 

1976 (aktaran İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüş-
şafakalıların Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 
2010, s. 58-60).

laboratuvarı olarak kullanılan ek bina enkaza 
dönmüş, Darüşşafaka’nın ana binası ise “muci-
zevi” bir şekilde o bölgede yangından etkilen-
meyen tek bina olmuştu.

O tarihte Darüşşafaka’da okuyan ve Cumhuri-
yet yıllarında bürokrat ve siyasetçi kimliğiyle 
adını duyuracak olan Halil İmre, Bir Ömür Üç 
Kitap adlı eserinde o geceyi şöyle anlatır:

Gök kızıllıkları içinde uyandık. Büyük İstanbul 
Yangını başlamıştı. Mektebin dört yanından 
kızıl ışıklar yatakhaneye dolmuştu. Sabah ya-
kındı. Hepimiz kalkıp giyindik. Sınıflarımıza, 
bahçelerimize koştuk. Gün ışıdığında yangın, 
gökyüzünde bir sel gibi akıyordu. Civar sokaklar 
insanları çocuklarıyla beraber mektebin bahçe-
sine kaçırabildikleri eşyalarını yığıyorlar, kaçı-
şıyorlar, bağrışıyorlardı… Görebildiğimiz kadar, 
Cibali eteklerinden Fatih Camii duvarlarına 
kadar bir alev çanağı idi. Yanan “evler” değil, 
“şehir”di. Toprak ve gökyüzü beraber yanıyordu. 

Büyük sınıfların yetişkin çocukları, ağabeyleri-
miz, mektebin damında, paçaları sıvalı, ellerin-
de kovalar, tenekeler, testiler, ibrikler, çatının 
şurasına burasına uçup düşen kıvılcımları ateş, 
alev olmadan söndürüyorlardı. Biz küçükler, 
bahçede oradan oraya koşuşarak sanki bir ateş 
bayramı seyrediyorduk. Mektebin bahçesi, kur-
tarılan eşyalar, başka yere taşıyanlar, çocuklar, 
kadınlar, eşyalarının üstüne oturup bekçilik 
eden ihtiyarlarla, bir ana-baba günü idi. 

Yangın ertesi gece de bizim uzağımızda devam 
etti. Mektep, içi isli bir ocak gibi kokuyordu. Hiç 
uyumadık. Dışarıda bağrışmalar, ağlaşmalar 
kesilmedi. Ateş mektepten iyice uzaklaştı. Et-
rafımızda kara kara yanık ev artıkları tütüyor, 
karıştırdıkça bir ocak gibi tekrar bir alev dili 
uzanıyor ve sönüyordu…

Bu yangın İstanbul’u eski İstanbul olmaktan 
çıkaran büyük bir afet idi. Bütün İstanbul gibi 

Darüşşafaka da günlerce kendine gelemedi. 
Fakat o yangın günü, gökyüzünün bile tozu-
nun pul pul, kızıl kızıl yandığı, havada ateş 
parçalarının yaprak yaprak uçuştuğu o gün, 
Darüşşafaka’nın on beşini aşkın çocuklarının 
hortumlarla, kovalarla, testilerle, ibriklerle, pa-
çaları sıvalı, yalın ayak, başıkabak, yanakların-
da, alınlarında ateş kızıllığı ve kuru kirli terle 
kiremitler üzerinde koşuştuğunu, çırpındığını 
gördükçe, “evimizi… evimizi ağabeylerimiz ko-
ruyor” diye bakıyordum. Evimizi Allah ve ço-
cukları korudu. O yangın günlerinden sonra, 
Darüşşafaka sanki yeniden ve daha çok benim, 
bizim, hepimizin oldu.4

Büyük bir felaket

1918 yaz başında Cibali’den 
başlayıp Fatih’e, oradan 
da Haliç kıyısına ve hatta 
Cerrahpaşa yakınlarına kadar 
uzanan yangın üç gün sürdü ve 
7.500 binayı yok etti. Yangından 
tek kurtulan bina Darüşşafaka 
oldu.
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Darüşşafaka’ya tarihi boyunca bağış yapan çok sayıda isim 
arasında, Milli Mücadele’nin önderi ve Cumhuriyet’in kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım da vardı. Kurtuluş 
Savaşı’nın devam ettiği 1921 yılında Darüşşafaka’ya 20 bin kuruş 
bağışta bulunan Zübeyde Hanım, Darüşşafaka öğrencilerine her 
yıl Kadir Gecesi’nde Kuran-ı Kerim okumalarını vasiyet etmiş ve 
okul idarecilerinden, yılın belli günlerinde çocuklara taze meyve 
almalarını istemişti.

Zübeyde Hanım’ın bağış vasiyeti şu şekildeydi (kısaltılmış ve 
sadeleştirilmiş olarak):

Hicri 27 Rebiülevvel 1340 Pazartesi gününe rastgelen Mali 28 Kasım 
1337 tarihinde (28 Kasım 1921) Darüşşafaka’da, Ankara Hükümeti 
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Anadolu Kuvâ-yı Milliye (Millî 
Kuvvetler) Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
annesi Zübeyde ve halası Emine Hanım ile Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiyye (İslâmî Eğitim Cemiyeti) Müdürü Cemil, Darüşşafaka 
Müdürü Ali Kami ve Hariciye Nezâreti (Dışişleri Bakanlığı) Selanik 
Başkonsolosluğu memurlarından Cemal Bey’in hazır bulunduğu bir 
ortamda Zübeyde Hanım, her sene Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde, 
Darüşşafaka öğrencileri tarafından okunacak Kur’ân-ı Kerîm’in 
sevap ve mükâfatının öncelikle Peygamberimiz Efendimizin mübarek 
ruhlarına, daha sonra Hz. Peygamberimizin ailesine, gelmiş geçmiş 

bütün peygamberlere, dört büyük halifeye, Hakk’a eren velîlerle 
kadın erkek bütün müminlerin ve şehitlerin temiz ruhlarına ve 
Zübeyde Hanım’ın babası Feyzullah Efendi ve annesi Ayşe Hanım, ilk 
eşi Ali, sonraki eşi Ragıb, kardeşi Hüseyin Efendi ile teyzesi Fatma, 
büyükannesi Emetullah, anneannesi Emine, kayınvalidesi Ayşe, 
görümcesi Hatice, Kerîme, İsmet ve Nâciye; manevi kızı Rabia Hanım 
ile küçük oğulları Ömer ve Ahmet’in ruhlarına hediye edilmek şartıyla 
Allah rızası için 20.000 kuruş kâğıt parayı malından vakfederek 
bağışlamış ve adı geçen tutar Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyye yönetimi 
tarafından işletilerek elde edilecek gelirden öğrencilere bir kez 
mevsim meyvelerinden birinin dağıtılması kararına varılarak adı 
geçen vakfın tevliyetini (mütevelliliğini) Darüşşafaka’nın müdürü kim 
ise onun yürüteceği, bildirilen 20.000 kuruş kâğıt paranın Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiyye’nin makbuzu karşılığında tümüyle teslim 
edildiğini ve hâlen Darüşşafaka Müdürü olan Ali Kâmî Bey de belirtilen 
şartla birlikte adı geçen vakıf tevliyetini kabul etmiş ve bu durum 
Darüşşafaka ve Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyye’nin vakıf defterlerine 
aynen kaydedilerek imzalanmış ve işbu belge Zübeyde Hanımefendi 
Hazretlerine verilmiştir.

28 Kasım 1921

Darüşşafaka Müdürü Ali Kami
Mustafa Kemal Paşa’nın Validesi Zübeyde

ZÜBEYDE HANIM’IN BAĞIŞI
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1924

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuri-
yet rejiminin yeni bir toplum yaratma gaye-
si doğrultusunda en güçlü ve radikal adımlar 
attığı alanlardan biri eğitimdi. Cumhuriyet’in 
eğitim politikasının temellerinden birini ise 
3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilen 430 sayılı Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu oluşturuyordu. “Öğretim Bir-
liği” anlamına gelen ve eğitimdeki çokbaşlılığı 
kaldırmayı amaçlayan bu kanunla ülke çapın-
daki tüm okullar –özel okul olsa dahi– Maarif 
Vekaleti’ne bağlandı. Aynı zamanda söz konu-
su kanunla laik ve milli bir eğitim sisteminin 
hâkim kılınması amaçlanıyordu. 

İkinci Meşrutiyet’le beraber yeniden bağımsız 
bir cemiyet okuluna dönüşmüş olan Darüş-
şafaka da Tevhid-i Tedrisat Kanunu uyarınca, 
özel okul statüsünü korumakla birlikte, Maa-
rif Vekaleti’ne bağlandı. Bu değişiklikle birlikte 

DARÜŞŞAFAKA 
LİSESİ

Cemiyet-i Tedrisiye tarafından ülke çapındaki 
eğitim inkılabının hedeflerine ve programına 
uygun olarak Darüşşafaka’nın eğitim öğretim 
programında kapsamlı değişikliklere gidildi. 
Darüşşafaka’da bundan böyle devlet okulu sta-
tüsündeki ortaokul ve liselerdeki programın 
bir muadili uygulanacak, okulun adı da “Da-
rüşşafaka Lisesi” olarak değişecekti. Bu deği-
şikliklerle birlikte son sınıfların ders progra-
mına hukuk ve iktisat dersleri eklenerek, lise 
mezunlarının çeşitli memurluk görevlerine 
gelebilmesine zemin hazırlanacaktı.

Cemiyet tarafından hazırlanan değişiklik 
planları 29 Eylül 1924 tarihinde Maarif Veka-
leti tarafından da onaylandı ve böylece Darüş-
şafaka Lisesi’nin mezunları, tıpkı resmi lise 
mezunları gibi, İstanbul Darülfünunu’na ve 
yüksekokullara sınavsız olarak kabul edilmeye 
başlandı.1
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Yeni bir statü

Osmanlı döneminde bağımsız 
bir cemiyet okulu olan 
Darüşşafaka, Cumhuriyet’in 
ilanı ve Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun kabulünden sonra 
Maarif Vekaleti’ne bağlanarak 
29 Eylül 1924 tarihi itibarıyla 
devlet lisesine eşdeğer bir 
statüye kavuştu.

Solda, Darüşşafakatü’l- 
İslamiyye dönemine ait 
şahadetnameler (diploma).

Aziz Nesin’in unutamadığı çocuk

Ünlü roman ve oyun yazarı Aziz Nesin (1915-
1995) çocukluğunun iki yılını Darüşşafaka’da 
geçirmiş, varlığından haberdar olmadığı baba-
sını bulduğu zaman ise okulu kimseye haber 
vermeden terk etmişti. Nesin, kaçış hikâyesini 
ve gerekçesini 1960 yılında düzenlenen Pilav 
Günü’nde, “Ben Darüşşafaka’ya babasız olarak 
girdim. Ama iki yıl sonra babam çıkıp geldi. 
Babama kavuşmanın sevinci, babasız arkadaş-
larımın ekmeğini yemenin acısına karıştı. On 
bir yaşımın küçük omuzlarına çöken bu ağır-
lığa dayanamadım. Hiç kimseciklere bugüne 
değin bir şey söylemeden Darüşşafaka’dan 
kaçtım. Şimdi bunu itiraf edip biraz rahatlı-
yorum,” sözleriyle anlatıyordu. Bu konuşmaya 
hem 4 Temmuz 1960 tarihli Akşam gazetesi 
için kaleme aldığı “Darüşşafaka” başlıklı ya-
zıda, hem de daha ileride yayınlayacağı anı-

larında yer veren Aziz Nesin, 1924-1926 yılları 
arasında okuduğu okulun kendisi için önemini 
de, “Darüşşafaka olmasaydı okuryazar bile ol-
mazdım,” sözleriyle ifade ediyordu.

Aziz Nesin’in okulla ilgili anıları arasında, 
Heybeliada’dan gelerek girdiği giriş sınavı es-
nasında tanıştığı bir çocuk özel bir iz bırakmış-
tı. Nesin, çocuğun adını hatırlayamasa da, 1966 
yılında yayımladığı Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 
adlı kitabında ona dair anısını okurlarıyla şöyle 
paylaşıyordu: 

Bir konuşmamızı hiç unutamıyorum. “Büyü-
yünce ne olacaksın?” diye sormuştu. “Eskiden 
doktor olmak istiyordum ama,” demiştim, “şim-
di artık ressam olmak istiyorum.” 

“Ne tuhaf!”, demişti, “Ben de doktor olacağım 
büyüyünce… İyi işte, ikimiz de doktor oluruz.”
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Sanki hiç birbirimizden ayrılmayacakmış gibiy-
dik; bütün yaşamımız boyunca birlikte olacak-
tık. Arkadaşlığımız sürüp gidecekti.

“Ama ben ressam olmak istiyorum…” demiştim. 
“İyi ya!” demişti, “Hem doktor hem de ressam 
olursun… İkisi birden olunabilir.” “Olunabilir 
demek?” “Tabii… Doktor olursun, resim de ya-
parsın…”

Ne hayaller kuruyorduk… Sınav sonuçlarının 
ilan edileceği sabah çok heyecanlıydık. Galiba 
sınava giren üç yüz çocuktan sekseni kazan-
mıştı sınavı. Biz ikimiz de kazananlardandık. 
Sevinçten birbirimizin boynuna sarılıp öpüş-
tük. O gün daha çok yemişler almıştık. Daha 
çok hayaller kurmuştuk. Sınavı kazanan seksen 
çocuktan ancak otuzu okula alınacaktı. Bu sek-
sen çocuk arasında kura çekilecekti. 

Kura günü okula geldik. Bahçede, soldaki mer-
mer merdivenin altında toplanmıştık. Oraya bir 
masa koymuşlardı. Masanın üstünde iki torba 
vardı. Torbanın birinden bir öğretmen, bize ve-
rilen sıra numaralarını çekiyordu. Numarası 
çekilen çocuk gidip öbür torbadan kendi kura-
sını çekiyordu. “Boş… Boş… Boş…” Boş çeken ço-
cuklar ya başları önünde, ya ağlayarak dönüp 
gidiyorlardı. Ben gülüyordum, sevinçliydim. 
Şaşılası bir şey, boş çekeceğim hiç aklıma gel-
miyor, şansıma güveniyordum; kesinlikle dolu 
çekecektim, böyle geliyordu bana…

Arka arkaya ya 17 ya da 19 çocuk boş çekti. Son-
ra benim numaram okundu. Büyük bir güvenle 
torbaya elimi daldırdım. “Dolu!” O kurada ilk 
kazanan bendim. Arkadaşım yanımdaydı, boy-
numa sarıldı. Sonlara doğru sıra ona geldi. Ku-
rayı çekti torbadan: “Boş!”

Hemen dönüp yürüdü, hiç durmadı orada… Ses-
lendim, dönüp bakmadı. Arkasından koştum, o 
da hızlandı. Yüksek sesle adını bağırdım, yine 
dönüp bakmadı. Köşeyi dönmüştü. Koşmadım 
artık, seslenmedim de… Biliyordum ağladığını. 
Görmeden, onun gözyaşlarını görüyordum. O 
çocuk ne oldu, okuyabildi mi? 2

Yolu Darüşşafaka’dan 
geçen bir yazar

Eğitim hayatının 1924-1926 
yılları arasındaki bölümünü 
Darüşşafaka’da geçiren 
Aziz Nesin, okulun kendisi 
için önemini, “Darüşşafaka 
olmasaydı okuryazar bile 
olmazdım,” sözleriyle ifade 
ediyordu.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 42. 
2 AzizNesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, 1. Cilt, İstanbul: Nesin 

Yayınevi, 2010, s. 353-355. 
3 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 34.
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İlk dönemlerinde Darüşşafaka öğrencileri arasında bulaşıcı 
hastalıklar yaygın şekilde görülüyor, önlemler ve tedaviler yetersiz 
kalabiliyordu. Ancak zaman içinde koşulların iyileşmesiyle birlikte 
öğrencilerin genel sağlık durumlarında da gözle görülür bir 
gelişme kaydedildi. Cumhuriyet döneminde bu konuda yürütülen 
çalışmalar daha da kapsamlı hale getirildi. Darüşşafaka İdare 
Heyeti’nin 1926 tarihli raporu, öğrencilerin geçmişle mukayeseli 
olarak genel sağlık durumu hakkında şu bilgileri veriyordu 
(sadeleştirilmiş olarak):

Talebenin sağlık durumu

Talebemizin sağlık durumu her zamanki gibi mükemmeldir. İstibdat 
devrinin Darüşşafaka’sında talebe sıraca, verem gibi hastalıkların 
daimi kurbanı idi. Allah’a şükür bugün bir tek sıracalı ve bir tek 
veremli ve müzmin hastalıklı talebemiz yoktur. 

Mesaisi geçen yılki raporumuzda övgüyle anılan mektep tabibimiz 
Salim Ahmet Bey’in yorgunluk bilmeyen dikkat ve özeni sayesinde 
talebenin en küçük rahatsızlıkları bile önemle takip edilmekte 
ve ayakta muayene ve tedavi edilenlere oranla hastaneye 
yatırılanlar en düşük düzeyde kalmaktadır. Hastane kayıtlarının 
incelenmesiyle, bazıları mükerrer olmakla birlikte bir sene 
içerisinde hastanemizde tedavi edilen talebelerimizin toplamının 
48’i geçmediği ve yalnızca altı hastanın bulaşma ihtimalinden 
ötürü harici hastanelere sevk edildiği ve sonuç itibarıyla 
hepsinin iyileştiği anlaşılmaktadır. 

Hasta olsun veya olmasın, bütün talebe her üç ayda bir 
muayeneden geçer. Bu esnada boyları ölçülür, ağırlıkları 
alınır ve özel deftere kaydedilir. Genel zayıflık belirtileri 
gösterenler besleyici yemeklerle ayrıca beslenir, kışın balık 
yağı içirilir. Vehametle sonuçlanabileceği düşünülen hallerin 
önü işin başında alınır.3

“TALEBEMİZİN SAĞLIK DURUMU HER ZAMANKİ GİBİ MÜKEMMELDİR…” 
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1871 yılında Berber Esnafı Kethüdası Hüseyin Tevfik 
Ağa’nın oğlu olarak dünyaya gelen Sezai Bey, eğitimini 
1889 yılında Darüşşafaka’da tamamladı. Fransızca, 
Arapça ve Farsça dillerini iyi derece öğrenen Sezai 
Bey, Hazine-i Hassa Muhasebe Yardımcısı olarak 400 
kuruş maaşla ilk memuriyetine başladı. Hazine-i 
Hassa Emlak Müdür Muavinliği, Hereke Fabrikası 
Müdür Muavinliği ve Maliye Müdürlüğü gibi birçok 
memuriyette bulundu. Şehreminlik Muavinliği 
görevini yürütürken Şehremaneti vekaletine 
tayin edildi. 1925 yılında Milli Saraylar Müdürlüğü 

kurulduğunda, kurumun ilk genel müdürü olarak 
atandı ve 1945 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 

1939 yılında Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilerek, bu görevi üstlenen 
ilk mezun oldu. Başkanlık görevini 1939-1940 ve 
1945-1946 yıllarında iki dönem olarak yerine getirdi. 
Namuslu ve liyakatli bir üst düzey memur olarak 
tanınan ve Darüşşafaka Cemiyeti’nin fahri üyeleri 
arasında yer alan Sezai Selek, 1961 yılında hayata 
gözlerini yumdu.

Namuslu ve liyakatli bir bürokrat

SEZAI SELEK (DŞ’1889)
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Soyu Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’ya kadar 
uzanan Prof. Dr. Adnan Sokullu, 1 Haziran 1910 
tarihinde İstanbul’da doğdu. Tahsiline Üsküdar’daki 
Özel İttihat ve Terakki Sultanisi’nde başladı, ardından 
Resmi Üsküdar Sultanisi’ne geçti. Üç yaşındayken 
babasını, dokuz yaşındayken annesini kaybeden 
Sokullu, kendi başına gidip Darüşşafaka’ya kayıt 
oldu. Darüşşafaka’dan mezun olduğu yıl, yani 1929’da 
Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yükseköğrenim 
için Almanya’ya gönderildi. 1935’te Aachen Teknik 
Üniversitesi’nden teknik fizik mühendisi diplomasıyla 
dönen Sokullu, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 
1949’da doktorasını verdi, 1953’te profesörlüğe 
yükseldi. Sokullu, 1953-1954 yıllarında Fen 
Fakültesi’ne bağlı bir araştırma merkezi kurup yanına 
genç öğrencileri de alarak, Ankara Polis Radyosu’nun 
verici ve stüdyosu ile İstanbul Fen Fakültesi 
radyo istasyonunu kurdu. Ankara-İskenderun 
telsiz-telefon bağlantısı, gizli vericilerin yerlerini 
bulmak için geliştirilmiş özel alıcılar ve hastane 
cihazları, Sokullu’nun başında bulunduğu bu ekibin 
ürünleriydi. 

1956-58 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanlığı, 1957-63 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Tatbiki Fizik Araştırma Müdürlüğü, 1963-
64 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Denel 
Fizik Kürsüsü Başkanlığı görevlerini üstlenen Sokullu, 
1964 yılında emekliye ayrıldı. Western Reserve 
Üniversitesi’nin ısrarıyla 1965’te yeniden ABD’ye 
giden Sokullu, 1977’de kesin dönüş yaparak TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini 
üstlendi. 1980’de ENKA şirketinden bir araştırma 
merkezi kurmak üzere teklif aldı ve bu şirkette bir 
ekip kurarak başarılı çalışmalara imza attı. 

Türk bilim dünyasının en parlak üyelerinden olan 
Prof. Dr. Adnan Sokullu, 17 yıl boyunca ABD’nin 
önemli üniversitelerinden Case Western Reserve’de 
ders verdi, ultrasonografi araştırmalarının başında 
yer aldı. Bu alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle 
National Institute of Health (Ulusal Sağlık Enstitüsü) 
tarafından “Ultrasonografi Araştırmacılarının 
Öncüsü” plaketiyle ödüllendirildi. Türkiye’nin adını 
uluslararası arenada başarıyla duyuran, ülkemizde 
ise fiziği endüstriye uygulayan en iyi fizikçi olarak 
tanınan Prof. Dr. Sokullu, 27 Aralık 2005’te, 95 yaşında 
aramızdan ayrıldı.

Eşi Sanay Sokullu, kendisiyle yapılan bir röportajda, 
eşinin Darüşşafaka ile gönül bağını şöyle ifade 
ediyordu:

“Benim ailem Darüşşafaka”

Adnan, babasını üç yaşındayken, annesini de dokuz 
yaşındayken kaybediyor. Ablasının yanına sığınıyor. 
Tabii harp seneleri. Ablasının eşi de vefat ediyor, 
ağabeyine sığınıyor. Ancak ağabeyini de harpte 
kaybediyor. Osmanlı İmparatorluğu parçalandığı gibi 
aileler de parçalanıyor. Bir şekilde Darüşşafaka’nın 
babasını yitirmiş çocukları aldığını öğreniyor ve kendi 
kendine gidip yazılıyor. Geniş bir ailemiz olmasına 
rağmen Darüşşafaka’dan hep “ailem” diye söz ederdi. 
Darüşşafaka’nın yanında amcalar, yengeler, kuzenler 
ikinci planda kalırdı. Darüşşafaka ile bağlarını 
hiçbir zaman koparmadı. Türkiye’ye döndüğünde 
yönetimine de girdi. Bir laf vardır: Darüşşafaka ya 
çok hırslı insan yetiştirir ya da çelebi ruhlu. Hakikaten 
öyle... Adnan, çelebiydi, her şeye razıydı. Hiç 
aldırmazdı, kırılmazdı, gayet neşeliydi, daima gülerdi.

Türkiye’nin adını uluslararası arenada başarıyla 
duyuran bir fizikçi

PROF. DR. ADNAN SOKULLU (DŞ’1929)
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1927-1930

İlk dönemlerinde ağırlıklı olarak Telgraf ve 
Vergi İdarelerine kadro yetiştiren ve bir süre 
sonra müfredatında çeşitliliğe giderek farklı 
alanlarda istihdam edilebilecek mezunlar ver-
meyi amaçlayan Darüşşafaka, 1913 yılından iti-
baren öğretmen yetiştirmek gibi özel bir mis-
yon edinmişti. Bu hedefi Birinci Dünya Savaşı 
yılları sırasında da koruyan Darüşşafaka, 1927 
yılında ise aynı yönelimin bir uzantısı olarak 
lise içerisinde ayrı bir “Muallim Sınıfı” açarak 
öğretmen okullarının dördüncü ve beşinci sı-
nıf müfredatına paralel bir program oluşturdu. 
Öğrencilerin sınavsız olarak kabul edildiği iki 
yıllık bu özel sınıf, münhasıran ilkokul öğret-
meni yetiştirmeyi amaçlıyordu.

Muallim Sınıfı ilk mezunlarını 1929 yılında 
verdi. Eğitimini tamamlayan 14 öğrenci aynı 
yıl içinde Maarif Vekaleti tarafından Anado-
lu şehirlerine ilkokul öğretmeni olarak tayin 
edildi.1 Ne var ki proje, Maarif Vekaleti’ndeki 

“Muallİm Sınıfı” 
denemesİ

bazı yöneticiler tarafından sanki Darüşşafaka 
Lisesi içerisinde ayrı bir okul açılıyormuş gibi 
yorumlanmış ve bu nedenle de hoşnutsuzluğa 
yol açmıştı. Bu nedenle ilk mezunların veril-
mesinden yalnızca bir yıl sonra, 1930’da Maarif 
Vekaleti kararıyla Muallim Sınıfı kapatıldı.

Telgraf Mekteb-i Âlisi’ndeki Darüşşafakalılar

1909 yılında Telgraf Mekteb-i Âlisi’nin açıl-
masıyla birlikte Darüşşafaka’nın ağırlıklı ola-
rak telgrafçı yetiştirme misyonu son bulmaya 
başlamış ve okul yönetimi başka alanlara yö-
nelmeye başlamıştı. Ancak bu durum, Telgraf 
Mekteb-i Âlisi’nin kuruluşundan itibaren ade-
ta küçük bir Darüşşafaka olmasına engel olma-
mıştı. 1927 yılında, yani kuruluşundan tam 18 
yıl sonra bile Telgraf Mektebi’nde ders veren 
hocaların arasında çok sayıda Darüşşafakalı 
bulunuyordu. O tarihte yayımlanan Darüş-
şafaka Tarihçesi, bu öğretmenlerin isimlerini 
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mezuniyet yıllarıyla (Rumi takvime göre) bir-
likte şu şekilde sıralıyordu: 

Müdür ve Hukuk-ı Medeniye ve İdare Muallimi 
Şükrü Bey (1316); Fransızca Muallimi Mustafa 
Fuat Bey (1297); Telgraf ve Elektrik Muallimi 
Mehmet Emin Bey (1302); Riyaziyat Muallimi 
Mustafa Suphi Bey (1306); Hendese Muallimi 
Hasan Bey (1310); Telgraf İşletmesi ve Nizamatı 
Muallimi Hüsni Sadık Bey (1323); Posta Mual-

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 42. 
2 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, 

Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi, İstanbul: Evkaf-ı 
İslamiye Matbaası, 1927 (yay. haz. Mehmet Kanar, İstanbul: 
2000), s. 80. 

PTT Lisesi’ni ziyaret

Darüşşafaka’nın telgrafçı 
yetiştirme misyonu 1909’dan 
sonra azalsa da, okulun Posta 
ve Telgraf Nezareti ile ilişkisi 
uzun süre devam etti. Yukarıda, 
Darüşşafaka öğrencileri PTT 
Lisesi’ni ziyaret ederken.

limi Ahmet Avni Bey (1306); Kitabet Muallimi 
Ali Kâmil Bey (1307) ve 1927 yılı başında vefat 
eden Mehmet Ali Bey (1296).2
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1869 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Emin 
Kalmuk, Kırım’dan göçen bir aileden geliyordu. 
Darüşşafaka’dan birincilikle mezun olan Kalmuk, 
Paris’te bulunan Yüksek Telgraf Mektebi’ndeki 
öğrenimini 1889 yılında tamamladı. Yurda dönüşüyle 
beraber PTT idaresinde çeşitli görevlerde bulunan 
Kalmuk, Telgraf ve Telefon İşleri Müdürlüğü de yaptı. 
Kastamonu-Bakü, Marmaris-Laskiye kablolarının 
döşenmesi, İstanbul-Elariş kara hattının yapılması, 

İstanbul-Köstence kablosunun tamiri, Laskiye-
Kıbrıs kablosundaki arızanın giderilmesi Kalmuk’un 
başarıları arasında yer alır. Yüksek PTT Mektebi, 
Askeri Fen Tatbikat Mektebi ve Mühendis Mektebi gibi 
çeşitli eğitim kurumlarında hocalık yapan ve hendese 
(geometri) dersi veren Mehmet Emin Kalmuk, 20 Mart 
1954 tarihinde vefat etti.

Prof. Mehmet Emin Kalmuk’un 
Posta ve Telgraf ve Telefon 
Mekteb-i Âlisi Riyaziye Dersleri 
adlı kitabı (1915).

Mühendis Mektebi’nin “Emin Hoca”sı

ORD. PROF. MEHMET EMIN KALMUK
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VASFİ MAHİR KOCATÜRK’ÜN “DARÜŞŞAFAKA” 
ADLI ŞİİRİ (1927)
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1930

Muallim Sınıfı’nın kapatıldığı 
1930 yılında Maarif Vekaleti’nin 
Darüşşafaka’ya ilgisi artmış, 
ama aynı zamanda okul üze-

rindeki kontrolleri de sıkılaşmıştı. Hükümetin 
Darüşşafaka’ya olan bu ilgisi, okulun tıpkı II. 
Abdülhamid döneminde olduğu gibi, müsa-
dere edilip devlet okulu haline getirileceği yö-
nünde dedikodular çıkmasına sebep olmuştu. 

Ancak bu dedikodular, Ankara’ya giden 
Cemiyet-i Tedrisiye Başkanı M. Halil Bey tara-
fından, İstanbul’a döndüğü 7 Şubat 1930 tari-
hinde bizzat yalanlanacaktı. Halil Bey, Maarif 
Vekaleti’nin ilgisini “okulun ilerlemesine veri-
len önemle” açıklıyordu.1 Nitekim aynı yıl içinde 
Maarif Vekaleti ile koordineli bir şekilde bir “ıs-
lahat programı” hazırlanacak ve bu programın 
hayata geçirilmesiyle birlikte fen derslerinin 
tıpkı Galatasaray Lisesi’nde olduğu gibi “ecnebi 
lisanı ile” (Fransızca) verileceği açıklanacaktı. 

Maarİf’İn İlgİsİ 
artıyor

Bu yöndeki çalışmaların sürdürüldüğü 1930 
yılı içinde Cemiyet-i Tedrisiye tarafından 
önemli bir adım daha atıldı ve temmuz ayında 
yapılan kongrede Cemiyet’in “menafi-i umu-
miyeye hadim”, yani “kamu yararına hizmet 
eden” cemiyet statüsüne sahip olması için Da-
hiliye Vekaleti’ne başvurulmasına karar veril-
di. Darüşşafaka’nın sosyal faydasını göz önün-
de bulunduran Dahiliye Vekaleti’nin de bu 
talebi uygun görmesiyle Cemiyet-i Tedrisiye, 
sonraki dönemlerde de koruyacağı bu önemli 
ve pek çok bakımdan faydalı statüyü elde et-
miş oldu.2

Öte yandan aynı dönemde Maarif Vekaleti, 
Darüşşafaka Talimatnamesi’nin birkaç kez 
tadilini istemek de dahil olmak üzere çeşitli 
müdahalelelerle Darüşşafaka üzerindeki kont-
rol ve denetimini oldukça sıkı tuttu. Aynı yıl 
Cemiyet-i Tedrisiye ve Darüşşafaka Lisesi’nin 
bütçeleri de birbirinden ayrıldı.
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Millete faydalı adamlar yetiştirmek...

Darüşşafaka’daki eğitim, işleyiş, öğrenci ve 
öğretmenlerin uyması gereken kurallar ve bir 
dizi başka nokta, okul müdürü Ali Kami Bey 
(Akyüz) ve İdare Heyeti üyeleri tarafından 1929 
yılında hazırlanmaya başlanan ve 29 Nisan 
1930 tarihinde nihai halini alan yeni talimat-
nameyle resmi hale getirilmişti. Son derece ay-
rıntılı hazırlanan bu talimatname, okul içinde 
kurulacak eczanede bulunması gereken ilaç ve 
malzemelerden öğrencilere verilecek yemekle-
rin gramajına kadar pek çok konuyu kurallara 
bağlıyordu. Maarif Vekaleti de tüm talimatna-
meyi titizlikle inceleyerek, gerekli gördüğü dü-
zenlemelerin yapılmasını istemişti.

Talimatnamede birçok dikkat çekici madde yer 
alıyordu. Örneğin yedinci madde, dönemin ru-
huna uygun bir şekilde, Darüşşafaka öğrenci-
lerinin bedensel gelişimine büyük önem atfe-
diyor ve bunu ülkeye hizmet etmenin bir yolu 

olarak tanımlıyordu. Sekizinci maddenin a fık-
rası ise, okula yalnızca anne-babasız veya yal-
nızca babasız ve muhtaç durumdaki öğrencile-
rin kabul edileceğini belirtirken, menzul (inme 
inmiş), mecnun (akıl hastası) veya iki gözü kör 
babaların da “yok hükmünde” olduğunu, dola-
yısıyla babası bu üç musibetten birinden mus-
tarip olan çocukların da Darüşşafaka’ya kabul 
olunacağını ifade ediyordu.3

Okulun amaçları ve vizyonu ise, talimatname-
nin giriş kısmında şu şekilde tanımlanıyordu 
(sadeleştirilmiş olarak):

Darüşşafaka ilk, orta, lise kısımlarını içeren ya-
tılı ve özel bir kuruluştur.4 Darüşşafaka, şefkat 
yurdu, merhamet ocağı, Türk milletinin hima-
yesi ve Cemiyet-i Tedrisiye’nin idaresi altında-
dır. Sağlam, ahlaklı, Cumhuriyet’e ve millete 
faydalı adamlar yetiştirme amacını takip eder. 
Mektep bu hedefe verdiği eğitimle, telkin edece-
ği faaliyet tarzları, kazandıracağı alışkanlıklar, 

1928 yılında Cemiyet  
İdare Heyeti

Ayaktakiler (soldan sağa): 
Niyazi Asım Bey, Osman Nuri 
Bey, Salim Bey , Kemal Bey, Ali 
Kami Bey.

Oturanlar (soldan sağa): Esad 
Bey, Mehmet İzzet Bey, Halil 
Edhem Eldem Bey ve İsmail 
Bey.
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beceriler, ilgiler ve ideallerle ve öğrencilere bil-
fiil yaşatacağı sosyal hayatla varmaya çalışır 
ve müdür ve öğretmenlerin başarısı, eğitimin 
beklenen ahenkle devam etmesiyle ve öğrenci-
lerin memleket ve muhit hakkında yeterli bilgi 
ve ilgiye sahip sosyal kabiliyet ve meziyetlerle 
donanmış insanlar haline gelmelerinin derece-
siyle ölçülür. Darüşşafaka’da öğrenim süresi ve 
öğretilen dersler Cemiyet-i Tedrisiye tarafından 
düzenlenip Maarif Vekaleti tarafından onayla-
narak programa yerleştirilir.5

Pendik kampları

Darüşşafaka öğrencilerinin bedensel gelişim-
lerine verilen önemin bir göstergesi de 1928 
yılında uygulamaya konulan yaz kamplarıydı. 
Öğrenciler okulların kapanmasını takiben 15 
günlüğüne Pendik’te kurulan kampa götürü-
lüyor, burada aralarında bir binbaşının da ol-
duğu hocaların verdiği derslerle, çeşitli spor 
dallarının yanı sıra askeri eğitim de alıyorlardı. 
1930 yılının Temmuz ayında düzenlenen üçün-

Atatürk’le birlikte

Atatürk, kendisinin Pendik’e 
geleceğini haber alıp 
tren istasyonuna koşan 
Darüşşafaka öğrencileriyle bir 
arada (6 Ağustos 1929).
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cü kampın sonunda gazeteler, “muntazam bir 
program dahilinde geçirilen 15 günlük kamp 
hayatının talebeye askeri bir ruh aşıladığını” ve 
onların vücut gelişimlerine büyük fayda sağla-
dığı yazıyordu. 7 Temmuz akşamı kamp sona 
ererken Darüşşafakalılar bir müsamere sergi-
lemiş, kamp misafirleriyle birlikte müsamereyi 
izleyen Pendiklilerin de beğenisini toplamıştı.6

O vakitler lise talebeleri asgari 15 gün askerlik yaparlardı. Mecburi! Milli Müdafaa 
Vekaleti, yani Savunma Bakanlığı, okula elbise gönderir; asker elbisesi falan. Tüfek 
de var. 15 gün talim yapılır, 15’inci gün atış yerine gider, orada da atış yapardık. O 
vakitler böyleydi.

Vahdettin Arseven (DŞ’1938)

NOTLAR
1 “Maarifte ve Mekteplerde”, Cumhuriyet, 8 Şubat 1930.
2 “Cemiyeti Tedrisiye Dün İçtima Etti”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 

1930.
3 Darüşşafaka Talimatnamesi, 29 Nisan 1930, s. 2.
4 İlk satırda “lise”den sonra gelen “muallim” kısmının üzeri 

Maarif tarafından çizilmiştir.
5 Darüşşafaka Talimatnamesi, 29 Nisan 1930, s. 1.
6 “Darüşşafaka Talebesi Kamptan Avdet Ettiler”, Cumhuriyet, 8 

Temmuz 1930.
7 “Kraliçe Mübeccel Hanım Darüşşafaka’da”, Cumhuriyet, 8 

Mart 1930.
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Darüşşafaka Lisesi öğrencilerinin 27 Şubat 1930 
tarihinde düzenlediği yıllık müsamerenin sürpriz 
bir konuğu vardı: 1930 yılı Türkiye Güzellik 
Kraliçesi Mübeccel Namık Hanım! Ancak bu 
ziyaretle ilgili sorun, kraliçenin geleceğinden 
kimsenin haberi olmamasıydı. Mübeccel Hanım’ın 
gelişi herkes için büyük bir sürpriz olmuştu. 

Normal koşullarda müsamereye yalnızca 
öğrencilerin aileleri davet ediliyordu ve Mübeccel 
Hanım’ın da davet edildiği hiçbir yere gitmediği 
biliniyordu. Ancak Zeki adlı bir 10. sınıf öğrencisi 
bir şekilde Mübeccel Hanım’a ulaşmış, kraliçe 
de bu daveti geri çevirmeyip ailesiyle birlikte 
çıkagelmişti. Bu beklenmedik ziyaret nedeniyle 
tamamen dolu olan salonda Mübeccel Hanım ve 
aile fertlerine zorlukla yer bulunabilmişti.

Müsamere başlamadan önce sahneye 
çıkarak şiddetli alkışlar arasında salonda 
hazır bulunanları selamlayan ve geç saatlere 
kadar okulda kalan Mübeccel Namık Hanım, 
Darüşşafaka’dan ayrılırken yine öğrencilerin 
yoğun alkışları arasında uğurlandı. Ancak bu 
davetin nasıl ve kim tarafından yapıldığı sonradan 
okul yönetimi tarafından mercek altına alındı. Bir 
krize sebebiyet verilmemesi için de Maarif Vekaleti 
mahçup bir dille bilgilendirildi.7

GÜZELLİK KRALİÇESİ DARÜŞŞAFAKA’DA 
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1931

K uruluş dönemlerinde mezunlarının 
çoğu telgrafçılık alanında istihdam 
edilen ve bu yönüyle bir “meslek 
lisesi” gibi faaliyet gösteren Darüş-

şafaka, sonraki yıllarda daha çeşitlendirilmiş 
bir müfredata geçse de “fenci” geleneğini uzun 
süre muhafaza etti. Aynı nedenle 1924 yılın-
da lise programı uygulamaya konulduğunda, 
“fen” ve “edebiyat” şubeleri bulunan pek çok 
liseden farklı olarak Darüşşafaka’da yalnızca 
“fen” şubesi vardı. Buna karşın tüm öğrencile-
rin eğilim ve yetenekleri aynı yönde değildi ve 
öğrenciler arasında öğrenimine sosyal bilimler 
alanında devam etmek isteyenler de vardı. Bu 
nedenle 1931 yılında, sözel derslerin ağırlıklı 
olduğu bir edebiyat sınıfı da açıldı.1

Aslında Darüşşafaka, o tarihe kadar fen ağır-
lıklı bir okul olmasına karşın Türk yayıncılığı-
na ve edebiyatına, başta yazar Ahmet Rasim 

Edebİyat sınıfı 
açılıyor

ve şair İsmail Safa olmak üzere birçok önemli 
isim kazandırmıştı. Bu durum, hiç kuşkusuz 
Darüşşafaka’nın öğrencilerin yeteneklerinin 
çok yönlü olarak gelişmesine olanak veren bir 
okul olmasıyla bağlantılıydı. Ancak 1931 yılında 
edebiyat sınıfının açılmasından sonra öğrenci-
lere sosyal alanlarda da daha güçlü bir temel 
kazandırılması mümkün oldu ve bu uygula-
manın etkileri sonraki dönemlerde somut ola-
rak görüldü.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 42.
2 “Ahmet Rasim Matbuata Nasıl Girmişti?”, Cumhuriyet, 1 Ekim 

1932.
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Darüşşafaka’nın topluma mal olmuş 
ilk mezunlarından biri de gazeteci ve 
yazar Ahmet Rasim Bey’di (1864-1932). 
Gazeteciliğe henüz Darüşşafaka’da öğrenci 
olduğu sırada başlayan Ahmet Rasim’in 
bu meslekle ilk tanışmasını, ölümünden 
hemen sonraki günlerde Cumhuriyet 
gazetesinde onun hakkında bir yazı kaleme 
alan Abdürrahman Adil şöyle anlatıyordu 
(sadeleştirilmiş olarak):

Ahmet Rasim Bey, 1886 ortalarında 
matbuat hayatına girmişti. O zaman daha 
Darüşşafaka talebesi idi. İlk yazdığı yazılar 
matematikle ilgiliydi ve Tercüman-ı Hakikat 
gazetesinde yayımlandı. O zamanlar Ahmet 
Mithat Efendi, bir takma isimle Tercüman-ı 
Hakikat’in üçüncü sahifesinde matematikle 

ilgili makaleler neşretmeye başlamıştı. 
Rasim Bey bu münasebetle Tercüman-ı 
Hakikat’e matematik mektupları gönderdi. 
Bunların ikincisine Ahmet Mithat Efendi, 
takma isimle bir dipnot ve değerlendirme 
yazdı. 

O hafta Ahmet Rasim mezun olarak 
Darüşşafaka’dan çıkınca Ebussuut 
Caddesi’ndeki sepetçi dükkânının üzerinde 
bulunan Kırkambar Matbaası’na koştu. 
Makine dairesini çıktıktan sonra birinci 
katın dar ve murdar merdivenlerini 
tırmandı. Merdiven başına gelince, idare 
müdürü Cevdet Bey’in odasının önünde 
soluklanıp, Cevdet Bey’e hitap ile: “Efendi 
hazretleri buradalar mı?” dedi. Tesadüfen, 
Ahmet Mithat Efendi de sokak üzerinde 

bulunan odadaki uzun tahta masasının 
önünden kalkarak ceketsiz ve yakalıksız bir 
gömlek ve yelekle Cevdet Bey’in odasının 
önüne geliyordu. Cevdet Bey, eliyle Mithat 
Efendi merhumu işaret etti. Ahmet Rasim, 
Mithat Efendi hazretlerini selamlayarak 
elindeki zarfı uzattı. Efendi merhum, zarfı 
açıp okudu:

“Ha, Ahmet Rasim Bey siz misiniz? 
Bu makalenizi de neşredelim. Birinci 
makalelerinize yazdığım dipnotlar 
doğrudur. Size izahat verip ikna ederim. 
Haftaya mektepten çıkınca bana geliniz, 
sizinle uzun uzadıya görüşür, konuşuruz” 
diyerek döndü ve odasına çekildi. İşte 
Ahmet Rasim merhumun gazeteciliğe ilk 
girişi böyle başlamıştır.2

AHMET RASİM BASINA NASIL GİRDİ?
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1932

1932 yılının Nisan ayında, meşhur mabeyinci1 
ve matbaacı Osman Bey’in kızı Nudiye Tevfik 
Hanım, babasına ait olan matbaa hisselerini 
Darüşşafaka’ya devrederek hem Cemiyet tari-
hindeki en büyük bağışlardan birini gerçekleş-
tirdi hem de bu bağışla Darüşşafaka kurum-
larının 1950’li ve 1960’lı yıllarda gerçekleşecek 
önemli atılımlarına yön vermiş oldu. 

Söz konusu hisseler, Çemberlitaş’ın karşısında 
yer alan büyük bir adaya denk düşüyordu. Bu 
bağışla birlikte Osman Bey’den kalan mülk-
lerden büyük matbaa, Divanyolu’na nazır 
dükkânlar ve çok sayıda küçük binanın yanı 
sıra matbaa makineleri, litografya taşları ve 
çeşitli matbaa araç gereçleri de Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne geçmişti. Bu büyük bağışın ardın-
dan Nudiye Hanım’ın erkek kardeşi ve matbaa 
müdürü Saim Bey de, ismini babalarından alan 
Osmanbey semtinde bulunan kendi hisseleri-

Darüşşafaka’ya 
tarİhİ bİr bağış

ni de Darüşşafaka’ya bağışlayacağını duyurdu. 
Esas olarak devir işlemleri bağışçıların vefa-
tından sonra gerçekleşecekti. Ancak Nudiye 
Hanım, kendi hisselerinin gelirlerinden yüzde 
15’lik payı henüz hayattayken Darüşşafaka’ya 
bağışlayacağını açıkladı.2 Bu büyük bağışlar 
daha ileride Şişli ve Çemberlitaş’ta kurulacak 
olan Darüşşafaka sitelerinin de temelini teşkil 
edecekti.
  
Nudiye Hanım’ın yaptığı bağış, kamuoyunda 
büyük saygı uyandırmıştı. 7 Nisan 1932 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde imzasız olarak yayım-
lanan “Türk zenginlerine!” başlıklı köşe yazı-
sı, Nudiye Hanım’ın yaptığı bağışın kıymetine 
dikkat çekiyordu. Varlıklı insanların topluma 
faydalı ve hayır amaçlı bağışlarda bulunması-
na ender olarak rastlandığını belirten gazete, 
okurlarına Darüşşafaka’nın önemini şöyle ha-
tırlatıyordu: 
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Darüşşafaka müstesna hayır müesseselerinden 
biridir. Oraya yardım eden, sefalete ve mahva 
mahkûm kimsesiz yetimlerin, fakir öksüzlerin 
ellerinden tutarak onları yalnız hayata değil, 
nura da kavuşturmuş olur. Darüşşafaka’ya yar-
dım eden, memleketin irfanına, terakkisine de 
hizmet etmiş olur. O irfan ve şefkat yurdunun 
yetiştirdiği bir genç şairin söylediği gibi, “Da-
rüşşafaka, annesi yüzlerce yetimin!” mısrasının 
ifade ettiği manada bir müessesedir. 

Bu yetimler annesinin güzide evlatlarından biri 
olan İsmail Safa merhumun “Banileri, Yarab, ne 
büyükmüş… Bu ne himmet!” dediği Darüşşafa-
ka, hem kurtaran hem okutan bir hayır ocağı-
dır. Kucağına aldığı yavruları yalnız açlıktan ve 
yoksulluktan kurtarmakla kalmaz, onları hiç-
bir zaman aç ve yoksul kalmayacak bir surette 
yetiştirir. 

Darüşşafaka olmasaydı, Salih Zeki gibi bir Türk 
âlimi muhakkak ki yetişmeyecek, kim bilir bu 
nadir zekâ nerede ve nasıl sönüp gidecekti. Bu 
bir misaldir. O güzel şefkat yurdu, şehadetna-
me almaya muvaffak olan 800 genci, memle-
kete hadim güzide unsurlar olarak yetiştirmiş, 
tahsilini ikmal edemeyen kimbilir kaç bin genci 
de az çok bir bilgi ile teçhiz ederek hayata at-
mıştır.

Nudiye Tevfik Hanımefendi, servetinin mühim 
bir kısmını işte böyle bir müesseseye vakfet-
mekle, senelerce müddet, kimbilir vatana kaç 
münevver evlat yetiştirecek bir irfan ve şefkat 
anası olmak şeref ve saadetini kazanıyorlar. 

Hanımefendinin manevi evlatları içinden kim-
bilir kaç Salih Zeki, kaç İsmail Safa, kaç Ahmet 
Rasim yetişecektir. 

Nudiye Hanım, Darüşşafaka tarihinde büyük 
yeri olan bu bağıştan yaklaşık bir buçuk yıl 
sonra, 17 Ekim 1933 tarihinde vefat edecekti.3

NOTLAR
1 Mabeynci: Osmanlı devlet örgütünde padişahların dışarıyla 

olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren ve baş-
kalarının dileklerini kendisine ileten görevli.

2 “Zenginlere İbret Olacak Pek Mühim Bir Teberru”, Cumhuri-
yet, 7 Nisan 1932.

3 “Türk Zenginlerine”, Cumhuriyet, 7 Nisan 1932. 
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1913 yılında Avukat Halil Rüştü Bey ile Fatma Kevser 
Hanım’ın ilk çocuğu olarak İstanbul’da doğan Rıdvan 
Cebiroğlu, babasının Çanakkale Savaşı’nda zatürreye 
yakalanarak altı yıl sonra vefat etmesinin ardından, 
erkek kardeşi Fadıl ile beraber Balmumcu Yetimler 
Yurdu’na yerleştirildi. Yetimler Yurdu’nda üç sene 
kaldıktan sonra, 1926 yılında, giriş sınavını kazandığı 
Darüşşafaka Lisesi’ne kaydoldu.

1934’te Darüşşafaka’dan mezun olan Cebiroğlu, 1940 
yılında doktor ve 1945 yılında psikiyatrist oldu. 1945-
1956 yılları arasında Elazığ Akıl Hastanesi ve Adli Tıp 
Kurumu’nda başhekimlik ve müdürlük görevlerinde 
bulunduktan sonra, 27 yıl boyunca öğretim üyesi 

olarak çalışacağı İstanbul Tıp Fakültesi’ne geçti. 
Hayatı boyunca birçok zorluk ve engeli aşan 
Cebiroğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı kurucusu olarak hafızalarda yer etti. 
Türkiye’de Çocuk Akıl Sağlığı ve Hastalıları Bilim 
Dalı’nın kurulmasına önemli katkıda bulundu. 

96 yıllık yaşamına birçok başarı sığdıran Cebiroğlu, 
çocuk ruh sağlığı alanında çok sayıda kitap kaleme 
aldı. 23 Eylül 2009 tarihinde ebediyete intikal eden 
Cebiroğlu, Darüşşafaka’nın yetiştirdiği unutulmaz 
isimler arasında sonsuza kadar yaşamaya devam 
edecek. Rıdvan Cebiroğlu’nun kardeşi Fadıl Cebiroğlu 
da 1936 Darüşşafaka mezunudur. 

Cumhuriyet kuşağının yüz aklarından 
Darüşşafakalı bir isim

PROF. DR. RIDVAN CEBIROĞLU
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın tarihinde özel 
bir yere sahip olan isimlerden biri de, hayatını 
eğitime ve mezun olduğu kuruma adamış olan Halit 
Ziya Yılmayan’dır (1921-2012). Rumeli göçmeni bir 
ailenin çocuğu olan Halit Ziya, ailesinin Kurtuluş 
Savaşı yıllarını Eskişehir’de geçirmesinin ardından 
1923 yılında henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte 
İstanbul’a geldi. 1932 yılında babasının vefatı üzerine, 
onun vasiyetiyle Darüşşafaka’ya kaydoldu. Uzun 
yıllar Devlet Su İşleri’nde çalıştıktan sonra emeklilik 
dönemini Darüşşafaka’ya adayan Halit Ziya Yılmayan, 
dönemin başbakanı İsmet İnönü’nün himayesinde 
okula girişinin ilginç hikâyesini İmkânsız Hayatlar 
kitabında şöyle anlatır: 

Çok iyi hatırlıyorum, bir ağustos günüydü. Babamın 
vasiyeti üzerine annem beni alarak Yalova’ya götürdü. 
Babamın büyütmesi, yani aileden Yaşar Albay 
(Atatürk’ün Muhafız Alayı Kumandanı) bizi karşıladı 
ve birlikte doğruca köşke gittik. Amacımız Atatürk’le 
konuşmaktı. 

Ama Yaşar Albay anneme, “Yenge, Atatürk uyku 
halinde, sizi İsmet Bey’e götüreyim” demiş. Böylece bizi 
aşağı köşke götürdü; kapıdan baktım Erdal ve Ömer 
bahçede oynuyorlar. Erdal benden küçük ama Ömer’le 
aynı yaştaydık. İsmet Paşa banyodaymış, bizi bahçede 
oturttular. Paşa banyodan çıkıp bornozlu geldi, 
annem bir kâğıt verdi ona. İsmet Paşa, “Hanımı salona 
alın, üstümü giyineyim” dedi. Bizi salona aldılar. 

Paşa geldi, beni yanına oturttu. Anneme, “Kulağım 
az duyuyor, hızlı konuş” dedi. Annem durumu izah 
edince sekreterini çağırttı, not ettirdi ve “Himayemde 
Darüşşafaka’ya kaydını yaptırın” dedi.

Çıkarken de bana 50 lira harçlık verdi. Çok çok 
büyük paraydı. Altımıza da bir cip verdi, İstanbul’a 
döndük. İsmet Paşa’nın manevi evladı oldum. 15 gün 
sonra mektup geldi, “Himayemde Darüşşafaka’ya 
götürebilirsiniz” diye. Böylece ben okula yazıldım. Ama 
onun yüzünü kara çıkartmadım.

İnönü’nün himayesinde başlayan 
Darüşşafakalı yıllar

HALIT ZIYA YILMAYAN
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1932

1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in sağladığı öz-
gürlük ortamında kurulan çok sayıda cemiyet 
arasında Darüşşafaka Mezunları Cemiyeti de 
yer alıyordu. Cemiyet, iniş çıkışlarla 1928 yılı-
na kadar faaliyetlerini sürdürmüş, bu tarihten 
sonra ise tamamen atıl duruma düşmüştü. 1933 
yılında, Mezunlar Cemiyeti’nin yeniden ihya 
edilmesi yönünde bir eğilim doğdu. Bu doğ-
rultuda, 3 Mart 1933 tarihinde İstanbul Hal-
kevi binasında düzenlenecek olan kongreye, 
Darüşşafaka’nın kurulduğu tarihten itibaren 
okuldan mezun olup ulaşılabilir durumdaki 
herkes davet edildi. Ayrıca adresleri bilinme-
yen Darüşşafakalılar için gazetelere ilanlar ve-
rildi ve mezunlar kongreye davet edildi. 

Genç-yaşlı, farklı mesleklerden çok sayıda Da-
rüşşafakalı 3 Mart günü yapılan kongrede bir 
araya geldi. Kongre, nizamname üzerinde ce-
reyan eden tartışmalar nedeniyle hayli gergin 
başladı. Ancak bazı mezunlar, daha önceki ce-
miyet girişimlerinin başarısız olduğunu hatır-

Mezunlar Cemİyetİ 
yenİden kuruluyor

latarak, sağlam bir dayanışma teşkil edilmesi-
nin nizamnameden daha önemli olduğunu ve 
“yavaş yavaş, fakat emin adımlarla yürümenin” 
daha doğru olduğunu savundular. Kongre so-
nunda, Mezunlar Cemiyeti’nin “Darüşşafakalı-
lar Cemiyeti” adını alması konusunda da mu-
tabakata varıldı. 

Cemiyet’in yeniden kurulması münasebetiyle 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e ve nizam-
name gereği Cemiyet-i Tedrisiye’nin koruyu-
cusu ve doğal başkanı sayılan Başbakan İsmet 
Paşa’ya birer telgraf gönderildi. Mustafa Kemal 
ve İsmet Paşa, verdikleri cevapta Darüşşafaka-
lılar Cemiyeti’nin yeniden kuruluşunu tebrik 
ettiler:

Darüşşafakalılar Cemiyeti Kongre Reisi Telefon 
Şirketi Başkomiseri Fuat Beyefendi’ye:
Hakkımda gösterilen temiz duygulara teşekkür 
ederim. 
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal
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Darüşşafakalılar Cemiyeti Kongre Reisi Telefon 
Şirketi Başkomiseri Fuat Beyefendi’ye:
Sevgi değer Darüşşafakalıların ilk kongrelerini 
selamlar, yaşama ve yükselme yolunda muvaf-
fakiyetler dilerim.
Başvekil İsmet1

Darüşşafakalılar Ankara’da 

Mezunlar Cemiyeti’nin yeniden kurulduğu 
1933 yılı, Darüşşafaka tarihine aynı zaman-
da Darüşşafakalıların ilk kez Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin başkenti Ankara’yı ziyaret ettiği 
yıl olarak geçecekti. Cumhuriyet’in 10’uncu yıl 
dönümü vesilesiyle yapılan kutlama ve etkin-
liklere topluluk olarak katılan Darüşşafaka öğ-

rencileri, Ankara’da yaşayan eski mezunların 
önderliğinde Gazi Orman Çiftliği’ni, Yüksek 
Ziraat ve Baytar Enstitülerini ve Telsiz İrsal 
İstasyonu’nu gezdikten sonra Başvekil İsmet 
Paşa’nın ve TBMM Başkanı Kâzım Paşa’nın 
(Özalp) huzuruna çıktılar.

İsmet Paşa tarafından Çankaya Köşkü’nde ka-
bul edilen Darüşşafakalı öğrenciler adına bir 
sözcü, duygularını, “Bizi analı babalı çocuklara 
gıpta verecek bir refah içinde yaşatan Ulu Ba-
bamız! Masum kalplerimize sığmayan minnet 
ve şükranı riyasız ağzımızla sunmaya, Büyük 
Bayramımızı büyük huzurunuzda kutlulama-
ya geldik,” sözleriyle ifade ediyordu. Darüşşa-
fakalılara, “Sizden metin bir ahlak, çok feyizli 

İsmet Paşa’ya karşılama

Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye’nin ilk teşkil edildiği 
dönemlerde Cemiyet’in 
kurucuları okulun geleceğini 
güvence altına almak 
için “başkanlık” görevini 
sadrazamlara vermişlerdi. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra 
ise başbakanlar Cemiyet’in 
“doğal başkanı” addedildiler.
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ve yüksek bir tahsil, memlekete olanca varlığı-
nızla fedakârane hizmet beklerim” sözleriyle 
karşılık veren İsmet Paşa da, öğrencilere “bir 
baba edasıyla” nasihatlerde bulundu.

Darüşşafakalı öğrenciler daha sonra da TBMM 
Başkanı Kâzım Paşa’yı ziyaret ettiler. Öğrenci-
lerin tek tek hatırını soran Kâzım Paşa, “Cum-
huriyet ve memleket için yarın yetişecek olan 
sizlersiniz” sözleriyle hitap ettiği Darüşşafaka-
lılardan çok çalışmalarını ve kendilerinin baş-
lattığı eseri daha da ileriye taşımalarını istedi.2

Darüşşafaka ailesi bir kardeşten fazlasını 
kaybediyor

1934 yılı sonlarında Darüşşafaka camiası, kıy-
metli bir üyesini kaybetti. Darüşşafakalı ço-
cuklara gösterdiği büyük ihtimamla bilinen 
Doktor Süleyman Etem, yakalandığı verem 
hastalığı nedeniyle erken yaşta yaşamını yitir-
di. Verem alanında uzman olan ve çocukların 
bu hastalığa yakalanmaması için azami çaba 
gösteren doktor, kendi bünyesinde bu hasta-
lığı yenememişti. Ölümünün ardından okul 
müdürü Ali Kami Akyüz, Cumhuriyet gazete-
sinin 8 Aralık 1934 tarihli sayısında onun hak-
kında şu satırları kaleme alıyordu: 

O, büyük bir adamın oğlu, yüksek bir gençti. 
Babasının temiz kanını damarlarında taşıyor-
du. Yaşı dolgun değil, daha genç sayılacak ka-
dar az, fakat yüreği olgundu. Darüşşafaka’nın 
Gureba Hastanesi’ne gönderilen çocuklarına 
nasıl candan bakardı! Kendisi hem verem hem 
de verem mütehassısı olduğu için ciğerlerin en 
ufak bezlerini de gözden kaçırmaz, vaktinde al-
dırış edilmeyen bu bezlerden sonraları açık ya-
ralar çıkabileceğini söylemekten geri durmazdı. 
O, böylelikle nice genci kurtardı. Fakat ne yazık 
ki kendisi kurtulamadı. Onun çok değerli baba-
sı da elli seneden beri Darüşşafaka’nın yüzlerce 
ve binlerce öksüzüne babalık ediyordu. Bugün 
katil ölüm onu bir tek oğlundan da ayırıyor. Ne 

yazık ki oğlunun mezarını gözyaşlarımızla su-
lasak, gene bu büyük acı ile yaralanan ana baba 
yüreğine bir teselli damlası akıtmış olamayız. 

Darüşşafaka ailesi Süleyman Etem ile bir baba 
evladından, bir kardeşten daha fazla bir şey 
kaybediyor. Onda çocuklarımıza karşı bir kar-
deş inceliği ve bir baba duygusu vardı. Merhum 
ölmeden evvel mezarına çiçek ve çelenk getiril-
memesini dostlardan rica etmiş. Onun ölüm 
döşeğinde de gösterdiği şu inceliğe karşı saygı 
ile baş eğmemek mümkün müdür?3

 

NOTLAR
1 “Gazi Hazretlerinin ve Başvekilin Darüşşafakalılara Cevabı”, 

Cumhuriyet, 15 Mart 1933.
2 “Darüşşafakalılar Sevinç İçinde”, Cumhuriyet, 6 Kasım 1933.
3 “Doktor Süleyman Etem’in Ölümü”, Cumhuriyet, 8 Aralık 

1934. 

Büyük bir aile

Darüşşafaka’yı başka birçok 
okuldan ayıran özelliklerden 
biri de öğrencileri, öğretmenleri 
ve tüm çalışanlarıyla bir aile 
havasını yansıtmasıydı.
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1935

İlk olarak 1863 yılında kurulan ve kurulu-
şundan on yıl sonra Darüşşafaka’nın açıl-
masına önayak olan Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye’nin adı 26 Nisan 1935 tarihin-

de değiştirildi ve o yıllarda büyük önem veri-
len “Öz Türkçeye dönüş” politikası dahilinde 
“Türk Okutma Kurumu” haline getirildi. Kuru-
mun adının sonundaki “İslami” sıfatının yerine 
“Türk” sıfatının getirilmesi de, yine o dönem-
de devlet yönetiminin öncelikleri arasında yer 
alan milli kimlik inşası yaklaşımının bir gös-
tergesiydi.

İsim değişikliğinin nedeni, Cemiyet’in 1935 
tarihli raporunda, “Memlekete çok kıymetli 
uzuvlar yetiştiren müessesemizin Türk ca-
miası içinde ayrı bir cemaatin mevcudiyeti 
hissini veren adının daha Türkçe ve milli bir 
müessese olduğunu anlatır bir şekilde değiş-
tirilmesi bundan evvel Maarif Bakanlığı’ndan 
tebliği buyurulması üzerine, tesisindeki mak-
sat ve gayeler muhafaza olunmak üzere Türk 

Türk Okutma 
Kurumu

Okutma Kurumu adı alındı,” sözleriyle açık-
lanıyordu.1

Aynı politika doğrultusunda Darüşşafaka’nın 
adı da kısa bir süreliğine “Koruma Yurdu” ola-
rak değiştirildiyse de, anne babasız çocukların 
korunması için kurulmuş aynı isimli bir başka 
kurumun bulunduğunun tespit edilmesi üze-
rine Darüşşafaka adının değiştirilmesinden 
vazgeçildi.2

Diğer taraftan, aynı yıl Darüşşafakalılar Cemi-
yeti de benzer bir isim değişikliğine gitti ve 20 
Mayıs 1935 tarihinde düzenlenen olağanüstü 
kongrede Cemiyet’in adı “Darüşşafaka Mezun-
ları Kurumu” olarak değiştirildi. Ayrıca aynı 
kongrede yapılan bir tüzük değişikliğiyle, en 
az 30 üyenin isteğiyle İstanbul dışındaki şehir-
lerde de şube açmak mümkün hale geldi. Şube 
açılması düşünülen yerlerin başında ise, çok 
sayıda Darüşşafaka mezununun çalıştığı ve 
ikamet ettiği başkent Ankara geliyordu.3
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Darüşşafakalı büyüklere saygı

Darüşşafaka camiası kurumuna, geçmişine ve 
bu geçmişe adını yazdırmış isimlerin mirası-
na sahip çıkma konusunda her zaman duyarlı 
oldu. 1930’lu yıllara gelindiğinde, halihazırda 
pek çok isim Darüşşafaka tarihinde kendine 
özel bir yer edinmişti. Bu büyük Darüşşafaka-
lılardan dördü (matematikçi Salih Zeki, yazar 
Ahmet Rasim, şair İsmail Safa ve tıpkı Salih Zeki 
gibi matematikçi olan Hasan Ferid) 23 Mart 

1935 tarihinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. 
Okulun matematik öğretmenlerinden Mehmet 
İzzet’in bir konuşma yaparak Salih Zeki’nin ka-
rakterinden ve başarılarından, Ahmet Rasim’in 
Ahmet Mithat Efendi tarafından himaye edi-
lişinden ve çok yönlü başarılarından, Hasan 
Ferid’in ise memlekete hizmetlerinden söz et-
tiği anma etkinliğinde, Darüşşafaka Müdürü ve 
aynı zamanda İsmail Safa’nın kardeşi olan Ali 
Kami Akyüz de bir konuşma yaptı. Akyüz, bü-
yük edebiyatçılardan Peyami Safa’nın da babası 

Ahmet RasimSalih Zeki İsmail Safa Hasan Ferid

Darüşşafaka’nın 4 büyüğü

Darüşşafaka’nın tarihinde özel 
yer edinmiş dört isim için 23 
Mart 1935 tarihinde özel bir 
tören düzenlendi.

Ali Kami Akyüz

1920-1939 yılları arasında 
Darüşşafaka müdürlüğünü 
yapan Ali Kami Akyüz (önde 
ortada), Trabzonlu şair 
Behçet Bey’in oğlu ve şair 
İsmail Safa’nın kardeşiydi. 
Darüşşafaka’dan mezun 
olduktan sonra yazarlık 
ama daha çok çevirmenlikle 
ünlendi. Edebiyat, çeviri, 
Fransızca ve sosyoloji dersleri 
verdi. 1939’da milletvekili 
seçilerek Ankara’ya yerleşti.
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olan ağabeyi İsmail Safa hakkında, “titrek fakat 
tesirli bir sesle” şunları söylüyordu: 

Darüşşafaka’dan yetişen ağabeyim İsmail Safa 
1866’da doğmuştu. Muallim Naci kendisine 
“Şair-i Maderzat” (Anadan Doğma Şair) laka-
bını takmıştı. O, arkadaşlarıyla beraber Servet-i 
Fünun manzumesinin ilk nüvesini meydana ge-
tirmişti. Birçok kimseler onu eski edebiyata mal 
etmek isterler. Filhakika Muallim Naci ile ya-
kınlıkları dolayısıyla evvela öyleydi. Fakat son-
raları (Abdülhak) Hamit’in tesiriyle Cenab (Şa-
habettin), (Tevfik) Fikret, Ali Ekrem (Bolayır) 
ile aynı yolda yürüdüler ve Edebiyat-ı Cedide’yi 
yoğurdular. Ne yazık ki veremdi. Onu Midilli’ye 
götürdüler. Fakat Meşveret dergisinde mütema-
diyen devrin istibdadına çattığı için bir gün Ab-
dülhamid onu Sivas’a sürgüne gönderdi. Orada 
sıhhati tekrar bozuldu ve 35 yaşında öldü. İsma-
il Safa bu genç yaşında ölmeseydi herhalde daha 
pek çok eserler verecek ve memleket için daha 
pek çok çalışacaktı.4

Türk edebiyatının en önemli simaları arasında yer alan İsmail 
Safa, 21 Mart 1867 tarihinde Mekke’de dünyaya geldi. Annesi 
Samiye Hanım’ın soyunun Akşemseddin’e dayandığı ileri sürülür. 
6 yaşında annesini, 12 yaşında ise babasını kaybeden İsmail Safa, 
bunun üzerine İstanbul’a geldi ve kardeşleri Ahmet Vefa ve Ali 
Kami ile birlikte Darüşşafaka’ya kaydoldu. Mezun olduktan bir 
yıl sonra İstanbul Telgrafhanesi muhabere memurluğuna tayin 
edildi. Ayrıca çeşitli idadilerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 

İsmail Safa, Tanzimat’tan Servet-i Fünun edebiyatına geçiş 
dönemi şairlerindendi. Eski-yeni tartışmalarından kendini uzak 
tutarak, her iki tarafı da memnun edecek özellikte şiirler yazdı. 
II. Abdülhamid döneminin baskılarına cephe alan aydınlarından 
biri olduğu için devlet yönetimi tarafından devamlı izlendi. 
Jön Türkler’le ilişkisi nedeniyle 1900 yılında Sivas’a gönderildi. 
Erken yaşta yakalandığı verem hastalığı nedeniyle, Sivas’a 
gönderilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, 24 Mart 1901 günü 
hayata veda etti. Önce Sivas Garipler Mezarlığı’na defnedilen 
naaşı, daha sonra aynı şehirdeki Ali Ağa Camii Haziresi’ne 
nakledildi.5

ŞAİR-İ MADERZAT: İSMAİL SAFA

Genç mühendis Fettah Aytaç, Atatürk’le 
karşılaşıyor

Darüşşafaka tarihinin unutulmaz isimlerin-
den biri olan ve 1954 yılında Darüşşafaka Ce-
miyeti başkanlığına geldikten sonra, kuru-
luş gayesinden sapmanın eşiğine gelmiş olan 
okula altın çağlarından birini yaşatacak olan 
Fettah Aytaç (1907-2003), 1921 yılında girdiği 
Darüşşafaka’dan 1928 yılında mezun olduğun-
da en büyük arzusu iyi bir mühendis olmaktı. 
Aytaç, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için 
girdiği İstanbul Mühendis Mektebi’nden me-
zun olduktan hemen sonra doğduğu şehir olan 
Adana’ya gitti ve burada inşaat işlerine girişti. 
Yaptığı projeler arasında yer alan Adana Din-
lenme Tesisleri tamamlandıktan kısa bir süre 
sonra, çeşitli ziyaret ve temaslar için şehirde 
bulunan Atatürk tesisleri ziyaret etti.

Tesiste incelemeler yapan Atatürk, bir ara genç 
mühendis Fettah Aytaç’ı yanına çağırtarak 
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kendisine, orada bulunan üç kademeli tramp-
lenin en yükseğinden havuza atlama yapabil-
mek için asgari derinliğin ne kadar olması ge-
rektiğini sordu. Küçüklüğünden beri Atatürk’e 
muazzam bir hayranlık duyan Aytaç, bu soru-
ya basit bir yanıt vermek yerine bir dizi teknik 
ayrıntıdan söz edip bunu da herkesin anlaya-
bileceği bir dille anlatınca Atatürk’ün takdiri-
ni kazandı. Büyük Önder’in dudaklarından, 
“Memleketin senin gibi iyi yetişmiş insanlara 
ihtiyacı var. Çok memnun oldum, aferin!” söz-
lerinin çıktığı duyuldu.6

Aynı ziyaret sırasında, Fettah Aytaç üzerinde 
derin etkiler bırakacak bir sahne daha yaşandı. 
Havuzu çok beğenen Atatürk, Fettah Aytaç’ın 
yanında bulunan Adana Belediye Başkanı’na 
bu havuzda yüzme yarışlarının yapılıp yapıl-
mayacağını ve eğer yapılacaksa kadınların da 
katılıp katılamayacağını sordu. Belediye Baş-
kanı bu soruya cevap veremeyince Atatürk’ün 
yüzü asıldı. Aytaç, Atatürk’ün kadınların top-

lumdaki yerine ne kadar önem verdiğini bir 
kez daha ve güçlü bir şekilde anlamıştı. Bu 
unutulmaz anı, otuz küsur yıl sonra, artık Da-
rüşşafaka Cemiyeti Başkanı koltuğunda oturan 
Fettah Aytaç’ın Darüşşafaka’da karma eğitime 
geçilmesi konusunda ısrarcı olmasında da et-
kisini gösterecekti.

NOTLAR
1 Türk Okutma Kurumu-Darüşşafaka 1935, s. 6.
2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Muamelat Kataloğu’ndaki 

yazışmaları aktaran: Aynur Soydan Erdemir, “Darüşşafaka Ta-
rihinden Kesitler”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2003, 
Cilt 2, s. 265. 

3 “Darüşşafakalılar Dün Bir Kongre Yaparak Ankara’da da Bir 
Şube Açılmasına Karar Verdiler”, Cumhuriyet, 21 Mayıs 1935.

4 “Dün Hürmet ve Minnetle Anılan Dört Büyüğümüz”, Cumhu-
riyet, 23 Mart 1935.

5 “İsmail Safa”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 23, s. 121-122.
6 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların Anı-

ları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s.62.

1936 senesinde, Anadoluhisarı’nda bir arkadaşımız var. Kanlıca’da bir yalıda 
oturuyorlar, küçük kardeşi sünnet olacak. Bana da sordular, “Gelir misin düğüne?” diye. 
“Geliriz tabii,” dedik. Mevsim, haziran sonu. Kanlıca’daki yalıya gittik. Caz diye bir şey 
tutturmuşlar: Bir akor, bir saksafon, bir mandolin, bir de davul. Onlarla idare ediliyor. 
Atatürk’ün, o aralık hastalığı henüz çok başlangıcında. Rahatsız edici bir durum yok. 
Boğaz’da yukarıdan gelip Dolmabahçe’ye gidiyormuş. Gece saat 11 civarında, geçerken 
müzik sesini işitip “Hadi gidelim şuraya,” demişler. Geldiler... 

Biz kendi havamızdayız, dans ediyoruz kızlarla. “Aaa Atatürk geliyor!” falan diye bir 
ses, gürültü patırtı oldu. Tabii herkes koştu deniz kenarına doğru. Hakikaten bir motor 
geldi, Atatürk’ü çıkardılar, 2-3 kişi yanında. Yerleştirdiler bir masaya. Bu arada caz 
çalıyor. Tahmin ediyorum 35-40 dakika kadar kaldı, bu arada evin hanımıyla dans 
etti. Hanımı getirdi, “Buyurun,” diyerek yerine iade etti. “Çocuk” derdi insanlara, 
gençlere. Hep çocuk… Bana baktı, “Sen çocuk, nerede okuyorsun?” diye sordu. “Ben 
Darüşşafaka Lisesi’nde okuyorum efendim,” dedim, “Lise 1. sınıftayım.” Durdu bir parça, 
“Darüşşafaka Lisesi çok değerli bir mekteptir. Siz onun kıymetini bilin,” dedi. Aramızda 
bu kadarlık bir konuşma oldu. Yine de ben hep iftihar ederim, her gelene söylerim, 
“Atatürk’le konuştum,” diye. Ama sahiden de konuştum!

“Nerede okuyorsun çocuk?”
Vahdettin Arseven (DŞ’1938)
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1939

Darüşşafaka Lisesi, 1939 yazında bir 
başbakanı ağırladı. Çeşitli ince-
leme ve ziyaretler için İstanbul’a 
gelen dönemin başbakanı Refik 

Saydam, 27 Temmuz günü erken saatlerde Da-
rüşşafaka Lisesi’ni ziyaret etti. Başbakana zi-
yareti esnasında Türk Okutma Kurumu İdare 
Meclisi üyeleri, Darüşşafaka eski müdürü İstan-
bul milletvekili Ali Kami Akyüz ve yine Darüş-
şafaka mezunu bazı tanınmış simalar eşlik etti. 

Başbakan Saydam ilk olarak Darüşşafaka’nın 
durumu, gelir kaynakları, öğrenci sayısı gibi 
konularda bilgi aldı; ardından da yatakhane-
lerden banyoya kadar okulun her yerini gezdi. 
Aldığı bilgiler ve kişisel gözlemleri sonucunda 
Darüşşafaka’nın ihtiyaçları karşılamakta yeter-
siz kaldığına kanaat getiren Saydam’ın görüşü 
okulun genişletilmesi yönündeydi. Başbaka-
nın gerekli olduğunu düşündüğü ilavelerin 
başında ise kız kısmı geliyordu. Başbakan, bir 
saati aşkın süre vakit geçirdiği Darüşşafaka’dan 
çıkarken gazetecilere okulun durumundan 

Refİk Saydam’ın 
zİyaretİ ve “Kız Kolejİ” 
tartışmaları

memnun olduğunu, ancak temel ihtiyaç olan 
kız kısmı için derhal tahsisat ayrılacağını söy-
lüyordu. Saydam, ayrılmadan önce okul defte-
rine de, “Darüşşafaka’yı çok severim. İyi gör-
düm; daha iyi olacak,” diye yazmıştı.1

Refik Saydam’ın ziyaretinden kısa bir süre son-
ra Darüşşafaka Lisesi’nin genişletilmesi ve kız 
kısmının ilave edilmesi yönünde hazırlıklara 
başlandı. Bir yandan yapılacak inşaatın şehir 
planına uyması için Belediye’nin imar planı 
üzerinde inceleme yapılırken, diğer yandan 
da okulun etrafından istimlak edilecek arsa ve 
binaların tespit edilmesi için çalışmalar yürü-
tüldü. Tüm bu işler için Başvekalet tarafından 
70 bin liralık bir tahsisat ayrılmıştı. Görünüşe 
göre kuruluşundan yaklaşık yetmiş yıl sonra, 
Darüşşafaka’da bir kız kısmının açılması yö-
nünde ilk kez somut bir adım atılıyordu.

İnşa edilecek kız kısmının ilk aşamada 100 öğ-
rencilik olması öngörülüyordu. Türk Okutma 
Kurumu, kız kısmının inşa edileceği yeri de 
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tespit etmişti. Öngörülen yer Darüşşafaka’nın 
aşağı bahçesinin Gelenbevi tarafındaki kıs-
mıydı. Bu kısmın inşaata açılması için çama-
şırhanenin ve bir imama ait binanın istimlak 
edilmesi gerekiyordu. 

Ancak aradan iki yıl geçtikten sonra bile kız 
kısmının açılması proje aşamasındaydı ve ga-
zeteler halen Darüşşafaka Lisesi’ne kız kıs-
mının ilave edilmesi yönünde çalışmalar ol-
duğunu yazıyordu. Diğer yandan projenin bu 
kadar uzaması ilk heyecanın da kırılmasına yol 
açmıştı. Nitekim Türk Okutma Kurumu’nun 9 
Mart 1941 tarihli kongresinde, Darüşşafaka’ya 
kız kısmının eklenmesi “mevsimsiz” bir giri-
şim olarak değerlendiriliyordu. Bir miktar kay-
nak bulunmuştu ama İkinci Dünya Savaşı’nın 
etkilerinin yoğun olarak hissedildiği o günler-
de ek bir bina inşa edilmesine ihtimal verilmi-
yordu. Hatta savaş bittikten sonra bile gerekli 
kaynağın bulunması kolay olmayacaktı.2

Nitekim bu öngörüler doğru çıktı ve savaş 
sona erdikten sonra 1945 yılında kız kısmının 
yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
gündeme geldiğinde, bazı milletvekilleri 
Darüşşafaka’nın hayırseverler tarafından ku-
rulan ve bağışlarla varlığını sürdüren bir okul 
olması sebebiyle devletin bütçe ayırmasının 
yanlış olacağını ve bunun ancak hayırseverlerin 
bağışlarıyla yapılabileceğini öne sürerek konu-
yu hükümet gündeminden düşürdüler.3 Türk 
Okutma Kurumu kongresinde beliren “zama-
nını bekleme” yaklaşımı daha uzun süre geçer-
liliğini koruyacak gibi görünüyordu. Gerçekten 
de bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için 30 yıldan 
daha uzun bir zaman geçmesi gerekecekti. 

İstanbul Milletvekili Ali Kami 
Akyüz’ün 25 Mayıs 1939 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
Maarif Vekâleti bütçesi görüşmeleri 
esnasında yaptığı konuşmadan: 

Bendeniz 19 seneye yakın çalıştığım 
Darüşşafaka müdürlüğünde 
gerek mektebin, gerek talebenin 
ilmi seviyesini düşürmemek için 
imtihanlarda lüzumu kadar şiddet 
gösterilmesini muallim arkadaşlarıma 
daima telkin ettim ve haksız yere 
bir çocuğu terfi ettirmenin, haksız 
yere bir çocuğu döndürmek kadar 
feci bir netice vereceğini kendilerine 
anlatmak istedim. Bunun eserini 
görmemiş değilim. Darüşşafaka 
hakikaten az çıkardı, fakat kıymetli 
evlat yetiştirdi. Gittikleri yüksek 
mekteplerde daima yüzlerimizi 
ağırttılar. Bir sene Mühendis Mektebi’ne talip olan yüzlerce lise mezunu 
arasında Darüşşafaka’dan sekizi talip oldu ve sekizi de kazandı. O zaman reisi 
fahrimiz bulunan Milli Şefimiz İsmet İnönü’den bir iltifatname dahi almıştık. 
Sonra Avrupa’ya gidecekler arasında fizik şubesi için imtihan icap etti. İki 
kişi alınıyordu. Darüşşafaka’dan iki kişi girdi ve ikisi de kazandı. Şüphesiz bu 
çocukların muvaffakiyeti hiçbir harici tesire tabi olamaz. Sırf kendi liyakatlerinin 
eseridir.4

“DARÜŞŞAFAKA KIYMETLİ EVLATLAR YETİŞTİRDİ”

NOTLAR
1 “Başvekil Darüşşafaka’da”, Cumhuriyet, 28 Temmuz 1939.
2 “Türk Okutma Kurumu Kongresi”, Cumhuriyet, 9 Mart 1941.
3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 7. Dönem, 2. 

Cilt, 17. Oturum (24 Aralık 1945), s. 338.
4 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 6. Dönem, 2. 

Cilt, 17. Birleşim (25 Mayıs 1939), s. 255.
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1939-1940

Türkiye, 27 Aralık 1939 günü tarihin-
deki en büyük deprem felaketlerin-
den birini yaşadı. Erzincan ve civa-
rını sarsan 7,9 şiddetindeki deprem 

100 binden fazla binanın yıkılmasına ve resmi 
kayıtlara göre yaklaşık 33 bin vatandaşın haya-
tını kaybetmesine yol açtı. Kentin deprem ya-
ralarını sarabilmesi yıllar sürdü.
 
Erzincan Depremi çok sayıda çocuğu ailesiz bı-
raktığı gibi, onların eğitimlerine normal bir şe-
kilde devam etme olanağını da ortadan kaldır-
mıştı. Bu çocuklara el uzatmak üzere Türkiye İş 
Bankası, Erzincan yetimi 83 çocuğun bir yıllık 
eğitim ve öğretim masraflarını (yaklaşık 25 bin 
lira) karşılamaya karar verdi. Darüşşafaka da 
bu çocukları kucaklayarak okula kabul etti.

İş Bankası’nın da desteğiyle Darüşşafaka tara-
fından atılan bu adım, aynı zamanda bir gele-
neğin de başlangıcı oldu. Bu tarihi takip eden 
sonraki 75 yıl boyunca, önemli doğal afetlerde, 
kimsesiz veya yardıma muhtaç hale düşen ço-

Darüşşafaka 
Erzİncan yetİmlerİ’ne 
kucak açıyor

cukların Darüşşafaka’ya kabul edilmesi nere-
deyse daimi bir uygulama halini aldı. 

Diğer yandan Darüşşafaka ile İş Bankası’nın 
bu ortak girişimi, 2008 yılından itibaren haya-
ta geçirilecek olan, çok daha büyük kapsamlı 
“81 İlden 81 Öğrenci” projesine de ilham kay-
nağı oldu. İki kurum arasındaki iş birliği, Türk 
Okutma Kurumu’nun 1940 tarihli faaliyet rapo-
runa şu şekilde yansıyordu (kısaltılmış olarak): 

Erzincan felaketzedelerinden mektebimiz ta-
lebe kabulü şartlarına uygun olmak üzere 83 
çocuk, beher çocuk için 300 lira hesabıyla, yıl-
lık masraf tutarı olan 24.900 liranın İş Bankası 
tarafından kurumumuza ödenmesi karşılığında 
Darüşşafaka’ya yerleştirilmiştir. 

İdare heyetimiz bunu böyle yapmakla felaket 
karşısında memleket çocuklarına her müessese-
nin yapmak mecburiyetinde kaldığı yardımlar-
dan kendisine düşeni yapmıştır ve bunun için de 
mektepte yeniden ilk sınıflarda şubeler açılmış-
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tır. Çok hayırlı ve değerli müesseselerimizden 
olan İş Bankası’nın himayesini üzerine aldığı 
çocukları okutmak ve yetiştirmek için mektep-
ler ve müesseseler arasında Darüşşafaka’yı ter-
cih etmiş olması mektebimizin, onu idare eden 
heyetimizin hükümet ve milli müesseseler nez-
dindeki mevkiini göstermek itibarıyla kayıt ve 
iftihara değer bir hadise sayılabilir.1

“Sınıfta kalma hakkı” kaldırılıyor

1940 yılında Türk Okutma Kurumu, 
Darüşşafaka’da eğitimin niteliğini yükseltecek, 
ancak öğrenciler için okulu biraz daha zorlaş-
tıracak bir karara imza attı. O dönemde Türki-
ye’deki tüm devlet okullarında öğrenciler aynı 
sınıfta iki yıl okuma, bir başka deyişle “sınıfta 
kalma” hakkına sahiptiler. Aynı hak, 1924 yılın-
da Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bakanlığa bağ-
lanan özel okullar için de geçerliydi. Ancak 1940 
yılında Türk Okutma Kurumu yönetimi, Darüş-
şafaka Lisesi’nde bu uygulamanın kaldırılması 
yönünde bir karar aldı. Bu kararın amacı, hem 
öğrencilerin çalışma disiplinini artırmak hem 
de onlar için harcanan para ve emeğin daha iyi 
değerlendirilmesini sağlamaktı. Kararın hayata 
geçirilmesiyle birlikte 1940 yılından itibaren sı-
nıfta kalan öğrenciler “tasdikname” ile Darüşşa-
faka Lisesi’nden uzaklaştırılmaya başladılar.

Söz konusu uygulama beş yıl boyunca devam 
edecek ve öğrencileri hayli sıkıntıya düşüre-
cekti. Türk Okutma Kurumu’nun 15 Temmuz 
1945 tarihli Genel Kurul’unda ise bu katı karar-
da bir esneklik sağlanarak, bir yıl sınıfta kalan 
öğrencilerin tasdikname ile okuldan uzaklaş-
tırılması hakkındaki karar “bir devrede iki yıl 
sınıfta kalanlar” şeklinde değiştirildi.3

1939 yılındaki büyük felaketi yaşayan ve sonrasında İş Bankası’nın verdiği 
destekle Darüşşafaka’ya giren isimlerden biri, halen hayatta olan Cemal Dalkılıç’tı. 
Dalkılıç, deprem yaşandığı zaman Erzincan Ortaokulu’nun son sınıfındaydı. 
Depremin ardından önce Mersin’e götürülmüş, ardından da İş Bankası’nın iki 
görevlisi tarafından İstanbul’a getirilerek Darüşşafaka’nın ortaokul son sınıfına 
kaydedilmişti. Dalkılıç burada kendisi gibi Erzincan’dan gelen çocukların yanı 
sıra Turhal ilçesinden gelen çocuklarla da tanışmış, bu öğrencilerin hepsi, hem 
birbirleriyle hem de Darüşşafaka’daki yeni arkadaşlarıyla hızla kaynaşmışlardı.

Dalkılıç, depremden önce Erzincan’dayken de okumaya çok meraklıydı. Hatta 1937 
yılında demiryolunun Erzincan’a ulaşması vesilesiyle Başbakan İsmet İnönü şehre 
geldiği zaman bir anda onun karşısına çıkıvermiş, bando merasiminin kesildiği 
an var gücüyle “Paşam, ortaokuldan sonra lise yok burada, okumak istiyorum!” 
diye bağırmıştı. Bu haykırışı duyan İnönü de yanındakilere Erzincan’da lise 
açılması için talimat vermişti. Ancak Dalkılıç liseyi Darüşşafaka’da tamamlayacak, 
ardından yükseköğrenim desteği almak için de Turhal’dan gelmiş Darüşşafakalı bir 
arkadaşıyla birlikte CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’a kadar gidecekti. 

Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra Erzincan’dan getirilen öğrencilerin bir 
bölümü İş Bankası’nda memurluk, hatta ileride yöneticilik görevlerine gelirken, 
Cemal Dalkılıç öğrenimine devam edecek ve burslu olarak Sorbonne’da ekonomi 
doktorası yapacaktı. Hayattaki başarılarını Darüşşafaka’ya borçlu olduğunu ifade 
eden Dalkılıç, Fransızca da dahil olmak üzere Darüşşafaka’da aldıkları nitelikli 
eğitimin ve öğretmenlerden gördüğü terbiye ve nezaketin gerek öğrencilik 
hayatının geri kalanında, gerekse hayatında ne denli etkili olduğunun altını çiziyor.2

Yaşayan tanıklık: Cemal Dalkılıç

NOTLAR
1 Türk Okutma Kurumu Faaliyet Raporu, İstanbul, 1940.
2 Cemal Dalkılıç ile 27 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen gö-

rüşme.
3 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 44.
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“Erzincan Yetimleri”, Darüşşafaka’nın İş Bankası’yla 
birlikte gerçekleştirdiği ilk büyük sosyal sorumluluk 
projesi olduğu gibi, aynı zamanda 2008 yılından 
itibaren yine İş Bankası’nın desteğiyle gerçekleşecek 
olan “81 İlden 81 Öğrenci” projesinin de bir bakıma 
ilk nüvesini meydana getirmişti. Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin eski yöneticilerinden, 1966 girişli 
Beşir Özmen, hem Erzincan Depremi’ni ve Erzincan 
yetimlerinin Darüşşafaka’ya getirilişini hem de bu iş 
birliğinin “81 İlden 81 Öğrenci” projesine nasıl ilham 
verdiğini, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2008 yılı Faaliyet 
Raporu’nda kendi kaleminden şöyle anlatıyor:

Hikâye yaklaşık 70 yıl önce başlıyor; 26 Aralık’ı 
27 Aralık’a bağlayan kış gecesi meydana gelen 
1939 Erzincan Depremi, Tokat’a kadar tüm komşu 
illerde etkili oluyor. Yıkım, yangın... Tahmini ölü 
sayısının 40.000 olduğu söyleniyor. İstanbul Kandilli 
Rasathanesi kayıtlarına göre deprem, 27 Aralık 
saat 01:57:24’te başlıyor. “1939 (Ekim, Kasım, 
Aralık) Meteoroloji, Sismoloji ve Mıknatıs Rasatları” 
adlı yayında, “Erzincan afeti... Kâğıtların haricine 
çıktığından ölçülememiştir” bilgisi yer alıyor. Felaket o 
kadar büyük...

Benim hikâyeyle tanışıklığım ise, 1966 yılından bu 
yana Darüşşafakalı olmama rağmen, 2007 yılında, 
bir çarşamba günü Ortaköy’de “Darüşşafakalı Cihat 
Örge ve Halit Ziya Yılmayan’ın Yeri”nde başladı. 
Hüsnü Söyler Ağabeyimden (1945) ödünç aldığım 
hatıra defterini karıştırırken, rahmetli Dursun Adalan 
Ağabeyimin 9 Şubat 1943 tarihli yazısındaki şu satırlar 
dikkatimi çekti: “Erzincan’ın ücra bir köşesinde anasız 
ve babasız çırpınıp dururken… felaket günlerimizde 
bize rehber olan, İş Bankası’nın delaletiyle 
kimsesizliğimizi unutturan bu kıymetli yuvada uzun 
üç yıldan beri bir arkadaş değil, kardeş gibi havasını 
teneffüs ettiğimiz Darüşşafaka’dan, talihin ve 
mukadderatın cilveleri bizi birbirimizden ayırıyor...” 

Anladım ki, Darüşşafaka, İş Bankası’nın desteğiyle, bu 
büyük yıkımda da yetimin yardımına koşmuş. Konuyu 
kendisine açtığımda Hüsnü Ağabey, İş Bankası’nın 100 
kadar Erzincanlı yetimin Darüşşafaka’ya gelmesine 
aracılık etmekle kalmadığını, aynı zamanda 
giderlerinin karşılanması için de bağışta bulunduğunu 
hatırladığını söyledi. Dursun Ağabeyimin sözünü ettiği 
“delalet”in çok kapsamlı ve değerli olduğunu fark 
ettim. 

BEŞİR ÖZMEN’İN KALEMİNDEN ERZİNCAN DEPREMİ,
ERZİNCAN YETİMLERİ VE 2000’LERİN BÜYÜK PROJESİNE UZANAN YOL
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Bu sohbetlerin ardından, Adnan Dovan (1973), T.C. 
Başbakanlık Başkanlığında Türk Okutma Kurumu 
Darüşşafaka Yönetim Kurulu Karar Defteri’nde şu 
kaydı buldu: “İdare Meclisi, 940 senesi Mayıs’ının 
22’nci Çarşamba günü saat beşte Kurum yerinde 
26’ncı içtimaını yaptı... Varidat bütçesi, beher 
talebe için 300 lira hesabiyle İş Bankası tarafından 
gönderilen Erzincan yetimlerinden 83 çocuğun 
mesarifi mukabilinde bankanın vereceği 24.900 
liradan...” Anlatılan hikâyede hiçbir abartı olmadığını, 
her kelimesinin doğru olduğunu anladık.

Hüsnü Ağabeyim, Erzincan yetimlerinden Cahit 
Yücel’in (1940) İş Bankası’nda Genel Müdür 
Yardımcılığı yaptığı bilgisini de bizlerle paylaştı. İş 
Bankası’nın Erzincan yetimleriyle ilgili desteği 1952 
yılına dek sürmüştür, fakat İş Bankası-Darüşşafaka 
dostluğunun farklı biçimlerde 1983 yılına dek 
sürdüğünü çalışma raporlarında görüyoruz. Bu 
konuda bilgilenmemizi sağlayan sınıf arkadaşım 
79 Fikret Eyüpoğlu’na (nam-ı diğer Leylek) 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bildiğiniz gibi Darüşşafaka ve İş Bankası arasındaki 70 
yıllık tarihi iş birliği, 2008 yılında “81 İlden 81 Öğrenci” 
projesiyle yeni bir filiz verdi; 70 yıllık ulu çınarda taze, 

yemyeşil bir filiz... Ne güzel! Bizim konuya olan ilgimiz 
devam etmekteydi ve Adnan Dovan araştırmalarını 
sürdürürken, Cahit Yücel Ağabeyimizin Reşadiyeli 
olduğu bilgisine ve ağabeyimizin Reşadiye Hasreti 
adlı bir şiirine erişti (1939 Depremi’nde Tokat’ın 
Reşadiye kazasında da büyük kayıplar olmuştur). 
Rahmetli Ağabeyimizin “Reşadiye Hasreti” adlı şiiri şu 
dizelerle bitiyor:

Ulaştım sana anılarım canlandı,
Fakat nerede evim, bahçem, okulum?
Yoktu yerlerinde birden içim yandı,
Dost ve kabir ziyareti oldu yolum.

Her Darüşşafakalının bir hikâyesi var... Belki hepsi 
bir gün yazılır, Davut Ökütçü (1965) Ağabeyimin 
hayali gerçekleşir... Darüşşafaka’da bugün 
genç Cahit Yüceller okuyor ve okuyacak. 70 yıl 
önce Erzincan’ın ücra bir köşesinde anasız ve 
babasız çırpınıp duran 83 ağabeyimize felaket 
günlerinde rehber olan İş Bankası’nın delaletiyle 
kimsesizliklerini unutturan bu kıymetli yuva 
sonsuza kadar yaşasın, hep ileri gitsin istiyoruz. 
Darüşşafaka’ya, İş Bankası’na, Hüsnü Söyler 
Ağabeyime, Adnan Dovan, Fikret Eyüpoğlu ve Ahmet 
Levent Tumlu’ya şükranlarımı sunuyorum.
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Erzincan Depremi’nden sonra Darüşşafaka’ya getirilen öğrencilerin 
ruh hallerini ve Darüşşafaka’nın onlarda yarattığı yara sarıcı 
etkiyi en somut şekilde ifade eden göstergelerden biri, Erzincan 
yetimlerinden biri olan Muammer Malatyalıoğlu’nun kaleme 
aldığı ve bir defterin sayfalarında günümüze kadar ulaşan kısa 
satırlardır. Bu defter, 1945 mezunu Hüsnü Söyler’in okuldan 
ayrılmadan önce tüm arkadaşlarının duygu ve düşüncelerini 
kendi el yazılarıyla yazmalarını istediği bir anı defteridir. Defterde, 
Erzincan’dan geldiği zaman teskin etmeye çalıştığı arkadaşı 
Muammer Malatyalıoğlu’nun duygu yüklü şu sözleri okunur: 
        
Erzincan, 27.1.1945

Kıymetli kardeşim Hüsnü, 27 Birincikanun (Aralık) 1939 senesi 
korkunç bir felaketten kurtulup bu müşfik yuvaya sığındım. Sana 
bu satırları karalarken hayatımın beş sene evvelki derinliklerine 
dalarak seninle ilk tanıştığım günü hatırladım. O gün bana teselli 
veriyor ve Darüşşafaka’nın bizlere yeni bir hayat kazandıracağını 
vaat ediyordun. Evet sevgili kardeşim: Darüşşafaka ruhumdaki 
felaket izlerini sildi. Onun müşfik sinesinde son günlerimizi yaşarken 
geçirdiğimiz tatlı ve acı hatıraları, bu satırlarım sana daima 
hatırlatsın.

Darüşşafaka Lisesi 106 M. Malatyalıoğlu 

“Korkunç bir felaketten kurtulup 
bu müşfik yuvaya sığındım…”
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1939-1945

Alman ordusunun 1 Ekim 1939 günü 
Polonya’ya girmesiyle, insanlık 
tarihinin en kanlı ve yıkıcı savaşı 
olan İkinci Dünya Savaşı başladı. 

Polonya’nın işgalinin hemen ardından Fransa 
ve İngiltere de savaşa dahil oldu. Onları daha 
sonra İtalya, Sovyetler Birliği, ABD, Japonya ve 
başka ülkeler izledi. Altı yıl süren savaş dünya-
yı bir ateş çemberine dönüştürdü. 100 milyonu 
aşkın askerin silah altına alındığı savaşta 40 
milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. 

Türkiye’de ise hükümet, önceki savaşlarda faz-
lasıyla yıpranmış olan ülkenin savaş dışında 
kalması için yoğun çaba gösterdi. Bu dönemde 
incelikle ve kararlılıkla izlenen tarafsızlık poli-
tikası sayesinde ülke, kendini yakın çevresinde 
cereyan eden bu büyük felaketin dışında tut-
mayı başarabildi. Ama bu süreçte toplum sa-
vaşın soğuk nefesini her an ensesinde hissetti. 
Savaşın getirdiği ekonomik zorluklar da, kar-
neyle ekmek dağıtımı dahil olmak üzere sayı-

İkİncİ Dünya Savaşı 
yıllarında Darüşşafaka

sız sıkıntıya yol açtı. İkinci Dünya Savaşı yılla-
rı, fedakârlık yılları olarak tarihe geçti.

Bu zorlu koşullardan Darüşşafaka da nasibini 
aldı. Gerçekten de Darüşşafakalıların hafıza-
sında o günler, akıldan kolay çıkmayacak anılar 
bıraktı. Öğretmenler, mümkün olduğunca sa-
vaştan bahsetmeyerek öğrencileri, özellikle de 
küçük sınıf öğrencilerini savaş psikolojisinin 
dışında tutmaya çalışıyorlardı. Ancak haberler 
bir şekilde Darüşşafakalıların kulağına geliyor, 
öğrenciler arasında endişeye yol açıyordu. Ay-
rıca savaşın yol açtığı yokluğu hissettirmemek 
mümkün değildi. Savaş yılları Darüşşafakalıla-
rın hafızasında, her şeyden önce “sofradan aç 
kalkılan yıllar” olarak kalacaktı. Öğrencilere 
yemeklerde bir gün yarım, bir gün çeyrek ek-
mek verilebiliyordu. Sabahları verilen kahval-
tı, genellikle bir tas çorbadan ibaretti. 1942 
yılında, Alman işgalinin komşu Bulgaristan’a 
kadar ulaştığı günlerde Darüşşafaka Cemiyeti 
Başkanı Akın Bey, öğrencilerin daimi olarak aç 
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olduğunu fark edince müdahale etmek zorun-
da kalmış, ambar memuru Hamdi Bey’e verdi-
ği talimatla öğrencilere her sabah hiç olmazsa 
200 gram pirinç pilavı verilmesini emretmişti. 
Akın Bey, gerekirse bu pirinci bizzat kendisi-
nin tedarik edeceğini söylemişti. 

Bu zor koşullarda öğrenciler, eldeki yiyecekleri 
birleştirip bir nebze olsun çeşitlilik yaratmaya 
çalışıyorlardı. Bu şekilde icat ettikleri yiyecek-
lerden biri de “pasta” adını verdikleri şeydi. Bir 
dilim ekmek çorba tabağının orta yerine bastı-
rılır, pirinçler de üstüne dizilir ve ortaya çıkan 
şeye “pasta” denilirdi.

NOTLAR
1 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların 

Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s.62.

Darüşşafakalılar, savaş yıllarını işte bu koşul-
larda geçirdiler. Ancak bu zorlu yıllarda öğren-
cilerin ruh halinin zarar görmemesi için azami 
önlemler alındığı gibi, eğitim de aksatılmadı. 
1945 yılında savaş sona erip yeni bir dünya 
düzeni kurulmaya başladığında, Darüşşafaka 
da büyük bir hızla kendisini bu yeni duruma 
uyarlayacaktı.

Karartma yılları

İkinci Dünya Savaşı’nın 
olumsuz etkileri 
Darüşşafaka’ya da uğramadan 
geçmedi. Öğrenciler, savaş 
yıllarında yoklukların getirdiği 
sıkıntılarla ama kesintisiz bir 
şekilde eğitimlerine devam 
ettiler.
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[Savaş sırasında] karartma olurdu. Yatakhanelerde ışıklar boyalıydı; mor renkli, 
karartmalı. Bazen gece yarısı fırlardık; uçaklar geçerdi, Alman uçakları. Yiyecek 
hususunda kıtlık vardı. Hep aynı şeyleri yerdik; işte fasulye, nohut, mercimek... 
Sabahları çay yoktu, lükstü. Çorba içerdik, un çorbası genellikle. Çok sonra, 
lisedeyken çay başladı. Biz ortaokula geçince İkinci Dünya Harbi bitti, 1945’te. 
Bize İngiliz Konsolosluğu bir İngiliz öğretmen gönderdi. Bir sene William Vernon 
geldi, hiç unutmam, onunla İngilizceye başladık. Güzel giyimli, yakışıklı, kibar bir 
adamdı. Hiç Türkçe bilmiyordu ama bize çok güzel İngilizce öğretti birinci sınıfta. 
Ondan sonra İngilizce olarak devam ettik okula.

Erhan Yücel (DŞ’1951)
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1945

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya-
daki siyasi dengelerin değişmesi, sosyal 
açıdan da toplumlar üzerinde farklı et-
kiler yarattı. Örneğin, o zamana kadar 

dünyada en yaygın konuşulan yabancı dil ve 
uluslararası bilim dili Fransızcayken, savaştan 

İlk sİstematİk 
İngİlİzce eğİtİmİ

sonra Fransızcanın yerini yavaş yavaş İngilizce 
almaya başladı.

Darüşşafaka Lisesi de bu değişimi ilk gören ve 
kendini buna ilk uyarlayan eğitim kurumla-
rından biri oldu. 1873 yılındaki kuruluşundan 
itibaren yabancı dil olarak Fransızcanın öğre-
tildiği okulda 1945 yılından itibaren İngilizce 
dersleri de verilmeye başlandı. Aslında bu ilk 
girişim değildi. Darüşşafaka lise statüsü aldığı 
zaman Fransızcanın yanına İngilizce dersleri 
de konulmuş, ancak daha sonra Fransızcanın 
geri plana düşmemesi için İngilizceden vazge-
çilmişti. Ayrıca 1930 yılında Lise 1 ders progra-
mına İngilizce eklendiyse de, iki yıl süren bu 
uygulama fazla uzun ömürlü olmamıştı. 1945 
yılında ise ilk defa İngilizce, sistematik ve ka-
lıcı bir şekilde programa dahil edildi. Bu uygu-
lama, on yıl sonra okulda gerçekleşecek büyük 
değişimin de ilk habercilerinden biriydi.
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Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin kuruluşundan 
beri gerek Darüşşafaka’da okutulmak, gerekse 
genel kültüre hizmet etmek ve gelir sağlamak 
üzere çeşitli kitaplar bastırıldı. Bu kitaplar 
arasında Darüşşafaka’nın yetiştirdiği ilim ve fen 
adamlarından Salih Zeki’nin Kâmûs-i Riyaziyyat’ı da 
bulunuyordu. Ancak, toplamı 6 cilt tutan bu eserin 
1908’den önce sadece bir cildi basılabildi; okulun 
Maarif Bakanlığı’na bağlanmasından sonra diğer 
ciltlerin basılmasına devam edilemedi.

1945 yılında...
Genel Kurul Raporu’nda Darüşşafaka’nın matbaa 
kurmuş, okul dışında kütüphane açmış ve okul 
içindeki kendi kütüphanesinde yardımsever 
kişilerin bağışladığı Doğu ve Batı dünyasına ait 
birçok kıymetli eseri bir araya getirmiş olduğu 
vurgulanıyor ve kendi bastığı yayınlarla ülkemiz ilim 
hayatına büyük katkı sağladığının altı çiziliyordu. 
Aynı raporda merhum Salih Zeki Bey, İzzet Bey 
ve Mahmut Şevket Paşa’nın bıraktığı eserlerin 
Darüşşafaka kütüphanesi için büyük servet ve 
bulunmaz bir ziynet olduğu belirtiliyor, ayrıca 
okulun 72 yıllık tarihini ve hatıralarını taşıyan 
bir müzenin yapılmasının düşünüldüğü not 
düşülüyordu.

1946 yılında...
Okul kütüphanesi yeniden tasnif edilip düzenlendi 
ve okulda bulunan muhtelif antika eşya ile okulu 
yansıtan eserler bir araya getirilerek bir müze 
oluşturuldu. Aynı yıl Enver Atafırat’ın Darüşşafaka 
yararına pul basılması tekifi kabul edildiyse de pul 
basılması kanuna bağlı olduğu için öneri hayata 
geçirilemedi.

1947 yılında...
Büyük İslam mütefekkiri İsmail Fenni Ertuğrul, 
yazmış olduğu tüm eserlerin bastırılması ve 
elde edilecek gelirin hibe olarak Darüşşafaka’ya 
aktarılması koşulu ile telif haklarını Darüşşaka’ya 
bıraktı. İsmail Fenni Ertuğrul’un Darüşşafaka’ya 
vakıf ve hibe ettiği, toplam sayısı 18’i bulan 
elyazması ve matbu eserler arasında okula gelir 
getirebilecek olanların saptanıp basılması için 
Cemiyet’te bir komisyon kurularak çalışmalara 
başlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda, 1948 
yılında yazarın Envâr-ı Hakîkat adlı eserinin telif 
hakları Darüşşafaka’ya ait olmak üzere basılmasına 

karar verildi. 1949 yılında ise İsmail Fenni 
Ertuğrul’un karşılaştırmalı din tarihinden bahseden 
Envâr-ı Hakîkat ile karşılaştırmalı felsefe tarihinden 
bahseden Büyük Filozoflar adlı iki eserinin basılması 
kararlaştırıldı. Bu eserlerin basım masrafları da 
merhum İsmail Fenni Ertuğrul tarafından bırakılan 
paradan karşılandı.

1948 yılında...
Öğrencilerin okuma hevesini artırmak için 6.180 
kitaptan oluşan kütüphane geliştirildi; ayrıca bir 
cilthane açılarak eskimiş kitapların mükemmel bir 
şekilde ciltlenmesi sağlandı. 

1951 yılında...
Merhum Mabeyinci Osman Bey’in oğlu Saim 
İlkbasan, matbaanın yaşatılması ve özellikle dini 
yayınlar konusunda İslam âleminde kazandığı 
şöhretin devam ettirilmesi koşuluyla sahibi 
bulunduğu Osmanbey Matbaası’nın hisselerini 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne hibe etti. İlkbasan’ın 
arzusu, matbaanın daha önce basmış olduğu 
ve tüm İslam âleminde aranan Kuran-ı Kerim’in 
mevcut baskı taşları kullanılarak yeniden 
basılmasıydı. Onun bu isteği doğrultusunda, 
Kadırgalı Hattı ile yazılmış, kırmızı secaventli ve 
yaldızlı Kuran-ı Kerim, baskı taşları kullanılarak 
10 bin adet çoğaltıldı ve bu sayede Darüşşafaka 
Cemiyeti 15 bin liralık gelir elde etti.

1953 yılında...
Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. İhsan Rifat Sabar’ın 
oğlu Engin Sabar, Darüşşafaka yararına bir konser 
verdi. Bu konserden 8.600 lira gelir elde edildi. Yine 
aynı yıl Filmcilik Türk A.Ş., kendi idaresi altında 
bulunan dört sinemada, geliri Darüşşafaka’ya 
aktarılmak üzere yılda 20 bin liralık pul satmayı 
taahhüt etti. Ayrıca 1953 yılında, İstanbul’un 
fethinin 500. yılı münasebetiyle London National 
Gallery’de bulunan Fatih Sultan Mehmet’in resminin 
kopyası, Almanya’nın en büyük matbaasında renkli 
olarak bastırılarak çoğaltıldı ve çerçeveli olarak 100 
TL bedel ile satışa çıkarıldı.

1963 yılında...
Darüşşafaka Kütüphanesi’ndeki kitap sayısı 11.538 
adede ulaşmıştı. Kitapların 4.482 adedi Türkçe, 
2.335 adedi Osmanlıca, 2.335 adedi Fransızca, 1.815 
adedi İngilizce ve 86 adedi Arapçaydı.

KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR VE DARÜŞŞAFAKA
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1964 yılında...
Seyit Ahmet Ekrem Yalçın, Osmanlı ve Türk pullarını 
içeren çok değerli bir kolleksiyonu Darüşşafaka’ya 
bağışladı. Aynı yıl, ünlü hikâyeci Sait Faik 
Abasıyanık’ın hikâyelerinin telif hakları vasiyetname 
ile Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakıldı. Bu vasiyete 
bağlı olarak Burgazada’da Sait Faik Müzesi açıldı.

1965 yılında...
Varlık Yayınevi ile anlaşan Darüşşafaka Cemiyeti, 
Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakını 
1970 yılına kadar sattı. Anlaşmaya göre Sait Faik 
Abasıyanık’ın 16 eserinin 8 ciltte toplanarak, her 
ciltten 6 bin adet basılmasına karar verildi. Cemiyet, 
telif ücreti olarak 28.800 lira gelir elde etti.

1967 yılında...
Okulda her yıl Ahmet Rasim düz yazı ve İsmail Safa 
şiir yarışması düzenlenmesine karar verildi.

1969 yılında...
Darüşşafaka Lisesi öğrencilerinin eserlerinin 
sergilenmesi ile Darüşşafaka Sanat Galerisi hizmete 
girdi. Darüşşafaka Sanat Galerisi’nde sonraki 
yıllarda birçok önemli sergi açıldı.

1970 yılında...
Daha önce Varlık Yayınevi tarafından basılmış 
olan Sait Faik Abasıyanık eserlerinin tükenmesi 
üzerine Darüşşafaka Cemiyeti, aynı eserlerin 8 ciltte 
toplanması, 6 cildin 10 bin adet, iki cildin ise 8 bin 
adet basılması koşuluyla Bilgi Yayınevi ile üç yıllık 
bir anlaşma yaptı. Cemiyet, bu anlaşma karşılığında 
telif hakkı olarak 100.000 lira aldı. Yine aynı yıl, yeni 
bir kültür hizmeti olarak Darüşşafaka Klasik Batı 
Müziği Konserleri dizisi başladı.

1971 yılında...
Darüşşafaka Klasik Batı Müziği Konserleri 
kapsamında piyanist Verda Erman, viyolonist Suna 
Kan ve piyanist Gülseren Sadak konserler verdi.

1972 yılında...
Darüşşafaka Klasik Batı Müziği Konserleri’ne 
okul konferans salonunda devam edilmesi kararı 
alındı ve konserlerin yedincisi piyanist Judith 
Uluğ, bas Mustafa İktu ve violinist Saim Akçıl 
tarafından gerçekleştirildi. Şef Robert Wagner 
idaresindeki İstanbul Devlet Opera Orkestra ve 
Korosu da, Yunus Emre Oratoryosu’nu Darüşşafaka 
Lisesi’nde seslendirdi. Eserin bestecisi Ahmed 
Adnan Saygun’un da aralarında bulunduğu 

büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlenen 
konser basında geniş yer aldı. Ayrıca, 1972 yılında 
Darüşşafaka Sanat Galerisi’nde, Türkiye’nin önemli 
sanatçılarının eserlerinden oluşan altı adet sergi 
açıldı ve Darüşşafaka öğrencilerinin fotoğraflarının 
yer aldığı bir de sergi düzenlendi. 

Aynı yıl, Darüşşafaka’yı tanıtabilmek için yedi 
dakikalık renkli bir film hazırlandı. Ayrıca Dışişleri 
Bakanlığı’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen 
İran İmparatoriçesi Farah Pehlevi’nin annesi 
Feride Diba, Darüşşafaka’yı ziyaret etti. Uzun süre 
okulda öğrencilerle zaman geçiren Feride Diba, 
“Dünyanın birçok yerini gezdim, fakat hiçbir yerde 
bu kadar anlam taşıyan, bu kadar mükemmel bir 
okul görmedim. Her yönüyle muazzam bir okul,” 
sözleriyle Darüşşafaka’ya olan takdir ve hayranlığını 
dile getirdi.

1973 yılında...
Darüşşafaka’nın 100. yıl anma pulları tüm yurttaki 
PTT merkezlerinde satışa çıkarıldı. İlk gün zarfları 
İstanbul Büyük Postane’de, Fatih Postanesi’nde 
ve Darüşşafaka Lisesi’ndeki özel gişelerde ilk 
gün damgası vurularak satıldı. Anma pulları tek 
değerli ve 400 bin tirajlı olarak basıldı. Aynı yıl, 
Darüşşafaka Sanat Galerisi’nde dokuz adet sergi 
açıldı; Darüşşafaka öğrencilerinin fotoğrafları 
ve Darüşşafaka Sanat Ödülü’ne katılan eserler 
sergilendi. Ayrıca Darüşşafaka’da, dünyaca 
ünlü Romen orkestra şefi Mircea Basarab’ın 
yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
tarafından, piyanist Ayşegül Sarıca’nın solist olarak 
katıldığı bir konser verildi.

1974 yılında...
Darüşşafaka Sanat Galerisi’nde, Ahmet Niyazi 
Banoğlu’nun koleksiyonundan yararlanılarak 
“Atatürk’ten Anılar” adlı bir sergi düzenlendi. Aynı 
yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Cumhuriyet’in 
50. yılı onuruna düzenlediği ve yaklaşık bir ay süren 
İstanbul Festivali kapsamında 12 konser, 2 resital 
ve bir halk müziği konseri Darüşşafaka konsferans 
salonunda verildi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 
ve eşi, dünyaca ünlü keman virtüözü Yehudi 
Menuhin ve İdil Biret resitali için Darüşşafaka’ya 
geldi. Darüşşafaka’nın festivale katkısı, Cumhuriyet 
gazetesinde şöyle vurgulanıyordu: 

“İstanbul Festivali’nin ilk kez düzenlenme 
zorluklarını yenebilmesinde ve başarıya 
ulaşmasında en büyük rolü hiç kuşkusuz 
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Darüşşafaka oynamıştır. Darüşşafaka Cemiyeti 
Başkanı, sanat dostu Fettah Aytaç ve Darüşşafaka 
Müdiresi Nazıma Antel ile öbür yetkililerin 
çabalarıyla festivalin en ilginç konserleri 
Darüşşafaka sahne ve salonunun uygun koşulları 
içinde titizlik ve intizam ile birbiri arkasına 
verilebilmiştir.”

1975 yılında...
Cemiyet arşivinin bilimsel bir şekilde düzenlenmesi 
için yapılan çalışmalar kapsamında, öncelikle 
Darüşşafaka tarihini ilgilendiren eski harfli 
belgelerin Latin harflerine geçirilmesine 
karar verildi. Aynı yıl, Cumhuriyet’in 50. ve 
Darüşşafaka’nın 100. yılı anısına başlatılan ve özel 
yönetmelik hükümlerine göre her yıl tekrarlanan 
“Darüşşafaka Sanat Ödülü” yarışmasının eserleri 
Darüşşafaka Sanat Galerisi’nde sergilendi. 1975 yılı 
birincilik ödülüne Tangül Akıncı, ikincilik ödülüne 
Muammer Şener, üçüncülük ödülüne ise Feyha 
Duru layık görüldü.

1976 yılında...
Aliye Birmen, rahmetli eşi Naci Birmen’in 44 adet 
tablosunu Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı.

1979 yılında...
Darüşşafaka Cemiyeti, telif haklarını elinde 
bulundurduğu Sait Faik, İsmail Fenni Ertuğrul ve 
Nevzat Akay eserlerinin telif gelirleri için bütçeye 
sembolik olarak 1 lira koydu.

1988 yılında...
Darüşşafaka Lisesi’nden yetişen ressamların 
yaptığı eserler, eski okul binasında bulunarak 
muhafaza altına alındı. 47 tablodan bir kısmı ve 
müze koleksiyonlarında bulunan aynı ressamlara 
ait büyük boy yağlıboya tablolar Mimar Sinan 
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilendi.

1989 yılında...
PTT Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Başkanlığı 
ile yapılan anlaşma uyarınca, Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin kuruluşunun 127. yılı vesilesiyle, 
üzerinde tarihi okul binasının bulunduğu 
Darüşşafaka özel damgalı zarflar yaptırıldı. PTT’de 
satışa sunulan zarflar Cemiyet’e önemli bir gelir 
kaynağı yarattı.

1993 yılında...
Darüşşafaka’nın tarihine dair önemli bilgiler içeren 
1332 tarihli Darüşşafaka Salnamesi ile 1927 tarihli 

Darüşşafaka: İlk Halk Mektebi kitabı başta olmak 
üzere, Cemiyet’te mevcut tarihi evrak ve metinlerin 
büyük bölümünün Latin harflerine çevrilmesi 
tamamlandı. Aynı yıl içinde, Türkiye Ekonomik 
ve Toplumsal Tarih Vakfı ile, kuruluşundan yeni 
kampüsün hizmete girişine kadar olan geniş zaman 
dilimi içerisindeki tüm aşamaları ele alacak şekilde, 
Darüşşafaka tarihinin bilimsel ve objektif esaslara 
göre yazılması konusunda fikir birliğine varıldı. Okul 
ve cemiyetle ilgili kanunların, devlet arşivlerinin, 
kütüphane ve basın koleksiyonlarındaki tüm belge 
ve kaynakların taranmasını, ayrıca bazı Darüşşafaka 
mensupları ile röportajlar yapılmasını içeren 
anlaşma doğrultusunda çalışmalara başlandı.

1998 yılında...
Müze Komisyonu uzun vadeli bir çalışma programı 
hazırlayarak, öncelikle mevcut malzemeleri 
sınıflandırma ve detaylandırma aşamasını 
tamamladı. Konsept projesi önerisi doğrultusunda 
müzenin tadilat ve iç mimari projesi için keşif ve 
maliyet çalışmalarına devam edildi.

2001 yılında...
Sait Faik Abasıyanık Telif Hakları Sözleşmesi 
Yenileme Komisyonu alınan ön teklifleri 
değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, 
1970 yılından beri Bilgi Yayınevi’nden alınan 
telif gelirlerinin, Sait Faik Abasıyanık ile ilgili 
müze, yarışma ve benzeri konulardaki giderleri 
karşılamadığı tespit edildi. Biten telif hakları 
sözleşmesi iyileştirilerek, Yapı Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık A.Ş. ile yeni bir anlaşma yapıldı.

2004 yılında...
Darüşşafaka camiası için manevi değeri çok büyük 
olan müze binasının ikmal inşaatı tamamlandı. 
İnşaat, elektrik ve mekanik tesisatı tamamlanan 
müze binasının içine konulacak malzeme ve 
dokümanların tasnifi yapıldı.

2012 yılında...
Sait Faik’in kitapları Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından basılmaya başladı.
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Okulda bulunan çeşitli eski araç gereçler ile okulun geçmişini 
yansıtan muhtelif resim ve objeleri bir araya getiren Darüşşafaka 
Cemiyeti Müzesi’nin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. 
Günümüzde Maslak yerleşkesinde bulunan modern müze, 
Darüşşafaka Lisesi’nden 1952 yılında mezun olan Nami Gönenç’in 
yaklaşık beş yıl süren gönüllü çalışmaları sonucunda, 19 Mayıs 
2013 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 

2015 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla “Özel Müze” 
statüsü alan Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nin koleksiyonunda 
eğitim tarihi boyunca kullanılan çeşitli ders araç gereçleri, 
eski öğrenci formaları, ilk yıllarda verilen askerlik eğitimine ait 
silahlar, telgrafçılıkla ilgili malzemeler, fotoğraflar, laboratuvar 
malzemeleri ve muhtelif objelerin yanı sıra bağışlar yoluyla 
gelen bir resim koleksiyonu bulunuyor. Müze, aynı zamanda 
çoğu Osmanlıca, Fransızca ve Almanca dillerinde zengin bir 
kütüphaneyi de içinde barındırıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi

Köklü bir müzecilik 
geleneği

Sol sayfada, okulun 
Fatih’teki binasında 
müze olarak 
düzenlenen salon 
(fotoğraftaki kişiler 
kütüphaneci Behram 
Alpay ve belletmen 
Necati Güneme’dir).

Yanda, Darüşşafaka 
Cemiyeti Müzesi 
koleksiyonunda 
bulunan, Fausto 
Zonaro imzalı Ali Kami 
Bey portresi (1919)
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Darüşşafaka Müzesi’nden örnekler

Öğrenci pasosu

Cemiyet-i Tedrisiye pazıbandı

Darüşşafaka arması

Muhtelif kupalar

İlkokul karnesi

İmtiyaz (üstün başarı) belgesi

Darüşşafakat’ül İslamiye
mükâfat belgesi
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Künye defteri

Öğrencilere ait çeşitli 
belgeler

Yazı makinesi

Darüşşafakat’ül İslamiye veznesine 
mahsus senet

Darüşşafaka yararına düzenlenen
deniz gezilerine ait biletler
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1948

D arüşşafaka’nın kız öğrencilere de 
kapısını açması fikri İkinci Dünya 
Savaşı sırasında rafa kaldırıldıktan 
sonra, 1940’ların sonlarına doğru 

bir kez daha, ancak bu kez farklı bir şekilde 
gündeme geldi. Bu kez düşünülen proje, yok-
sul ve öksüz kız çocuklarına toplum hayatında 

Erkekler İçİn kullanılan 
Kız Enstİtüsü bİnası

kendilerine daha kolay yer bulabilmelerini sağ-
layacak şekilde dikiş-nakış ve elişi gibi beceri-
ler kazandıracak bir Kız Sanat Enstitüsü’nün 
kurulmasıydı. Fikrin hayata geçirilmesi doğ-
rultusunda kısa süre içinde somut adımlar atıl-
sa da nihai olarak “Kız Enstitüsü” binası, amacı 
için kullanılamayacaktı.

1946-47 yıllarında Başbakan Recep Peker, Kız 
Enstitüsü fikriyle yakından ilgilenmiş ve bu 
amaçla yaklaşık 500 bin liralık bir tahsisat ayır-
mıştı. 1947 yılında okulu ziyaret eden Peker, 
tüm okulu teker teker sınıflara varıncaya kadar 
tepeden tırnağa teftiş etmiş, denetim sonrasın-
da da yöneticilere, “Kızlar nerede, niye yoklar, 
niye kızlar okumuyor?” diye sitem etmişti. Baş-
bakan Peker, bu güzide kurumun kız öğrenci-
lere de kapılarını açmasını sağlayacak yeni bir 
binanın inşa edilebilmesi için hemen o gün 
sözü edilen tahsisatın ayrılmasını sağlamış-
tı.1 Recep Peker, bu ilgi ve yardımı nedeniyle, 
kuşaklar boyunca Darüşşafakalılar tarafından 
özel bir yerde anılacaktı. 
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Devletin ayırdığı tahsisatın yanı sıra toplanan 
bağışlar sayesinde 28 Haziran 1948 günü, Da-
rüşşafaka Lisesi’nin yanına inşa edilecek olan 
Kız Enstitüsü’nün temel atma töreni yapıldı. 
İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Dr. Lütfi 
Kırdar, bazı milletvekilleri, mezunlar ve basın 
mensuplarının katıldığı törende İstanbul mil-
letvekili Mim Kemal Öke, yeni yapılacak olan 
binanın uzun süredir kendini hissettiren bir ih-
tiyaca cevap vereceğini söylüyordu. Bir milyon 
liraya mal olması beklenen beş katlı binanın iki 
yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu.2

Plan ve projesini Ord. Prof. Yüksek Mimar 
Emin Onat’ın yaptığı bina, 19 bin metrekarelik 
bir alanı kapsıyordu. 150 civarında öğrencinin 
öğrenim görmesine, çalışmasına ve barınması-
na olanak tanıyacak şekilde inşa edilen bina-
nın mutfak kısmı ile çamaşır ve bulaşık yıkama 
tesisleri hem Kız Enstitüsü’nün hem de erkek 
bölümünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
planlanmıştı. Buradaki amaç, masraflarda ta-

sarrufa gitmek ve olanakların izin verdiği ölçü-
de başka okulların çamaşırlarının da yıkanma-
sıyla Darüşşafaka’ya gelir sağlamaktı.3

Ancak proje, birçok bakımdan öngörüldüğü 
gibi gitmedi. Öncelikle, iki yıl içinde tamam-
lanması beklenen inşaat yaklaşık beş yıl sürdü 
ve bina ancak 1953 yılında hizmete girebildi. 
Daha önemlisi, ortaya çıkan olanaksızlıklar 
nedeniyle Kız Sanat Enstitüsü’nden vazgeçile-
rek binanın erkek öğrenciler için kullanılma-
sına karar verildi. Kız okulu bundan sonra da 
zaman zaman gündeme gelecek olsa da, artık 
yılan hikâyesine dönen projenin gerçeğe dö-
nüşmesi için hâlâ zamana ihtiyaç vardı.

NOTLAR
1 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların 

Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s. 390-
391.

2 “Darüşşafaka Kız Enstitüsü Kuruluyor”, Cumhuriyet, 29 Hazi-
ran 1948.

3 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 
s. 52.

Kız öğrencilere ilk adım

Darüşşafaka’nın kız öğrencileri 
de kabul etmesi yönünde 
ilk ciddi adım 1948 yılında 
atıldı. Ancak Başbakan 
Recep Peker’in isteği ve ilk 
kaynağı yaratmasıyla inşa 
edilen Kız Enstitüsü, inşaat 
tamamlandıktan sonra 
çeşitli nedenlerle faaliyete 
geçirilemedi.
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1949

Yükseköğrenim gören Darüşşafaka 
Lisesi mezunlarının barınma ihti-
yacını karşılamak üzere 1949 yılın-
da, okulun hemen yanında “Atabi-

nen Yurdu” adı verilen bir yurt binası açıldı. 
İç ve dış kısımlarında klasik Türk mimarisi-
nin güzelliklerini sergileyen yurt binasının, 
Darüşşafaka’dan “pekiyi” dereceyle mezun 
olup yükseköğrenimine devam edecek 15 öğ-
renciyi barındırması öngörülüyordu. 

Yurdun açılmasına giden süreç, o tarihte Tu-
ring ve Otomobil Kurumu Başkanı ve aynı 
zamanda Türk Okutma Kurumu üyesi olan, 
kıdemli siyasetçi ve devlet adamı Reşit Saf-
fet Atabinen’in, babası Mustafa Safvet Bey ve 
annesi Fatma Sabiha Hanım’ın “ruhlarını ta-
ziye etmek” amacıyla bir bağış yapmaya karar 
vermesi ve bunun için 20 bin liralık bir bütçe 
ayırmasıyla başlamıştı. 1948 yılında inşasına 
başlanan yurdun planı Yüksek Mimar Hasan 
Rıza Fevki ve İmar Mütehassısı M. Proust’un 

Atabİnen Yurdu 
açılıyor

yardımcısı Anjel Harun tarafından yapılmıştı. 
Bina tek katlı olup, iç kısımları eski çeşme ay-
naları ve çini panolarla süslenmişti. 15 kişilik 
yurt binası yemekhane, kitaplık, yatakhane, 
oturma ve okuma odaları, avlu, banyo ve bir 
bodrum kısmından müteşekkildi.1 Bina, 1949 
yılının Nisan ayı sonlarında tamamlanarak 
hizmete girdi. 

Sonraki yıllarda Atabinen Yurdu kendisine at-
fedilen işlevi gayet başarılı bir şekilde yerine 
getirdi. Ne var ki Darüşşafaka öğrencileri ara-
sında yükseköğrenim görmek isteyenlerin sa-
yısı giderek artıyordu. 1958 yılına gelindiğinde 
bu sayı 43’ü bulmuştu ve artık yurdun kuruluş 
amacına hizmet etmesi mümkün değildi. Bu 
nedenle Cemiyet tarafından yurt hizmetinin 
durdurulmasına ve yükseköğrenim görecek 
başarılı Darüşşafaka mezunlarına “hariçte ya-
tıp kalkmak şartıyla” ayda 175’er lira harçlık 
verilmesine karar verildi.2 Ardından Atabinen 
Yurdu tahliye edildiyse de, Darüşşafakalıla-

Başarılı mezunlara destek 

Darüşşafaka’dan mezun olup 
yükseköğrenimine devam 
edecek başarılı öğrenciler için 
açılan Atabinen Yurdu (öndeki 
yapı) 15 öğrenci kapasitesiyle 
sınırlı ama çok yararlı bir 
hizmet sunuyordu.
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1949’da Saffet Atabinen Yurdu açılmıştı. Her sene birincilikle, ikincilikle bitirenleri 
alırlardı yurda. Ben, Hayati ve rahmetli Münir girdik. Bizden evvel 4-5 kişi daha 
vardı 1949 mezunlarından. 1950’li mezunlardan Nihat Yalçınkaya ve Kâmuran 
Gürekan vardı. Saffet Atabinen Yurdu, Osmanlı mimarisiydi. Bir çalışma salonu ve bir 
yatakhanesi vardı, L şeklinde. Yatakhane, yemekhane, çalışma yeri ve hol. Yemekleri 
yine Darüşşafaka’da yerdik. Üniversiteye giderken de akşam yemeğini sefer tasına 
koyar götürürdük.

Saffet Atabinen Yurdu’nda görevli yoktu. Bir tek en büyüğümüz –1949 doğumluydu, 
rahmetli oldu– oranın mümessiliydi. Reşit Saffet Bey’in evine giderdi, ilişkileri o 
kurardı. Hatta bir gün bizi de götürdü, yardım etmemiz için. Bir resepsiyon vermişti 
Reşit Saffet Bey, yabancı elçilere. Çok Avrupai bir insandı; Türk heyetiyle Lozan Barış 
Konferansı’na katılmış, Fransızcayı ana dili gibi bilen bir kişiydi. Darüşşafaka’ya 
yaptığı bağışla, bizim de istikbalimize ön ayak oldu, Allah razı olsun. Biz beş 
sene kaldık yurtta. Bizden sonra zaten talebe çoğalınca içeriye taşındılar. Bizim 
zamanımızda her fakülteye gideni almazlardı yurda. Ya Teknik Üniversite olacak ya 
da Tıp, Dişçilik, Eczacılık. Sadece bu dört fakülteyi alırlardı.

Erhan Yücel (DŞ’1951)
ra mal olmuş olan bu güzel binadan vazge-
çilmesi mümkün olmadığından, Reşit Saffet 
Atabinen’in de rızası alınarak binanın kütüp-
hane olarak kullanılmasına başlandı. Ancak 
yıllar sonra bina yıkılacak ve “Atabinen Yurdu” 
Darüşşafaka’nın kolektif hafızasından yavaş 
yavaş silinmeye başlayacaktı.

NOTLAR
1 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların 

Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s. 525.
2 İsmail Hayri Cem, age, s. 526.
3 “Atabinen Talebe Yurdu Talimatnamesi”, Darüşşafaka Müzesi 

Arşivi.
4 Türk Okutma Kurumu Faaliyet Raporu (1943, 1944, 1945).
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Madde 1 – “Reşit Saffet Atabinen Tesisi” olarak Darüşşafaka’ya 
bağlı talebe yurdunun açılmasındaki maksat, akraba ve 
yakınlarının mali durumları müsait olmayan Darüşşafaka 
mezunları arasında en ziyade muvaffak olup üniversite veya 
yüksekokulların birine devam eden gençleri parasız yatıracak 
ve geçindirecek bir aile ocağı olarak, onların çalışma ve 
araştırma vasıtaları bulabilmeleri, yatılı okul öğrencileri gibi, 
terbiye ve sağlık bakımından salahiyetli, şefkatli bir idarenin 
nezareti altında bulundurulmalarını temindir.

Madde 2 – Yurt, tesis şartları bakımından, Cemiyeti Tedrisiye-i 
İslamiye idaresindedir. Okul müdürü, yurdun da müdürüdür. 
Müdür başyardımcısı, yurt işlerinde müdüre yardım eder. Yazı, 
kayıt ve benzer işlerle, aralarında seçilen bir talebe meşgul 
olur. Yurt öğrencileri yurda ait şahsi işlerini kendileri görürler. 
Yurtta kapıcılık ve kaba temizlik işlerini görecek bir hademe 

de bulundurulur. Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye İdare Meclisi, 
yurdu daima teftiş ve kontrol eder ve bu vazifeyi arasından 
seçeceği bir murahhas aza vasıtasıyla yapar. Okulun hekimi, 
yurdun da hekimidir.

Madde 3 – Yurdun hususi bütçesi yoktur. Bağış ve tesislere 
göre Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye bütçesinde bir faslı mahsus 
vardır.

Madde 4 – Yemekler Darüşşafaka mutfağında ve aynı 
yemeklerden verilir. Öğrenci çamaşırlarının tamirleri ve 
yıkanmaları ile yurdun aydınlatma ve ısınma gibi ihtiyaçları 
Darüşşafaka’dan temin olunur.

Madde 5 – Yurtta öğrencilerin her zaman müracaata mecbur 
kaldığı sözlüklerle fakültelerden alınacak esaslı ders kitaplarını 
toplayan bir kütüphane bulundurulur.3

DARÜŞŞAFAKA ATABİNEN TALEBE YURDU TALİMATNAMESİ’NDEN
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NEBİLE İRDELP’İN BAĞIŞI

Darüşşafaka arşivindeki belgelere göre 
Atatürk’ün manevi kızı Nebile İrdelp, Üsküdar 
Noterliği’nde düzenlenen vasiyetname ile 
Nişantaşı, Güzelbahçe Sokağı’nda bulunan 39 
numaralı apartman, mücevherat ve eşyalarının 
satışından elde edilecek paranın bir bölümünü 
Darüşşafaka’ya bıraktı. Ancak Nebile İrdelp’in 
18 Şubat 1943 tarihinde vefatından sonra 
varisleri, söz konusu vasiyetin iptali için 
dava açtı. Mahkeme ise davayı reddederek 
vasiyetin yerine getirilmesine hükmetti. 
Bunun üzerine Nebile Hanım’ın satılan emlak 
ve mücevherlerinden Darüşşafaka hissesine 
isabet eden 33.306 lira 1945 yılında tahsil 
edilerek, ileride namına bir gayrimenkul 
alınmak üzere bankada ayrı bir hesaba 
yatırıldı.4
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1951

D arüşşafaka Lisesi basketbol takı-
mı, 1951 yılında İstanbul Lisele-
rarası Basketbol Şampiyonası’nı 
kazanarak Darüşşafaka camiasına 

spor alanında önemli bir başarının mutlulu-
ğunu yaşattı. Bu şampiyonluk aynı zamanda 

Şampİyonluk 
Darüşşafaka’nın

okulun basketbola olan ilgisini artırdı ve Da-
rüşşafaka Spor Kulübü’nün futbol ve voleybol 
şubelerine ek olarak bir de basketbol şubesi 
kuruldu. Bu tarihten sonra İstanbul Birinci 
Ligi’nde mücadele etmeye başlayan yeşil-si-
yahlı takım 1958 yılında Umum Müdürlük Bas-
ketbol İstanbul Kupası’nı, 1959-60 sezonunda 
İstanbul Ligi şampiyonluğunu, 1960-61 ve 1961-
62 sezonlarında ise Türkiye şampiyonluğunu 
kazanarak önemli başarılara imza attı. Bunlar, 
Darüşşafaka’nın basketbolda günümüze kadar 
devam eden başarılar dizisinin yalnızca baş-
langıcıydı.

Basketbol takımı gibi 1951 yılında Darüşşafa-
kalılara sevinç yaşatan bir diğer takım da Spor 
Kulübü’nün futbol takımıydı. Tescilleri yapıl-
makla birlikte saha imkânsızlığı nedeniyle lige 
alınamayan takımların oluşturduğu Dördüncü 
Küme’ye katılan Darüşşafaka futbol takımı, se-
zonu 26 puanla tamamlayarak şampiyon oldu. 
Darüşşafaka bundan böyle Üçüncü Lig’de mü-
cadele edecekti.1
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Güçlü bir basketbol 
geleneği

Darüşşafaka Lisesi takımının 
1951’de İstanbul Liselerarası 
Basketbol Şampiyonu olması 
öğrencilerin basketbolu 
benimsemesinde önemli bir rol 
oynadı (karşı sayfada). 

Aynı yıl ABD’li denizcilerle 
bir maç yapan Darüşşafakalı 
basketbolcular (üstte).

Darüşşafaka Basketbol Takımı 
sonraki yıllarda birçok başarı 
kazandı.



136 137136 137

Bez toplarla başlayan futbol yolculuğu: 
Kör Galip

1950’lerden itibaren spor alanında birbiri ardı-
na başarılı atılımlar yapan Darüşşafaka, önceki 
dönemlerde de Türk sporuna önemli isimler 
kazandırmıştı. Bunlar arasında öne çıkan unu-
tulmaz isimlerden biri, 1921 doğumlu, “Kör Ga-
lip” lakabıyla da bilinen milli futbolcu ve antre-
nör Galip Haktanır’dı. 

Babasını kaybettikten sonra annesi ve küçük 
kardeşiyle yalnız kalan Galip Haktanır, okula 
İzmir’de başlamış, ardından dedesi onu alıp 
İstanbul’a getirmişti. Küçük Galip, kendi ai-
lesi gibi Bulgaristan göçmenlerinin yerleşti-
ği Rami semtinde büyüdü ve ilk defa burada 

futbol oynamaya başladı. İlkokulu bitirin-
ce amcasının yönlendirmesiyle 1932 yılında 
Darüşşafaka’ya girdi. Okul yılları sırasında Vefa 
Spor Kulübü’nde oynayan Darüşşafakalı bir 
ağabeyinin önayak olmasıyla bu kulübe katıldı 
ve sonraki yıllarda milli takıma kadar yüksel-
di. Galip Haktanır, yıllar sonra, Darüşşafaka’da 
kendi yaptıkları topla nasıl futbol oynadıkları-
nı şöyle anlatacaktı: 

Rami’deyken de top oynardım ama 
Darüşşafaka’ya gelince bu top oynama mera-
kım daha da fazlalaştı. Biz iptidailerin (ilkokul 
öğencilerinin) topu yoktu, bez toplar yapardık. 
Bez toplarla bahçede oynardık ama o topları 
o kadar güzel yapardık ki… Evvela yatakları-
mızdan köşelerini söküp çıkardığımız pamuğu 
sıkıştırırdık; üzerine, söktüğümüz çorapları-
mızı dolaya dolaya sarardık, yuvarlak olurdu 
ve bayağı da iyi zıplardı. Bizim zamanımızda 
böyle top mop yoktu ki. Mütalaa biter bitmez 
koşar sahayı kapardık, sonra başlardık futbol 
oynamaya. Biz iptidailerden o zamanki arka-
daşlarım Faruk, Hikmet, Aziz Çöl, Edip Akın, 
Ayı Yavrusu Selahattin falan vardı. Bir üst sı-
nıfla muhatap olamadığımız için abilerle oy-
nayamazdık, kendi arkadaşlarımızla oynamak 
zorunaydık. Yani biz tali grubun bahçesine ge-
çemezdik. Yemekhanede yemek yerken bir arka-
daşımız sahada beklerdi, sahayı kapmak için. 
Yemek biter bitmez topa koşardık. Ellerimizi 
silmek için peçete verirlerdi, bir gün ben o peçe-
teyi top üstü yaptım, onu da Rıfkı Bey gördü, bir 
hafta izinsiz bıraktı beni! Top oynuyoruz diye 
Rıfkı Bey bizi birkaç defa topluca yemekhaneye 
götürdü. Ayaklarımızın çıplak kalması uğruna 
yaptığımız bez toplarımızı gözümüzün önünde 
ocağa atıp yakmıştı.2

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Dördüncü Küme Şampiyonluğunu Kazandı”, 

Cumhuriyet, 2 Temmuz 1951.
2 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların 

Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s. 211-
212.

Futbol sevdası

Sonraki yıllarda milli takım 
seviyesine kadar yükselen 
Galip Haktanır, Darüşşafaka’da 
her zorluğa rağmen kendi 
yaptıkları bez toplarla futbola 
devam ettiklerini anlatıyor.

Altta, 1939 yılında Darüşşafaka- 
Hayriye Lisesi futbol takımları 
arasında oynanan karşılaşma.
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Türk basketbolunun kilometre taşlarından, eski oyuncu ve 
antrenör Yalçın Granit, 1940 ve 1950’li yıllarda Darüşşafaka’nın 
spor alanında kayda değer çıkış yakalamasında payı olan 
isimlerden biriydi. Granit’in Darüşşafaka’da basketbol oynamasına 
vesile olan kişi ise, Galip Haktanır’dan başkası değildi. 

Henüz iki yaşındayken babasını kaybeden Yalçın Granit, 1943-
1949 yılları arasında Darüşşafaka Lisesi’nde okurken esas olarak 
futbola meraklıydı ve okul takımında sağ açık oynuyordu. Vefa 
Stadı’nda oynadıkları maçlardan birini izlemeye “Kör Galip”in 
gelmesi ise Granit’in yazgısını değiştirdi. O maçta Yalçın Granit 
pek iyi oynayamamış, hatta Galip Haktanır’ın sinirlenip kenardan, 

“Nereden buldunuz bu herifleri!” diye bağırmasına neden olmuştu. 
Granit bu olayın kendisinde yarattığı etkiyi, “Aklım başıma geldi 
ki bize futboldan hayır yok. Ben de o zaman tamamen basketbola 
döndüm. Benim basketbolcu olmama sebep Galip’tir. Bağıra 
çağıra beni basketbola yöneltti,” sözleriyle anlatacaktı. 

O tarihlerde Darüşşafaka’da futbol sahasının yanında küçük bir 
kapalı spor salonu olsa da bu salon genellikle spor için değil, 
çeşitli malzemeleri depolamak için kullanılıyordu. Öyle ki, Granit 
ve arkadaşları çoğu zaman burada basketbol oynayabilmek için, 
istiflenmiş çimento torbası gibi şeyleri sahadan kaldırmak zorunda 
kalıyorlardı. Granit’in bu koşullarda sınıf arkadaşlarıyla birlikte 

başladığı basketbol yolculuğu, 
henüz okulda okuduğu sırada 
Galatasaray’dan aldığı teklifle 
yepyeni bir yola girdi. Bir süre 
sonra Galatasaray’ın “Yenilmez 
Armada” takımının, daha ileride 
ise A Milli Basketbol Takımı’nın 
kaptanlığını yapacak olan 
Granit’in bütün hayatı basketbola 
adanmış olarak geçecek, bu süre 
zarfında Granit kendisini Türk 
sporuna kazandıran camiayla 
bağlarını hiç koparmayarak hem 
Darüşşafaka Spor Kulübü’nün 
gelişimine yardım edecek hem 
de fiilen Darüşşafaka Basketbol 
Takımı’na antrenörlük yapacaktı. 
Darüşşafaka’nın ilk kez İstanbul 
Ligi şampiyonluğu kazanması 
da Yalçın Granit’in antrenörlüğü 
dönemine denk gelecekti.

Basketbola adanmış bir ömür

YALÇIN GRANIT (DŞ’1949)
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1953-1954

D arüşşafaka, 1950’li yılların başla-
rında mali durumdan eğitimin 
seviyesine kadar bir dizi alanda 
gerileme içine girmişti. Köklü bir 

yapısal reform ihtiyacı kendisini güçlü şekilde 
hissettiriyordu, ancak bu reformun hangi yön-
de yapılması gerektiği konusunda derin görüş 
ayrılıkları vardı. Farklı görüşlerin çatıştığı 1953-

54 yıllarında Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
yönetiminde istikrarsız bir dönem yaşa-
nacak, bu sürece okulun statüsünün ve 
niteliğinin tamamen değiştirilmesine 
yönelik girişimler damgasını vuracaktı.

1953 yılında yaşanan önemli gelişme-
lerin ilki, Türk Okutma Kurumu’nun 
adının yeniden bir tüzük değişikliğiy-
le Darüşşafaka Cemiyeti’ne dönüş-
türülmesiydi. 90 yıl önce Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye adıyla kurulan 
oluşum tüm geçmişi boyunca okulla 
iç içe geçmiş, Darüşşafaka her zaman 

Derİn görüş 
ayrılıkları arasında 
reform arayışları

Cemiyet’in en öncelikli faaliyet konusu olmuş-
tu. 1953 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle Da-
rüşşafaka, Cemiyet’in tek faaliyeti haline geldi.1 
Bu değişiklikten birkaç ay sonra, 5 Eylül 1953 
tarihinde yapılan Genel Kurul’da ise okulun 
geleceğine dair fikir ayrılıkları iyice belirgin-
leşti.

Cemiyet’in İdare Heyeti Başkanı Kâzım Taş-
kent, çıkış yolunu Darüşşafaka Lisesi’nin bir 
“sanat ve teknik okulu”na dönüştürülme-
sinde görüyordu. Taşkent, bu düşüncesini 5 
Eylül tarihli Genel Kurul’da delegelere açtı. 
Darüşşafaka’nın sosyal fonksiyonunu yeterince 
yerine getiremediğini, her yıl okula ortalama 
60 öğrenci kaydedilirken ortalama 20 mezun 
verildiğini söyleyen, liseyi bitiren öğrencilerin 
de Cemiyet’in himayesinden mahrum kaldığı-
nı ve geçmişte olduğu kadar istihdam olanak-
larına sahip olmadığını hatırlatan Taşkent, çö-
züm yolu olarak okulun daha geniş bir kitleye 
hitap eden ve daha faydalı olabilecek bir mües-
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sese haline getirilmesi gerektiğini savunuyor-
du. Taşkent’e göre yapılması gereken, mevcut 
eğitim öğretim sistemini komple değiştirilerek 
Darüşşafaka’yı bir “hayat mektebi”ne dönüş-
türmekti. Gerekçelerini uzun uzadıya anlatan 
Taşkent, konuşmasının sonunda İdare Heyeti 
namına “lisenin lağvedilip yerine sanat ve tek-
nik okulları kurulmasını” teklif etti.2

Kâzım Taşkent, bu öneriyi İdare Heyeti na-
mına sunsa da, heyet üyeleri arasında tam bir 
mutabakat yoktu. Heyetin 15 üyesinden 12’si 
bu yönde görüş belirtirken, 3 üyesi mevcut sta-
tünün korunması taraftarıydı. Teklif üzerine, 
lehte ve aleyhte görüşlerin ifade edilmesiyle 
çıkan şiddetli tartışmaların ardından oylama-
ya geçildi. Genel Kurul’a katılan 49 delegeden 
31’i yeni sistem lehine oy kullanırken, 18’i eski 
statünün korunması yönünde oy verdi. Ayrıca 
İdare Heyeti içindeki görüş ayrılığının heyetin 
çalışmasına engel teşkil ettiği öne sürülerek 
heyet topluca istifa ettirildi ve yeniden seçime 
gidildi. Köklü değişimi savunan Kâzım Taşkent 

bir kez daha İdare Heyeti’ne seçilirken, yapılan 
statü değişikliğiyle öğrencilerin mezun olduk-
tan sonra da bir alanda istihdam edilmesini ve 
öğrencinin eğitimine devam etmek istemesi 
halinde yüksek tahsil yaptırılmasını sağlamak, 
Cemiyet’in sorumluluğu kabul edildi.3

Kongrenin ardından Darüşşafaka Cemiyeti 
yönetimi, okuldaki eğitim sistemini daha ve-
rimli hale getirmek için kolları sıvadı. Önce-
likle, yabancı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin 
incelenmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı. 
Bu doğrultuda Alman pedagog Albert Merz 
konferans vermek üzere İstanbul’a davet edil-
di. Prof. Merz, 25 Eylül 1953 tarihinde verdiği 
konferansta, Stuttgart’ta kurdukları okulda 
uygulanan yenilikçi sistem hakkında şunları 
söylüyordu: 

Bugünkü terbiye sistemi ile, en kıymetli insan 
sermayesi olan çocuk israf edilmektedir. Hafı-
zaları yüklenmiş, fakat yaratıcı kudretleri mah-
volmuş insanlar meslek hayatına atıldıkları za-

Eğitim kalitesi yükseliyor

1950’li yıllara eğitimde 
yenilik arayışlarıyla başlayan 
Darüşşafaka, bu dönemi 
başarılı atılımlarla tamamladı. 
Yanda, orta kısım Türkçe 
öğretmeni Ali Rıza Sağman 
ders sırasında.

Kâzım Taşkent 

1951-1954 yılları arasında 
Darüşşafaka Cemiyeti 
Başkanlığı yapan Kâzım 
Taşkent, Darüşşafaka 
Lisesi’nin bir sanat ve teknik 
okuluna dönüştürülmesini 
savunuyordu.
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man büyük bir boşluk duyarlar… Bizim eğitim 
sistemimizin gayesi, kapıları açmak için hususi 
şekildeki anahtarları vermek değildir. Talebeyi 
malzeme ve sanatla karşılaştırıyoruz ve talebe 
kendine lazım olan anahtar ve maymuncuğu 
kendisi yapıyor. Biz talebenin kafasını doldur-
maya gayret etmiyoruz, onların içinde olanları 
dışarı çıkarıp gelişmesine yardım ediyoruz.4

Diğer yandan 1953 yılında alınan kararlar, erte-
si yıl düzenlenen Cemiyet kongresinde rapor-
lar haline getirildi. Cemiyet’in mevcut İdare 
Heyeti o denli köklü bir değişimden yanaydı 
ki, Darüşşafaka’nın “hapishaneye” benzetilen 
mevcut binasının yıkılmasını ve yerine, farklı 
bir misyona yönelik olarak yeni bir bina ya-

pılmasını öneriyordu. Ancak İdare Heyeti’nin 
sunduğu bu radikal öneriler, aralarında Yüksek 
Mühendis Fettah Aytaç, Dr. İhsan Rifat Sabar, 
Doç. Dr. Cahit Tanyol, milletvekilleri Danyal 
Akbel ve Halil İmre ile Maliyeci Esad Gürsu 
gibi isimlerin de yer aldığı Darüşşafakalılar 
tarafından şiddetle reddedildi ve “Darüşşafa-
kayı akıbeti meçhul istikametlere sürükleye-
cek mahiyette” bulundu. Diğer kongre üyeleri 
arasında da bu görüş ağırlık kazanınca, mevcut 
yönetim istifa etti ve ileride Cemiyet başkanlı-
ğına seçilecek olan Fettah Aytaç’ın da yer aldığı 
yeni bir İdare Heyeti göreve başladı.5

Böylece hayli radikal görüşlere sahip olan İda-
re Heyeti, yerini Darüşşafa’nın eski statüsünü 
korumayı öncelik kabul eden ve yenilik hare-
ketlerinin bu kapsamda yapılması gerektiği-
ni savunan bir yönetime bırakmış oluyordu. 
Elbette yeni İdare Heyeti de Darüşşafaka’daki 
kötü gidişin farkındaydı. Özellikle son 15 yıl 
içinde, hem maddi hem de eğitimin niteliği 
bakımından ciddi bir gerileme olduğu herkes 
tarafından kabul ediliyordu. Bu nedenle İdare 
Heyeti tarafından kapsamlı bir reform progra-
mı hazırlandı. Geliştirilen yeni projeler, kısa 
süre içinde karşılığını bulacaktı.

NOTLAR
1 Aynur Soydan, “Darüşşafaka Tarihinden Kesitler”, İstanbul 

Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Sayı 
3, 2003, s. 261-262. 

2 “Darüşşafaka’nın Sanat Okulu Olması İsteniyor”, Cumhuriyet, 
6 Eylül 1953.

3 “Darüşşafaka Lisesi’ne Verilmesi Düşünülen Şekil”, Cumhuri-
yet, 9 Eylül 1953.

4 “Bütün İnsanlık Terbiye Buhranı Geçiriyor”, Cumhuriyet, 26 
Eylül 1953.

5 Hüsnü Sadık Durukal, “Darüşşafaka’da Reform”, Cumhuriyet, 
19 Nisan 1956.

6 Mehmet Yüce, Fethi Aytuna, Gökçe Kaan Demirkıran, Yeşil-
Siyah: Darüşşafaka’nın Spor Tarihi, İstanbul: 2016, s. 81.

Cemiyet yönetiminde  
yeni bir dönem 

Darüşşafaka Cemiyeti içinde 
1950’li yıllara damgasını vuran 
tartışma ve uzlaşmazlıklar, 
1956 yılında Fettah Aytaç’ın 
başkan seçilmesiyle sona erdi. 
Fettah Aytaç’ın başkanlığındaki 
İdare Heyeti bu tarihten sonra 
önemli atılımlara imza attı.

1954 yılında Darüşşafaka Kongresi yapıldığı sırada ben Teknik Üniversite’de 3’üncü 
sınıftaydım. Ülkü Ülgür de Tıbbiye’nin 3’üncü sınıfındaydı. O kongre için bütün 
gençleri, delegeleri organize ettik ve yeni bir yönetim kurulu seçtirdik ezici bir 
çoğunlukla. Çünkü herkes zaten böyle bir değişimi bekliyordu. Kongre öncesinde tek 
tek dolaştık, "Kâzım Taşkent okulu çırak okulu yapacak!" diye. Sonuçta seçim oldu, 
Fettah Aytaç, Refik Darcan, Muhterem Vefa Veznedaroğlu, Fethi Sezai Türkmen, Ayhan 
Yücel, Ülkü Ülgür, Halit Birol ve benim de olduğum bir yönetim kurulu seçildi.

Erhan Yücel (DŞ’1951)
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Futbolcu, spor yöneticisi, Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü’nün 14. başkanı ve siyasetçi Danyal Akbel, 
1901 yılında İstanbul’da Bahriye Zabiti Rasim 
Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi. Darüşşafaka’dan 
mezun olduktan sonra Yüksek Muallim Mektebi’nde 
öğrenimine devam etti. Öğretmenlik mesleğine 
Kadıköy İdadi Mektebi’nde başlayan Akbel, sırasıyla 
İzmir Sanat Okulu’nda riyaziye (matematik) 
öğretmenliği ve Aydın Sanat Okulu’nda müdürlük 
yaptıktan sonra yeniden İzmir Sanat Okulu’na müdür 
olarak atandı. Uzun yıllar boyunca Ankara Sanat 
Okulu müdürü olarak görev yapan Aksel, ardından 
meslek okulları başmüfettişliği görevine atandı.

Aynı zamanda iyi bir sporcu olan Danyal Akbel, 
futbola Darüşşafaka Spor Kulübü’nde başladı. 
1924-1925 sezonuna kadar Darüşşafaka takımında 
top oynadıktan sonra, futbol hayatına 1931 yılına 
kadar İzmir Altay Kulübü’nde devam etti. Hem 

Darüşşafakalılar hem de Altaylılar tarafından “Danyal 
Ağabey” olarak tanınan Akbel, 1933 yılında İzmir 
bölgesinde futbol ajanı oldu.6 

Danyal Akbel, 1938-1943 yılları arasında Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanlığını yürüttü. Sonrasında 
da spor camiasından kopmayan Akbel, 1950-1952 
arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı, 
1956-1957 yıllarında ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

1954 yılında Yozgat’tan, 1957 yılında ise İzmir’den 
milletvekili seçilen Akbel, 28 Haziran 1981 tarihinde 
hayata gözlerini yumdu. 

Futbolcuların “Danyal Ağabey”i

DANYAL AKBEL

Danyal Akbel Altay’da

Darüşşafaka’dan sonra futbola Altay 
kulübünde devam eden Danyal Akbel 
Altınordu maçında (ayakta sağdan 
üçüncü).
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Muhterem dinleyiciler,

Hayatta insan birçok talihsizliklere 
uğrayabilir. Başına hiç ummadık 

felaketler gelebilir. Bunların hepsini, 
hepsini telafi etmek mümkündür. 

İnsanoğlu bir kere mücadeleye atıldı mı 
çalışarak, hadiseler karşısında aklıselim 

ve bilgi ile hareket ederek, doğruluktan 
ayrılmayarak bütün talihsizlikleri yenebilir. Yeter 

ki gücü kuvveti yerinde olsun; yeter ki cesaretini 
kaybetmesin. Yeter ki hayata iyi hazırlanmış olarak 
başlama talihinden kader kendisini mahkûm bırakmış 
olmasın! İşte en büyük talihsizlik, telafisi tesadüfe, 
belki de merhametli, şefkatli insanların yardım ellerini 
uzatmalarına bağlı olan en korkulu talihsizlik budur. 
İnsanoğlunun küçük yaşta ana ve babadan yahut bu iki 
şefkat kaynağından birinden mahrum kalmasıdır.

İnsan yavrusu muhakkak ki yeryüzünün en zayıf 
mahluku. Başka mahlukların yavruları bu dünyaya 
onun kadar naçiz, onun kadar mecalsiz, onun 
kadar yardıma, bakıma, ihtimama muhtaç bir halde 
gelmiyor. Onun içindir ki tabiat, insan sıfatını taşıyan 
ana ve babaların hamuruna, diğer mahlukların ana 
ve babalarında eşine rastlanmayan derin bir şefkat, 
ölçüsüz bir merhamet, hudutsuz bir sevgi katmak 
lüzumunu duymuştur. Çünkü çocuk ancak böyle köklü, 
böyle tükenmek, hatta eksilmek nedir bilmez ve her 
zaman sıcacık bir alaka halesi içinde büyüyebildiği 
takdirde hayatın getireceği talihsizlikleri yenebilecek 
kudreti kazanabilir. İşte insanoğlu hayatının 
başlangıcında onsuz kalmayagörsün! Kendini bir an 
öksüz veya yetim bulmayagörsün! En büyük talihsizlik, 
en acı perişanlık odur.

Konuşmayı durup dururken böyle hazin bir mecraya 
sürüklediğime, insanoğlunun o yaman talihsizliğini 
tasvir ederek dikkatinizi boş yere harcamaya 
kalktığıma hükmetmemenizi rica ederim. Bundan 80 
sene evvel, insan hayatında daima muhtemel olan 
bu acı talihsizliği de kendi ölçüleri içinde yenmeye 
teşebbüs etmiş birtakım iyi kalpli insanların kurdukları 
bir şefkat yuvası bugün 80 yaşına bastığı için mevzumu 
oradan almayı münasip gördüm. Merhametli insanların 
devamlı yardımları sayesinde, öksüz ve yetim kalmış 

çocuklara ana ve baba olmak vazifesini kendiliğinden 
üzerine almış olan Darüşşafaka bugün kuruluşunun 80. 
yıl dönümünü idrak etmiştir.

Hakiki din adamları dinin emirlerini yerine getirdiklerini 
ulu orta söylemekten nasıl hicap duyarlarsa, tıpkı 
onlar gibi daima sessiz, daima mütevazi, kendi 
köşesinde hizmetiyle, vazifesiyle meşgul olan bu 
şefkat yuvası, İstanbul’da, hatta Türkiye’de kurulmuş 
ilk halk mektebidir. Onun yürekleri çocuk sevgisi, 
adam yetiştirme kaygısıyla dolu olan ilk kurucularının 
ne insanca bir düşünceden harekete geçtiklerini size 
söylesem belki de biraz hayret edersiniz.

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin kurulması bundan 
90 sene evvel Daire-i Askeriye muhasebecisi Yusuf Ziya 
Bey’in teşvikiyle olmuş. O zamanlar Aksaray’da, Sofular 
Mahallesi’nde oturan Yusuf Ziya Bey –ki sonradan 
Yusuf Ziya Paşa olmuştur– komşusu Muhtar Bey 
(yani Gazi Ahmet Muhtar Paşa) ve Tevfik Bey (Vidinli 
Tevfik Paşa) ile geceleri buluştukça, Türk çocuklarının 
okuma ve yazma imkânlarından faydalandırılmaları ve 
topluluğumuzun terakki ve tekamülü üzerinde görüşüp 
düşünmekten bir an hali kalmazlarmış. Yusuf Ziya Bey 
her gün vazifesine giderken, okuma yazma imkânını 
elde edemeden esnaf çıraklığına girmiş olan kimsesiz 
Türk çocuklarının sabahları Kapalıçarşı açılıncaya 
kadar çarşı kapısı önlerinde, kahvehane ve çaycı 
dükkânlarında boşuna vakit geçirdiklerini görerek, 
onlara şu kısa zamanda biraz okuma yazma ile hesap 
öğretmek emeline düşmüş. Bu fikrini arkadaşlarına da 
açarak onların da, “Çok iyi olur!” demeleri üzerine hep 
beraber Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’yi kurmuşlar. 
Çarşı civarında bir harap mektep binasını tamir 
ettirerek Muhtar ve Tevfik Beylerle vatan şairi Namık 
Kemal, okumak yazmak bilmeyen çırakları sabahın 
erken saatinde toplayarak okutmaya girişmişler.

İyiliksever vatandaşlar bu hayırlı teşebbüsün etrafında 
toplanmakta gecikmemiş. Çıraklardan maada okuma 
yazmaları noksan olan kalem efendileri de mektebe 
devama başlamış. Böylece mektep dar geldiğinden 
bir şube bile açılmış ve devlet ricalinin teşvikleri ve 
hamiyet erbabının 30 bin altına varan teberrularıyla 
şimdiki Darüşşafaka binası yapılarak öksüz çocuklar 
için tam teşekküllü bir lise vücuda gelmiş.

DARÜŞŞAFAKA’NIN AÇILIŞININ 80. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
ŞEVKET RADO’NUN İSTANBUL RADYOSU’NDA YAPTIĞI KONUŞMA

Türk yayıncılık 
tarihinin unutulmaz 
ismi: Şevket Rado

Gazeteci, yazar, öğretmen, 
radyo programcısı ve 
yayıncı Şevket Rado 1913-
1988 yılları arasında yaşadı. 
Türkiye onu, yayımladığı 
ünlü magazin-haber dergisi 
Hayat’la tanıdı. İstanbul 
Radyosu’nda 5 yıl süreyle 
yaptığı aile sohbetleri 
programı, dönemin en 
sevilen radyo programları 
arasındaydı.
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Sadece iyiliksever insanların yüreklerinden kopan bir 
gayretle kurulmuş olan bu mektep yaşayabilmek için 
gür akan bir hamiyet pınarına muhtaçtı. Himayesiz 
kalmış çocukları, bahtsızlığın eşiğindeyken alıp 
bağrına basan bu şefkat yuvasını ayakta tutan 
hamiyet pınarının daima, 80 senedir gürül gürül 
akmış olduğunu burada söyleyebilmek bizler için ne 
bahtiyarlık!

Evvela asker ve sivil hocalar, zamanlarının en kıymetli 
öğretmenleri Darüşşafaka’da ücret almadan ders 
vermeyi şeref saymışlar, bu fedakârlığı seve seve 
yapmışlar. Mektebin idaresini üzerine alan bilgili 
zatlar en büyük feragatin emsalsiz örneklerini, adeta 
birbirleriyle yarışırcasına vermişler. Darüşşafaka’da 
ders okutmuş, onun idaresine iştirak etmiş insanların 
listesi memleketin daima iftihar vesilesi olan 
şahsiyetlerden mürekkeptir.

Fakat Darüşşafaka’yı asıl yaşatanlar, ona bilfiil emek 
verenler, bu iyilik müessesesine, gündelik meşguliyetleri 
içinden zaman ayırarak feragatle hizmet edenler 
değildir. İyilik için kurulmuş bir müessese, bu iyiliğe 
katılmak isteyen insanları daima bulur ve şüphesiz 
her zaman bulacaktır. Bunlar cemiyetin tanınmış 
şahsiyetleridir. Nerede olsalar meziyetleri, kudret ve 
kabiliyetleri onları bu türlü hizmetlere doğru sevk eder.

Darüşşafaka’yı asıl yaşatanlar onu hatırdan 
çıkarmayan, onu daima düşünen ve çok defa 
isimlerini bile ortaya atmaya lüzum görmedikleri için 
meçhulde kalan mütevazi, kendi halinde, yürekleri 
elmas gibi pırıl pırıl, gönülleri sadece iyilik etmekle 
ferah bulan hamiyetli insanlar neslidir. Darüşşafaka 
kurulduğundan beri ocağı tütüyorsa, binlerce ve 
binlerce çocuk bu ocağın etrafında toplanarak 

felaketini saadete çevirebiliyorsa, hep o nesle mensup 
insanların birbirinden habersiz olarak Darüşşafaka’yı 
benimsemeleri, kendi evlatları yanında o mektepteki 
çocukları da evlat sayarak mallarından mülklerinden 
bir parçasını onlara bırakmayı unutmamaları sayesinde 
mümkün oluyor. 

Bu iyiliksever insanların isimlerini saysam belki 
hiçbirini tanımasınız. O bazen herhangi bir Fatma 
Hanım veya bir kartvizite yazacak kadar herhangi bir 
unvanı da olmayan bir Mehmet Beydir. Çok zaman 
adını bildirmek istemeyen bir vatandaştır. Evini 
Darüşşafaka’ya bırakmıştır. Gelirini Darüşşafaka’ya 
teberru etmiştir. Değerli bir gayrimenkulünden 
Darüşşafaka’daki çocukların faydalandırılmalarını, 
ölümle karşı karşıya geldiği bir günde vasiyet etmiştir. 
Bu fani dünyada kısa bir misafirlikten sonra yaşayıp 
öldüklerini, belki de bir şairimizin dediği gibi “Semada 
yıldızlardan ve yerde kurtlardan başka” kimselerin 
bilmeyeceği bu insanlar, bir şefkat abidesinin 
duvarına küçük veya büyük bir taş koyarak insanlığı 
ebedileştirdikleri için ne kadar övülmeye, sevilmeye, 
hatta kıskanılmaya layıktırlar. Eskilerin “kemal” dediği 
olgunluğun son haddi budur. Dünyadaki her şey gibi, 
merhamet de iyi idare edilirse feyizli olur.

Hani “merhametten maraz doğar” diye bir söz vardır. 
Sanki insanı acımamaya, iyilik etmemeye teşvik eder. 
Buradaki merhamet, yani maraz doğuran merhamet iyi 
idare edilmemiş merhamettir. Kime acıyacağını, kime 
yardım edeceğini bilememiş bir adam layık olmayana 
acımış, yardım etmiş, sonra da ondan kötülük 
görmüşse bunda merhametin ne kabahati var? Olgun 
insan öyle harikulade bir varlıktır ki onun merhameti 
yalnızca saadet doğurur. Darüşşafaka’da 80 senedir 
tazeliğini muhafaza eden, nesillerden nesillere, bahtsız 
çocukların omuzlarına çökmüş olan talihsizlikleri 
silip süpürerek devam eden saadet, işte bu türlü 
merhametin doğurduğu saadettir.

Darüşşafaka idaresi bugün Fatih Camii’nde okuttuğu 
mevlitle kurulduğu günden beri bu şefkat yuvasına 
emeği geçmiş ve bu fani dünyaya gözlerini kapamış 
hayırseverlerin ruhlarını şad etti. Biz de o hayırsever 
nesillerin daha da çoğalarak insanlığın şerefini 
yükseltmelerini temenni edelim, muhterem dinleyiciler. 
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1955

Sancılı geçen “reform” tartışmalarının 
ardından 1955 yılına gelindiğinde Da-
rüşşafaka Cemiyeti ve okul yönetimi, 
Darüşşafaka Lisesi’nde verilen eğiti-

min niteliğini artıracak bir dizi uygulamayı 
hayata geçirmişti. Bu amaçla senelik bütçe 425 
bin liradan 650 bin liraya çıkarılmış, okulun 
yönetim ve eğitim kadrosu esaslı bir revizyona 
tabi tutulmuş, eğitim araç gereçleri modernize 
edilmiş ve ders programıyla ilgili çeşitli düzen-
lemeler yapılmıştı. Atılan adımların belki de 
en önemlisi, 1955-1956 eğitim öğretim yılından 
itibaren okulun İngilizce eğitime geçmesi, yani 
Darüşşafaka’nın artık Türkiye’nin sayılı liseleri 
gibi kolej statüsüne kavuşmasıydı.

1945 yılından itibaren öğrencilere Fransızcanın 
yanında İngilizcenin de okutulduğu Darüşşa-
faka Lisesi’nin artık İngilizce tedrisata geçmesi 
fikri Fettah Aytaç tarafından ilk kez dile geti-
rildiğinde sınırlı taraftar bulmuş, hatta “Bu 

Eğİtİm İngİlİzce 
oluyor

yoksul çocuklar yabancı dil öğrenemez, dilleri 
bile dönmez” diyenler çıkmıştı. Ne var ki eleş-
tiri ve tepkilere kulaklarını tıkayan Aytaç, uzun 
zamandır zaten verilmekte olan dil eğitimini 
yeni bir aşamaya taşıma konusunda karar-
lı adımlar attı. Aytaç’a göre önceki yönetimin 
Darüşşafaka’yı bir sanat okuluna dönüştürme 
düşüncesi Darüşşafaka için bir geriye gidiş de-
mekti; oysa olması gereken şey okulu daha da 
ileriye taşımak ve bir daha böyle tartışmalara 
mahal bırakmayacak şekilde, Darüşşafakalıla-
ra okuldan mezun olduktan sonra da kullana-
bilecekleri meziyetler kazandırmaktı. İngilizce 
eğitime geçilmesi, Batı medeniyeti ve teknolo-
jisiyle bir köprü kurmanın ötesinde, böyle bir 
misyon da taşıyordu.1

Fettah Aytaç’a bu girişiminde en büyük des-
teği sağlayan kişi ise, Darüşşafaka tarihin-
de istisnai bir yere sahip olan Nazıma Antel 
olacaktı. Cemiyet yönetimi tarafından eği-
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tim şefliğine getirilen Antel, Fettah Aytaç’a 
göre “bilgisi, disiplini ve aydın Türk kadını 
kimliğiyle okula damgasını vuran, ülkenin 
en yetenekli öğretmenlerini bir araya getire-
rek Darüşşafaka’nın altın çağının temellerini 
atan” büyük bir eğitimciydi. Nazıma Antel, 
bu “altın çağın” belki de başlangıç noktasını 
teşkil eden koleje geçiş sürecinde belirleyici 
bir rol oynayacaktı.

Yeni dönemde, fen ve matematik derslerinin 
İngilizce olarak verilecek olması nedeniyle, 
öteki kolejler gibi Darüşşafaka’da da bir hazır-
lık sınıfının açılması kaçınılmaz olmuştu. İki 
yıllık İngilizce hazırlık derslerinin programa 
eklenmesiyle Darüşşafaka, iki yılı hazırlık, üç 
yılı ortaokul ve üç yılı lise olmak üzere toplam 

sekiz yıllık bir okul haline gelmişti. Daha sonra 
yapılacak yeni bir düzenlemeyle hazırlık sınıfı 
bir yıla indirilecek, dolayısıyla toplam eğitim 
süresi yedi yıla inecekti. 

Bu girişimin yalnızca Türk eğitmenlerle hayata 
geçirilmesi mümkün değildi; bu nedenle İn-
giliz Kültür Heyeti ile temas kuruldu ve onun 
aracılığıyla alanında uzman İngiliz hocalar ge-
tirildi. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Filoloji Bölümü’ndeki öğretim üye-
lerinden birinin tüm zamanını Darüşşafaka’ya 
ayırması sağlandı. 1956 yılında ise, daha önce 
Türk Milli Basketbol Takımı’nı çalıştıran Sa-
muel Fox, Darüşşafaka’ya katıldı. Fox, hem Da-
rüşşafaka Basketbol Takımı’nı çalıştıracak hem 
de okulda İngilizce dersleri verecekti.2

Darüşşafaka tarihinin      
iki önemli ismi 

Darüşşafaka’yı İngilizce eğitim 
veren bir kolej statüsüne 
kavuşturan Cemiyet Başkanı 
Fettah Aytaç (soldan üçüncü) 
ile Darüşşafaka’nın eğitim 
kalitesinin yükselmesinde çok 
önemli bir rol üstlenen Eğitim 
Şefi Nazıma Antel (ortada) bir 
davette.
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Adnan Menderes Darüşşafaka’da

İngilizce tedrisata geçilen 1955 yılında Da-
rüşşafaka Lisesi, dönemin başbakanı Adnan 
Menderes’i ağırladı. Çeşitli ziyaretler için 
İstanbul’a gelen Başbakan Adnan Menderes, 30 
Mart 1955 günü Devlet Bakanı Mükerrem Sa-
rol ve Balıkesir Milletvekili Mekki Sait Esen’le 
birlikte, “fahri başkanı olduğu” Darüşşafaka’yı 
ziyaret etti. Okul ve Cemiyet yöneticileri ile 
öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan 
Menderes, beraberindeki heyetle birlikte ön-
celikli olarak yeni yapılan kısımdaki dershane 
ve yatakhaneleri, sonra da eski binadaki ders-
hane, yatakhane ve laboratuvarları gezdi. Okul 
müdüründen bilgi alan Başbakan, ayrıca sınıf-
larda verilen dersleri de dinledi. 

Ardından Darüşşafaka İdare Meclisi, 
Menderes’in başkanlığında ve Devlet Bakanı 
Sarol’un da katılımıyla bir toplantı düzenledi. 
Toplantıda okulun çalışmaları, ihtiyaçları ve 
yapılması düşünülen işler ele alındı.3

Libya Meliki’nden Darüşşafaka’ya bağış 

1956 yılının Eylül ayı sonlarında Türkiye’yi ziya-
ret eden “Libya Meliki” İdris el Sünusi, ziyareti 
sırasında Darüşşafaka Lisesi’ne 10 bin lira ba-
ğışladı. Bu bağışı Darüşşafaka’ya ulaştıran kişi, 
aynı zamanda 1920 Darüşşafaka mezunu olan, 
Libya’nın Ankara Büyükelçisi Ali Esad el Cer-
bi idi. 2 Ekim 1956 günü Darüşşafaka’yı ziyaret 
eden ve “Libya Meliki’nin bir hediyesini, ken-
di okuluma getirmekle büyük iftihar duyuyo-

Başbakan Darüşşafaka’da

Başbakan Adnan Menderes,    
30 Mart 1955 günü ziyaret ettiği 
Darüşşafaka’da öğrencilerle 
birlikte. 
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Yıl 1955, bir Darüşşafaka ilanı: “İngilizce matematik dersi verecek öğretmen aranıyor.” 
Müracaat ettim, “Hemen gel” dediler. Bir taraftan mimarlık, bir taraftan öğretmenlik 
yapıyordum. Bu, benim için büyük bir şans oldu. Çok iyi seçilmiş 20 öğrenci... Üstün 
yetenekli... Ben bu çocuklarla 3-4 sene matematik dersi yaptım. Şimdi hepsi ile 
değilse bile yarısıyla hâlâ mektuplaşır, haberleşiriz. Bu 20 kişiden en azından 10’u 
bugün akademisyendir. 

1961’de ayrıldım, Amerika’ya gittim. Niçin? Eğitim yönetimini öğrenmek için. 
Darüşşafaka’da müdür krizi var. O yıllarda her sene müdür değişirdi. Ben 
döndüğümde Nurettin Baç Bey istifa etmiş. Beni tanıyanlar dediler ki, “Nurettin Bey 
ayrıldı. Müdürlüğü kabul eder misiniz?” Müracaat ettim. Okul müdürü oldum. Bir sene 
müdürlük yaptım. Ama başarılı olamadım. Birinci sebebi, Cemiyet yönetimi ile okul 
yönetimi yakın ilişkide değildi 1963 yılında. Dedim ki, “Bu yıl Darüşşafaka’nın 100. 
kuruluş yılı. Bunu kutlayalım.” Darüşşafaka Yönetim Kurulu buna cevap bile vermedi. 

İkinci sebep, Darüşşafaka’nın çok başarılı ve verimli bir İngilizce öğretim kadrosu 
vardı. Rahmetle analım, Nazıma Antel İngilizce öğretim şefi olarak fiilen okulu da 
yönetiyordu. İngilizce dersler başladığında bildiğimiz kadarıyla Cemiyet’in bazı 
yöneticileri epeyce umutsuzmuş. Halbuki çocuklar çok iyi seçilmişti ve program 
başarılıydı. Bakın, Nazıma Hanım’ı şahsen sevmeyebilirim ama çok başarılı bir eğitim 
verdi ve bu çocuklar 6. sınıfta İngilizce matematik kitabını hiçbir güçlük çekmeden 
okumaya ve anlamaya başladılar. Ben de o kitabın yardımıyla çok iyi öğretmenlik 
yaptım. Yani İngilizce eğitimi çok başarılıydı.

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
rum,” diyen Cerbi, 10 bin lirayı Darüşşafaka’dan 
Yetişenler Cemiyeti Başkanı ve kendisinin sınıf 
arkadaşı Doktor İhsan Sabar’a takdim etti. Lib-
ya Büyükelçisinin ziyareti, ertesi günkü gaze-
telerde şu şekilde yer buluyordu: 
 
Yeni binalarda, modern vasıtalarla öğretim ya-
pan Darüşşafakalıları gözleri yaşararak ziyaret 
eden sefir, “Zamanınızla bugünkü okul arasın-
da ne fark görüyorsunuz?” sualine, “Fevkala-
de terakki. Bu devrin çocukları çok bahtlı. İki 
sene evvel yaptığım ziyaretle, bu defaki arasın-
da bile çok müspet bir fark görüyorum. Hat-
ta şimdi küçülüp onların yerinde olmak dahi 
istiyorum,” cevabını verdi. Müteakiben sefire 
okulun içi gezdirildi. Ali Esad el Cerbi, okulun 
her köşesinde hatıralarından bahsetti. İngiliz-
ce tedrisattan fevkalade memnun olduğunu 
söyleyen Libya sefiri, kendi numarası olan 53 
numarasını taşıyan Yaman Fatih Karahan isim-
li çocukla görüştü ve okulun neşriyat odasında, 
öğrencilere şu hitabede bulundu:

“Evlatlarım, mektebinizi –hayır, mektebinizi 
değil, mektebimizi– ziyaret ettim. Çünkü ben 
de sizin gibi bu sıralarda yetiştim, bu tavanlar 
altında feyiz aldım. Onun için bu dakikalarda 
heyecanım büyüktür. Kendimi 35 sene evvel 
sizin yerinizde görür gibi oldum. Sizlere mu-
vaffakiyetler, büyük adam olup memleketini-
ze büyük hizmetlerde bulunmanızı, Cenabı 
Hak’tan niyaz ederim.”4

NOTLAR
1 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların 

Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s. 63.
2 “Samuel Foks Darüşşafaka’yı Çalıştıracak”, Cumhuriyet, 20 

Eylül 1956.
3 “Başvekil Dün Uçakla Ankara’ya Döndü”, Cumhuriyet, 31 Mart 

1955.
4 “Libya Meliki’nin Darüşşafaka’ya Teberru Ettiği 10 Bin Lira”, 

Cumhuriyet, 3 Ekim 1956.
5 www.istanbulkadinmuzesi.org

İngilizce tartışma yarışmasını Darüşşafaka kazandı
Cumhuriyet, 17 Nisan 1978

İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği ve İngiliz Kültür Heyeti’nce düzenlenen 
liselerarası “İngilizce Münazara Yarışması”nı Darüşşafaka Lisesi kazanmıştır. 
İstanbul’da İngilizce eğitim gören liseler arasında düzenlenen yarışma Anadolu 
Lisesi’nde yapılmıştır. Yarışmaya katılan liseler arasında yapılan seçimde, 
en iyi İngilizce konuşan lise olarak Darüşşafaka Lisesi birinci gelmiştir. İngiliz 
Kız Ortaokulu (High School) ikinci, İstanbul Anadolu Lisesi (Maarif Koleji) ise 
üçüncü olmuştur.
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Yaptığı hizmetler ve işlediği hayırlarla 
ismini geleceğe miras bırakan insanlardan 
biri de Süreyya İlmen, nam-ı diğer Süreyya 
Paşa’ydı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Süreyya Operası, Süreyya Plajı 
ve daha birçok yapıtı İstanbul’a kazandıran 
İlmen, hayırsever bir vatandaş ve örnek bir 
toplum önderiydi.

Sayısız kültürel, sosyal ve sportif girişime 
öncülük eden Süreyya Paşa, 17 yıl boyunca 

II. Abdülhamid’in seraskerliğini yapan Rıza 
Paşa ile Adviye Hanım’ın oğlu olarak 1874’te 
Yugoslavya’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi, 
Harbiye ve Erkân-ı Harp okullarına devam 
etti. Balkan Savaşı’na tümgeneral rütbesiyle 
katıldı. Takvim 1909’u gösterirken, Harbiye 
Nazırı Mahmut Şevket Paşa ile birlikte 
havacılık teşkilatını kurdu.

Birinci Dünya Savaşı’nda ordudan ayrılarak 
iş hayatına atıldı ve Türkiye’nin devlet 
yardımı almadan kurulan ilk özel fabrikasını 

14 Şubat 1914’te Balat’ta faaliyete 
geçirdi. Kurtuluş Savaşı sırasında Kadıköy 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne katılarak 
Milli Mücadele’ye destek verdi. Savaştan 
sonra bir süre siyasetle uğraştı ve belediye 
teşkilatında aktif görevler aldı. Süreyya 
Paşa Mensucat Fabrikası adıyla başlayan 
ve Adalet Mensucat Fabrikası adıyla devam 
eden sanayi girişimleri ise ne yazık ki 
günümüze ulaşamadı.

Ilmen’den Darüşşafaka’ya miras:
Süreyya Operası

Süreyya Paşa, vefatından önce mal varlığının 
büyük kısmını çeşitli kurumlara bağışladı. 
Bu kurumlar arasında Darüşşafaka Cemiyeti 
de vardı. İlmen, 1927’de görkemli bir galayla 
açılışı yapılan Türkiye’nin ilk çağdaş tiyatro 
ve sinema binasını, yani Süreyya Operası’nı 
Darüşşafaka’ya miras bıraktı. 

İstanbul’un en önemli kültür sanat 
durakları arasındaki yerini alan Süreyya 
Operası’nın doğuş hikâyesi ise bir hayli 
ilginç. İşgal döneminde Kadıköy’deki bir 
okul yararına Apollon Tiyatrosu’nda özel 
bir gece düzenlemek isteyen Süreyya Paşa, 
tiyatronun sahibi olan kilisenin çok para 
istemesi üzerine Kadıköy’e modern bir 
sinema ve tiyatro binası yapmaya karar 
verdi. Temelini attığı Süreyya Operası, 
Türkiye’nin ilk çağdaş tiyatro binası olarak 
aynen Almanya ve Fransa’daki tiyatrolar 
örnek alınarak tasarlanmıştı. İki yılda 
tamamlanan bina, 7 Mart 1927 de görkemli 

İstanbul’a izini bırakan bir hayırsever

SÜREYYA ILMEN (SÜREYYA PAŞA)



148 149

bir galayla açıldı. Salon tavanının tam 
ortasında bir daire içinde “Tiyatro mektebi 
ebedidir, musiki ruhun gıdasıdır” ve dört 
köşesinde “Geliniz, görünüz, anlayınız, ibret 
alınız” yazıları bulunuyordu. 

Süreyya Operası’nda ölümsüzleşen 
eserlerin başında, Muhlis Sebahattin Bey’in 
bestelediği ve Gülriz Sururi’nin annesi olan 
Suzan Lütfullah’ın sahne aldığı Ayşe Opereti 
geliyordu. İlk profesyonel Müslüman operet 
primadonnası olan Suzan Lütfullah 1933 
yılında ölünce, Süreyya Operası’nda onun 
anısına bir “Suzan Gecesi” düzenlendi. 
Gecenin programında, Muhlis Sabahattin 
Bey, artık hayatta olmayan başarılı 
primadonnası için “Ölen Ayşe” adlı özel 
bestesini de çaldı. Bu gecede sağlanan 
gelirle de, bugün Süreyya Operası’nın 
girişinde yer alan Suzan Lütfullah Sururi 
büstü yaptırıldı. 

Haftanın belirli günlerinde salonları temsiller 
için kullanılan Süreyya Operası, 1930 yıllarda 
sesli filmlerin gösterilmesi için gerekli 
teknik değişiklikler yapılarak Türkiye’yi ilk 
sesli sinemayla tanıştırdı. 1936 yılında ise 
sinemanın yazlık kısmı açıldı. Uzun yıllar 
sinema olarak hizmet veren bina, 2007 
yılında Kadıköy Belediyesi tarafından aslına 
sadık kalınarak restore edildi. Restorasyon 
çalışmalarından sonra kapılarını yeniden 
opera ve bale temsilleriyle sanatsevelere 
açan bina, günümüzde İstanbul’da Anadolu 
yakasının tek, Türkiye’nin altıncı operası 
olarak hizmet veriyor. 
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1958

D arüşşafaka kurumlarının tarihinde 
en özgün yere sahip olan projeler-
den biri 1958 yılında hayata geçi-
rildi ve Şişli Halaskargazi Caddesi 

üzerinde yer alan “Darüşşafaka Sitesi”nin açılı-
şı yapıldı. Bir “alışveriş ve eğlence merkezi” ni-
teliği taşıyan site, Darüşşafaka Cemiyeti tara-
fından okulun geleceğini güvence altına almak 
ve gelirlerini artırıp sürekli kılmak amacıyla 
girişilen yatırım politikalarının bir ürünüydü. 
İstanbulluların epey rağbet ettiği Darüşşafaka 
Sitesi, o yıllarda Cemiyet bütçesinin yarısını 
teşkil edecekti.

Sitenin temeli 29 Temmuz 1955 tarihinde, dö-
nemin Başbakanı ve “Darüşşafaka Cemiyeti 
Fahri Başkanı” Adnan Menderes’in de katıl-
dığı bir törenle atıldı. Törende devlet erkânı, 
Cemiyet ve Darüşşafaka Lisesi yöneticileri, 
öğretmenleri, mezunları ve öğrencilerinin 
yanı sıra sitenin üzerine inşa edileceği araziyi 
Darüşşafaka’ya bağışlayan Osman Bey ailesi-
nin fertleri de hazır bulundu.1

Darüşşafaka 
Sİtesİ

Sitenin maliyeti 2,5 milyon lira olarak hesap-
lanmıştı. Finansmanın bir kısmı Başbakan 
Adnan Menderes’in 570 bin liralık bağışın-
dan sağlanırken, geri kalan kısmı için Emlak 
Bankası’ndan beş yıl vadeyle borç alındı. Baş-
langıçtaki plana göre küçük değişikliklerle 
devam eden ve öngörülenden daha büyük bir 
meblağa –yaklaşık 4 milyon liraya– mal olan 
sitenin inşaatı 26 Ekim 1958 tarihinde tamam-
landı.2

İnşaatın tamamlanmasına birkaç ay kala 
gazetelere verilen ilanlarda, Darüşşafaka 
Sitesi’nde 1.500 kişilik modern bir sinema, 
500 kişilik bir bar, 300 kişilik bir roof bar, 
muhtelif Amerikan barları, “Paris’in Lidosu 
ayarında” 20 mağazalı bir çarşı, Avrupai iki 
büyük pastane ve çay salonu, banka büroları 
ve 20 kat mağazasının olacağı; bunlar arasın-
dan 205 metrekare büyüklüğündeki bir erkek 
veya kadın yüsek moda terzihanesi ile muhte-
lif mağazaların ve 50 vitrinin kiraya verileceği 
duyuruluyordu.3
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Tesisin geri kalanı işletilmek üzere yıllık 675 
bin lira bedelle Cemil Filmer firmasına ki-
ralanırken, sinema gelirlerinin bir kısmının 
Darüşşafaka’ya aktarılması ve sinema salonla-
rında Darüşşafaka pulu satılması konusunda 
da kiracı firmayla anlaşmaya varıldı. Sonraki 
yıllarda İstanbul’un eğitimli ve varlıklı kesimi-
nin uğrak yeri haline gelecek olan Darüşşafa-
ka Sitesi hem Darüşşafaka’nın sosyal prestijini 
artıracak hem de sağladığı gelirle Cemiyet için 
önemli bir kaynak yaratacaktı.

1950’li yıllar boyunca pek çok farklı dalda başarılar elde eden 
Darüşşafaka Spor Kulübü, 1960 yılı başlarında elim bir olayın 
şokuyla sarsıldı. Milli basketbolcu ve Darüşşafaka Basketbol 
Takımı’nın kaptanı Şevket Taşlıca, 16 Şubat 1960 günü geçirdiği 
trafik kazasının ardından, kazadan dokuz gün sonra, 26 yaşında 
yaşama veda etti. Aksaray’da gerçekleşen otobüs kazasında ağır 
yaralanarak komaya giren Taşlıca’nın vefatı üzerine Darüşşafaka 
Voleybol Takımı da seyahatini keserek İstanbul’a döndü. 

1934 yılında dünyaya gelen Şevket Taşlıca, çok küçük yaşta 
babasını kaybetti. 1944 yılında Darüşşafaka’ya girdikten sonra 
1950 yılında Yalçın Granit’in teşvikiyle basketbol oynamaya 
başladı. Darüşşafaka takımının yanı sıra 12 kez milli formayı 
sırtına giydi. Çok genç yaşta hayata veda eden kaptanın cenazesi 
ebediyete Fatih Camii’nden, üzerinde yeşil-siyah kurdele bulunan 
bir tabutla uğurlandı.4

Bu acı olaya rağmen yola devam etmek zorunda olan Darüşşafaka 
Basketbol Takımı, 5 Mart 1960 günü İstanbul Basketbol Şampiyonası 
finalinde Fenerbahçe’yi 56-55 mağlup etti. Takım arkadaşları, 
şampiyonluk kupasını merhum arkadaşlarının evine götürdüler.5

Erken yaşta yitirilen bir değer

ŞEVKET TAŞLICA

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Sitesi’nin Temeli Atıldı”, Cumhuriyet, 30 Temmuz 

1955.
2 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 47.
3 “Darüşşafaka Sarayı”, Milliyet, 9 Temmuz 1958.
4 Şengül, Kenan, “Şevket Taşlıca Hazin Bir Törenle Toprağa 

Verildi”, Milliyet, 27 Şubat 1960. 
5 “Darüşşafaka Lig Şampiyonu Oldu”, Milliyet, 6 Mart 1960.

1944 yılında Darüşşafaka Lisesi’ne giren Şevket Taşlıca (soldan 
üçüncü) okul yolunda arkadaşlarıyla.
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1964

Türk edebiyatının kilometre taşların-
dan şair, öykü ve roman yazarı, çe-
virmen Sait Faik Abasıyanık, 11 Ma-
yıs 1954 tarihinde dünyaya gözlerini 

yumdu. Abasıyanık, arkasında dev bir külliyat 
ve Türk edebiyatının nadide örneklerinin yanı 
sıra, Darüşşafaka Lisesi’ne de önemli bir miras 
bıraktı.

Sait Faik Abasıyanık’ın Darüşşafaka’yla yolu ha-
yatının son dönemlerinde kesişti. Darüşşafaka 
Lisesi’nde 1950’li yılların başlarında öğrencile-
rin girişimleriyle “Edebiyat Matineleri” düzen-
lenmeye başlamış, bu etkinliklerin ilkine Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, ikincisine ise Sait Faik Aba-
sıyanık davet edilmişti. Etkinlik sonrasında 
okulu gezen ünlü edebiyatçı, Darüşşafaka’da 
çocuklara sunulan hizmetlerden çok etkilen-
mişti. Ünlü yazar, öldükten sonra mal varlı-
ğının önemli bir bölümünü Darüşşafaka’ya 
bağışlamaya o gün karar vermiş, bunu annesi 
Makbule Abasıyanık’a da söylemişti.

Darüşşafaka, Saİt Faİk’İn 
adını yaşatıyor

Edebiyatçının ölümünden aylar sonra, 8 Kasım 
1954 günü Makbule Abasıyanık, oğlu adına 
bir vasiyetname düzenleyerek Sait Faik’in mal 
varlığının büyük bölümü ile eserlerinin telif 
haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı. 
Vasiyetname kapsamında ayrıca, her yıl yaza-
rın ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs tarihinde, 
önde gelen edebiyatçılar tarafından seçilecek 
yılın en iyi hikâyesine “Sait Faik ve Makbule 
Abasıyanık Hikâye Armağanı” verilmesi öngö-
rülüyordu. 

Makbule Hanım’ın 22 Ocak 1963 tarihinde ve-
fat etmesi üzerine 1964 yılından itibaren bu 
ödülün verilmesi Darüşşafaka Cemiyeti tara-
fından üstlenildi. Sait Faik Hikâye Armağanı 
bu yıldan itibaren her sene, yine 11 Mayıs ta-
rihine denk gelecek şekilde, Darüşşafaka’nın 
organizasyonuyla verilecekti. Darüşşafaka ta-
rafından ilan edilen ilk yarışma için belirlenen 
ödül 4 bin liraydı. Eğer seçilen eser yazarın ilk 
eseri ise, ödül 5 bin lira olarak verilecekti. 
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Cemiyet aynı yıl Sait Faik’in Burgazada’daki 
evini de müze haline getirerek ziyarete açtı. 
Açılış, büyük yazarın 10. ölüm yıl dönümüne 
denk getirildi ve yarışmanın ödülleri de aynı 
gün dağıtıldı. Refik Halit Karay başkanlığın-
da toplanan yedi kişilik edebiyat jürisi, 1963 
yılında yayımlanan hikâye kitapları arasında 
iki eseri birincilik ödülüne layık görmüştü. Bu 
eserler Mehmet Seyda’nın Başgöz Etme Zama-
nı adlı kitabı ile Adnan Özyalçıner’in Sur adlı 
eseriydi.1

1966’dan itibaren ise –sonraki senelerde bir-
kaç kez istisnası olsa da– Sait Faik Hikâye 
Amağanı’nın her yıl yalnızca bir kişiye veril-
mesi kararlaştırıldı. O yıl ödülü Çölde Bir Deve 
adlı eseriyle Cengiz Yörük kazandı. Jüri başka-
nı Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, ödül töreninden 
önce yaptığı açıklamada, “Türk hikâye edebi-
yatının geleceğine dair emniyet ve güvenimi-
zin artmış olduğunu belirtmek isterim. Her yıl 
gelen eserlerin bir yıl evvelkine nazaran daha 
kıymetli olduğu görülüyor,” diyordu.2

Sait Faik Müzesi

Kitaplarının telif hakkını ve 
mal varlığını Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne bağışlayan Sait 
Faik’in Burgazada’daki evi, 
günümüzde çağdaş müzecilik 
anlayışıyla ziyaretçilere ünlü 
yazarın hayatından kesitler 
sunuyor.
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SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI’NA LAYIK GÖRÜLEN ESERLER VE YAZARLARI
(1964-2019)

1964 Başgöz Etme Zamanı (Mehmet Seyda), Sur (Adnan 
Özyalçıner)

1965 Elbiseciler Çarşısı (Kâmuran Şipal), Yorgo (Mahmut 
Özay)

1966 Çölde Bir Deve (Cengiz Yörük)
1967 Yabanın Adamları (Tarık Dursun K.)
1968 Kavga (Muzaffer Buyrukçu)
1969 Önce Ekmek (Orhan Kemal), Sancı Meydanı (Faik 

Baysal)
1970 Direğin Tepesinde Bir Adam (Zeyyat Selimoğlu)
1971 Kaçakçı Şahan (Bekir Yıldız), Uzun Sürmüş Bir Günün 

Akşamı (Bilge Karasu)
1972 Parasız Yatılı (Füruzan)
1973 Çamasan (Demirtaş Ceyhun)
1974 Can Parası (Fakir Baykurt)
1975 Yüksek Gerilim (Adalet Ağaoğlu)
1976 Dostlukların Son Günü (Selim İleri)
1977 Makedonya 1900 (Necati Cumalı)
1978 Gözleri Bağlı Adam (Adnan Özyalçıner), Anaların Hakkı 

(Selçuk Baran)
1979 Bir Gemide (Ferit Edgü) 
1980 Yürekte Bukağı (Tomris Uyar)
1981 Ödül verilmedi
1982 Ödül verilmedi
1983 Geyikler, Annem ve Almanya (Nursel Duruel)
1984 Akışı Olmayan Sular (Pınar Kür)
1985 Ona Sevdiğimi Söyle (Tarık Dursun K.)
1986 Eski Bir Balerin (Feyza Hepçilingirler)
1987 Yaza Yolculuk (Tomris Uyar)
1988 Bir Gece Yolculuğu (Gülderen Bilgili), Ay Gözetleme 

Komitesi (Mahir Öztaş)
1989 Stockholm Öyküleri (Demir Özlü)
1990 Bir Kara Derin Kuyu (Nezihe Meriç)
1991 Sen de Gitme Triyandafilis (Ayla Kutlu)
1992 Elveda Alyoşa (Oya Baydar)
1993 Ödül verilmedi
1994 Selam Ateşleri (Osman Şahin)
1995 Yaz Evi (Mehmet Zaman Saçlıoğlu)

1996 Uzak Noktalara Doğru (Cemil Kavukçu)
1997 Foto Sabah Resimleri (Ayşe Kulin)
1998 Sular Ne Güzelse (Erdal Öz), Fırtına (Orhan Duru)
1999 Güneş Giderken (Necati Tosuner)
2000 Av Dönüşleri (Faruk Duman)
2001 Bu Kitabı Çalın (Murat Gülsoy)
2002 Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri (Yekta Kopan)
2003 İçeri Bakan Kim (Mehmet Günsür)
2004 Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öyküleri (Başar Başarır)
2005 Yorgun Anılar Zamanı (Ayşe Sarısayın)
2006 Saat Kulesi, Kısa Metinler ve Hikâyeler (Refik Algan)
2007 İmbatta Karanfil Kokusu (Selma Fındıklı)
2008 Gün Ortasında Arzu (Behçet Çelik)
2009 Aradım Yaz Dediniz (Feryal Tilmaç)
2010 Taş Bina ve Diğerleri (Aslı Erdoğan)
2011 Kumrunun Gördüğü (Ahmet Büke)
2012 Peruk Gibi Hüzünlü (Yalçın Tosun)
2013 Bazen Hayat (Sine Ergün)
2014 Olduğu Kadar Güzeldik (Mahir Ünsal Eriş)
2015 Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü – Beni Unutma 

Dörtlemesi! (Bora Abdo)
2016 Güneş Sepeti (Muzaffer Kale)
2017 En Eski Yüz (Pelin Buzluk)
2018 Sahiden Hikâye (Kemal Varol)
2019 Nohut Oda (Melisa Kesmez)

Sait Faik Hikâye Armağanı jürisi toplantı sırasında(1966)
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Babası hayatta olan öğrencilere de bir fırsat

1964 yılının Darüşşafaka tarihi açısından önem 
taşıyan bir diğer önemli olayı, o yıl alınan ve 
1976 yılına kadar uygulamada kalacak bir ka-
rarla babası hayatta, ancak yoksul ailelelerin 
çocuklarına da Darüşşafaka’ya giriş imkânının 
sağlanmasıydı. Fettah Aytaç yönetiminin im-
zasını taşıyan bu karar, “şefkat yuvası”nın ka-
pısını bu olanaktan yoksun çocuklara da açma-
sı bakımından sosyal bir yön taşıdığı gibi, aynı 
zamanda adayların sayısını artırıp en iyi öğren-
cilerin okula alınabilmesine zemin sağlamayı 
da amaçlıyordu. Ayrıca o dönemde genel ola-
rak, pek çok nitelikli okulun yeterince öğren-

ci bulamaması da bu değişikliğe gidilmesinde 
etkili olmuştu. Bu doğrultuda, Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin 16 Mayıs 1964 tarihli Olağanüs-
tü Genel Kurul toplantısında, nizamnamenin 
ikinci maddesi şu şekilde değiştirildi: 

Cemiyet’in gayesi: Babasız anasız, babasız ana-
lı, anasız babalı veya babalı analı her şeklinde 
yoksul olan Türk-İslam çocuklarını yurt için-
de ve yurt dışında okutarak yetiştirmek ve bu 
maksatla kurulmuş olan Darüşşafaka’yı ve ku-
racağı sair tahsil ve terbiye müesseselerini idare 
etmek ve inkişaflarına çalışmaktır. İmtihanda 
kazanılan puan hesaplarında eşitlik görülürse 
yetimlik derecelerine göre, önce yetim ve yok-
sullar tercih olunurlar. Analı babalı yoksullar 
sonra dikkate alınırlar.3

Yeni düzenlemeyle, babası hayatta olan yoksul 
çocuklara yüzde 50’lik bir kota ayrılmıştı. Diğer 
yandan bu dönemde Darüşşafaka’da öğrenim 
görmüş olanlar ileride, öğrenciler arasında tam 
bir kaynaşmanın olduğunu, hatta kimin babalı 
kimin babasız olduğunun pek de bilinmediği-
ni söyleyeceklerdi.

Ben annesi ve babası hayatta olan çocukların da okula alındığı dönemde okudum. 
Ben babasızdım. Birçok arkadaşımın babasının olduğunu cenazelerinde öğrendim. 
Babasız bir çocuk olarak bundan hiçbir rahatsızlığım olmadı, çünkü babaları 
görmüyorduk. O zaman belki babalar da hassastı. Çarşamba ziyaretlerine babalar 
değil, anneler gelirdi. Çok nadir, İstanbul dışından gelen arkadaşlarımızın babaları 
gelirdi, onları bilirdik. Orada önemli olan kriter, ailelerinin ekonomik durumlarının 
belli bir seviyenin altında olmasıdır.

Ahmet Levent Tumlu (DŞ’1979)

Yoksul çocuklara da 
okuma fırsatı

1964 yılında Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin aldığı bir kararla 
babasının hayatta olup 
olmadığına bakılmaksızın 
yoksul öğrencilere de 
Darüşşafaka’da okuma imkânı 
verildi. Bu uygulama 1976 
yılına kadar sürdü.
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Darüşşafaka üniversite sınavlarında beşinci

1964 yılında Türkiye’de ilk defa İTÜ ve ODTÜ 
dışındaki üniversiteler için merkezi sınav uygu-
lamasına gidildi ve Darüşşafakalılar bu sınavda 
büyük bir başarı sergiledi. Henüz dershanele-
rin olmadığı, dolayısıyla da tüm adayların sına-
va yalnızca okulda edindikleri bilgilerle girdiği 
bu dönemde yapılan ilk sınavda Türkiye çapın-
da en büyük başarıyı gösteren okullar sırasıyla 
Robert Kolej, İzmir Koleji, Tarsus Amerikan 
Lisesi, Saint-Joseph ve Darüşşafaka şeklinde 
sıralanmıştı.4

İş insanları Darüşşafaka’yı unutmuyor

Kuruluşundan beri Darüşşafaka’nın bağışçıları 
arasında devlet adamlarından topluma mal ol-
muş isimlere, sıradan vatandaşlardan iş insan-
larına kadar çok geniş bir yelpaze vardı. 1960’lı 

Tabii o günkü şartlarla bugünkü şartlar karşılaştırılamaz ama 1964 üniversite 
sınavının çok önemli bir başarı olduğu kesin. Bizim sınıftaki 24 kişiden 5’i kimya 
mühendisi, 4’ü tıp okuyup doktor oldu. Sevgili Münir arkadaşımız (Prof. Dr. Münir 
Kınay) 9 Eylül Onkoloji Bölüm Başkanı şu an. Bir başkası cerrah. 4’ü Siyasal Bilgiler... 
Siyasal Bilgiler şimdi de önemli gerçi, ama o zamanlar sınırlı sayıda okul olduğu 
için daha da önemliydi. Bir arkadaşımız büyükelçi oldu. Diğerleri mali bölümlerde 
okudular; hesap uzmanı olan var. Üç arkadaşımız eczacı, biri diş hekimi oldu. 
Almanya’da çalıştı uzun yıllar, yeni döndü. Bir arkadaşımız İngilizce öğretmenliğini 
seçti ODTÜ’de. 

Bir arkadaşımız ise ilginçtir, küçüklükten beri asker olmayı isterdi; liseyi bitirince 
tekrar Harp Okulu sınavlarına girdi ve kazandı. Bu arada Eczacılık Fakültesini de 
kazanmıştı. Tabii askeri okuldaki arkadaşları, “Sen herhalde Eczacılığa gideceksin, 
eczacı olacaksın” demişler. “Hayır,” demiş, “Ben eczacı olmayacağım, komutan 
olacağım!” Ergin Saygun’dan bahsediyorum. Birinci Ordu Komutanı olarak emekli 
oldu; daha önce Genelkurmay İkinci Başkanı olarak görev yaptı.

Fırat Tekin (DŞ’1964)

Darüşşafaka Cemiyeti başkanlığı 
yaptığı yıllarda hem Cemiyet’e hem 
de okula en parlak dönemlerinden 
birini yaşatan ve bugün kurumun 
tarihinde en özel yere sahip kişilerden 
biri olarak anılan Fettah Aytaç, 1965’te 
bir yıllığına Darüşşafaka Lisesi’nin 
müdürlüğü görevini de üstlenmişti. 
O yılki okul yıllığının ilk sayfasından 
öğrencilere seslenen Aytaç, iyi bir okuldan 
mezun olan Darüşşafakalıların dünya 
meselelerine hâkim ve kültürlü insanlar 
haline gelmeleri için artık anahtarın 
kendi ellerinde olduğunu hatırlatıyor 
ve onlardan kendilerini çok yönlü 
geliştirmelerini istiyordu:5

Öğrencilerime,

Benzerine dünyada ender rastlanabilen 
Darüşşafaka Lisesi’ni Türk milleti 92 
yıl evvel kurmuş ve bugüne kadar 
idame ettirmiştir. Aldığınız sağlam Türk 

kültürünün yanında Batı medeniyetinin dev 
adımlarına uyabilmeniz için yabancı dil 
bilmenin zarureti karşısında Darüşşafaka 
1954 yılından itibaren İngiliz diline önem 
vermiş ve fen derslerinin İngilizce olarak 
öğretimine başlamıştır. Sizler bu suretle 
yabancı bir dili, İngilizceyi, tam manası 
ile öğrenmiş olarak okuldan mezun 
oluyorsunuz. 

Okulunuzda edindiğiniz bilgi ve tecrübeler 
sizlere, hayatta doğru ve yanlışı ayırma, 
karşılaşacağınız problemleri müspet bir 
şekilde halletme, hadiselere realist bir gözle 
bakma, karşınıza çıkacak engelleri aşma ve 
bu suretle hayat mücadelesini kendinizden 
emin olarak yapabilme gücünü kazandırmış 
bulunuyor.

Yalnız şunu unutmayınız ki hiçbir okul, 
öğrencinin her türlü bilgi ve tecrübe 
ile mücehhez olarak hayata atılmasını 
sağlayamaz; ona kendi kendini yetiştirmek 

için gerekli malzemeyi verir. Bundan sonra 
bilgi ve tecrübelerinizi artırmaya gayret 
edecek ve mükemmel bir insan olarak 
yetişmenin çarelerini arayacaksınız. Bunun 
için de kendi dar ufkunuzu genişletmeniz, 
meslek hayatınızın sınırlılıklarından 
kurtulmanız, yalnız kendi meslek ve 
memleketinizin problemlerini değil, bütün 
dünyaya ait problemleri kavramanız 
gerekir. Ancak bu suretle ideal manada 
kültürlü bir insan olabilirsiniz.

Memleketinize yapacağınız en büyük ve 
önemli hizmet ise, büyük dahi Atatürk’ü 
anlayarak onun milleti için çizdiği yoldan 
yürümekle mümkündür. Darüşşafaka’dan 
mezun olduktan sonra sizi yetiştiren 
okulumuza bağlı kalacağınızdan ve her 
fırsatta ona maddi ve manevi yardımda 
bulunacağınızdan eminim.

Fettah Aytaç
Okul Müdürü

“BUNDAN SONRA BİLGİ VE TECRÜBELERİNİZİ ARTIRMAYA GAYRET EDECEKSİNİZ…”
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yıllarda Darüşşafaka’ya destek veren örnek iş 
insanlarından biri de, dönemin önde gelen Türk 
girişimcilerinden Sami Serozan’dı. 1 Ekim 1965 
tarihinde, 12 milyon lira değerindeki fabrikası-
nı ve deposunu Darüşşafaka’ya bağışlayan Se-
rozan, bu büyük ve kıymetli bağışı “kabiliyetli 
olup da okuma imkanı olmayan yardıma muh-
taç Türk çocukları için” yaptığını söylüyordu. 
Serozan, ayrıca Darüşşafaka’yı birincilikle biti-
renlerle, sınıf ikinci ve üçüncülerine Avrupa’da 
yükseköğrenim görebilmeleri için “Serozan 
Bursu” verileceğini de açıklayarak, öğrencilere 
önemli bir teşvikte bulunuyordu. 

Bundan üç yıl sonra da Akbank İdare Meclisi 
Başkanı Ahmet Dallı, maddi-manevi tüm var-
lığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayıp, vasiyet-
namesine bu kaynakların lise öğrenimini peki-
yi dereceyle bitiren ve maddi yardıma muhtaç 
öğrencilerin yüksek eğitimine destek amaçlı 
burs olarak verileceğini yazarken, öncelikli ter-
cihin Darüşşafaka mezunları olacağını belirti-
yordu.6

NOTLAR
1 “Sait Faik’in Evi Müze Haline Getirildi”, Cumhuriyet, 11 Mayıs 

1964.
2 “Sait Faik Hikâye Armağanı’nı Cengiz Yörük Kazandı”, Cumhu-

riyet, 9 Mayıs 1966.
3 Darüşşafaka Cemiyeti Ana Nizamnamesi (1964). Bu kapsamda 

örneğin 1965-66 eğitim öğretim yılı için yapılan sınavda yetim 
ve öksüz adaylardan 43’ü asli ve 20’si yedek listede olmak üzere 
63 öğrenci başarılı olurken, anne ve babası hayatta olan aday-
lardan 39’u asli ve 26’sı yedek olmak üzere 65 öğrenci başarı-
lı olmuş, ancak yapılan tetkikler neticesinde anne ve babası 
hayatta olan bu öğrencilerden 7’sinin mali durumunun başka 
okullarda eğitime müsait olduğunun tespit edilmesiyle bu öğ-
rencilerin isimleri kayıt listesinden çıkarılmıştı. Bkz: Darüşşa-
faka Cemiyeti Umumi Heyet Toplantısı, 16 Ekim 1965, s. 13. 

4 Fırat Tekin ile 5 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen görüşme. 
5 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların Anıla-

rı (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s. 65-66.
6 “Ahmet Dallı Servetini Eğitim Vakfı’na Verdi”, Milliyet, 30 

Ağustos 1968.
7 Yıldırım Özyavuz, Süha Özkan, “Osmanlı Mimarlığının Son 

Yılları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 
IV, 1985, s. 1080-1081.

8 Emine Çaykara, “Pera Palas’ın 121 Yıllık Nefes Kesen Hikâyesi”, 
www.egoistokur.com

9 Çelik Gülersoy, “Pera Palas”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo-
pedisi, Cilt VI, 1994, s. 239-240.

İstanbul’un simge 
otelinden Darüşşafaka’ya 
katkı

Varlıklı iş insanlarının 
desteği Darüşşafaka için her 
zaman önemli oldu. Pera 
Palas’ın sahibi olan Beyrutlu 
işadamı Misbah Muhayyeş’in 
Darüşşafaka’ya devrettiği 
gelirler, Cemiyet için önemli 
bir kaynak yaratmaya devam 
ediyor.
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Uluslararası Yataklı Vagonlar Şirketi Avrupalı gezginlere Doğu’nun mistik gizemini 
vaat eden Orient Express seferlerini başlattığında, bu seferlerin en önemli durağı 
olan İstanbul’la ilgili bir sorun ortaya çıkmıştı: şehirde Batılı zengin misafirleri 
ağırlayacak lüks bir otel yoktu. Bunun üzerine tren kumpanyası, 1894 yılında 
İstanbul’da kendi otelini kurmaya karar verdi.

Belçikalı bir girişimci olan Georges Nagelmackers otelin işletmecisi olarak inşaata 
başladığında meşakkatli bir süreç kendisini bekliyor olsa da, sonunda ortaya 
çıkan sonuç Avrupa’daki benzerlerini aratmayacak bir oteldi. Osmanlı Bankası, 
Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi dahil olmak üzere İstanbul’un 
çehresini estetik dokunuşlarıyla yeniden biçimlendiren mimar Alexandre Vallaury, 
otelin tasarımını yaparken klasik, oryantalist ve Art Nouveau üsluplarını bir arada 
kullanmıştı.7 Avrupalı asil ve zenginlere hitap edebilmek için hiçbir masraftan 
kaçınılmayan otelde en lüks ithal malzemeler kullanılmıştı. Bugün otelde hâlâ o 
dönemde yapılmış sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donanımları kullanılmaktadır.

Pera Palas, 1895’in başında düzenlenen görkemli bir açılış balosuyla ilk 
misafirlerini ağırlamaya başladı. Avrupa’dan soylular, ünlü ve zengin isimler otele 
akın etti. Orient Express ile İstanbul’a gelen konuklar, gardan otele tahtrevanlarla 
taşındılar. O yıllarda İstanbul’da yalnızca birkaç binada elektrik bulunurken, 
Pera Palas Beyoğlu’nun elektriğe sahip tek binası olarak geceleri Tepebaşı’nı 
aydınlatıyordu. Bina, İstanbul’daki ilk elektrikli asansör, odalarında sıcak su 
bulunan ilk otel gibi birçok yenilikle tarihe geçti.8

Otel, tarihi konukları bakımından da ayrıcalıklı bir yere sahipti. Atatürk, Kral VIII. 
Edward, Kraliçe II. Elizabeth, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph, 
İran Şahı Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, General Franz von Papen, 
Zsa Zsa Gabor, Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Agatha Christie, Alfred Hitchcock, 
Pierre Loti, Jacqueline Kennedy, Ernest Hemingway, ünlü casuslar Mata Hari ve 
Çiçero, birçok film ve romana da konu olan otelin ağırladığı misafirlerden sadece 
bazılarıydı. 

Misbah Muhayeş Vakfı ve Pera Palas Oteli

Mustafa Kemal Atatürk’ün Suriye’de savaş sırasında tanıdığı Beyrutlu bir zengin 
olan Misbah Muhayyeş, Cumhuriyet’in ilanından sonra Pera Palas’a talip oldu. 
Türkiye’ye yerleşerek Türk vatandaşı olan Muhayyeş, önce otelin işletmesini, üç yıl 
sonra da (1927) mülkiyetini aldı.9

Misbah Muhayyeş, oteli yönetmesi için kendi adını taşıyan bir de vakıf kurmuştu. 
Amacı, vakıf gayrimenkullerinin işletilmesinden elde edilen gelirin, ihtiyat akçesi 
ve tesis müdürü payları düşüldükten sonra Darüşşafaka, Darülaceze ve Verem 
Savaş Derneği arasında paylaştırılmasıydı.

İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 24.2.1982 tarih 1982/559 Kayıt no ve 1982/91 
Karar nolu kararı ile Misbah Muhayyeş adına kayıtlı Pera Palas Oteli’nin “Otel-
Müze” olarak, içindeki antika eşyaların korunması ve yaşatılması amacıyla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı adına kamulaştırılmasına karar verildi. Bu tarihten sonra 
da Vakfın sahip olduğu antika eşyaların kirasından her yıl Darüşşfaka’ya belli bir 
miktar aktarılıyor.

İSTANBUL’UN İLK LÜKS OTELİ PERA PALAS
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1966

D arüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu, Halaskargazi Caddesi’nde 
1958 yılında hizmete açtığı Da-
rüşşafaka Sitesi’ni model alarak, 

1 Ağustos 1961 tarihli toplantısında, Çember-
litaş’taki Bakırcılar Çarşısı’nda halihazırda 
Cemiyet’e ait olan, ancak sınırlı bir kira geliri 
getiren ve bazı hukuki kısıtlamalar nedeniyle 
kira gelirlerinin artırılması mümkün olmayan 
dükkânların satılmasına ve buradan elde edi-
lecek sermayeyle yeni bir sitenin inşa edilmesi-
ne karar verdi. Bu karar, Cemiyet’in aynı yıl 26 
Ağustos tarihinde yapılan Genel Kurul toplan-
tısında da onaylandı. İlk etütlerin arkasından 
1962 yılının ilk günlerinde, tam yetkili olarak 
sitenin inşaatıyla ilgilenmek üzere bir komis-
yon tayin edildi.

Sitenin yapımı için 7,5 milyon lira civarında bir 
maliyet öngörülmüştü. O dönemde Cemiyet’in 
bu yatırım için ayırabileceği bütçe 3 milyon li-
rayla sınırlı olduğu için kalan kısmın finansma-
nı için, tıpkı Şişli’deki Darüşşafaka Sitesi’nde 

Yenİ bİr sİte 
daha

olduğu gibi, Türkiye Emlak Kredi Bankası ile 
bir anlaşma imzalandı. Sitenin inşaat işini de 
bankanın ortağı olan İstanbul İmar Ltd. Şti. 
üstlendi.1

 
1966 yılında inşaatı tamamlanan siteye, oku-
lun ve semtin adının yanı sıra Matbaacı Osman 
Bey’in anısına hürmeten, “Darüşşafaka Çem-
berlitaş Osmanbey Sitesi” adı verildi. 5 Mart 
1966 günü törenle açılan sitede 35 dükkân ve 
70 ofisin yanı sıra iki büyük sinema salonunu, 
bir pastane ve büyük bir turistik restoran yer 
alıyordu. Site içinde yer alan Şafak Sineması, 
1.500 kişilik kapasitesiyle İstanbul’un Avrupa 
yakasındaki en büyük sinema salonuydu. Ge-
nellikle yabancı filmlerin gösterileceği ve “lüks 
tarife”nin uygulanacağı salon, kapısını izleyi-
cilere o günlerin “mega prodüksiyonlarından” 
Kleopatra filmiyle açtı.2

Çemberlitaş Sitesi’nin Cemiyet’e yıllık 
1.700.000 liralık gelir sağlayacağı tahmin edi-
liyordu. Nitekim Darüşşafaka Cemiyeti Yöne-
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tim Kurulu tarafından 22 Ekim 1966 tarihinde 
Genel Kurul’a sunulan raporda, “Bütçenin bü-
yük kısmını karşılayan istikrarlı bir gelir sağ-
lanmış olmakla Darüşşafaka’nın geleceği te-
minat altına girmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
Darüşşafaka’yı tükenmez hamiyetiyle yaşatmış 
olan Türk milletinin engin alakasının değer-
lendirildiği ve Darüşşafaka’nın büyük kurucu-
larının aziz ruhlarının da şad edildiği kanaa-
tindeyiz,” ifadeleri kullanılıyordu.3

Ancak sitenin yapım sürecinin beklenenden 
daha uzun sürmesi, bu olumlu beklentilerin 
tersine, Cemiyet’in kendini bir anda ciddi bir 
mali darboğazın içinde bulmasına neden ola-
caktı. Söz konusu darboğazın nedeni, inşaat 
sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen süre 
içinde kira gelirlerinin temin edilememesi ve 
bankaya olan borçların zamanında ödene-
memesiydi. Borçların miktarı 1968 yılına ge-
lindiğinde faizleriyle birlikte 6 milyon liraya 
ulaşmıştı. Bunun üzerine Cemiyet tarafından 
borcun tasfiyesine ilişkin çeşitli formüller 
aranmaya başladı. Seçenekler arasında, site-
nin bir kısmının bankaya satılması da vardı. 
Ancak bu öneri kabul edilmeyince, Darüş-
şafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Fettah Aytaç, dönemin Başbakanı Süleyman 
Demirel’le iki ayrı görüşme yaparak bankaya 
olan borçların faizsiz 20 yıl geri ödemeli ola-
rak Hazine tarafından karşılanmasını talep 
etti. Demirel bu yardım isteğine destek verin-
ce bir kanun tasarısı hazırlandı ve 1185 sayı-
lı “Darüşşafaka Cemiyeti’nin Türkiye Emlak 
Kredi Bankası’na olan Borçlarının Tasfiyesi 
Hakkında Kanun” 7 Haziran 1969 tarihinde 
TBMM’de kabul edildi. 

Cemiyet, 1989 yılına kadar taahhüt altına gir-
miş, ancak üzerinden önemli bir yük kalkmış-
tı. Darüşşafaka Çemberlitaş Osmanbey Sitesi, 
sonraki 28 yıl boyunca Cemiyet’e önemli kay-
nak sağladı. Ne var ki okulun Maslak’ta yep-
yeni bir yerleşkeye kavuştuğu 20 Ekim 1994 

Darüşşafaka Lisesi’nin 1966-67 eğitim öğretim yılı başında düzenlediği giriş 
sınavını Sabit Say adlı çocuk birincilikle kazanmış, ancak bu öğrenci okula 
kaydedilmemişti. Bunun sebebi, öğrencinin ailesinin maddi durumunun iyi 
olduğunun tespit edilmiş olmasıydı. O sene aynı sebeple sınavda üçüncü, 
dördüncü ve beşinci olan çocukların da kaydı yapılmadı. 

Eskiden bir dönem varlıklı ailelelerin çocukları, hatta anne babası hayatta 
olan çocuklar Darüşşafaka’ya kaydedilmiş olsalar da, bu istisnai bir 
uygulamaydı. Sonraki yıllarda okula kabul edilecek çocukların yoksul olması 
en temel kriterlerden biri kabul edildi. Pek çok varlıklı aile, çocuklarının okula 
kabul edilmesi karşılığında Darüşşafaka’ya büyük bağışlarda bulunma sözü 
verseler bile bu teklifler kabul edilmedi. 12 Eylül 1966 tarihinde, dönemin 
müdiresi Nazıma Antel, titizlikle sürdürülen bu uygulama konusunda şunları 
söylüyordu: 

Okulumuzun amacı, yoksul ve çalışkan öğrencilere tahsil imkânı sağlamaktır. 
Okulumuz çalışkan, zeki, sağlam karakterli çocuklara orta tahsilleri süresince 
burs verir, buna karşılık hiçbir şey talep etmez. Giriş sınavlarında 2 bine yakın 
müracaat oluyor; önceden çocukların mali durumları ile ilgili bir araştırma 
yapmak imkânı bulamıyoruz. Bu yıl okula 78 öğrenci aldık. Giriş sınavları 
Milli Eğitim Bakanlığı test ve araştırma bürosunca yapılır ve değerlendirilir. 
Sınavlardan sonra başarı kazananların mali durumları İdare Kurulu tarafından 
araştırılır. Bu yıl araştırmada birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olan çocukların 
ailelerinin mali durumlarının, geçim indeksi hattının üstünde olduğu görüldü 
ve bunlar alınamadı. Yerleri, yedek listeden, şartlara uygun öğrencilerle 
dolduruldu.5

AMAÇ, YOKSUL VE ÇALIŞKAN ÖĞRENCİLERE 
TAHSİL İMKÂNI SAĞLAMAK

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 48.
2 “İstanbul Yakasının En Büyük Sineması”, Milliyet, 2 Mart 1966.
3 Zafer Toprak, age, s. 49.
4 “Çemberlitaş’ta Yangın”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1994.

tarihinden sadece bir hafta sonra, 28 Ekim 
günü sabaha karşı, sitenin ikinci katındaki Fı-
rat Kültür Merkezi’nin tiyatro salonunda çıkan 
yangın binayı kullanılmaz hale getirdi. Yan-
gında can kaybı olmazken, Darüşşafaka’nın 
tarihinde önemli bir yeri olan Çemberlitaş 
Sitesi’ndeki dershane, banka şubeleri ve 80 
dükkânın yanı sıra sinema salonu da büyük 
zarar gördü.4
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1968

K uruluşundan günümüze kadar ha-
yırseverlerin bağışlarıyla yaşayan 
Darüşşafaka, 1968 yılında sosyal 
amaçlı bir projeye bağışçı olarak 

dahil oldu. 1965 yılında inşasına başlanan Ke-
ban Barajı, Türkiye’nin ilk dev yatırımlarından 
biriydi ve tamamlandığı zaman ülkenin enerji 
üretimine önemli katkısı olacaktı. Ancak sayı-
sız medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgede 
inşa edilecek olan bu baraj, birçok arkeolojik 
varlığı sular altında bırakacaktı. Bu neden-
le, dönemin ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş’ın 
girişimleriyle, barajın inşa edileceği alandaki 
arkeolojik eserlerin toprak altından çıkarılıp 
kurtarılmasına yönelik bir proje başlatıldı. 
1968 yılında başlayan ve 7 yıl sürecek olan bu 
proje için ciddi bir finansman desteğine ihti-
yaç duyuluyordu. Açılan kampanya ile toplum 
projeye destek vermeye çağrıldı.

Darüşşafakalılar da bu çabaya duyarsız kalma-
dı. 30 Mart 1968 akşamı Darüşşafaka Sinema 
Kulübü’nün girişimiyle düzenlenen film göste-

Bağış bu kez 
Darüşşafaka’dan

riminden elde edilen hasılatın tamamı, 6 bin 
yıllık eserleri kurtarmak amacıyla kampanyaya 
bağışlandı. Bağışın miktarı küçük olsa da sem-
bolik anlamı büyüktü: kendisi de bağışlarla 
dünyaya gelmiş olan bir kurum, dünya mede-
niyetinin mirasını yaşatmak için kendi olanak-
larını seferber ediyordu.

Keban Kurtarma Projesi

Keban Baraj Gölü’nün sular 
altında bırakacağı alanda 
bulunan arkeolojik varlıkların 
kurtarılması için 1968 yılında 
ODTÜ öncülüğünde bir proje 
başlatıldı. Sağda, sembolik 
olarak kazıların başlama 
vuruşunu yapan jeofizikçi Ali 
Yaramancı, arkeolog Halet 
Çambel ve Ümit Serdaroğlu.
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1969

D arüşşafaka Çemberlitaş Osman-
bey Sitesi, 1966 yılında açıldıktan 
sonra Darüşşafaka için daimi bir 
gelir kaynağı olduğu gibi şehrin 

sosyal hayatına da zenginlik kattı. Sitenin bu 
yönünün en öne çıkan unsuru, 1969 yılı başla-
rında site içinde açılan daimi sanat galerisiydi.

Galeri, 31 Ocak günü kapılarını İstanbullulara 
açtı. İlk sergi, Darüşşafakalı öğrencilerin ken-
di eserlerinden oluşuyordu. Bu serginin deva-
mında, tayin edilen jürinin yapacağı seçimlere 
uygun olarak yeni sergiler açılması öngörülü-
yordu. Ayrıca açılıştan kısa bir süre sonra, Da-
rüşşafaka Sanat Galerisi’nin tüm faaliyetlerini 
planlamak ve yürütmek üzere bir yönetim ku-
rulu oluşturuldu. Asım Mutlu (Başkan), Elif 
Naci (İkinci Başkan), Rakım Ziyaoğlu, Agop 
Arad, Nuri İyem, Jülide Atılmaz, Selmi Andak 
ve Hüseyin Altan gibi isimlerden oluşan yö-
netim kurulu, 15 Şubat 1969 günü yaptığı ilk 
toplantısında önemli bir karara imza atarak, 
sanat galerisinde açılacak sergilerden ve ser-
giyi ziyaret edecek olan ziyaretçilerden para 
alınmamasını ilke edindi. İlk serginin ardın-

Darüşşafaka 
Sanat Galerİsİ

dan galeride, bütün eserlerini Darüşşafaka’ya 
bağışlamış olan Ressam Ali Sami Boyar’ın tab-
loları sergilenecekti.1

Darüşşafaka Sanat Galerisi Yönetim Kurulu 
İkinci Başkanı Elif Naci, 21 Mart 1969 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde, galerinin önemini 
ve işlevini kamuoyuna şu kelimelerle aktarı-
yordu: 

Okurlarımla meslektaşlarıma müjdelemek iste-
rim ki, senelerden beri ilim hayatımızda büyük 
hizmetler yapmış olan Darüşşafaka Cemiyeti, 
Çemberlitaş’taki Osmanbey Sitesi’nde son de-
rece güzel bir sanat galerisi vücuda getirmiştir. 
Değerli dostlarımla birlikte bizi de vazifeli kıl-
dıkları bu sanat yuvasında, hazırlanan progra-
ma göre henüz ciddi bir faaliyete başlanmamış 
olmasına rağmen şimdiden gördüğü rağbete 
bakılınca bunun ne kadar önemli, ne kadar ye-
rinde ve isabetli bir teşebbüs olduğu derhal an-
laşılmaktadır.

Darüşşafaka Sanat Galerisi yönetmeliğine göre 
galeriden faydalanmak isteyen sanatkârlar 
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burada eserlerini ücretsiz olarak sergileyebile-
ceklerdir. Kendilerinden herhangi bir para alın-
mayacağı gibi, ziyaretçiler de sergileri bedava 
gezebileceklerdir. Görülüyor ki, bu sanat mü-
essesesi herhangi bir menfaat, bir kâr düşünü-
lerek vücuda getirilmiş değildir. Burası sadece 
sanatkârların ve sanatseverlerin emrine tahsis 
edilmiş bulunmaktadır.2

Gerçekten de bir dönemin sanat gündemi-
ne önemli katkı sağlayacak olan Darüşşafaka 
Sanat Galerisi, ilk büyük etkinliğini 24 Nisan 
1969 günü açılan “İlk Türk Ressamları Sergisi” 
ile yaptı. Ferik İbrahim Paşa, Ferik Tevfik Paşa, 
Fahri Kaptan, Osman Hamdi Bey, Süleyman 
Seyyid Bey, Hüseyin Zekai Paşa ve Kolağası 
Ahmet Şekür gibi usta ressamların eserlerinin 
yer aldığı serginin ardından 20 Ekim 1969 tari-
hinde, Türk resmine damgasını vurmuş isim-
lerden olan İbrahim Çallı’dan başlayarak yeni 
kuşaklara kadar 40 ressamın birer eserinin yer 
aldığı bir sergi açıldı.

Darüşşafakalı ressamlar

1839 tarihinde ilan edilen Gülhane Hatt-ı 
Hümayûnu, ülkede canlanmaya başlayan kül-
tür ortamında sanat hareketlerine de canlılık 
getirmişti. Darüşşafakalı ressamlar arasında 
“primitif ekol temsilcileri” olarak adlandırılan 
kesim, eserlerini tam da bu dönemde vermeye 
başladı. Aynı dönemde söz sahibi olan diğer 
okulların aksine Darüşşafaka, kurulduğu ilk 
yıllardan beri resim derslerine önem veren bir 
okuldu. Fotoğrafın resimde yeniden yorumlan-
dığı bir ekol yaratan Darüşşafakalı ressamlar, 
bu yaklaşımla beraber sanat tarihinde Müslü-
man-Osmanlı geleneğini yansıtan ayrıcalıklı 
bir yere de sahip oldular. 

Günümüzde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 
ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi koleksiyonların-
da bulunan Darüşşafakalı ressamlara ait eser-
ler, ilk kez Prof. Adnan Çoker tarafından Yeni 
Boyut Plastik Sanatlar Dergisi’nin Ocak 1983 

İstanbul’un sanat 
gündemine bir katkı

1969 yılında Çemberlitaş 
Osmanbey Sitesi’nde açılan 
sanat galerisi, konuk ettiği 
birçok önemli sergiyle 
yıllar boyunca kentin sanat 
gündemine katkıda bulundu.



166 167



166 167

sayısında ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Bu çalışmaya 
göre, Darüşşafaka Lisesi’ndeki künyelerin taranması yo-
luyla gün ışığına çıkarılan ressamların isimleri şunlardı: 
Darüşşafakalı Şefik, Vidinli Osman Nuri, Kasımpaşa-
lı Hilmi, Ahmet Ragıp, Salih Molla Aşki, Darüşşafakalı 
Necip, Fatihli Mustafa, Giritli Hüseyin, Darüşşafakalı 
Şevki, Darüşşafakalı Hüseyin ve Lofçalı Ahmet.

Bu ressamların eserleri, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ku-
ruluşunun 125. yılı vesilesiyle 18-30 Nisan 1988 tarih-
leri arasında Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel 
Müzesi’nde düzenlenen “Türk Resminin Öncüleri Da-
rüşşafakalı Ressamlar” adlı sergide sanatseverlerle buluş-
turuldu. Serginin ardından Darüşşafakalılar Derneği’nin 
girişimleriyle bu kez Darüşşafakalı ressamların öğrenci-
lik yıllarında yaptığı ve büyük çoğunluğu suluboya tekni-
ğinde olan resimler, 12 Haziran-5 Temmuz 1991 tarihleri 
arasında Sandoz Sanat Galerisi’nde sergilendi. Serginin 
özelliği, davetiyesinde şu şekilde dile getiriliyordu:

Sergilenen eserlerin, Türk resminin öncülerinden olan 
Darüşşafakalı ressamların “ilk” eserlerinden oluşması ve 
ilk kez sergileniyor olması bu sergiye ayrı bir anlam ve 
ayrı bir heyecan katmaktadır.

Sergide resimlerine yer verilen ressamlar ise şunlardı: 
Sultanahmetli Ali Haydar, Kâğıthaneli Fazıl, Kanlıcalı 
Hasan Fehmi, Mehmet Fethi Filibe, Fethiyeli Ali Şadi, 
Mehmet Sami, Halifavizade Cezayirli Mehmet Selim El-
Hüsni, Cezayirli Mehmet Emin, Sultanselimli Rifat, Ka-
dırgalı Sait, Bursalı Hüseyin, Hamamlı Atıf, Çengelköylü 
Muhittin, Yahya İhsan, Kadıköylü Ahmet Celal, Bebekli 
Hasan Basri, Hırka-i Şerifli Rasih, Şehzadebaşılı İsmail, 
Tokatlı Mustafa, Nuruosmaniyeli Arif, Tophaneli Ömer, 
Mirgünlü Ali, Hergeli Hasan Nazmi, Kocamustafapaşalı 
Abdullah, Üsküdarlı Ömer ve Beşiktaşlı Veli.3

Resim geleneği

Programında resme yer 
verilen ilk özel okul olan 
Darüşşafaka’da Fahri Kaptan, 
Şeker Ahmet Paşa ve Hoca Ali 
Rıza gibi önemli ressamların 
nezaretinde verilen dersler, 
“Darüşşafakalı Ressamlar” 
olarak anılan bir kuşağın 
doğmasını sağladı. Solda, 
resim atölyesinde çalışan 
çocuklar.

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Sanat Galerisi, Sanatçılara Ücretsiz Verilecek”, Milliyet, 16 

Şubat 1969.
2 Elif Naci, “Darüşşafaka Sanat Galerisi”, Cumhuriyet, 21 Mart 1969. 
3 Bu metnin temeli Darüşşafaka Müzesi eski sorumlusu Canan Cürgen tara-

fından hazırlanmıştır.
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Darüşşafakalı Ressamlar

Türk resim tarihinde “Darüşşafakalı 
Ressamlar” olarak anılan, eğitimini 
Darüşşafaka’da almış ressamlar, 
fotoğraflara bakarak yaptıkları 
resimlerle bir ekole adlarını verdiler. 

1. Giritli Hüseyin - Yıldız Camii

2. Ahmet Ragıp - Yıldız Sarayı 
Bahçesinden

3. Darüşşafakalı Şefik - Yıldız Sarayı 
Şale Kasr-ı Hümayunu Yemek Salonu

4. Salih Molla Aşki

5. Vidinli Osman - Yıldız Sarayı 
Bahçesinden

6. Kasımpaşalı Hilmi - Yıldız Sarayı

7. Fatihli Mustafa - Yıldız Sarayı 
Bahçesi

1

2

3 4

5

6

7
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Türk resminin önemli bir ismi

MAHMUT CÛDA

Darüşşafaka tarihinde özel yere sahip olan 
figürlerden biri de, Türk resim sanatının en önemli 
isimleri arasında yer alan Mahmut Cuda’dır (1904-
1987). 1918 yılında Darüşşafaka’dan mezun olan 
Cuda, aynı yıl Sanayi-i Nefise Mektebi’ne, yani Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne girmiş ve burada Hikmet 
Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde eğitim almıştı. 
1924 yılında girdiği sınavı kazanarak eğitimine 
Paris’teki Lucien Simon atölyesinde devam eden 
Cuda, Türkiye’ye döndükten sonra 1929 yılında 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders vermeye 
başladı. Aynı yıl, Cumhuriyet döneminin ilk sanat 
grubu olan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Birliği’nin kuruluşunda yer aldı.

Sanatçı, özellikle 1940’lı yıllarda kurgusal nitelikli 
natürmort çalışmalarıyla ün kazanmaya başladı. 
Bunun yanı sıra peyzaj alanında da eserler verdi. 
Bursa ve Kırklareli’nde resim öğretmenliği yaptıktan 
sonra 1956 yılında İstanbul Osmanbey’de Serbest 
Sanat Kursları açtı. Başlıca eserleri şunlardır: Aydın 
Yangını (1933); Haramiler (1935); Mavi Kareli Elmalar 
(1944); Üç Şerefeli, Edirne (1949); Zeytinlik, Marmara 
Adası (1977); Budalı Natürmort (1930); Süheyl Ünver 
Portresi (1980); Yemişler (1982).

Günümüzde Darüşşafaka’da beşinci sınıftan itibaren 
resim derslerinde natürmort konusu işleniyor ve 
bu derslerde Mahmut Cuda’nın hayatı ve eserleri 
tüm boyutlarıyla öğrencilere aktarılıyor. Kendisiyle 
birlikte Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi 
Türk ressamları da öğrencilere tanıtılıyor.

Mahmut Cuda’nın iki eseri:
Budalı Natürmort (1930) ve

Kavun ve Mavi Kâsede Meyveler (1982)
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1970

Resim sergileriyle sanat dünyasına ilk 
büyük katkısını yapan Darüşşafaka 
Cemiyeti, ertesi yıldan itibaren mü-
zik alanında da çalışmalara başladı. 

Bu alanda ilk aşamada yurt içinden sanatçıla-
rın katılacağı konser ve resitaller düzenlenme-
si, daha ileride ise yurt dışından konuk sanat-
çıların getirilmesi öngörülüyordu.

Bu doğrultudaki ilk önemli etkinlik, 6 Mart 
1970 tarihinde gerçekleştirildi. Çemberlitaş Si-
tesi’ndeki sinema salonunda düzenlenen etkin-
liğin solistleri viyolonist Suna Kan ve piyanist 
Gülağ Uğurata’ydı. Ludwig van Beethoven’ın 
200. doğum yılı nedeniyle 1970 senesi “Beet-
hoven Yılı” kabul edildiğinden program Alman 
bestecinin sonatlarından oluşturulmuştu. Da-
rüşşafaka Cemiyeti, bu konserle kentin sanat 
gündemine mütevazı, ancak kıymetli bir katkı 
sunmuştu.1

Darüşşafakalılar, düzenlenen kültürel etkin-
likleri aynı zamanda Atatürk’ün kurduğu çağ-

Müzİk alanında 
İlk etkİnlİkler

daş Türkiye ruhunun korunmasının ve gelişti-
rilmesinin de bir parçası olarak görüyordu. Bu 
yaklaşım, dönemin Cemiyet Başkanı Fettah 
Aytaç’ın, söz konusu etkinliğin açılışı nedeniy-
le yaptığı konuşmada güçlü bir şekilde kendini 
hissettiriyordu. “Türkiye’de Atatürk ilkelerinin 
titizlikle korunması gerektiğini” söyleyen ve 
öğrencilerini bu ilkelere uygun şekilde yetiş-
tirme azmi ve gayreti içinde olduklarını söyle-
yen Aytaç, Darüşşafaka’nın prensipte herkesin 
bağışlarına açık olmasına karşın, herhangi bir 
bağışın şartları arasında Atatürk ilkelerine ay-
kırı bir hususun bulunması halinde, miktarı 
ne olursa olsun böyle bir bağışın kesinlikle ka-
bul edilmeyeceğini de önemle vurguluyordu.2 

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Cemiyeti Konserlerine Başlıyor”, Milliyet, 4 Mart 

1970.
2 “Ve Başarılı Bir Adım”, Cumhuriyet Pazar Eki, 15 Mart 1970.
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7 yıl birinci oldu, 
Darüşşafaka’yı da birincilikle 
bitirdi
Milliyet, 8 Temmuz 1970

Darüşşafaka Koleji’nde yedi yıldan 
beri sınıfını daima birincilikle geçen 
Namık Yener adlı öğrenci, bu yıl bitirme 
sınavlarını da birincilikle vererek rekor 
kırmıştır. Sınıfının en küçüğü olan ve 18 
yaşında bulunan Namık Yener, İngilizce 
öğrenim yapan Darüşşafaka Koleji’nin 
bitirme sınavlarında 100 üzerinden 94 
puan tutturmuştur. Yine her yıl iftihar 
listesinde yer alan Ertuğrul Kalafat 
93 puanla ikinci, Bülent Tuşiray da 86 
puanla üçüncü olmuştur.

Darüşşafaka Koleji’nde yapılan törende 
Cemiyet Başkanı Fettah Aytaç’tan 
armağanlarını alan gençlerin üçü 
de küçük yaşlarda babasız kalmış 
çocuklardır. Namık, Ertuğrul ve Bülent, 
tatil aylarında çalışarak ya da okul 
öğrencilerine ders vererek harçlıklarını 
sağlamaktadırlar.

“3 lirayı bir araya 
getiremedim!”
Milliyet, 21 Eylül 1970

680 lira ücretli bir fabrika işçisinin 
oğlu olan ve “Ömrüm boyunca üç 
lirayı bir araya getirip bir kutu çikolata 
alamadım” diyen 11 yaşındaki Baha 
Sipahi, Darüşşafaka Koleji’nin giriş 
sınavında 303 puanla en yüksek 
dereceyi tutturmuştur. Babası Mehmet 
Sipahi’nin kendisine günde 25 kuruş 
cep harçlığı verebildiğini belirten 
başarılı öğrenci “Sinemaya iki defa 
gittim” demiş, büyüyünce çok çalışıp 
zengin olacağını, o zaman kaç yaşında 
olursa olsun bir bisiklet alıp sokaklarda 
dolaşacağını, bütün fakir çocuklara 
da birer bisiklet hediye edeceğini 
söylemiştir.
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D arüşşafaka’nın 1873 tarihli kuruluş 
nizamnamesinde okulun “erkek ve 
kız çocuklarına” eğitim vereceği-
nin söylenmesine karşın bu pren-

sip ne o tarihte ne de her zaman bu yönde bir 
niyet olmasına rağmen sonraki dönemlerde 
hayata geçirilebilmişti. Darüşşafaka Lisesi’ne 
ilk kız öğrencilerin alınması ve okulda karma 
eğitimin başlaması ancak okulun kuruluşun-
dan yaklaşık bir asır sonra, 1971 yılında müm-
kün olabildi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu, bu 
yöndeki kararını 1969 yılında aldı. 15 Temmuz 
1969 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 
Başkan Aytaç, “Memleketimizin kalkınması ve 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi, ananın 
aydın ve kültürlü olmasını gerektirmektedir. 
Kadını aydın ve kültürlü olmayan milletler çağ-
daş uygarlık düzeyine ulaşamazlar. Bu nedenle 
Darüşşafaka Kız Lisesi kurulmasına gerek ve 
zorunluluk vardır,” sözleriyle karma eğitimin 
başlamasını önerdi. Oybirliğiyle kabul edilen 

Darüşşafaka’da 
karma eğİtİm 
başlıyor

öneri, 18 Ekim 1969 tarihli Genel Kurulu top-
lantısında da benimsendi.1

Ancak yatılı okula kızların da kabul edilebil-
mesi için öncelikle kız öğrencilerin kalacağı 
ayrı bir binanın yapılması gerekiyordu. Yapılan 
ön çalışmaların ardından 15 Mayıs 1970 günü 
düzenlenen bir törenle binanın temeli atıldı. 
Törene dönemin İstanbul Valisi Vefa Poyraz da 
katılarak, “Emin ellerde olan Darüşşafaka’nın 
ben de daima hizmetindeyim. Ne mutlu Da-
rüşşafakalılara,” şeklinde konuştu. Törenin ar-
dından ayrıca Pera Palas’ta bir kokteyl verildi. 

Binanın inşaatına, Darüşşafaka’nın öz kay-
naklarının yanı sıra hayırsever vatandaşlardan 
gelen ilave bağışlarla devam edildi. Bu bağışla-
rın içinde belki de en özel olanı, hayırsever bir 
insan ve aynı zamanda Sultan Abdülhamid’in 
Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın gelini 
olan Zeynep Oyvar’dan gelen 100 bin liralık ba-
ğıştı. Oyvar ailesi daha önce de Darüşşafaka’ya 
50 bin lira bağışlamış, Zeynep Oyvar’ın ken-

1971
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parasız-yatılı olarak eğitim ve öğretimini sağ-
lamış, kız çocuklarımıza bu hususta hiçbir 
yardımda bulunamamıştır. Halbuki memleket 
kalkınmasında aydın kadının rolü birinci plan-
da gelmektedir. Bütün ileri ülkelerin kadınları 
kültürlüdür. Bu dünyada medeni bir millet ola-
rak yaşamak azim ve kararında olduğumuza 
göre, kadınlarımızın eğitim ve öğretimi üzerin-
de önemle durmamız lazımdır.3

400 öğrenci kapasiteli binanın inşaatı 1971 
yılında hızlanarak devam etti ve 8 Mayıs 1971 
günü düzenlenen Pilav Günü etkinliğinde, 
ertesi yıldan itibaren okula kız öğrencilerin 
de alınacağı kamuoyuna ilan edildi. Aynı gün 
verilen ilanlarda da, 1971-72 eğitim öğretim 
yılından itibaren Darüşşafaka öğrencisi ol-
mak için “yetim, öksüz, yahut anne-babası 
hayatta olan yoksul kız ve erkek öğrencile-
rin” aday kayıtlarının başladığı duyuruldu. 29 
Haziran günü yapılan giriş sınavının ikincisi, 
Ankara’dan gelen, Asuman Akbabacan adlı bir 
kız öğrenciydi.4

disi de İstanbul’un Yakacık semtinde bir ilko-
kul yaptırmıştı. Oyvar, Darüşşafaka’ya yaptığı 
bağışa ilişkin olarak, “Memlekete faydalı kim-
selerin yetişmesine katkıda bulunmak insana 
zevk veriyor. Mümkün olduğu takdirde bu eği-
tim kurumuna daha da fazla bağışta bulunaca-
ğım,” şeklinde konuşuyordu. Kız öğrencilerin 
kalacağı binanın yapılması için bağışta bulu-
nan kişinin, kendisini yeni nesillerin yetişme-
sine adamış bir Türk kadını olması, bu bağışı 
daha da özel kılıyordu.2

Cemiyet Başkanı Fettah Aytaç da, kız öğren-
cilerin okula kabulünün sosyal açıdan taşıdığı 
anlam ve önemi her fırsatta dile getiriyordu. 
Aytaç, yeni başlatılan müzik etkinlikleri dizi-
sinin bir parçası olarak 12 Kasım 1970 akşamı 
Verda Erman’ın verdiği piyano resitali öncesin-
de, kadınların eğitiminin bir milletin geleceği 
için önemine şu sözlerle dikkat çekiyordu:

Darüşşafaka, bugüne kadar yalnız memleke-
timizin yoksul, kabiliyetli erkek çocuklarının 

Bir rüya gerçekleşiyor

1940’lı yıllardan beri kızların da 
Darüşşafaka’ya kabul edilmesi 
yönündeki arzu nihayet 1971 
yılında gerçeğe dönüştü. 
Sağda, Cemiyet Başkanı Fettah 
Aytaç yeni yapılacak binayla 
ilgili bilgi verirken.

Zeynep Oyvar

Yaptığı bağışla karma eğitime 
geçişe büyük katkı sağlayan 
Zeynep Oyvar, 1988 yılında 
da Darüşşafaka Cemiyeti’ne 
Yakacık’taki bir arazisini 
bağışladı. Darüşşafaka Yakacık 
Rezidans, 1997 yılında Oyvar’ın 
bağışladığı bu arazi üzerinde 
inşa edildi.
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1971 yılının sonbahar döneminden itibaren Da-
rüşşafaka Lisesi’nin karma eğitim verilen bir 
okul haline gelmesiyle, neredeyse bir asırlık bir 
düşünce nihayet gerçekliğe kavuşmuştu. 1971 
yılında Darüşşafaka giriş sınavına başvuran 
1.750 öğrenciden yaklaşık 500’ü kızdı. O yıl 77 
kız öğrenciyi kaydeden okul, ilk kız mezununu 
1978 yılında verecekti. Darüşşafaka tarihinde-
ki önemli dönüm noktalarından biri olan bu 
değişiklik, aynı zamanda okulda okuyan erkek 
öğrencilerin de hayatını değiştirecekti.

Satvet Lütfi Tozan’ın eşsiz mirası

1889 yılında dünyaya gelen ve fırtınalı hayatı 
boyunca pek çok başarıya imza atmış olan Sat-
vet Lütfi Tozan, 11 Aralık 1971 tarihinde dünyaya 
gözlerini yumdu. Tozan, hayattayken Emirgan 
Korusu’nu İstanbul Belediyesi’ne bağışlamak 
da dahil olmak üzere, pek çok kıymetli bağı-
şa imza atmıştı. Ölümünün ardından ise tüm 
mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bıraktığı 
açıklandı. Yüz milyonlarca lirayla ifade edilen 

mirasın içinde, daha ileride Marmara Üniversi-
tesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
ve ardından bir özel sağlık kuruluşu tarafın-
dan kullanılacak olan Teşvikiye’deki hayranlık 
uyandırıcı evi de vardı. Tozan’ın son nefesini 
verdiği bu ev, aynı zamanda 1974 yılında, yine 
Darüşşafaka’ya bağışlanmış olan antika eserle-
rin ve resimlerin müzayedesine de ev sahipliği 
yapacaktı. 516 parça eşyanın satıldığı müzayede 
büyük ilgi görecek ve yalnızca bronz sütun üze-
rindeki vazo bile 102 bin liradan alıcı bulacaktı.5 
Gerek bu eserlerin, gerekse Teşvikiye’deki evin 
ve Satvet Lütfi Bey tarafından miras bırakılan 
diğer taşınır-taşınmaz malların satışı sonucun-
da Darüşşafaka’ya önemli bir gelir sağlanacaktı.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 53.
2 “Yüz Bin Liralık Bir Bağış”, Cumhuriyet, 20 Haziran 1970.
3 Andak, Selmi, “Türk Kadınının Eğitimine Hizmet”, Cumhuri-

yet, 14 Kasım 1970.
4 “Darüşşafaka Giriş Sınavında İkinciliği Bir Kız Kazandı”, Cum-

huriyet, 18 Eylül 1971.
5 “Bir Vazo 102 Bin Liraya Satıldı”, Milliyet, 27 Mayıs 1974.
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Hayri Cem (DŞ’1979) 

Kızlar bizden bir sonraki dönem geldi. Ben şunu gördüm: Davranışlar daha 
yumuşadı ve erkek muhabbetleri olmamaya başladı. Bizden sonraki dönemlerin 
her şeyi bizden farklı. Onlarla konuşuyoruz. Şakaları, yaşadıkları olaylar farklı. 
Çünkü onlarda kızlar var. Bizimkisi erkek sınıfı olduğu için, onlarla şakalarımız bile 
farklıydı. Biz küfür ederdik, onlar etmiyordu, kızlar olduğu için. Ama kızlar geldikten 
sonra biz de bahçede, etütte kendimize çeki düzen verdik.

Hülya Şengöz (DŞ’1978) 

Benim Darüşşafaka Lisesi tarihindeki ilk kız mezun olmam, okula ilk giren kızlardan 
biri olmam nedeniyledir. Hazırlık 1’den sonra Hazırlık 2. sınıfı okumadan direkt Orta 
1. sınıfa sadece iki kız sınıf atlayarak geçtik. Diğer kız arkadaş da Gülnur Çayırlıoğlu 
idi. Biz iki kız, kendilerini “Darüşşafaka’nın son erkek sınıfı” diye övünerek 
tanıtan bir sınıfın içinde bulduk. Sanırım başlangıçta biraz bozuldular ama sonra 
kabullendiler bizi.

Ahmet Levent Tumlu (DŞ’1979) 

Ben okula girdiğimde, Darüşşafaka 100 yıla yaklaşmıştı. Kızlar geldi; tabii çok 
büyük bir değişiklik. 100 yıldır sadece erkek öğrencilerin okuduğu bir okula 
kızlar alınıyor. Okulda o ana kadar oyun olarak sadece uzun eşek oynanırken, 
hoyrat hoyrat şeyler söylenirken, bir bakıyorsunuz “Yağ satarım bal satarım... 
Mor menekşe mor menekşe...” nidaları yükseliyor, seksekler çiziliyor yere. 
Okulun kimyası buna pek hazır değildi, ama bir şekilde oldu. Çok da isabetli 
bir karar. Darüşşafaka’nın Fatih’teki binası zaten iki taraftan girişli, haremlik-
selamlık gibi dizayn edilmiş bir bina. O zaman da düşünülmüş ama bir şekilde 
uygulanamamış.

Sertaç Sezgin Ökten (DŞ’1979) 

Ben Darüşşafaka’nın ilk kız öğrencilerinin kabul edildiği 1971’de Darüşşafaka’ya 
girdim. Biz kendimizi “ilk Daçkalı kızlar” olarak tanımlarız. Bütün camiada da öyle 
biliniriz. Yaşlanıyoruz ama “ilk Daçkalı kızlar” olmak bizi hep genç tutuyor. Bu, çok 
güzel bir tabir. 1971 yılında, yüz senelik bir erkek okuluna giren ilk kızlarız biz. Bizim 
için çok anlamlı. Okulun tarihi açısından da çok anlamlı. Bizler için şöyle anlamlı: 
ailelerimiz bizi, yüz senelik bir erkek yatılı okuluna, hem de 1971 gibi bir dönemde 
gönderme cesaretini ve basiretini gösterdiler. Biz de o ürkek hallerimizi, küçücük 
çocuklar olarak, böyle kocaman binalı, çok eski, müthiş hiyerarşik bir okula soktuk. 
Öyle bir girdik ki okul tamamen dönüştü, bir daha hiç o eski, yüz senelik erkek 
okulu olmadı. Kızların egemen olduğu, şen şakrak bir okula dönüştü. 

Biz 77 kız öğrenciydik. 177 kişi aldılar o sene. Darüşşafaka’da müthiş bir ağabeylik 
sistemi vardır. Askeriye gibi, bir sene büyük olan, hiyerarşik olarak çok üstündür. Biz 
girince, tabii kızlara aynı çömezlik yöntemlerini uygulayamadılar. Öyle olunca okul 
bir daha büyük bir değişim geçirdi. Bitmeyen dönüşümü böylece başladı kızlarla. 
Tabii içindeyken insan o kadar da çok idrak edemeyebiliyor bu dönüşümü. Ama 
dönüp baktığımda, ağabeylerin nasıl şaşaladığını, alışık oldukları düzenin nasıl 
yerle yeksan olduğunu, şimdi çok daha iyi görebiliyorum.
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D arüşşafaka Lisesi 1972 yılında ilk 
kez bir cumhurbaşkanını ağırladı 
ve 25 Ekim günü yeni okul bina-
sının açılışını dönemin Cumhur-

başkanı Cevdet Sunay gerçekleştirdi. O tarihe 
kadar okul, iki binadan oluşuyordu: 1873’te 
hizmete giren ilk bina “Eski Bina” olarak ad-
landırılırken, 1953’te tamamlanan ikinci bina 
Darüşşafalılar arasında “Yeni Bina” olarak anı-
lıyordu. Üçüncü binanın yapılmasıyla ortaya 
çıkabilecek karışıklığa ise kısa süre içinde pra-
tik bir çözüm geliştirildi. Artık üç bina, inşaat 
sırasına göre “Eski Bina”, “Eski Yeni Bina” ve 
“Yeni Bina” olarak adlandırılacaktı.

16 ayı bulan çalışmalar sonucunda tamamla-
nan yeni Darüşşafaka binası beş katlı olarak 
inşa edilmişti. Zemin katta yemekhane, mut-
fak ve depo yer alıyordu. Birinci ve ikinci kat-
larda sınıf ve laboratuvarların yanı sıra öğret-
men ve idareci odaları bulunuyordu. Üçüncü 
kat, aydınlatması ve havalandırma sistemiyle 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
Darüşşafaka’da 

mükemmel bir çalışma ortamı sunan 800 ki-
şilik bir etüt salonuna ayrılmıştı. En üst katta 
ise, bir önceki eğitim öğretim yılında okula 
kaydedilmeye başlayan kız öğrencilere mahsus 
iki ayrı yatakhane bulunuyordu.1

Ayrıca, yenilenmiş okul yerleşkesinde çeşit-
li amaçlar için kullanılan üç blok yer alıyordu. 
Bunlardan iki katlı A Blok, öğrencilere yönelik 
dinlenme ve oyun odaları ile kütüphaneden 
müteşekkildi. Beş katlı B Blok’ta, idarecilerin 
ve yabancı uyruklu öğretmenlerin kullanımına 
sunulmuş 24 lojman vardı. 2.400 metrekarelik 
bir alana yayılan C Blok ise, uluslararası stan-
dartlara uygun 800 seyirci kapasiteli bir spor sa-
lonu ile bu salonun üstünde geniş bir konferans 
salonundan oluşuyordu. Yeni tesislerde ısınma 
ve sıcak su ihtiyacına yönelik güçlü bir merkezi 
sistem kurulmuş, ayrıca sık yaşanan elektrik ke-
sintilerine karşı ihtiyaç duyulan alanların oto-
matik olarak aydınlatılmasını sağlayan güçlü bir 
kesintisiz güç merkezi oluşturulmuştu.2

1972
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“Yeni Bina” hizmette

Darüşşafaka’nın yeni okul ve 
hizmet binaları 1972 yılında 
açıldı. “Yeni Bina”nın devreye 
girmesiyle okuldaki eğitim 
olanakları daha da gelişti. 
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Yeni binanın açılışı 25 Ekim günü Cumhurbaş-
kanı Cevdet Sunay’la birlikte Devlet Bakanı 
İsmail Arar, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı 
Orgeneral Faik Türün, Vali Vefa Poyraz ve dev-
let erkânının katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış 
kurdelesini “Hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek 
kesen Sunay, okulu gezerek yöneticilerden bil-
gi aldı.3

Açılış vesilesiyle aynı günün akşamında Darüş-
şafaka Lisesi salonunda İstanbul Devlet Ope-
rası sanatçılarından bas Mustafa İktu ve viyolo-
nist Saim Akçıl, piyanist Judith Uluğ eşliğinde 
bir de konser verdi.4

Nazıma Antel’in gözünden Darüşşafaka’daki 
İngilizce seviyesi

1955 yılında Darüşşafaka’nın kolej statüsüyle 
İngilizce eğitime geçmesine karar verildiğinde 
bu konuda epey tartışma çıkmış, hatta genel 
olarak bu projenin başarısı hakkında “umut-
suz” bir hava oluşmuştu. Bu ortamda Cemiyet 
Başkanı Fettah Aytaç’ı destekleyen az sayıdaki 
kişiden biri de, Eğitim Şefi Nazıma Antel’di. An-
tel, bu karardan 17 yıl sonra, usta gazeteci Abdi 
İpekçi’ye verdiği röportajda, “Darüşşafaka’dan 
mezun olanlar yabancı dili gerçekten öğrenebi-
liyorlar mı?” sorusuna şu yanıtı veriyordu:

Darüşşafaka’da bir 
cumhurbaşkanı

Kız Koleji’nin açılış töreni 
için Darüşşafaka’yı ziyaret 
eden Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’a Cemiyet Başkanı 
Fettah Aytaç ile Eğitim Şefi 
Nazıma Antel eşlik etti.
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Bir iki misal vereyim. Bir defa, bizden mezun 
olan öğrencilerimiz Robert Kolej’in, Boğaziçi 
Üniversitesi’nin giriş sınavlarına katıldıkları 
vakit hazırlık sınıfı okumadan doğrudan doğ-
ruya birinci sınıfa giriyorlar ve burada burslu 
okuyorlar –ki orada burs alabilmek için muay-
yen bir vasatı tutturmak lazımdır. Burslu ola-
rak Robert Kolej’den mezun olan öğrencilerimiz 
var. Henüz Boğaziçi’nden mezun olamadı, çün-
kü daha yeni kuruldu orası. Geçen sene mezun 
olan üç öğrencimiz devlet burs imtihanına gir-
di. Biri, Kömür İşletmeleri hesabına İngiltere’de 
makine mühendisliği tahsil ediyor. Yabancı dil-
de hiçbir güçlük çekmedi ve İngiltere’deki mü-
lakat esnasında, mülakatta bulunanların çok 
övücü sözlerini duyduk…

Bir diğer öğrencimiz Teknik Üniversite’den me-
zun oldu. Yine bugün Amerika’da burslu olarak 
doktora yapmakta ve hiçbir güçlük çekmemek-
tedir. 1-1,5 sene gibi çok kısa bir zamanda, sıkı 
bir çalışma ile iki senelik bir mesaiyi bir seneye 
sığdırarak, devama mecbur olduğu derslerin 
imtihanlarını vererek muafiyet kazandı. Zanne-
derim ki bunlar bizdeki yabancı dil öğretimi ve 
öğrencilerimizin yabancı dil seviyesi hakkında 
objektif birer misal olacaktır.5

Sedat Nuri İleri’nin eserleri Çemberlitaş’ta

Darüşşafaka Cemiyeti 1972 yılı sonlarında kül-
tür hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Çem-
berlitaş Sanat Galerisi’nde, Türk karikatür 
ustalarından Sedat Nuri İleri’nin (1888-1943) 
eserlerini sergiledi. 

1888 yılında Sakız Adası’nda dünyaya gelen ve 
Meclis-i Âyan üyelerinden Nuri Paşa’nın oğlu 
olan Sedat Nuri, Belçika’da bulunan Gremb-
loux Yüksek Ziraat Okulu’nu tamamladıktan 
sonra aynı ülkede Labarde adlı mizah dergi-
sinde ilk karikatürlerini yayımladı. Yedigün, 
Karikatür ve Akbaba dergileri ile Cumhuriyet 
gazetesi için düzenli olarak karikatürler çizen 

İleri, ilk sergisini 1939 yılında Fransa’nın Royat 
kentinde açtı; dört yıl sonra ise aynı şehirde ha-
yata gözlerini yumdu.

22 Kasım 1972 günü Çemberlitaş Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen sergi açılışına Çem-
berlitaş Sanat Galerisi Jüri Başkanı Prof. Asım 
Mutlu, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Fettah 
Aytaç, Nazıma Antel ve Sedat Nuri’nin kızı Nü-
veyre İleri de katıldı. Darüşşafaka, bu sergiyle 
uluslararası tanınırlığa sahip bir Türk karikatü-
ristin eserlerini İstanbullularla buluştururken, 
aynı zamanda değerli bir aydının hatırasını da 
anmış oldu.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 53-54; ayrıca bkz. Gülhan Benli, Tarihi Haritalar Üzerinde 
Fatih Draman’daki Darüşşafaka Okul Binaları, Darüşşafaka 
dergisi eki, Şubat 2014.

2 Zafer Toprak, age, s. 54-55; Gülhan Benli, age. 
3 “Sunay, Darüşşafaka Lisesi’nin Yeni Tesislerini Hizmete Açtı”, 

Milliyet, 26 Ekim 1972.
4 “Darüşşafaka Lisesi’nde Konser”, Cumhuriyet, 25 Ekim 1972.
5 İpekçi, Abdi, “Darüşşafaka Lisesi”, Milliyet, 25 Aralık 1972.
6 “Darüşşafaka’nın Yeni Bir Hizmeti”, Milliyet, 23 Kasım 1972.

Sedat Nuri İleri

1972 yılında Darüşşafaka 
Çemberlitaş Sanat Galerisi’nde, 
Türk karikatürünün öncü 
isimlerinden Sedat Nuri İleri 
için özel bir sergi açıldı.

Altta, serginin açılışına katılan 
karikatüristler (Karikatürcüler 
Derneği Arşivi’nden)
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D arüşşafaka Eğitim Kurumu’nun bir 
asrı geride bıraktığı 1973 yılı önem-
li etkinliklere sahne oldu. Aynı za-
manda Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun 50’inci yılına denk gelen bu an-
lamlı yılda Darüşşafaka, bu vesileyle düzenle-
nen kutlama etkinliklerinden bazılarına da ev 
sahipliği yaptı.

Söz konusu etkinliklerin ilki, Darüşşafaka Ce-
miyeti tarafından düzenlenen “Darüşşafaka 
Sanat Yarışması”ydı. Yarışmaya katılan sanatçı-
ların eserleri 1 Nisan tarihinden itibaren Çem-
berlitaş Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başla-
dı. 15 Nisan’da sona eren ilk serginin ardından 
yaz boyunca diğer aday eserler de sırasıyla sergi-
lendi. 20 Ekim tarihinde toplanan jüri “Bayburt 
Yolunda” eseriyle Erkut Uzelli’yi birinciliğe la-
yık görürken Berika Kıram’ın heykeli ikinciliği, 
Hasan İldan’ın tablosu ise üçüncülüğü kazan-
dı. Ödül kazanan eserler 15 gün boyunca Çem-
berlitaş Sanat Galerisi’nde sergilendi.1

Cumhurİyet’İn 50.   
Darüşşafaka LİSESİ’NİN 100. yılı

1973 yılı, aynı zamanda Nejat Eczacıbaşı’nın 
önderliğinde bir grup iş insanı ve sanatseverin 
girişimiyle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın 
(İKSV) kurulduğu tarihti. Vakıf ilk İstanbul 
Festivali’ni o yıl başlatmış, festival kapsamın-
da yabancı toplulukların konuk edildiği ilk 
etkinlik ise Darüşşafaka’nın konser salonunda 
düzenlenmişti. 26 Haziran akşamı, o dönemde 
dünya çapında bir üne sahip olan Belgrad Fi-
larmoni Orkestrası şef Gika Zidravkoviç yöne-
timinde dinleyicilere unutulmaz bir akşam ya-
şatırken, Bulgaristan’dan gelen ünlü “Avramov 
Dörtlüsü” de Darüşşafaka konser salonunda 
İstanbullularla buluştu.2

Cumhuriyet’in 50’nci yıl etkinlikleri kapsamın-
da Darüşşafaka’nın konuk ettiği sanatçılardan 
bir diğeri de ünlü Amerikalı besteci, orkestra 
yöneticisi ve piyanist Lukas Foss’tu. 28 Hazi-
ran akşamı yine Darüşşafaka konser salonunda 
bir konser veren sanatçı, büyük çeşitlilik arz 
eden yorumlarıyla dinleyicileri kendine adeta 

1973
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hayran bıraktı. Konseri unutulmaz kılan özel-
liklerden bir diğeri de, ünlü müzisyenin 50’nci 
yıl için bestelediği “Şenlik” adlı eserin dünya 
prömiyerini burada yapmasıydı.3

Darüşşafaka’nın 100’üncü yılı münasebetiyle 
yapılan çalışmalar da yılın daha ilk ayların-
da başlamış, öncelikle 100’üncü yıl münase-
betiyle bir “Darüşşafaka amblemi” yarışması 
düzenlenmişti. 100’üncü yıl için bastırılacak 
özel posta pulunda, okul armasında, matbu 
kâğıtlarda ve hatıra eşyalarında kullanılacak 
olan amblemin en az estetik özellikleri kadar, 

“eğitimde fırsat eşitliği ilkesini” yansıtmasına 
da önem atfediliyordu. Yarışmada dereceye 
giren çalışmalar için toplam 20 bin lira tuta-
rında bir ödül bütçesi oluşturulmuştu. 26 Ni-
san günü toplanan jüri tarafından Muhammed 
Dursun’un tasarımı birinci seçilirken Aydın 
Erkmen’in çalışması ikinci, Sinan Baykurt’un 
tasarımı üçüncü oldu. Necati Onat ve Şükrü 
Turhal’ın tasarımları ise mansiyon ödüllerine 
layık görüldü.4

Darüşşafaka’nın 100’üncü yılı kutlamaları ise 
aralık ortasında başlayarak bir hafta boyunca 

İstanbul Festivali’ne
ev sahipliği

Darüşşafaka, İstanbul 
Festivali’nin ilk yılında birçok 
konsere ev sahipliği yaptı. 
Yanda, 11 Temmuz 1973 
günü Suna Kan ve Andre 
Navarra, Darüşşafaka Konser 
Salonu’nda şef Prof. Gotthold 
Lessing ile prova yaparken 
(İKSV arşivi).
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devam etti. 15 Aralık sabahı Darüşşafaka Lise-
si Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk tören, 
İstiklal Marşı’nın ve Darüşşafaka Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. İstanbul Valisi Namık 
Şentürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hüse-

yin Doğan Özgöçmen ve Milli Eğitim Bakanı 
Ali Yalkın’ın da katıldığı törene Cumhurbaşka-
nı Fahri Korutürk, Başbakan Naim Talu, Milli 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ve sayılı günler 
sonra son nefesini verecek olan İsmet İnönü de 
birer kutlama telgrafı göndermişti.

Törende ilk konuşmayı okul müdiresi Nazıma 
Antel yaptı. Konuşmasında okulun tarihçesine 
değinen, özellikle de 18 yıldır İngilizce eğitim 
verildiğinin ve 2 yıldır karma eğitim yapıldığı-
nın altını çizen Antel, “Bu şekilde okulumuz 
büyük Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen bir 
kurum olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. 
Öğrencilerimizin, memleketimizde tam anla-
mıyla yerleşmesini istediğimiz demokratik re-
jime olumlu katkılarda bulunacak niteliklere 
uygun, gerçek dünya görüşüne ve genel kültür 
deyimiyle ifade edilen zihni olgunluğa sahip 
olarak mezun olmalarını istiyoruz,” şeklinde 
konuştu. 

Atatürk’ün izinde

Darüşşafaka’nın 100’üncü 
yılında yönetim, Atatürk 
ilkelerine bağlılığını bir kez 
daha teyit etti.

100. yıla özel amblem

Darüşşafaka’nın 100. yılında 
“Eğitimde fırsat eşitliği” 
temasıyla düzenlenen amblem 
yarışmasını Muhammed 
Dursun’un çalışması kazandı. 
Yukarıda, 100. yıl vesilesiyle 
basılan pul ve ilk gün zarfı.
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Antel’in arkasından kürsüye gelen Darüşşafa-
ka Cemiyeti Başkanı Fettah Aytaç ise yardımla-
rıyla Darüşşafaka’yı yaşatanlara teşekkürlerini 
ifade ettikten sonra bu konudaki en önemli 
hassasiyete dikkat çekerek, “Atatürk ilkelerine 
aykırı koşullar mevcut olduğu takdirde” bağış-
ların, miktarı ne olursa olsun tereddütsüz red-
dedildiğini söyledi.5 Ardından, Darüşşafaka’ya 
bağışta bulunan 200 civarında hayırsevere pla-
ketleri verildi. Aynı gün bir heyet Anıtkabir’i 
ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk 
koydu.

100’üncü yıl kutlamalarıyla birleştirilen gele-
neksel “Pilav Günü”nde eski ve yeni mezunlar, 
öğrenci ve öğretmenler bir kez daha kaynaşma 
ve özlem giderme imkânı buldular. Kutlama-
nın akşamında ise piyanist İdil Biret, dinleyi-
cilere Franz Schubert, Robert Schumann, Jo-
hannes Brahms ve Ludwig van Beethoven’ın 
eserlerinden oluşan enfes bir resital sundu.

Darüşşafaka’nın 100’üncü yıl kutlamaları ba-
sın tarafından da yakından takip edildi. Birçok 
gazetede bu yönde geniş haberler yer alırken 
köşe yazarı Ali Gevgilili, “Kuruluşunun yüzün-
cü yılında Darüşşafaka da, tüm eğitim ve öğ-
retim kurumları gibi, yeni Türk toplumunun 
çağdaş gerçeklerine dönük yöntemlerle zen-
ginleştirdiği ölçüde kalıcı olacak” sözleriyle, 
Darüşşafaka’nın modern eğitimde üstlenmesi 
beklenen role dikkat çekiyordu.6

Ana, baba, kardeş… Bu okul bizim için her şey!
Kenan Şengül, Milliyet, 15 Aralık 1973

Darüşşafakalılar için mutlu bir yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tam yüz yıldır, evet 
tam yüz yıldır Türkiye’nin ilim ve irfan ordusuna sayısız kişileri armağan eden 
Darüşşafaka’nın yüzüncü yıl dönümünü kutluyoruz… 

Küçücük bir çocuktum ilk Darüşşafaka üniformasını giydiğim zaman. Anne ve 
baba şefkatinden yoksun, geçim zorlukları çeken bir aile içinden geliyordum. 
Darüşşafaka’ya kabul edildiğim ve “Depo” ya gönderildiğim anı bugün gibi 
hatırlarım. Pırıl pırıl resmi elbiseyi Davut Bey koltuğumun altına sıkıştırdığı 
zaman nasıl da heyecanlanmıştım. Benim yaşımda 46 kişi idik. Kimi Van’dan, 
kimi Sarıkamış’tan, kimi Bursa’dan, kimi de İstanbul’dan gelmiştik okula. 
Müşterek taraflarımız pek çoktu; fakirdik, ama fakirlikten öte içimizi sızlatan 
bir başka beraberlik ile çok kısa zamanda kaynaşmıştık: Hepimiz öksüz ya da 
yetimdik… Babasız kalmış, anneden uzaktık, sevgi ve şefkatten yoksunduk. 
İşte o anda anlamıştım Darüşşafaka ve Darüşşafakalılığın ne olduğunu. Artık 
bizler için anne, baba, kardeş, abla, her şey sadece bu şefkat yuvası ve oradaki 
arkadaşlarım, hocalarım idi…

Okulun büyük demir kapısı bir hafta süre ile kapandığında kaderin birbirine 
yaklaştırdığı 46 kişi, unutulması imkânsız bir anı serisinin başlangıcına dalmıştık 
bile. Bu pazar yine sofra başının kepçesi ile yıllar sonra bir kere daha fasulye, 
pilavımızı yiyip hoşafımızı içeceğiz. Darüşşafakalı olmanın mutluluğunu bir kez 
daha yaşayacağız. Nice yıllara…

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Sanat Yarışması Sonuçlandı”, Cumhuriyet, 21 

Ekim 1973.
2 “Belgrad Filarmoni Orkestrası Unutulmaz Bir Konser Verdi”, 

Milliyet, 27 Haziran 1973.
3 “Lukas Foss Bugün Geliyor”, Milliyet, 23 Haziran 1973.
4 “Darüşşafaka Amblemi Yarışma Sonucu”, Cumhuriyet, 27 

Nisan 1973.
5 “Kutlama Töreninde, Lisenin Atatürk’ün Çizdiği Yolda İlerle-

diği Belirtildi”, Cumhuriyet, 16 Aralık 1973.
6 “Yüzüncü Yıllar ve Darüşşafaka”, Milliyet, 15 Aralık 1973. 



186 187

Türkiye, 1970’li yılların özellikle ikin-
ci yarısında büyük çalkantıların ya-
şandığı bir dönemden geçti. Top-
lumun hemen her kesiminin siyasi 

bir kutuplaşma içine girdiği bu dönemde kitle 
gösterileri, grevler, boykotlar ve şiddet olay-
ları günlük hayatın sıradan gerçekleri haline 
gelmişti. O dönemde siyaset her kurum gibi 
okullara da sirayet etmişti ve Darüşşafaka da 
bu akımın dışında kalamamıştı.

Darüşşafaka’daki ilk öğrenci eylemi Ocak 
1974’te, son sınıfta okuyan 35 öğrenciden 
24’ünün yönetimin öğrencilere karşı tutumu-
nu protesto etmek için okuldan ayrılmasıyla 
patlak verdi. Bu olay öğrenciler arasında büyük 
yankı uyandırdı ve yönetimle öğrenciler ara-
sında başlayan sürtüşme uzun müddet devam 
etti. 28 Kasım günü öğrenciler, ders saatleri 
dışında kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle 
görüştürülmemesi, yemekhanede verilen ye-
meklerin bozuk olması, Disiplin Kurulu’na öğ-
renci temsilcisi alınmaması ve velilere görüş-
me salonu ayrılmaması gibi gerekçelerle, okul 
yönetimini protesto etmek amacıyla 24 saatli-
ğine açlık grevi yaptılar. Yaklaşık 150 öğrenci-

Darüşşafaka’da 
öğrencİ eylemlerİ

nin katıldığı eylem esnasında bazı öğrenciler, 
sağlık durumlarının bozulması üzerine hasta-
neye kaldırıldı. Eylem sırasında okulun giriş çı-
kışları polis kontrolü altına alınırken, yönetim 
tarafından basın mensuplarının öğrencilerle 
konuşması da engellendi.1

Bundan yaklaşık bir yıl sonra, 13 Ekim 1975 günü 
300 civarında Darüşşafaka öğrencisinin yöneti-
min benzer uygulamalarını protesto amacıy-
la başlattığı boykot ise çok daha büyük yankı 
uyandırdı. Öğrencilerin öne sürdüğü boykot 
gerekçelerinin başında, yine kız öğrencilerle er-
kek öğrencilerin dersler haricinde görüştürül-
memesi geliyordu. Nitekim kısa bir süre önce 
okuldaki büyük çalışma salonu bir duvarla ikiye 
ayrılmış, okul yönetimi kız öğrencilerin ders-
lerden sonra bahçeye çıkmasını yasaklamıştı. 
Okul müdürü Orhan Nebioğlu, kız-erkek ay-
rımı konusundaki uygulamaların normal oldu-
ğunu savunuyor ve okuldaki kız öğrenciler ile 
erkek öğrenciler arasında bir olay olduğu tak-
dirde sorumluluk altına giremeyeceğini söylü-
yordu. Öğrenciler ise yönetimin bu tutumunu, 
“Atatürk ilkeleri ışığında kız-erkek eşitliğine ay-
kırı bir davranış” olarak nitelendiriyordu. 

1974-1979
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Diğer taraftan yönetim, büyük öğrencilerin 
küçük öğrencilere “yıkıcı” fikirler aşılamasın-
dan duyduğu endişeyle ortaokul öğrencileri-
ni de mümkün olduğunca büyük sınıflardan 
tecrit etmeye çalışıyordu. Boykotçu öğrenciler 
ise okul idaresinin böyle davranmaktaki asıl 
amacının bir “Amerikan koleji nesli yaratmak” 
olduğunu ileri sürüyordu.2 Büyük öğrenciler, 
küçükleri korumanın ve idareyle bir sorun ya-
şadıklarında onlarla idare arasında hakemlik 
yapmanın kendileri için en temel görevlerden 
biri olduğunu savunuyorlardı.3

Öğrencilerin boykotuna yol açan sebepler-
den bir diğeri de, bir süre önce beş öğrencinin 
okuldan atılmış olmasıydı. Okul yönetimi, 
atma kararının gerekçesi olarak öğrencilerin 19 
Mayıs gösterileri sırasında Kabataş Lisesi’nden 
bir beden eğitimi öğretmenine hakaret etme-
lerini göstermişti. Aslında yaşanan son derece 
basit ve tolere edilebilir bir olaydan ibaretti. O 
gün İnönü Stadyumu’nda düzenlenen törenler 
sona erdiğinde çoğu Beşiktaşlı olan Darüşşafa-
ka öğrencileri sahaya inmiş, içlerinden biri ka-
leye geçmiş ve sanki ortada bir top varmış gibi 
hayali bir maç yapmaya başlamışlardı. Bunu 
gören Kabataş Lisesi öğretmeni de kızgınlıkla 
çocukların peşine düşmüştü. Öğretmen kova-
lamaca sırasında küfürlü bir kelime kullanmış, 
kaçan öğrencilerden bazıları da “Sensin o!” 
diye mukabele etmişti.

Soruşturma esnasında gerek saha komiseri 
gerekse Darüşşafaka Lisesi öğretmeni, öğren-
cilerin ağzından bir küfür çıkmadığını doğru-
lamıştı. Kabataşlı öğretmeninin de kendisine 
yönelik bir hakaret olmadığını söylemesi, bu 
olayı büyütülecek bir mesele olarak görmedi-
ğini ortaya koyuyordu. Buna rağmen Darüşşa-
faka yönetimi katı tutumundan vazgeçmemiş 
ve beş öğrencinin okulla ilişiği kesilmişti. Boy-
kota katılan öğrenciler arkadaşlarının gerçekte 
hakaretten değil, “ilerici fikirleriyle tanındık-
ları için” okuldan atıldıklarını ileri sürüyordu.4 

Öktem Kalaycıoğlu (1966 girişli)

Biz lise 3’e geldiğimizde, solculuk ve sosyalizm gibi şeyleri çeşitli düzeylerde 
anlamaya çalışıyorduk. “Biz bunu okulda nasıl uygularız? Ne yaparsak daha 
doğru yapmış oluruz?” diye düşünüyorduk. Aklımıza iki fikir geldi: Birincisi, küçük 
sınıflara belli bir yönde ağabeylik yapalım. Ama yatılı okullarda, küçükleri ezmek 
şeklindeki klasik ağabeylik tarzında olmasın. Başkalarının da öyle yapmasına izin 
vermeyelim. Büyükler, küçüklere ağabeylik adı altında eziyet etmesin. İkincisi, 
öğrenciler kendi aralarındaki sorunları idareye yansıtmasınlar, birbirlerini şikâyet 
etmesinler; gelsinler en büyük sınıf olarak lise 3’lere söylesinler. Biz de bir çeşit 
hakemlik yaparak sorunları halledelim. Yani kabaca önerilerimiz böyle basit 
şeylerdi. Ders aralarında bunları küçüklerle de konuşuyorduk. Fakat okul yönetimi 
bizim bu faaliyetlerimizi yanlış algıladı. Türkiye’deki sol hareketlerin okuldaki 
uzantısı zannettiler. Ben dahil dört öğrenci ele başı ilan edildik ve Disiplin Kurulu’na 
verildik.

13 Ekim 1975 günü lise öğrencileri ile Orta 3 
öğrencilerinin boykota başlaması üzerine okul 
binası polis koridoruna alınarak giriş-çıkışlar 
yasaklandı. Ardından boykota katılan sınıflar-
daki kız öğrencilerin aileleri okula çağrılarak 
öğrenciler süresiz olarak evlerine gönderildi. 
Ailesi İstanbul’da olmayan kız öğrenciler ise 
yatakhaneye kilitlendi. 15 Ekim’de ise Okul 
Disiplin Kurulu, orta 3. sınıf ve lise öğrenci-
lerinin tümüne bir hafta uzaklaştırma cezası 
verdi. Kararın ardından yönetim tarafından 
yapılan açıklamada eylemler “Darüşşafaka ku-
rumuna yakışmayan hareketler” olarak tanım-
lanıyor ve hem boykotun hem de bir önceki 
yıl gerçekleşen açlık grevinin gerekçesi olarak 
gösterilen uygulamaların devam edeceği ifade 
ediliyordu.5

Bu gelişme üzerine ertesi gün bir açıklama ya-
pan İstanbul Demokratik Öğrenim Derneği 
ise, Darüşşafaka yönetimine tepki göstererek 
bir haftalık uzaklaştırma cezasını protesto edi-
yordu. Darüşşafaka’da yaşanan olayları ayrıntı-
lı bir şekilde Cumhuriyet gazetesindeki köşe-
sine taşıyan, 1959 Darüşşafaka çıkışlı gazeteci 
Yalçın Pekşen ise tüm bu sıkıntıların okul mü-
dürü Orhan Nebioğlu’nun tutumlarından 
kaynaklandığı yönünde bir algı oluştuğunu 
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söylemekle birlikte, esas sorunun “müdürün 
arkasındaki ipleri elinde tutan” ve “Darüşşafa-
ka mezunlarını tedirgin eden” Cemiyet yöneti-
minden kaynaklandığını ileri sürüyordu.6

Diğer taraftan yönetimin tavizsiz tutumu so-
runu gidermediği gibi, gerginliğin daha da 
tırmanmasına neden oldu. Bir haftalık uzak-
laştırma cezasının ardından 7 Kasım günü, 
eylemlerin başını çektiği ileri sürülen 7’si kız 
22 öğrenci okuldan atıldı. Üstelik atılma kararı 
öylesine apar topar uygulanmıştı ki, öğrenci-

ler eşyalarını almaya bile fırsat bulamamış-
tı. İçlerinden okulda daimi yatılı olarak kalıp 
İstanbul’da kalacak yeri olmayanlar geceyi 
kahvehanelerde, hatta sokaklarda geçirmişti. 
Bu öğrencilerin 10 Kasım sabahı okulda yapı-
lacak Atatürk’ü anma töreni öncesinde toplu-
ca okula gelip destek veren okul arkadaşlarıyla 
birlikte kendilerini eski konferans salonuna ki-
litlemesi ise olaylara yeni bir boyut kazandırdı. 
Öğrenciler, ısrarla okul müdürü Orhan Nebi-
oğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlardı. 
Ancak müdürün cevabı okula polis çağırmak 
oldu ve 200 civarında polis konferans salonu-
nun kapısını kırarak öğrencileri dışarı çıkardı. 
Bu esnada kendisini eski binanın üst katından 
atmak isteyen bir öğrenciye ise arkadaşları zor-
lukla engel olabildi.7

Gerginlik bir türlü sona ermezken 20 Nisan 
1976 günü yeni bir toplu atılma vakası daha 
yaşandı. Bu karara yol açan süreç, mart ayın-
da Darüşşafaka’da okuyan sol görüşlü iki öğ-
rencinin Fatih Camii avlusunda dolaşırken 
“komando” tabir edilen ülkücüler tarafından 
tartaklanmasıyla başlamıştı. Öğrenciler okula 
döndüklerinde komandoların okulu basacağı-
nı öne sürünce, iddiaya göre öğrenciler kendi-
lerini savunmak üzere yaralayıcı silahlar hazır-
lamaya girişmişlerdi. Bunu öğrenen Disiplin 
Kurulu ise söz konusu iddiaya konu olan 18 
öğrencinin okulla ilişiğini kesmişti.8

Bu son uzaklaştırma ile 1976 yılı itibarıyla lise 
son sınıfta yalnızca 9 öğrenci kalmıştı. Bu 
üçüncü atma olayından sonra Darüşşafaka 
Lisesi ve Cemiyet yönetimi, 1977-1978 eğitim 
öğretim yılında okula yeni öğrenci alınmaya-
cağını açıkladı. Cemiyet yönetimi bu kararın 
mali zorluklar nedeniyle alındığını öne sürse 
de “muhalif kanat” aynı düşüncede değildi. 
Muhaliflere göre bu karar, “eski öğrenciler ile 
yenilerin arasının açılması ve devrimci fikirle-
riyle bilinen eski öğrencilerin yenilere örnek 
olmaması için” alınmıştı.9

İsmail Hayri Cem (1970 girişli)

Kendimi Darüşşafaka’dan atılmış gibi hiç hissetmedim. Çünkü atıldıktan sonra 
da, büyük çoğunluğumuz aynı okullara gittik. Orada da beraberdik ve sınıfla 
ilişkimiz hep devam etti. Her hafta sonu ve çarşamba günleri onlarla buluşuyorduk. 
Dolayısıyla hiç kopmadık.

Biz o zaman sol eğilimliydik. Zaten Darüşşafaka öğrencisinin sağ eğilimli olması 
pek mümkün değil, çünkü geldiği sınıf belli. O zaman sol bizim sosyoekonomik 
durumumuza daha çok hitap ediyordu. Ama o yaştaki bir çocuğun siyasetinden 
ne olur! Yemeği protesto ediyorduk kötü çıktığı zaman, hocalar olumsuz bir sertlik 
yaptığı zaman onunla ilgili boykotlar oluyordu. Demokratik haklarımızı istemeyi, 
bunu almak için de eylem yapmayı öğrenmiştik. Bizim solculuğumuz işte bu 
kadardı. Baktığınızda, atılmamıza neden olan olaylar çok masumdu. Okuldan 
ilk öğrenciler atıldığında bunu protesto için bir eylem yapıldı. Boykot sonucunda 
30 öğrenci daha atıldı okuldan. Yönetim hiç yapıcı yaklaşmadı. Hep kesip atma 
düşüncesinde oldu. Oysa bu çocuklar arkadaşlarının atılmasını protesto ediyorlar. 
Tepkiler güzel bir şekilde yumuşatılabilirdi. Tam tersine, o dönemin okul idaresi 
olayın üzerine şiddetle gitti. Şiddet şiddeti doğurdu, öğrencinin tepkisi de daha sert 
olmaya başladı. İş çığırından çıktı.

Bizden sonra boykot sırasında okula polis çağırmışlar; biz de arkadaşlarımızdan 
öğrendik. Polis bastığında arama yapıyor, ortalığı dağıtıyor, gerginlik oluyor. 
Çocuklar yatakhaneye kendilerini kapatmışlar, oradan yatakları yakıp yakıp 
aşağıya atıyorlar. Saçma sapan şeyler. Kolaylıkla üstesinden gelinebilecek olaylar 
büyütüldü, çok insanın canı yandı. O dönemki yöneticiler, Darüşşafaka’dan 
atılmanın bir çocuk üzerinde yarattığı etkinin farkında değillerdi. Okuldan 
atılıyorsunuz, paranız olmadığı için karnınızı bile doyuramıyorsunuz. Bir simit 
alıp arkadaşlarınızla bölüşüyorsunuz. Gittiğiniz yerde de sudan çıkmış balığa 
dönüyorsunuz. Zaten gittiğiniz okuldaki talebelerden iki yaş daha büyüksünüz. 
Onun ötesinde arkadaşlarınızdan ayrılmak büyük bir travma. Okuldan atıldıktan 
sonra büyük kayıplar yaşayan çok arkadaşımız var. Çünkü imkânları yoktu okula 
gitmeye. Benim yaşıtlarımın hepsi üniversite hazırlık kursuna giderdi, ama benim 
öyle bir imkânım yoktu. Bir tane test kitabı bulmuştuk, sırayla çözüyorduk Mehmet 
Ali ile. O çözüyordu, sonra siliyordu, ben çözüyordum.
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Yine aynı yıl 25 Ekim günü Darüşşafaka 
Lisesi’nin arka kapısından çıkış yapan öğren-
cilere kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması, o 
günlerde Türkiye’de şiddet olaylarının “sıradan-
laşmasının” bir göstergesi gibiydi. Söz konusu 
saldırıda Metin Yüksel adlı öğrenci ağır yarala-
nırken, Muzaffer Yetim ve Ömer Aksu adlı öğ-
renciler hafif yaralandı. Huzursuzluklar sonraki 
günlerde de artarak devam etti. 1978 yılının son 
günlerinde İstanbul’da sıkıyönetim ilan edil-
dikten sonra bir Darüşşafaka öğrencisi, üzerin-
de yasak kitap bulunduğu gerekçesiyle gözaltı-
na alındı. Bunun üzerine bazı öğrenciler okula 
arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep eden 
bir pankart asınca polis çağrıldı ve dört öğren-
ci daha tutuklandı. 16 Mart 1979 günü görülen 
duruşmaya okul öğretmenleri ve yöneticileri de 
tanık olarak katılınca, o gün okul tatil edildi.10

12 Eylül 1980 askeri darbesi, tüm ülkede oldu-
ğu gibi Darüşşafaka’da da öğrenci eylemlerinin 
sonu oldu. Ancak 1970’li yıllara damgasını vu-
ran öğrenci olayları ve Darüşşafaka Cemiyeti 
içinde baş gösteren görüş ayrılıkları, Darüşşa-
fakalıların kolektif hafızasında halen zaman 
zaman canlanan derin izler bıraktı.

Fethi Aytuna (1980)

Bizim sınıfımız 1970’lerde okuduğu ve o dönem Türkiye’de öğrenci faaliyetlerinin 
doruğa ulaştığı bir dönem olduğu için bunları yakından yaşadık, biz de aktörleri 
olduk. Benim bildiğim kadarıyla daha 60’lı yılların sonlarında üniversite hareketleri 
ve boykotları başlamıştı, ama lise düzeyinde öğrenci hareketleri Türkiye çapında 
belki de ilk Darüşşafaka’da baş gösterdi. Hatta bildiğim kadarıyla liseler arasında 
Türkiye’de ilk boykot Darüşşafaka’da yapıldı. Dersler boykot edildi. İkinci ya da 
üçüncü senemizdi, 1974’te mezun olması gereken ağabeylerimizin büyük bir 
kısmı okulu bitiremedi. Çeşitli nedenler vardı ama temel nedeni siyasi idi. Sonraki 
yıllarda bu siyasi çalkantılar devam etti, 1975’ten sonra daha da arttı. Yatılı okul 
olduğumuzdan dolayı bizde şiddet olayları olmadı, fakat siyasi tartışmalar yoğun 
bir şekilde yaşandı. Okulda sağ-sol çatışması yoktu, çünkü siyasetle ilgilenenlerin 
yüzde 99’u solcuydu. Fakat onların içinde de ayrışmalar vardı. Şiddet olmasa da sık 
sık tartışmalar yaşanıyordu. Öğretmenler arasında da mutlaka sağ ve sol eğilimli 
insanlar vardı, ama bunu bize yansıtmazlardı.

1975 sonbaharında yaşanan boykot eylemi ve arkasından gelen 
uzaklaştırmalar kamuoyunun da ilgisini çekince Darüşşafaka bir anda 
tartışmaların ortasında kalmıştı. 29 Ekim 1975 günü Cumhuriyet gazetesinde 
yayımlanan Süreyya Erişkin imzalı bir okuyucu mektubu, okulda cereyan eden 
olaylardan sadece okul yönetimini değil, o dönemde iktidarda olan Milliyetçi 
Cephe Hükümeti’ni ve onun eğitim anlayışını da sorumlu tutuyordu: 

Türkiye’nin en eski ve kültür tarihimizde büyük bir yeri olan Darüşşafaka 
Lisesi’nde son günlerde meydana gelen olaylar, Milliyetçi Cephe’nin (MC) 
bu güzide lisemize de el attığını göstermektedir. Gerçekte Darüşşafaka’da 
oynanmak istenen oyun bir müddettir senaryosu hazır, zaman zaman 
uygulanmak istenen, ancak Atatürk ilkelerine sımsıkı bağlı öğrenciler ve öğretim 
üyeleri tarafından fırsat verilmeyen bir durum arz etmekteydi. Ancak MC’nin 
hükümet olması ile karmakarışık olan ve gittikçe yozlaşma tehlikesi gösteren 
eğitim düzenimiz içerisinde Darüşşafaka’nın yıpratılması ön plana alınmış, 
komando felsefesi ile yönetilmesi faaliyetlerine hız verilmiştir...

Darüşşafaka ve camiası hiç de öyle sanıldığı gibi baskılarla sinecek, çirkin politik 
oyunlarla baş eğecek bir kurum değildir. Çünkü Darüşşafaka Atatürkçüdür. 
Onun gençliğe inanç ve güvenini hiçbir zaman sarsmadan ve yine ondan aldığı 
kuvvetle her türlü antidemokratik baskılara göğüs germesini bilir.11

“DARÜŞŞAFAKA ATATÜRKÇÜDÜR”

NOTLAR
1 “Yıldız Akademisi Süresiz Kapatıldı”, Cumhuriyet, 29 Kasım 

1974.
2 “Kız-Erkek Ayırımını Kınayan Darüşşafaka Öğrencileri Boykot 

Yapıyor”, Cumhuriyet, 14 Ekim 1975.
3 Öktem Kalaycıoğlu ile 5 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen 

görüşme.
4 “Kız-Erkek Ayırımını Kınayan Darüşşafaka Öğrencileri Boykot 

Yapıyor”, Cumhuriyet, 14 Ekim 1975.
5 “Darüşşafaka’da Tüm Lise ve Orta 3 Öğrencilerine Bir Hafta 

Tard Verildi”, Milliyet, 16 Ekim 1975. 
6 Yalçın Pekşen, “Darüşşafaka Lisesi’nde Neler Oluyor?”, Cum-

huriyet, 19 Ekim 1975.
7 “Darüşşafaka Lisesi’nde Öğrenciler Polis Zoruyla Okuldan Çı-

karıldı”, Cumhuriyet, 11 Kasım 1975.
8 “Darüşşafaka Lisesi’nden 18 Öğrenci Daha Atılınca, 27 Kişilik 

Son Sınıfta 9 Öğrenci Kaldı”, Cumhuriyet, 21 Nisan 1976.
9 Yalçın Pekşen, “Darüşşafaka Lisesi’ne Bu yıl Öğrenci Alınma-

yacak”, Cumhuriyet, 13 Mayıs 1977.
10 “Öğretmenler ve Yöneticiler Tanıklık Yapınca Darüşşafaka Ta-

til Edildi”, Milliyet, 17 Mart 1979.
11 “Darüşşafaka Lisesi’nde Neler Oluyor?” Cumhuriyet, 29 Ekim 

1975.
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D arüşşafaka Lisesi kuruluşundan 
beri kapılarını İstanbul dışından 
gelen öğrencilere de açık tutmuş, 
özellikle giriş sınavlarının Ankara, 

İzmir ve Adana’da da yapılmaya başladığı 1957 
yılından itibaren daha yoğun bir şekilde İstan-
bul dışındaki yoksul ve başarılı öğrencilere yö-
nelmişti. 1982-83 eğitim öğretim yılı öncesinde 
ise Darüşşafaka yönetimi, okulun tüm yetim 
çocuklara açık olduğunu bir kez daha vurgula-
ma ihtiyacı duyarak Anadolu’daki çocuklara ve 
onların yakınlarına bir çağrı yaptı. 

Bu çağrının sebebi, o yıl genel olarak aday sa-
yısının az olmasının yanı sıra başvuruların 
büyük kısmının İstanbul’dan gelmesiydi. Ni-
tekim Müdür Yardımcısı Gürgün Özdemir, 
seslerini İstanbul dışına fazla duyuramamak-
tan yakınarak, Anadolu’dan daha fazla öğrenci 
alabilmek için ülkedeki tüm okullara afiş ve 
bildiriler gönderdiklerini belirtiyordu. Öz-
demir, Darüşşafaka’ya giren bir çocuğun tüm 
ihtiyaçlarının okul tarafından karşılandığını 

Darüşşafaka’dan Anadolu 
çocuklarına davet

hatırlatarak, “Okulumuzun kapıları tüm yetim 
çocuklarına açıktır” diyordu.1

1982-83 eğitim öğretim yılı için Darüşşafaka’ya 
125 öğrencinin kabul edilmesi hedefleniyordu. 
Giriş sınavı 15 Haziran’da yapılacak, İstanbul 
dışından gelen ve İstanbul’da kalacak yeri ol-
mayan aday öğrenciler ise, birer yakınlarıyla 
birlikte 14 ve 15 Haziran tarihlerinde okulda 
misafir edilecekti.

1982

NOTLAR
1 “Darüşşafaka’nın Kapıları Artık Tüm Yetim Çocuklara Açık”, 

Milliyet, 5 Mayıs 1982.
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Sınav heyecanı

Darüşşafaka’ya kabul edilmek 
için sınava giren çocuklar.
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Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
19 Mart 1984 günü Darüşşafaka 
Lisesi’ni ziyaret etti. Saat 08.50’de 
Darüşşafaka Lisesi’ne gelen Evren, 

burada Manisa Ortaokulu’ndaki matematik ve 
beden eğitimi öğretmeni Halit Gürol’la karşı-
laşınca hem şaşırdı hem de çok sevindi. Evren, 
Halit Gürol’un gösterdiği fotoğraftaki ortaokul 
arkadaşları hakkında eski öğretmeniyle uzun 
uzun sohbet etti.

Ardından Darüşşafaka Müdürü Süleyman 
Özyiğit’ten okul hakkında bilgi alan Cumhur-
başkanı, yemekhane ve yatakhaneleri gezerek 
öğrencilerle sohbet etti, ardından onlarla bir-
likte yemek yedi. Kenan Evren, ayrılmadan 
önce okulun şeref defterine şunları yazdı:

En eski irfan yuvalarımız arasında yer alan Da-
rüşşafaka Lisesi’ni gezdiğimde gördüklerimden 
ve verilen izahattan memnun kaldım.Derneğin 
bugüne kadar bu irfan yuvasını devam ettire-
bilmek ve tekamülünü sağlamak için gösterdiği 

KENAN EVREN     
DARÜŞŞAFAKA’DA

çabalar da takdire değer. Bu gibi hayırlı dernek-
lerin desteklenmesi gerekir. Okulun genişleme 
sahası kalmadığından yeni bir sahada daha da 
modern tesislere kavuşabilmesi için devletin 
yardımcı olmasını bekler. Dernek kurucularını 
ve bugüne kadar hizmeti geçmişleri şükranla 
anarken, tüm ilgililere başarılar dilerim.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yazısında be-
lirttiği gibi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni bir 
yerleşim alanına kavuşması için yakın ilgisini 
sonraki yıllarda da esirgemeyecek ve Cemiyet 
yönetimi Maslak arazisinin satın alma süreci 
tamamlandıktan sonra 1988 yılında bu konu-
daki destekleri için kendisine bir teşekkür ya-
zısı gönderecekti. Cumhurbaşkanı Evren ise 
31 Mart 1988 tarihli cevabi yazısında, arazinin 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne intikalinin tamam-
lanmasından duyduğu memnuniyeti Cemiyet 
yönetimine iletecekti.

1984
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Cumhurbaşkanı’ndan 
Darüşşafaka’yı ziyaret

Cumhurbaşkanı Kenan Evren 19 Mart 
1984 tarihinde Darüşşafaka Lisesi’ni 
ziyaret ederek okulun çalışmalarıyla 
ilgili yöneticilerden bilgi aldı. Evren, 
okulun şeref defterini de imzaladı.
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D arüşşafaka Lisesi’nin 115’inci yılı 
olan 1988 senesi, aynı zamanda 
okulun kurucusu olan Darüşşa-
faka Cemiyeti’nin de 125’inci yıl 

dönümü olarak çeşitli etkinliklere sahne oldu. 
Etkinliklerden ilki, Darüşşafaka Lisesi bünye-
sinde düzenlenen liselerarası atletizm şenli-
ğiydi. 20 Nisan günü gerçekleştirilen yarışlara 
misafir olarak Galatasaray Lisesi, Sarıyer İlköğ-
retim Okulu, Erenköy Kız Lisesi, Mecidiye Or-
taokulu, Bakırköy Ortaokulu ve Beşiktaş Ana-
dolu Lisesi’nden gelen öğrenciler katıldı.

Bundan birkaç gün sonra ise Mimar Sinan Üni-
versitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde “Türk 
Resminin Öncüleri Darüşşafakalı Ressam-
lar” başlıklı bir sergi açıldı. Sergide, Bahriye 
Mektebi’nden mezun olduktan sonra 1903 yı-
lında Darüşşafaka’da resim öğretmenliği yap-
mış Fahri Kaptan ile Darüşşafaka’dan yetişen 
Salih Molla Aşki, Kasımpaşalı Hilmi, Vidinli 
Osman Nuri, Hüseyin Giritli, Cemal Şevki, Ah-
met Ziya ve Ahmet Ragıp Bıçakçılar gibi Türk 

Cemİyet’İn 125. yılı 
etkİnlİklerİ

ressamlarının eserlerine yer verilmişti. “Türk 
Primitifleri” olarak adlandırılan Darüşşafakalı 
ressamların eserlerinin yanı sıra Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin o dönemki genel sekreteri Metin 
Taran’ın bir yıl önce okulun bodrumunda eski 
bir klasör içinde bulduğu suluboya resimler de 
sergiye dahil edilmişti.1

Sanatseverlerin ve basının ilgisini çeken sergi, 
kimi eleştirmenler tarafından “Darüşşafaka 
ekolünün fotografik bir yorumu” olarak da ni-
telendirilmişti.2 Sergi, Cemiyet’in 125. yılı ve-
silesiyle düzenlenmiş bir etkinliğin ötesinde, 
tarihten kesitleri sanat diliyle topluma sunan 
bir çalışma olarak hafızalarda kendine yer bul-
muştu.

1988

NOTLAR
1 Ahmet Köksal, “Darüşşafakalı Öncüler”, Milliyet, 25 Nisan 

1988.
2 Oğuz Soydan, “Darüşşafakalıların Fotografik Yorumları”, 

Cumhuriyet, 9 Mayıs 1988.
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Genç ressamlar

Darüşşafakalı öğrencilerin yıllarca 
depoda kaldıktan sonra 1987’de 
yeniden gün ışığına çıkarılan resimleri, 
okulun 125. yılında özel bir sergiye konu 
oldu. Bugün müze arşivinde muhafaza 
edilen resimlerden bazı seçmeler: 

1. Kemahlı Hüseyin Efendi - Manzara

2. Bursalı Hüseyin

3. Şehreminli Mehmet Efend - Manzara

4. Beyazıtlı Hüseyin Hüsnü

5. Fethiyeli Ali Şadi - Manzara

6. Veli Bektaş - Meyveler ve kek.

7. Süleyman - Manzara

8. Mehmet Fethi Felibe

1 2

3

4

5

6

7

8
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B ulgaristan’daki Todor Jivkov yöneti-
minin son yıllarında, ülke nüfusu-
nun önemli bir yüzdesini teşkil eden 
Türklerin yoğun bir asimilasyon poli-

tikasına ve baskıya maruz kalması, 1989 yılında 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye doğru büyük bir göç 
dalgasının doğmasına yol açmıştı. Bir yıl içinde 
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Bulgaris-
tan Türklerinin sayısı 320 bin civarındaydı.

Göçe zorlanan Türkler arasında yetim ço-
cukların da bulunması nedeniyle Darüşşa-
faka Cemiyeti, ağustos ayında bir duyuru 
ile o yıl okula alınacak 100 öğrenciye ek ola-
rak Bulgaristan’dan göç eden Türklerden de 
25 kız ve erkek öğrencinin sınavsız olarak 
Darüşşafaka’ya kaydedileceğini açıkladı. Öğ-
rencilerin her türlü ihtiyacının Cemiyet aracı-
lığıyla ve hayırsever vatandaşların bağışlarıyla 
karşılıksız olarak karşılanacağını bildiren du-
yuru, Darüşşafaka’nın daha önce de Erzincan 
Depremi’nde olduğu gibi, toplumun yaralarını 

Darüşşafaka’nın kapısı 
Bulgarİstan Türklerİne 
açılıyor

sarmaya yönelik çabalarına bir hatırlatma 
yapıyordu:

Cumhuriyet döneminde ilk defa Erzincan 
Depremi’nde babasız kalan öğrencilerin sınav-
sız olarak Darüşşafaka’ya alınmasından son-
ra, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın maruz 
kaldığı bu insanlık dışı uygulama sebebiyle bu 
yıl alınacak öğrencilere ek olarak, okulumu-
zun Hazırlık sınıfına sınavsız kabul edilecek 
öğrenciler ile ilgili koşullar aşağıya çıkarılmış-
tır: 1) Babası ölmüş olmak, 2) 1989 yılında zo-
runlu göç suretiyle yurda gelmiş olmak, 3) 1977 
ve sonrası doğumlu olmak, 4) İlkokul mezunu 
olmak, 5) Sağlık koşulları uygun bulunmak.1

1989

Bir insanlık dramı

1989 yılında Bulgaristan 
yönetiminin baskısıyla yüz 
binlerce soydaşımız Türkiye’ye 
göç etmek zorunda kaldı. 
Karşı sayfada, Kapıkule sınır 
kapısında bekleyen Türk 
göçmenler (Kaynak: Bursa Göç 
Tarihi Müzesi)

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Cemiyeti’nden Duyuru: Bulgaristan’dan Göçe 

Zorlanan Soydaşlarımızdan Babası Ölmüş ve İlkokulu Bitiren 
Kız ve Erkek 25 Öğrenci Darüşşafaka’ya Sınavsız Alınacaktır”, 
Milliyet, 25 Ağustos 1989.

2 Milliyet, 15 Nisan 1990.
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT’TAN DARÜŞŞAFAKA’YA ZİYARET

Başbakan Yıldırım Akbulut, 14 Nisan 
1990 günü, fahri başkanlığını yaptığı 
Darüşşafaka Cemiyeti’ni ziyaret etti. 
Darüşşafaka Lisesi’nde Cemiyet’in 
yönetim kurulu üyeleriyle görüşen 
Akbulut, daha sonra şeref defterini 
imzaladı ve Darüşşafaka Müzesi’ni gezdi. 
Hükümet olarak hedeflerinin milli ve 
kültürel değerlere bağlı bilgili insanlar 
yetiştirmek olduğunu söyleyen Akbulut, 
Darüşşafaka’nın o güne kadar üstün 
nitelikli insanlar yetiştirme konusundaki 
başarısının gelecekte de devam 
edeceğine inandığını belirtti.2
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Türkiye, 1991-1992 kışında ağır bir 
grip salgınıyla karşı karşıya kal-
dı. Kamuoyunda “Çin Gribi” adıyla 
tanınan salgın nedeniyle yılın ilk 

günlerinde İstanbul’da iki, İzmir Urla’da ise 
bir kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybe-
denlerden birinin öğrenci olması ve hastalığın 
okullarda hızla yayılması nedeniyle İstanbul 
Valiliği, kaymakamlıklara kendi ilçelerinde 
gerekli gördükleri ilk ve orta dereceli okulları 
tatil etme yetkisi vermişti. Nitekim 15 Ocak 
itibarıyla Eminönü ilçesinde 11, Beyoğlu’nda 2, 
Beşiktaş’ta 9 ve Bakırköy’de 35 ilk ve orta de-
receli okul hastalık nedeniyle tatil edilmişti. 
Fatih ilçesinde tatil edilen tek okul ise Darüş-
şafaka Lisesi’ydi. 

Gerçekten de o günlerde Darüşşafaka öğrenci-
leri arasında grip çok yaygındı. 14 Ocak günü 
grip nedeniyle yaklaşık 150 öğrenci revire baş-
vurmuş, bunlardan 3’ü hastanede tedavi altına 
alınmıştı. Durum, ertesi gün daha da kötü-

Darüşşafaka’da 
grİp tatİlİ

leşmişti. Darüşşafaka Lisesi Müdürü İnciser 
Akpınar, grip belirtisi görülen 225 öğrenciden 
84’ünün doktor kontrolünde revirde tedavi 
altına alındığını, bazılarının durumunun ağır 
olduğunu söylüyordu. Ardından Fatih Kay-
makamı Cemalettin Sevim de yaptığı açıkla-
mada, Darüşşafaka yatılı bir okul olduğu için 
hastalığın hızla yayıldığını, yatan öğrencilerin 
sayısının 84’ten 114’e çıktığını, ilacın yanı sıra C 
vitaminine de ihtiyaç olduğunu ve bunun için 
okula portakal, limon, greyfurt ve mandalina 
takviyesi yapıldığını bildiriyordu. 

Sağlık Müdürlüğü ve Hıfzısıhha Enstitüsü 
doktorlarının Darüşşafaka Lisesi’nde öğren-
cileri kontrolden geçirmesinin ardından okul, 
velilerin de paniğe kapılarak çocuklarını oku-
la göndermek istememesi nedeniyle 20 Ocak 
tarihine kadar tatil edildi. Okul tarihinde ilk 
kez yaşanan bu hastalık tatili, o günleri yaşa-
yan Darüşşafakalıların hafızasında unutulmaz 
bir yer edindi.

1992
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Deprem ve grizu yetimleri sınavsız alınıyor

Grip salgınının yaşandığı 1992 yılının Darüş-
şafaka açısından bir başka önemli olayı da, 
o yıl yaşanan iki büyük felakete kurban gi-
den vatandaşların yetim kalan çocuklarına 
Darüşşafaka’nın kapılarını açmasıydı. Bu fela-
ketlerin ilki, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ın 
Kozlu ilçesindeki kömür madeninde gerçekle-
şen ve 263 madencinin hayatını kaybettiği gri-
zu faciası; diğeri ise bu olayın hemen ardından 
13 Mart’ta Erzincan’da meydana gelen ve 653 
kişinin ölümüyle sonuçlanan depremdi.

Tarihi boyunca pek çok kez felaketzedelere 
kapılarını açan Darüşşafaka, bu iki elim olay 
üzerine bir kez daha geleneksel misyonunu 
üstlenerek 1992-1993 öğretim yılı kontenjanla-
rını artırma ve ilkokulu o yıl bitirecek 10 dep-
rem yetimi ile 15 grizu yetimini okula sınavsız 
kabul etme kararı aldı. Bu 25 öğrenci İl Milli 
Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek 
ve doğrudan Darüşşafaka’nın hazırlık sınıfına 
kaydedilecekti. Tüm diğer öğrenciler gibi bu 
öğrencilerin de tüm ihtiyaçları, ortaöğretim 
hayatları boyunca Darüşşafaka Cemiyeti tara-
fından karşılanacaktı. 

DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL TAKIMI 1. LİG’DE

1950’lerin sonlarından itibaren hızlı ve parlak bir çıkış yakalayan ve 60’lı 
yılların başlarında başarı silsilesini devam ettiren Darüşşafaka Basketbol 
Takımı, sonraki dönemde bu ivmesini kaybetmiş ve 1966-67 sezonunda 
kurulan Türkiye Basketbol Ligi’ne de giremeyerek 26 yıl boyunca alt 
kümelerde oynamıştı. Daçkalıların eski başarılı günlere dönme konusundaki 
hayali 1991-92 sezonunda gerçeğe dönüştü ve 7 Mart 1992 tarihinde 
Antalya’da düzenlenen play-off karşılaşmaları sonucunda 2. Lig’i ikinci 
sırada tamamlayan Darüşşafaka, artık uzun seneler mücadele edeceği 1. 
Lig’e yükseldi. Bu başarıyı kazanan takımdaki oyuncuların ikisi hariç tamamı 
altyapıdan yetişen sporculardı. Darüşşafaka, maddi imkânsızlıkların bu 
şekilde üstesinden gelmeyi başarmış ve saygı uyandıran bir takım yaratmıştı.

Kömür madeninde 
korkunç kaza

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki 
kömür madeninde 3 Mart 1992 
günü gerçekleşen patlamada 
263 madenci hayatını kaybetti. 
Darüşşafaka, bu olaydan sonra 
babasız kalan çocuklara bir kez 
daha yardım elini uzattı.
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Darüşşafaka Lİsesİ 
Maslak’a taşınıyor

1994
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D arüşşafaka Lisesi, 1980’li yılların 
sonlarından itibaren hazırlıklarla 
geçen uzun bir dönemin ardından 
1994 yılında, 121 senedir kullan-

dığı Fatih’teki binasını bırakarak Maslak’taki 
yeni yerleşkesine taşındı. Eğitimde yeni bir 
vizyon ve yeni hedeflerle iç içe geçecek olan 
bu değişiklik, Darüşşafaka için gerçek bir dö-
nüm noktasıydı. Ancak tüm olumlu yönlerine 
karşın bu geçiş tümüyle sancısız olmayacak, 
ayrıca Fatih’teki anılarla yüklü eski binanın 
kaderine terk edilmesi birçok Darüşşafaka-
lı için duygusal bir kırılmayı da beraberinde 
getirecekti.

Darüşşafaka’nın yepyeni imkânlara sahip mo-
dern ve geniş bir yerleşkeye taşınması düşün-
cesini olanaklı kılan şey, hiç kuşkusuz okulun 
bütçesinde sağlanan iyileşmeydi. Uzun süre-
dir gelirlerini epey artırmış olan Darüşşafaka 
Cemiyeti, 1991 sonu itibarıyla giderlerini ge-
lirlerin yüzde 37’sine kadar indirmeyi başar-

mıştı.1 Büyük bir bütçe fazlası anlamına gelen 
bu durum, artık ihtiyaçlara cevap veremeyen 
Fatih’teki binanın yerine, Maslak’ta yeni bir 
yerleşkenin inşa edilmesi için ihtiyaç duyulan 
kaynağın yaratılmasını sağlamıştı.

Öte yandan bu göreceli bolluğa rağmen yeni 
yerleşkenin inşası, kaçınılmaz bir şekilde mev-
cut harcamalarda bazı kısıtlamalar yapılmasını 
gerektirmişti. Bu durum, özellikle öğrencilerin 
günlük yaşamında kendini açıkça hissettiriyor-
du. Örneğin, haftada bir verilen sinema harç-
lıkları kaldırılmış, yemeklerin kalitesi düşmüş, 
öğrenciler tarafından “kara şimşek” olarak 
adlandırılan ve pek de sevilmeyen yeşil mer-
cimek-bulgur-turşu üçlüsü haftada üç çıkma-
ya başlamıştı.2 Ne var ki bu gibi fedakârlıklar, 
çok daha iyi şartlara kavuşma beklentisi için-
deki öğrencileri fazla rahatsız etmiyordu. Tüm 
Darüşşafakalılar, heyecan verici buldukları 
yeni yerleşkeyi –işin içine biraz da hayal gücü-
nü katarak– iple çekmeye başlamışlardı.
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Yeni yerleşkeye geçiş için en kritik konu, ön-
celikle Balabandere mevkiindeki arazinin satın 
alınmasıydı. Konu, 1984 yılında Darüşşafaka’yı 
ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’e de açılmıştı. Gerek Kenan Evren’in 
gerekse dönemin Milli Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk’ün yakın ilgi ve desteği sayesinde, 
Hazine’ye ait olup Milli Savunma Bakanlığı’na 
tahsis edilmiş olan arazinin 1988 yılında Da-
rüşşafaka Cemiyeti’ne devri sağlandı.

Arazi konusunun netleştirilmesinin ardından, 
proje için bir yarışma açıldı ve yarışmayı Yük-
sek Mimar Dr. Fatih Gorbon’un projesi kazan-
dı. Darüşşafaka Maslak Yerleşkesi’nin temeli 17 
Temmuz 1992 tarihinde dönemin Başbakanı 
Süleyman Demirel tarafından atıldı. Yerleş-
kenin inşası 1994 yılında tamamlandı ve 20 
Ekim 1994 günü, Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in de katıldığı bir törenle hizmete 
girdi. Demirel, törende yaptığı konuşmada 
gençlere, "15 milyon çocuğumuz okula gidiyor. 

Bu onur vericidir. Bu genç nüfus ülkemizin 
geleceğidir. Bu ülkenin geleceği sizden ödünç 
alınmıştır. Çok iyi şeyler yaptık. Hep daha iyiyi 
yapmak için gayret ettik. Yapamadıklarımız da 
var. Bunları da sizinle paylaşacağız," şeklinde 
sesleniyordu. Yeni kampüsün yapımına mad-
di destek sağlayan Ayhan Şahenk, Şarık Tara 
ve Nejat Eczacıbaşı gibi iş insanlarına ve The 
Marmara Oteli, Nurol Holding, Tekfen ve Türk 
Petrol gibi firmalara da teşekkür eden Cum-
hurbaşkanı Demirel, aynı gün Yakacık’ta yaptı-
rılan Darüşşafaka Rezidans’ın da temelini attı.3 

Yeni bir kampüs, yeni imkânlar

Yüzyılı aşkın bir süredir çağına ayak uydurarak 
kendini sürekli yenilemeyi başaran Darüşşafa-
ka, yeni yerleşkesi ile yepyeni eğitim-öğretim 
imkânlarına kavuşmuştu. 87 bin metrekarelik 
bir alana yayılan yerleşke 1.200 kız-erkek yatılı 
öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeydi. 
Eğitim blokunda toplam 42 derslik, 3 sınav sa-

Yeni bir yerleşkeye doğru

Fatih’te yoğun bir iskân 
bölgesine sıkışmış olan 
Darüşşafaka’nın büyüyüp 
gelişmesine olanak veren 
Maslak yerleşkesinin temeli 
1992 yılında dönemin 
Başbakanı Süleyman Demirel 
tarafından atıldı.
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Demirel Darüşşafaka’da

Her dönemde kesinlikle 
siyasetin ve siyasi etkilerin 
dışında kalmaya özen gösteren 
Darüşşafaka, diğer taraftan 
devlet yönetimi ile her zaman 
iyi ilişkilerini muhafaza etti. 
1992 yılında Darüşşafaka’nın 
Maslak yerleşkesinin temelini 
başbakan olarak atan 
Süleyman Demirel, 1994’te 
bu kez cumhurbaşkanı 
olarak yerleşkenin açılışını 
gerçekleştirdi.
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Her şey başarı ve 
üretkenlik için

1994 yılında hizmete giren 
Darüşşafaka Maslak Yerleşkesi, 
seçkin bir eğitim için 
öğrencilere geniş akademik 
olanakların yanı sıra sosyal ve 
kültürel içerikli farklı yaşam 
alanları sunuyordu.

lonu, 9 dil dersliği, 6 bilgisayar laboratuvarı, 11 
fen laboratuvarı, 13 eğitsel kol odası, bağımsız 
müzik ve resim derslikleri ile kütüphane bu-
lunuyordu. Kız ve erkek öğrenci evlerinde, öğ-
rencilerin 6’lı gruplar halinde kalabilecekleri 
yatak bölümleri, her katta 30’ar kişilik gruplar 
halinde çalışabilecekleri etüt odaları ve toplam 
9 adet lokal mevcuttu. Yerleşke bu birimler 
dışında yemekhane, öğrenci lokalleri, kantin, 
revir ve geniş spor olanakları içeriyordu. Yer-
leşkedeki spor imkânları 1995 yılında ulusal 
ve uluslararası basketbol müsabakası yönet-
meliklerine uygun, 3.500 kişilik Ayhan Şahenk 
Spor Salonu’nun ve 2001 ylında tam ve yarı 
olimpik yüzme havuzlarından tenis kortlarına, 
basketbol sahalarından aerobik salonlarına ka-
dar çok geniş spor olanakları sunan yeni spor 
kompleksinin devreye girmesiyle daha da ar-
tacak, Darüşşafaka bu anlamda Türkiye’nin en 
ileri okullarından biri haline gelecekti.

“Darüşşafaka için ağlıyorum”

Maslak yerleşkesi, öğrencilerin ve okulda veri-
len eğitimin ihtiyaçları açısından Fatih’e göre 
çok daha elverişli şartlara sahip olsa da, bu ta-
şınma 100 yılı aşkın bir süredir okulla özdeş-
leşen bir binanın terk edilmesi, dolayısıyla da 
öğrenciler ve mezunlar için hatıralarla dolu bir 
“bellek mekânına” veda anlamına geldiğinden, 
duygusal bir zorluğu da içinde barındırıyordu. 
Ziraat Bankası’na satılan binanın yeni dönem-
de de eğitim amaçlı olarak kullanılmasının 
öngörülmesine karşın binanın uzun yıllar bo-
yunca kaderine terk edilecek olması, pek çok 
Darüşşafakalı için bu duygusal çatlağı daha da 
derinleştirecekti. Okulun eski mezunlarından 
Hamit Ketenci, İsmail Hayri Cem ile yaptığı 
söyleşide, bu durumun Darüşşafakalılar üze-
rinde yarattığı duygusal etkiyi şu sözlerle dile 
getiriyordu: 
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Mükremin Altuntaş (DŞ’1993)

Yeni okul, mutlaka ki içinde bulunduğumuz okuldan daha iyi olacak diye 
düşünüyorduk. Hatta öyle efsaneler çıkıyordu: “Yeni okulda aynı Uzay Yolu’ndaki 
gibi kapıya yaklaştığınızda kapı kendiliğinden açılıyormuş... Koltuklar varmış, 
sen kalkınca sıra içine giriyormuş... Herkesin ayrı duşu varmış…” Bunları 
konuşuyorduk, çünkü biz o güne kadar, 250 yatılı öğrenci varsa 250 kişi bir 
duşta yıkanmıştık. “Yeni okulda elini uzatıyormuşsun, musluktan su geliyormuş, 
çekiyormuşsun duruyormuş.” “Hadi oğlum ya, öyle şey olur mu?” “Vallahi 
öyleymiş!”

Benim ecdadımın kurduğu o müesseseyi Kâbe 
diye kabul ediyorum. Orayı gidip gördüğüm 
zaman, hacca gitmiş kadar mutlu oluyorum. 
Bir gün Necati ile gitmiştik, kapıdan içeriye 
giremedik. Ziraat Bankası orayı işgal etmiş, 
arabalarını koymuşlar; içeride köpekler var, 
gezemedim Darüşşafakamızı. Pencerelerinden 
güvercinler girip çıkıyor, bina harap olmuş, yı-
kılıyor. Darüşşafaka için ağlıyorum. Hep söyle-
rim: Alman, İtalyan, Amerikan Liseleri yerinde 
duruyorken gittiler, Darüşşafaka’yı oradan çı-

Yeni bir başlangıç

Eski ve artık beklentilere 
cevap veremeyen bir yapıdan 
tümüyle modern bir tesise 
geçmek parlak bir dönemin 
kapısını aralasa da, okulla 
özdeşleşmiş asırlık bir 
binayı terk etmek birçok 
Darüşşafakalının içinde bir sızı 
olarak kaldı.

NOTLAR
1 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 57. 
2 Mükremin Altuntaş ile 5 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen 

görüşme.
3 İlhan Yılmaz, “Darüşşafaka 94”, Milliyet, 21 Ekim 1994.
4 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar - Darüşşafakalıların 

Anıları (1873-1950), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010, s. 311.

kardılar. Darüşşafaka, Fatih’teki aynı yerinde 
yine eğitimin bir parçası olarak kalmalıydı. Bu 
konudaki hissiyatımı anlatabilmem mümkün 
değil. İstiyorum ki benliğimize sahip çıkalım, 
vurduğumuz yerden ses getirelim.4
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1994 yılında Maslak’taki yeni yerleşkesine ta-
şınan Darüşşafaka Lisesi, ertesi yıl da bazı 
önemli yapısal değişimleri hayata geçirdi. Bu 
değişimi gündeme getiren şey, Darüşşafaka 
mezunlarının üniversiteye giriş oranında ya-
şanan göreceli düşüştü. Eğitim sisteminde bir 
reform sürecinin gerekliliği bir süredir kendini 
hissettiriyordu.

Bu yöndeki çalışmalar 1992 yılında başlatılmış, 
Darüşşafaka’daki eğitim öğretim düzeyinin ge-
liştirilmesi için neler yapılabileceği ilk kez bir 
panelde tartışılmıştı. 1994 yılında ise ayrıntı-
lı bir çalışmanın ardından, eski öğretmen ve 
müdürlerden Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in yanı 
sıra Prof. Dr. Barlas Tolan ve Doç. Dr. Pervin 
Olgun tarafından bir rapor hazırlanmıştı. Söz 
konusu rapor, 1995 yılının Ocak ayında düzen-
lenen “21. Yüzyıla Doğru Darüşşafaka” başlıklı 
forumda tartışmaya açıldı. 20-21 Ocak tarihle-
rinde İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen 
etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Necdet Seçkinöz de katıldı.1

21. Yüzyıla Doğru 
Darüşşafaka

Yoğun tartışmalara sahne olan ve camia üye-
lerinin çeşitli öneriler getirdiği forumda mu-
tabık kalınan ortak görüş, Darüşşafaka’nın 
“yabancı dilde eğitim yapan Anadolu Lisesi” 
statüsüne geçmesi oldu. Böylece Darüşşafa-
ka, 30 yılın ardından yeni bir statü değişikliği 
gerçekleştirdi ve “Darüşşafaka Anadolu Lisesi” 
haline geldi. 

“Darüşşafaka gibi müesseselerin 
özgünlüğü…”

Darüşşafaka’nın sorunlarının, çözüm öneri-
lerinin ve muhtemel yeni açılımların ayrıntılı 
olarak tartışıldığı forumun katılımcıları ara-
sında yer alan Prof. Dr. Barlas Tolan, yaptığı 
sunumda hazır reçetelerden uzak durulma-
sının ve Darüşşafaka’nın kendi özgün değer-
lerinin gözetilmesi gerektiğinin ısrarla altını 
çiziyordu. Tolan, forumun sebeplerinden biri 
olan üniversiteye giriş oranlarındaki düşüşün 
de kendi başına bir kriter olarak görülmemesi 
gerektiğini savunuyordu: 

1995
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Zekeriya Yıldırım (DŞ’1962)
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski Başkanı, YDK Eski Başkanı

Bu toplantıların yapıldığı sırada ben Yönetim Kurulu üyesiydim. Darüşşafaka’ya 
öğrenci alımında aday tabanını genişletme arzusu vardı hep. Darüşşafaka’da iki 
karşı görüş hep tartışma konusu olmuştur. Bir yanda, “Biz babasını kaybetmiş, 
yoksul çocukları alıp okutuyoruz. Ona sahip çıkmamız bile bir sosyal fayda 
sağlıyor. Başarıya fazla odaklanmaya gerek yok,” diyen görüş. Öbür tarafta da, 
“Darüşşafaka, geçmişine de baktığınız zaman hep başarılı öğrenciler yetiştirdi, 
liderler kazandırdı topluma. Bu çizgimizi korumak zorundayız,” diyen görüş. Bu 
tartışma Darüşşafaka’da her zaman olmuştur. O konferansta da, “Darüşşafaka’yı 
çok programlı lise yapabilir miyiz, akademik olarak öne çıkan çocukların yanında 
akademik başarısı düşük olsa da, farklı yetenekleri olan çocukları bir arada 
okutabilir miyiz?” şeklinde bir arayış vardı. Biz yönetimi 2007 yılında devralıncaya 
kadar da o sorgulama hep devam etti. 

Yine o toplantıda altı çizilen bir konu kurumsallaşma ihtiyacı, üzerinde durulan bir 
başka konu ise Darüşşafaka’nın tanıtımı idi. Darüşşafaka’da, halkla ilişkilerin zayıf 
olduğu ve bunun güçlendirilmesi gerektiğine ait eski raporlar bulmuştum, solmuş 
vaziyette. Bunların hepsi de Darüşşafaka’nın sıkça konuşulan, ama kalıcı çözüm 
getirilemeyen konular arasında yer alıyordu.

Hazır eğitim öğretim modellerini alıp uygula-
mak yanlış olur. Model, hele Darüşşafaka söz 
konusuysa, deneme sınama yoluyla bulunma-
lıdır. Toplumların yapısal farklılığının yanı sıra, 
Darüşşafaka gibi bazı müesseselerin özgünlü-
ğü doğal olarak eğitim sistemlerinin de farklı-
lığı sonucunu beraberinde getirir. Bu durumda 
herhangi bir modeli empoze etmek yerine, de-
ğişik modellerin sınanmış belirli yönlerini alıp 
kendi toplumumuzla, müessesemizle bağdaştı-
rarak, yeni ve geliştirilmeye elverişli esnek bir 
model kurulması daha verimli olur. Zira eğitim, 
bir bireyin ve toplumun kendini aşmasına yöne-
lik olarak tüm bir yaşam içindir, yaşamın tüm 
alanları içindir.

İkinci bir hata da şu: Ortaöğretimin başarısını, 
üniversiteye giriş sınavlarındaki başarıyla ölç-
mek doğru değildir. Çocuğun matematik ve fen 
bilimlerindeki yeteneklerini dahi nasıl ve ne ka-
dar ölçtüğü meçhul olan bu sistem içerisinde, 
en az o kadar önemli olan diğer yeteneklerini 
(sosyal yetenek, çevre ile ilişkiler, güzel sanat-
lardaki yetenek, vb.) ne ölçüde ölçebildiği tar-
tışma konusudur. Dolayısıyla kesinlikle, belirli 
bir ortaöğretim sisteminin ne ölçüde başarılı 
olduğu, ÖSYM başarı düzeyine bakılarak ölçü-
lemez.2

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Paneli”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1995.
2 Darüşşafaka Cemiyeti, Yirmi Birinci Yüzyıla Doğru 

Darüşşafaka: Panel Toplantısı ve Forum, 1995, s. 57.
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1950’li ve 1960’lı yıllarda yolu Darüşşafaka’dan 
geçmiş herkesin hayatında unutulmaz bir yeri olan 
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, 1926 yılında Samsun’da 
doğdu. Kabataş Lisesi’nden sonra İTÜ’ye devam etti. 
Ardından ABD’ye giderek mimarlık öğrenimini 1950 
yılında orada tamamladı. 

Türkiye’ye geri döndükten sonra demokrasiye geçiş 
(DP) döneminin eğitim, felsefe ve yabancılaşma 
sorunlarıyla ilgilendi. 1955 yılında bir yandan 
mimarlık yaparken bir yandan da Darüşşafaka’da 
matematik dersleri vermeye başladı. 1963-1964 ders 
yılında Darüşşafaka Lisesi’nin müdürlüğünü üstlendi. 
Ardından Hacettepe Üniversitesi’nde İnsanbilim 
Bölümü’nü kuran Bozkurt Güvenç, insan, kültür, 
eğitim ve değişim sorunlarına odaklanan çok sayıda 
kitap yayımladı. 

1974 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarı, 1993-
2000 yılları arasında da Cumhurbaşkanı Danışmanı 
olarak görev yapan Güvenç, 1997 yılında Türkiye 
Bilimler Akademisi’ne şeref üyesi seçildi. Güvenç, 
“Darüşşafaka Eğitim Öğrenim Düzeyini Geliştirme 
Projesi” kapsamında 1994 yılında hazırlanan raporun 
yazarları arasında yer aldı.

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’i, onun öğrencisi olma 
şansını yakalamış, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Eski Üyesi Fırat Tekin (DŞ’64) şöyle anlatıyor:

2018 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Bozkurt 
Güvenç, 21 yıllık eğitim hayatımda beni en çok 
etkileyen öğretmen ve akademisyenlerden biridir. 
Matematik öğretmeni olarak göreve başladığında 
kendisinin ABD’de eğitim gördüğünü ve mimar 

olduğunu öğrendik. İlk dersten itibaren net anlatımı, 
düzgün yazısı ve çizimleriyle çok sayıda renkli tebeşir 
kullanması dikkatimizi çekmişti. 
Hiç unutamadığım bir konu ise, bize çözmemiz için 
verdiği bir problemdi: Bir açıyı sadece pergel ve 
cetvel kullanarak üçe bölmek. Çok uğraşmıştık ama 
çözemedik. Bunu kendisine söylediğimizde, henüz 
dünyada da bunun çözümünün bulunamadığını 
söylemişti. O yıl bana matematiği çok sevdirmişti. 
1963-1964 ders yılında okulumuza yeni atanan 
müdürün Bozkurt Hocamız olduğunu öğrendik.

Lise son sınıftaydık ve fen derslerinden biri de 
astronomiydi. Bu derse de Bozkurt Bey gelmeye 
başladı. O yıl Darüşşafaka’da Astronomi Kulübü 
kuruldu ve başkanlığına da ben seçildim. Astronomi ve 
bilimkurguya olan ilgim, o yıl başladı. 

Bozkurt Güvenç, 1995 yılında yapılan “21. Yüzyıla 
Doğru Darüşşafaka’ adlı panelde hem konuşmacı hem 
de moderatör olarak yer aldı. 2009 yılı okulumuzun 
açılış töreninde ilk dersi verdi.

92 yıllık yaşamında geriye bıraktıkları bize, bir bilim 
insanı ve bir aydın için örnek teşkil ediyor. Antropoloji 
(insanbilim) dalında verdiği özgün eserler ile bilim 
hayatımıza çok önemli katkılar sunmuştur.

Matematiği sevdiren hoca

PROF. DR. BOZKURT GÜVENÇ



210 211210 211

Bürokrasinin piri, Darüşşafakalı 

NECDET SEÇKINÖZ

1927 yılında İstanbul’da doğan Necdet Seçkinöz, 
Darüşşafaka’nın ardından girdiği İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nden 1952’de mezun oldu. DSİ Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmaya başlayan 
Seçkinöz, 1957’de sulama projeleri alanında staj 
yapmak üzere ABD’ye gönderildi. Necdet Seçkinöz, 
ABD’deki stajını tamamladıktan sonra Proje ve 
İnşaat Dairesi’nde Tatbikat Fen Heyeti Müdürlüğü’ne 
atandı. Bu tarihten itibaren özel sektörde ve devletin 
çeşitli kademelerinde görev alan Seçkinöz, 1975’te 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı oldu. 
1977’de Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığına getirilen 
Seçkinöz, 1979’da bir kez daha Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı oldu.

Bürokrasinin piri olarak tanınan ve 1981 yılında 
emekli olan Seçkinöz, Süleyman Demirel’in 
başbakanlığı döneminde 1993’te Başbakanlık 
Müsteşarı oldu; Demirel’in Köşk’e çıkmasıyla da 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne atandı. 
Hayırsever kişiliğiyle tanınan ve Ankara’da bir 
ilköğretim okulu yaptıran Seçkinöz, 7 Şubat 2004 
tarihinde, son iki yılını geçirdiği Darüşşafaka Maltepe 
Özel Bakım Ünitesi’nde hayata veda etti.

Mine Seçkinöz, eşi Necdet Seçkinöz’ün 
Darüşşafaka’ya olan sevgisini ve şefkat yuvasının 
onun hayatı üzerindeki etkilerini şu sözlerle dile 
getiriyordu:

Çocukken uykuyu çok sevdiğini ve her sabah 
hocalarının onu uyandırdığını, okuldaki arkadaşlıkların 
çok sağlam olduğunu söylerdi. Hakikaten de son 
günlerine kadar Darüşşafakalı arkadaşlarıyla 
görüşmeyi sürdürdü. Necdet’in karakterini 
Darüşşafaka’dan aldığını düşünüyorum. Bu kadar 
disiplinli, arkadaşsever, yardımsever ve dürüst 
olmasını Darüşşafaka’nın eğitim sistemine bağlıyorum. 
Her zaman, “Darüşşafaka’da dürüst olmayanlar 
hayatını idame ettiremez,” derdi.
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Çok yönlü bir tesis

Darüşşafaka Basketbol 
Takımı’nın 1995’ten bu yana 
maç ve antrenmanlarını 
yaptığı Ayhan Şahenk Spor 
Salonu, tüm imkânlarıyla 
Darüşşafaka öğrencilerine 
de hizmet veriyor. Salonda 
uluslararası standartlarda 
sportif faaliyetlerin yanı sıra 
sanat ve kültür etkinlikleri de 
gerçekleştiriliyor.

1995 yılında, Darüşşafaka’daki eğitim sistemine dair önemli gelişmelerin 
yanı sıra, yerleşke içinde, ulusal ve uluslararası basketbol müsabakası 
yönetmeliklerine uygun, büyük bir spor salonunun açılışı yapıldı. 3.500 kişilik 
bu modern spor salonuna, tesisi inşa ederek Darüşşafaka’ya bağışlayan 
işadamı Ayhan Şahenk’in adı verildi. 10 Eylül 1995 günü yapılan açılış 
vesilesiye Darüşşafaka ve Fenerbahçe Basketbol Takımları da salonda özel 
bir maç yaptı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu, o günden sonra Darüşşafaka Spor Kulübü’nün 
yanı sıra bir dönem boyunca, ligin önemli ekiplerinden Efes Pilsen ve 
Galatasaray’ın maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu
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Maslak yerleşkesine geçtikten 
sonra “21. Yüzyıl” vizyonuyla 
yeni bir atılım dönemine giren 
Darüşşafaka’nın yeni yönelim-

lerini hayata geçirmekte karşılaştığı en büyük 
zorluk, okula başvuru sayısının arzu edilen dü-
zeyde olmamasıydı. Bu durum, okulun başarı 
oranlarının da görece düşük kalmasına yol açı-
yordu. Dönemin okul müdürü Recep Demirel’e 
göre Darüşşafaka’ya başvuran öğrenci sayısının 
azlığı, büyük ölçüde okulun kamuoyunda sahip 
olduğu yanlış algıyla ilgiliydi. Demirel, toplu-
mun Darüşşafaka’yı Darülaceze’nin bir muadili 
yahut bir yetimhane olarak gördüğünü, birçok 
ebeveynin bu sebeple çocuğunu Darüşşafaka’ya 
göndermek istemediğini söylüyordu. Demirel, 
“Oysa buraya giren hayatını kurtarıyor. Öğrenci-
ler beş kuruş masraf yapmadan mezun oldukları 
gibi, kendilerine iş imkânı da sağlanıyor. Hatta 
üniversiteye hazırlanmaları için özel dersanelere 
gönderiliyor,” diyordu. Başvuruda bulunan yak-
laşık 500 öğrenciden üçte ikisini aldıklarını söy-
leyen Demirel, başvuru sayısının azlığının başarı 
oranlarını olumsuz etkilediğini vurguluyordu. 

Yönetİm 
Darüşşafaka’ya 
öğrencİ arıyor

Öğrenci sayısını artırmak için gösterilen çaba-
lar ise her zaman arzu edilen sonucu vermiyor-
du. Örneğin Darüşşafaka 1997 yılında kapıları-
nı şehit asker çocuklarına açtığında, okula bu 
yoldan başvuran öğrenci sayısının sadece 6 ile 
sınırlı kalması hem şaşkınlık hem de üzüntüye 
yol açmıştı. Her fırsatta okulun eğitim kalite-
sinin Türkiye ortalamasının çok üstünde ol-
duğunu vurgulayan yönetim, Darüşşafaka’nın 
yabancı dilde eğitim vermesine ve 11 öğrenciye 
bir öğretmen düşmesine rağmen 1.200 kişilik 
kapasitenin ancak 756 kişilik kısmının, yani 
yarıdan biraz fazlasının kullanılabildiğine dik-
kat çekiyordu. 

Söz konusu tarihte Darüşşafaka mezunları-
nın üniversiteye giriş sınavındaki başarı or-
talaması yüzde 72 idi. Bu görece yüksek oran 
Darüşşafaka’nın cazibesini artıran bir unsur 
olmakla birlikte, bu oranı daha da yükseltmek 
için başvuru sayısının artması gerekiyordu. 
Yeni dönemde okul yönetiminin en önemli 
önceliklerinden biri, bu kısırdöngüyü kırmak 
olacaktı.

1996
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D arüşşafaka Cemiyeti tarafından ku-
rulacak olan, bağış sistemiyle çalı-
şan “Darüşşafaka Rezidansları”nın 
ilki 1997 yılında Yakacık’ta kurul-

du. Yakacık’taki site, hayatının bir döneminde 
Darüşşafaka’ya bağışta bulunmuş yaşlılara yö-
nelik bir huzurevi işlevi görüyordu. 

Yakacık’taki tesis, burada kalmak isteyen yeni 
bağışçıları Darüşşafaka’ya kayda değer dü-
zeyde bağış yapmaya yönlendirdiğinden, bir 
yönüyle Darüşşafaka Cemiyeti’ne yeni mali 
kaynaklar yaratmayı amaçlıyordu. Ama aynı 
zamanda bu tesis, eski bağışçılara vefa bor-
cunun ödenmesi anlamına geliyordu. Çünkü 
Cemiyet yönetimi, varlıklarını Darüşşafaka’ya 
devretmiş bu kişilerin yaşlılık dönemlerinde 
yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyor-
du. Tesis, bir huzurevinin fonksiyonlarına sa-
hipti. Ancak “huzurevi” kelimesinin toplumda 
yaptığı olumsuz çağrışımlar nedeniyle bunun 
yerine “bağışçılar sitesi” adının kullanılması 

Yakacık tesİslerİ 
hİzmete gİrİyor

tercih edilmişti. Burada kalacak olan bağışçılar 
ise “rezidans” adını tercih edince, nihai olarak 
bu isimde karar kılınacaktı.1

“Yakacık Rezidans”ın üzerine inşa edildiği 
5.861 metrekarelik arsanın kendisi de, Zeynep 
Oyvar’ın Cemiyet’e yaptığı bağış yoluyla inti-
kal etmişti. Üç bölüm olarak planlanan tesis, 
bireysel odaların yanı sıra oyun salonu, hobi 
odası, terapi amaçlı yüzme havuzu, kondisyon 
ünitesi, konferans ve sinema salonu, restoran, 
kuaför ve market gibi, modern bir yaşam alanı-
nın gerektirdiği hemen her fonksiyona sahipti. 
Öte yandan bağışçıların ikamet ettiği odalar da 
kendi içinde tasnif edilmişti. Toplam 75 odadan 
45’i, kendilerine yeterli üçüncü kuşak insanlara 
ayrılmıştı. Tek yataklı 15 oda yardıma muhtaç 
kişiler için, çift yataklı 15 oda ise özel bakımı 
gerektiren misafirler için ayrılmıştı. Bina ayrıca 
bahçesi, teras ve balkonları, yürüme yolları ve 
“çınar altı oturma üniteleri” ile, huzur dolu bir 
yaşam için geniş olanaklar sunuyordu.2

1997
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Aslında Yakacık Rezidans’ın inşasına yönelik 
hazırlıklara oldukça erken bir tarihte, 1991 yı-
lında başlanmıştı. Ne var ki tesisin temeli 1994 
yılında atılabilmiş ve hizmete girmesi 1997 yı-
lının bahar aylarını bulmuştu. 10 Mart günü 
gerçekleşen açılışın onur konuğu, Cumhurbaş-
kanı Süleyman Demirel’di. Yaptığı konuşma-
da Darüşşafaka’nın tarihi boyunca gösterdiği 
başarıları öven Cumhurbaşkanı Demirel, tesisi 
de büyük bir beğeniyle gezerek kalan yaşlılarla 
sohbet etti.

Yakacık Rezidans’a gelen ilgi, Cemiyet’i ye-
nileri için cesaretlendirmişti. Nitekim Urla 
Rezidansı’nın yapımı için 2001 yılında SEV 
Vakfı ile anlaşma imzalandı. Aynı yıl inşasına 
başlanan Maltepe Rezidans ve Maltepe Özel 
Bakım Tesisi de 2002 yılında hizmete girdi. 
2004 yılında açılışı yapılan Maltepe Fizik Teda-
vi ve Rehabilitasyon Merkezi ise hem rezidans 
bağışçılarına hem de dışarıdan yararlanmak 
isteyenlere hizmet veriyordu. 2006 yılında ise 
Şenesenevler Rezidans da zincire katıldı.

İkinci bahar için yeni ve 
güvenli bir yuva

Darüşşafaka bağışçılarının 
ileri yaşlarını mutlu, güvenli, 
sağlıklı ve konforlu bir ortamda 
geçirmelerini sağlamak 
amacıyla 1977 yılında açılan 
Yakacık Rezidansı’nı Urla, 
Maltepe ve Şenesenevler 
Rezidansları izledi.

YAKACIK REZİDANS URLA REZİDANS MALTEPE REZİDANS ŞENESENEVLER REZİDANS
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“Bir yurt, bir hastane, kışla ya da otel değil…”

Yakacık Rezidans’ın ilk hazırlıklarına başladı-
ğında proje, Avusturyalı ünlü bir mimar olan 
Rainer Pirker’e emanet edildi. Pirker, 1991 yı-
lında basına proje hakkında bilgi verirken hem 
tesisin mimari ayrıntılarını ortaya koyuyor 
hem de tesisin göreceği işleve dikkat çekerek 
her ayrıntının psikolojik boyutunun altını 
çiziyordu:

En önemli faktör olarak, burada yaşayacakların 
psikolojik nitelikleri göz önüne alındı. Böyle ol-
malıdır, çünkü bir yurt, bir hastane, kışla ya da 
bir otel değil, yaşlı insanlar için bir ikametgâh 
bahis konusudur. Bu görüşle geliştirilen plan-
da meskenler bir bina içinde sıralanmadı; özel 
konutlar, yarı özel yarı ortak kullanma alan-
larıyla bir kent yapısının bir bina içinde oluş-

Çetin Berkmen (DŞ’1953)
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Huzurevinin yapımı devam ettiği sırada Amerika’ya gitmiştim. “Burada huzurevi 
yok mudur?” dedim, “Var!” dediler. Gidip görünce, buraya telefon açıp yer 
döşemelerini, duvar süslerini vs. durdurmalarını istedim. Amerika’dan döndükten 
sonra Almanya’ya da gittim, orada da inceledim. Fransa ve Finlandiya’da hem 
huzurevi hem de oditoryum için bazı yerler gezdik. Oralarda gördüklerimizle 
örneğin, “Yerler halı olsun, çünkü yaşlı bir insan yere düştüğü zaman en yumuşak 
malzeme halıdır,” dedik. Sonradan herkes, “Haklıymışsın!” dedi.

1997’den beri, dünyada olmayan bir sistem uyguluyoruz. Öncelikli olarak 
bağışçıları buluyoruz. Her şey bize ait, limitsiz sıhhi kontrol söz konusu. Bağışçı 
bir defaya mahsus para veriyor, ondan sonra her şey bize ait. Bunu niye yaptık? 
Mesela biz 100 birim istiyoruz, onun 1.000 birimi var. Eğer hizmetten memnun 
kalırsa, geri kalan 900 birimi de verebiliyor. Nitekim böyle de oldu. Darüşşafaka’nın 
rezidanslardan ne kadar bağış elde ettiğine bakarsanız, bunu görürsünüz.

Sıcak ve güvenli yuva: Yakacık Sitesi
Didem Ünsal, Milliyet, 20 Eylül 2000

1997 yılında hizmete giren Yakacık Sitesi, Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin dostlarına minnet borcunu ödemek için 
kurduğu bir huzurevi. Ama bildiğimiz ve her yerde 
görülebilecek olan huzurevlerinden çok farklı bir kimliği 
var. Yakacık Sitesi, “ikinci baharlarını” keyifle yaşamak 
isteyen bağışseverler için özel bir mekân.

24 saat hemşire ve doktor gözetiminde sağlık hizmeti 
verilen Yakacık Sitesi’nde, kişiye özel diyet yemekleri 
lüks bir restoranın keyifli atmosferine eşit bir ortamda 
sunuluyor. Sitede oyun odası, sinema salonu, kütüphane, 
hobi odası da var. Her gün temizlenen bir dairede, 
yaşlılık dönemine özgü bütün sorunlardan arınmış bir 
yaşam. Kısacası özel insanlar için, özel bir mekân...

Sıcak bir yuva düşüncesini, “güvenli konut” anlayışıyla 
birleştiren Yakacık Sitesi sakinleri için belki de en büyük 
lüks, her an doktor ve hemşire gözetiminde olmak. 
Ayrıca, tesisten geçişi bulunan hastane kısmında, 24 
saat bakıma muhtaç hastalar ile zihinsel özürlülere de 
aynı özenli hizmet sunuluyor. Sitedeki daireler, yatak 
odası, salon, açık mutfak, banyo ve giyinme odalarından 
oluşuyor.

Amerikan ve İngiliz malı mobilyalar ve bunlarla aynı 
renklerle dekore edilen daireler, konfor ve estetik 
açıdan dünya standartlarında “kişiye özel evler” olarak 
tasarlanmış.
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masını sağlayacak şekilde yerleştirildi. Binaya 
girildiğinde bir sokağı andıran çıkmalı, cumba-
lı, köprülü, merdivenli bir mekânla karşılaşılır. 
Bu mekân bizi ortak kullanılan bir hole götü-
rür. Burası, bir kent meydanı gibi, çevresinde 
yer alan işlevler ve oraya ulaşan “sokaklarıyla” 
yaşayan bir holdür… Kuş kafesleri, fıskiye sesle-
ri, nişlerin tavanından sızan ışıklar ve bitkiler, 
burada yaşayacaklara doğası zengin kentlerde 
geçmiş gençliklerini anımsatır, mutluluklarına 
katkıda bulunur.

Otel odaları, misafirlerin kısa süreler için kul-
landıkları mekânlardır. Oysa huzurevindeki 
oda, yaşlı insanın ikametgâhıdır. Bu nedenle 
en küçük birimlerde bile yatak ve oturma kı-
sımlarını ayırdık ve odaların geniş görünmesini 
sağladık. Her odada banyo, tuvalet ve küçük bir 
mutfak yer aldı.

Ahmet Baysal
İzzet Baysal Vakfı Kurucu-Yöneticisi / Yakacık Rezidans’ta kalan bağışçı

40 sene amcamın (İzzet Baysal) yanında beraber çalıştık, güzel kazandık. Amcam, 
özel teşebbüsün ilk girişimcisidir. Türkiye’de, kartelle buluşmuş ilk sanayicidir, 
devlete üniversite bağışlayan ilk müteşebbistir, bu vakıf sayesinde. Vakfını bir şehre 
adamıştır, çünkü ailenin devamı yok. Eşime, “Buraya bizim yaştakileri alıyorlarmış. 
Çok şükür varlığımız da var, en azından iki tane dairemiz, biraz da paramız var 
bankalarda. Biz şimdiden yerleşelim, bizim çoluğumuz çocuğumuz yok, bize 
bakacak kimse yok,” dedim. Bir de en iyi tarafı, bir hayır müessesesi olması. Ben 
şunu tavsiye ediyorum; elinizde bir varlık varsa, artık siz de yaşamınızın sonuna 
geldiyseniz, burada da iyi bakılıyorsunuz, vasiyetinizi hiç olmazsa Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne yapın. Burada güzel şeyler gördükçe ablam ve eşi de geldiler buraya. 
Şimdi dördümüz bir aile olarak yaşıyoruz burada. Onların da çocuğu yok. Ayrıca 
çocuğu olanlara da tavsiye ederim. Çünkü gençler, anne-babalarının yaşlılıklarında 
kendi hayatlarından fedakârlık ediyorlar mecburen, onlara bakmak için.

Binanın büyüklüğü, çeşitli ülkelerde yapılan 
psikolojik değerlendirmelerle saptanmış olan 
yüz kişilik kapasitenin ideal olduğu gerçeğine 
dayandırılarak sınırlandırıldı. Darüşşafaka’nın 
Yakacık Huzurevi için yapılmakta olan bu çalış-
manın, ideal bir huzurevi tipinin geliştirilmesi-
ne önemli bir katkıda bulunacağını umuyorum.3

NOTLAR
1 22 Aralık 2015 tarihinde Çetin Berkmen’le yapılan sözlü tarih 

görüşmesi.
2 Zafer Toprak, Darüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul: 1998, 

s. 71. 
3 Selçuk Erez, “Huzurevlerini Neden Önemsemeli?”, Cumhuri-

yet Dergi Eki, 3 Şubat 1991.
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Büyük Gölcük Depremİ 
ve Darüşşafaka 

1999
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Enkazın solduramadığı çiçekler
Milliyet, 27 Şubat 2000

Ürkek gözlerle bakıyorlar geleceğe. Her şeylerini olmasa bile çoğu şeylerini kaybetmişler depremde. 17 
Ağustos’tan bu yana bir yanları hep eksik, yüzlerindeki gülücükler soluvermiş ansızın. Özel Darüşşafaka 
İlköğretim Okulu ve Lisesi’nde okuyan 48 depremzede çocuk, şimdi acılara karşı mücadeleye girişmiş. 
Okul yönetimi tarafından seçilen çocukların hiçbirinin babası yok, bir kısmının da tüm ailesi enkaz 
altında hayatını kaybetmiş. Deprem neredeyse tüm umutlarını silip süpürmüş. Deprem sırasında 
İzmit’te olan 4. sınıf öğrencisi Neziha Durmuş 26 saat sonra, 6. sınıf öğrencisi ağabeyi Muzaffer ise 33 
saat sonra enkaz altından çıkarılmış. İki kardeş 40 gün sonra birbirine kavuşmuş, ancak anne, baba ve 
kardeşlerini kaybetmişler. Okula geldiği günlerde hiç konuşmayan Neziha, artık yalnızlığını paylaşıyor, 
kısa cümlelerle de olsa sorulan soruları yanıtlıyor. Neziha’yı enkazdan polisler çıkarmış. O şimdi polis 
olmak istiyor. “Tatildeydim,” diye anlatıyor 7. sınıfa giden 14 yaşındaki Merve Sarı deprem anını. Hem 
annesini hem babasını kaybetmiş. “Okula geldiğimden beri kendimi daha iyi hissediyorum ve öğretmen 
olmak istiyorum,” diyor. Babasını ve kız kardeşini Gölcük’te kaybeden Onur Akın ise hayata daha bir 
umutla sarılmış. Tüm kayıplara rağmen annesi yanında olduğu için mutlu.

Türkiye, 17 Ağustos 1999 günü ya-
kın tarihinin en büyük felaket-
lerinden birini yaşadı. Merkez 
üssü Gölcük olan ve Marmara 

bölgesinin tamamı ile Türkiye’nin batı ille-
rinin önemli bir bölümünde hissedilen 7,4 
büyüklüğündeki deprem, resmi rakamlara 
göre 17 binden fazla insanın ölümüne, 25 
bine yakın insanın yaralanmasına yol açtı. 
Depremde 600 bin dolayında insan evsiz 
kaldı. Türkiye bu elim olayın etkilerini uzun 
süre atlatamadı. 

Tarihinin farklı evrelerinde afet mağdurları-
na ve yetimlerine kapılarını açmış olan Da-
rüşşafaka, 17 Ağustos depremi sonrasında 
da bu geleneksel misyonunu tekrarlayarak, 

yaraların sarılmasına katkı sunmaya çalış-
tı. İlk olarak 28 Ağustos günü Darüşşafaka 
Cemiyeti tarafından, deprem felaketinde ba-
basını kaybeden 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencisi 
60 çocuğun, kontenjan dışı ve sınavsız ola-
rak Darüşşafaka İlköğretim Okulu’na kabul 
edileceği açıklandı. Ancak Cemiyet yöneti-
cilerinin bizzat deprem bölgesine giderek 
yaptıkları incelemelerde ihtiyacın çok daha 
büyük olduğu anlaşılınca, alınan bu kararın 
kapsamı genişletildi ve 11. sınıfa kadar tüm 
sınıflar için sınavsız olarak geniş bir konten-
jan ayrılması kararlaştırıldı. İhtiyaç sahibi 
öğrencilerin tespit edilebilmesi için bizzat 
Okul Müdürü Azmi Özkardeş ve Darüşşa-
faka öğretmenleri çadırkentlere giderek öğ-
renci aradı. 
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D arüşşafakalı iki öğrenci, 2000 yılı-
nın bahar aylarında geliştirdikleri 
bir projeyle hem Türkiye’de adla-
rını duyurdu hem de Türkiye’yi 

uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Razi-
ye Saygılı ve Orhan Orhan adlı öğrenciler, icat-
ları olan yapı malzemesiyle çeşitli ödüllerin 
sahibi oldu.

Proje, iki öğrencinin lise 2. sınıftayken fen 
dalında bir proje yapmak istemeleri ve 
Darüşşafaka’da kimya dersleri veren Itır Ay’ın 
kendilerini yönlendirmesiyle doğdu. Öğrenci-
lerin hem ucuz ve dayanıklı hem de çevreci bir 
inşaat malzemesi geliştirme düşüncelerinin ge-
risinde, daha önce İstanbul Teknik Üniversite-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhi Kafesçioğlu’nun 
geliştirdiği “Alker” adlı bir alçı-kerpiç karışımı 
vardı. Darüşşafakalı öğrenciler, Anadolu’da 
binlerce yıllık bir geçmişi olan kerpiçten ilham 
alan bu malzemeden yola çıkarak, Bandırma 
Borik Asit Fabrikası’nın atıkları ile yeni tipte 

MUCİT 
öğrencİler

bir “alker” geliştirdiler. “Yeşil tuğla” adıyla de 
anılan bu yapı malzemesi tuğladan sağlam, 
betondan sağlıklı, aynı zamanda da hesaplıydı. 
Proje, borik asit fabrikalarının atıklarını değer-
lendirme amacı güttüğü için çevreci bir nitelik 
de taşıyordu. Nitekim proje, 2000 yılının Mart 
ayında Antalya’da düzenlenen INEPO 8. Ulu-
sal Çevre Olimpiyatları’nda gümüş madalya 
kazanmıştı.

Antalya’da elde edilen bu başarı, Darüşşafakalı 
öğrencilere yeni bir gururun da kapısını açtı. 
Çevre Olimpiyatları jürisi, alker malzemesi-
nin o yıl mayıs ayında Detroit’te düzenlenecek 
olan Intel ISEF Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda 
Türkiye’yi temsil etmesine karar verdi. İki öğ-
renci ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği “Türkiye’nin 20 süper çocuğu” adlı 
organizasyona davet edildi. Projeleriyle TÜBİ-
TAK liselerarası proje yarışmasında üçüncülük 
kazanan iki Darüşşafakalı, “Genç Mucitler” ya-
rışmasında da dereceye girmeyi başardı.1

2000
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Raziye ve Orhan’ın en büyük dileği, bu buluş-
larına patent alarak inşaatlarda kullanılmasını 
yaygınlaştırmaktı. Her iki öğrenci de, iyi bir 
eğitim almalarını sağlayan Darüşşafaka’ya olan 
“vefa borçlarını” ancak bu şekilde ödeyebile-
ceklerini söylüyordu.

Çetin Berkmen Tesisleri

2001 yılının ilk günlerinde, Darüşşafaka’nın 
Maslak kampüsü içinde yer alan Ayhan Şahenk 
Spor Salonu’nun yan tarafındaki alanda yeni 
bir tesis daha hizmete girdi. 9 Ocak 2001 günü 
açılışı yapılan kompleks, tam ve yarı olimpik 
yüzme havuzlarından tenis kortlarına, basket-
bol sahalarından aerobik salonlarına kadar çok 
geniş spor olanakları sunuyordu. Tesislere ilk 
başta Darüşşafaka Cemiyeti Genel Kurulu’nun 
kararıyla Cemiyet başkanına atfen “Darüşşafa-
ka Çetin Berkmen Spor Tesisleri” adı verildiy-
se de, daha sonra sağlığında kimsenin adının 
bir tesise verilemeyeceği yönündeki bir başka 
Genel Kurul kararı nedeniyle “Çetin Berkmen” 
adı tesislerden kaldırıldı.

NOTLAR
1 Levent Cinemre, “Gençler, Zekiler, Mucitler”, Milliyet 2000, 26 

Nisan 2000.
2 Raziye Saygılı Ünlüsoy ile 5 Kasım 2015 tarihinde yapılan gö-

rüşme.

“Darüşşafaka, benim için büyük gurur kaynağı”
Raziye Saygılı Ünlüsoy

Henüz 17 yaşında bir öğrenciyken Alker projesiyle adını duyuran 
Kimyager Raziye Saygılı Ünlüsoy, projenin ve Darüşşafakalı olmanın 
kendisine kazandırdıklarını, bugün şu sözlerle dile getiriyor:

Vizyonum açıldı, dünyaya ve yapabileceklerime çok daha farklı bir 
açıyla bakmaya başladım. Küçük bir yerden gelip, Darüşşafaka gibi bir 
kurumun olanaklarıyla, hayal dahi edemeyeceğim yerlere geldim. Meslek 
seçimimde de bu proje elbette etkili oldu. Benim için Amerika’da yurt dışı 
deneyimi yaşamak çok önemliydi; o yaşta basında yer almak, okulumuzun 
adını duyurmak çok gurur vericiydi. Kendimi Darüşşafaka ailesinin bir 
ferdi olarak çok gururlu hissediyorum. İyi ki böyle bir okulda okuma fırsatı 
yakalamışım.2

Çevreci ve sürdürülebilir 
bir malzeme

İTÜ öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Ruhi Kafescioğlu’nun 
Anadolu’daki geleneksel yapı 
malzemesi olan kerpiçten 
yola çıkarak geliştirdiği Alker, 
çevreci ve sürdürülebilir 
yapısıyla bugün de akademik 
dünyada geniş ilgi görüyor. 
Darüşşafakalı Raziye Saygılı 
ve Orhan Orhan ise bu 
malzemeyi ek katkılarla daha 
da geliştirdiler.
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D arüşşafaka, 2003 yılının bahar ay-
larında bir kez daha değerli bir 
sosyal projeye ev sahipliği yaptı. 
23 Mart günü Darüşşafaka Ayhan 

Şahenk Spor Salonu’nda düzenlenen ve sunu-
culuğunu Gani Müjde’nin yaptığı “Her Şey Kü-
çükler İçin” etkinliği iki ayaktan oluşuyordu. 
İlk olarak, aralarında Rutkay Aziz’in kalemi, 
İzzet Keribar’ın bir fotoğrafı, Özcan Deniz’in 
kazağı ve Pınar Altuğ’un geceliğinin de olduğu 
bazı kişisel eşyalar müzayedeyle satışa çıkarıl-
dı. Müzayedenin ardından sanatçı Nil Karaib-
rahimgil tarafından bir konser verildi. Etkinli-
ğin davetlileri arasında Mustafa Sandal, Mithat 
Bereket, Füsun Önal ve Edip Akbayram gibi 
ünlüler de vardı.

Pek çok sanatçıın destek verdiği etkinlikte elde 
edilen gelir, İstanbul’daki üç okulda belirlenen 
150 yoksul öğrencinin Ayhan Şahenk Vakfı ara-
cılığıyla sağlık taramasından geçirilmesinde 
kullanıldı.1

Her Şey 
Küçükler İçİn

Bingöl depremzedeleri Darüşşafaka’da

“Her Şey Küçükler İçin” etkinliğinden kısa bir 
süre sonra Türkiye, bir deprem acısı daha ya-
şadı. 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 
depremin merkez üssü bu kez Bingöl’dü. 6,4 
büyüklüğündeki depremde 200’e yakın insan 
hayatını kaybederken, ölümlerin önemli bir 
kısmı Çeltiksuyu’ndaki bir yatılı okulda, yatak-
hane kısmının çökmesi neticesinde meydana 
geldi.

Yaşanan bu felaketin ardından, depremzede 
çocuklara kapılarını açan kurumlardan biri 
yine Darüşşafaka oldu. Ağır hasar gören Çel-
tiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nun 101 
öğrencisi, eğitim öğretim yılını Darüşşafaka 
okullarında tamamlamak üzere İstanbul’a ge-
tirildi. Öğrencilerle birlikte öğretmenleri de 
Atatürk Havalimanı’nda Darüşşafakalılar tara-
fından çiçeklerle karşılandı. Depremzede öğ-
rencilere kucak açan Darüşşafaka, hem öğren-

2003
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cilerin eğitimlerine kesinsiz bir şekilde devam 
etmelerini hem de depremin ruhsal etkilerini 
bir nebze azaltmayı hedeflediğinden, çocuk 
psikiyatrı Meltem Kora’nın liderliğinde özel bir 
ekip kuruldu. Konuk öğrenciler İstanbul’da bu-
lundukları süre boyunca tiyatro, sinema, müze 
ziyareti gibi çok sayıda etkinliğe de katıldılar. 
Tüm bu çalışmalara 200’ün üzerinde Darüş-
şafaka öğrencisi de katkıda bulundu.2 Eğitim 
öğretim yılının sona ermesinin ardından 107 

öğrenci ve 7 öğretmen, 13 Haziran günü sanat-
çı Aşkın Nur Yengi’nin Darüşşafaka’da verdiği 
konser sonrasında Darüşşafaka’ya veda ederek 
memleketlerine geri döndüler.

NOTLAR
1 “Hayırlı Bir Etkinlik”, Milliyet, 21 Şubat 2003.
2 “Depremzede Öğrenciler İstanbul’da”, Cumhuriyet, 21 Mayıs 

2003.

Unutulmaz bir deneyim

Bingöllü çocukların Darüşşafaka’nın misafiri 
olarak İstanbul’a geliş gidişleri kamuoyu 
tarafından da yakından takip edildi. Çocukların 
İstanbul’da geçirdikleri süre hayatlarında derin 
bir iz bıraktı.
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Sait Faik Abasıyanık’ın 1954 yılın-
daki ölümünün ardından vasiye-
ti doğrultusunda 1964’ten itibaren 
Darüşşafaka’ya geçen müze evinin 

tüm sorumluluklarını üstlenen ve her yıl Sait 
Faik Hikâye Armağanı’nı organize eden Da-
rüşşafaka, 2006 yılında ünlü yazarın anısına 
İstanbul liseleri arasında “Hişt, Hişt, Genç Sait 
Faik” başlıklı bir öykü yarışması düzenlemeye 
başladı. Yarışmanın başlatıldığı 2006 yılı, aynı 
zamanda Sait Faik’in doğumunun 100’üncü yı-
lına denk geliyordu. 

Başvuruların her yıl mart ayında yapıldığı 
yarışmanın amacı, “Sait Faik’in gençler tara-
fından tanınmasını, okunmasını sağlamak, 
gençleri yazmaya özendirmek ve geleceğin ya-
zarlarının yetişmesine katkıda bulunmak” ola-
rak açıklanmıştı. Yarışmada dereceye giren öğ-
rencilere para, kitap, havuz üyeliği gibi çeşitli 
ödüller verilecek, ayrıca seçilen öyküler kitap 
haline getirilecekti. Darüşşafakalı öğrenciler 

de öğretmenleri tarafından yarışmaya katıl-
maya teşvik edilecekti. Ancak yarışma sonuç-
larının hakkaniyetine gölge düşmemesi için 
Darüşşafakalıların öyküleri ayrı bir kategori, 
öteki okulların öğrencilerinin yazdığı öyküler 
ise ayrı bir kategoride değerlendirilecekti. 

“Hişt, Hişt, Genç Sait Faik”, sonraki yıllarda Sait 
Faik Hikâye Armağanı’nın “küçük kardeşi” ola-
rak gelenekselleşme yoluna girdi. Türkiye’nin 
her yerinden öğrencilerin katıldığı ödül tören-
lerinde ayrıca Sait Faik’in öykülerinden yapılan 
canlandırmalara da yer verildi. 

2006

“Hİşt, Hİşt,
  Genç Saİt Faİk”



226 227

9’uncu “Hişt Hişt, Genç Sait Faik” Öykü Yarışması ödül töreni (2014) 
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D arüşşafaka Genel Kurulu, 11 Mart 
2007 tarihli toplantısında on yıl-
lar sonra yeniden iki farklı kana-
dın çekişmesine tanık oldu. Genel 

Kurul’da katılımcıların bir bölümü 1991 yılın-
dan beri Cemiyet’in başında bulunan Çetin 
Berkmen ve ekibine özellikle mali konularda 
ciddi eleştiriler yöneltirken, bunların temel-
siz olduğunu ileri süren Berkmen’in ekibi ise 
eleştirilere, “Darüşşafaka’ya hizmet ettiğimiz 
için onur duyuyoruz” sözleriyle karşılık ver-
di. Konuşmaların ardından yapılan Yönetim 
Kurulu seçiminde ise Çetin Berkmen’in lis-
tesi 173 oy alabilirken, “Darüşşafaka Yeniden 
Hareketi” 213 oyla seçimi kazandı.1 Böylece, 
“Darüşşafaka’ya eski parlak günlerini geri ka-
zandırma” iddiasını taşıyan yeni bir yönetim iş 
başına geçti.

Kongre öncesinde Darüşşafaka gerçekten de 
zor bir dönemden geçmişti. Bu dönemde kay-
nak sıkıntısı had safhaya ulaşmış, gelirlerdeki 

artış enflasyonun gerisinde kalmış, bazı yıllar-
da elde edilen toplam gelir bütçede öngörüle-
nin ancak yüzde 80-85’ine ulaşırken, giderler 
bütçede öngörülenin üzerine çıkmıştı.2 Zaman 
zaman öğretmen maaşlarının ödenmesinde 
sıkıntılar yaşandığı gibi, okula alınan öğrenci 
sayısının düşürülmesi de gündeme gelmişti. 
Özellikle geri ödemeleri zorlukla yapılan ban-
ka kredileri Darüşşafaka bütçesinde önemli bir 
ağırlık oluşturuyordu. 

Ayrıca kaynak sıkıntısının ötesinde başka so-
runlar da vardı. Darüşşafaka İlköğretim Okulu 
giriş sınavına başvuran öğrenci sayısı 2004-2005 
eğitim öğretim yılında 1.017 iken 2006-2007 
eğitim öğretim yılında 617’ye kadar düşmüştü. 
Başvuruların azalması, kaçınılmaz olarak eği-
timin kalitesini de düşürüyordu. Darüşşafaka 
mezunlarının üniversite sınavlarındaki başarı 
oranlarında da gerileme söz konusuydu. 2005-
2006 döneminde mezun olan 45 Darüşşafaka-
lıdan yalnızca 21’i üniversiteyi kazanabilmişti. 

2007

YÖNETİM DEĞİŞİYOR
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“Darüşşafaka Yeniden Hareketi”, işte bu tablo-
yu tersine çevirmeyi hedefliyordu. Hedefleri-
ni “Söz Veriyoruz” başlıklı bir vizyon metniyle 
açıklayan hareket, okuldaki eğitim seviyesinin 
ve başarı düzeyinin artırılmasının yanı sıra 
Darüşşafaka’nın borç ve ipotek altından kur-
tarılması, gelir ve giderlerin tam bir şeffaflık 
içinde üç ayda bir açıklanması, Cemiyet’in ak-
dettiği tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesi 

ve “Darüşşafaka’nın yüksek çıkarlarına uygun 
olmayanların iptal edilmesi” gibi taahhütleri 
de içeriyordu. Kendini (baş harfleri DAÇKA’yı 
oluşturacak şekilde) Değişim - Akılcılık - 
Çağdaşlık - Katılımcılık - Açıklık ilkeleriyle 
tanımlayan “Darüşşafaka Yeniden Hareketi”, 
2006 yılındaki başarısız girişimin ardından 
2007’deki Genel Kurul ile yönetime gelmeyi 
başarmıştı. 

Yeni yönetim, yeni hedefler

Darüşşafaka Cemiyeti’nde 2007 
yılında göreve gelen Zekeriya 
Yıldırım başkanlığındaki 
yeni yönetim, ana ilkelerini 
“Değişim, Akılcılık, Çağdaşlık, 
Katılımcılık ve Açıklık” olmak 
üzere beş ana başlıkta 
toplamıştı.
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Amaç eğitim kalitesini artırmak 

Zekeriya Yıldırım başkanlığındaki yeni yöneti-
min önceliklerinden biri, Darüşşafaka’nın bü-
tün sistemini elden geçirerek eğitimin niteliği-
ni artırma hedefiydi. Bu amaç doğrultusunda, 
özellikle mezunların üniversiteye giriş oranın-
da görülen düşüş dikkate alınarak beş yıllık 
bir stratejik plan oluşturuldu ve yeni kadroyla 
eğitim kalitesini yükseltecek projeler üzerinde 
çalışmalar başlatıldı. Türkiye genelinde babası 
hayatta olmayan çocukların tespit edilip bun-
ların sınava katılmaya teşvik edilmesi de he-
defler arasındaydı.

Yeni yönetim, bir yandan da gelir kaynaklarını 
artıracak yeni projeler geliştirmeye koyuldu. 
Bu doğrultuda, özellikle bir huzurevi arayışın-
da olan yaşlılara yönelik olarak, “Bağış yapıp 
Darüşşafaka Rezidansları’na gelin, hem rahat 
edin hem de yetim çocukların eğitimine kat-

kıda bulunun” çağrısı önemli bir etki yarattı.3 
Son yıllarda rezidans tanıtımına verilen ağır-
lık nedeniyle Darüşşafaka’nın kamuoyundaki 
algısının eğitim kurumundan yaşlı bakım ku-
rumuna dönüşmesini engellemek amacıyla da 
yeni tanıtım kampanyalarında temel misyonun 
eğitimde fırsat eşitliği olduğu, rezidanslarda 
ikinci baharlarını yaşamak isteyen bağışçıların 
güvenli bir yaşamı seçerken Darüşşafaka’nın 
temel misyonuna da katkıda bulunacakları 
mesajı öne çıkarıldı.

Burs programı ile mezunlara destek 

2007 yılından itibaren ele alınan öncelikli ko-
nulardan bir diğeri de Darüşşafaka mezunlarıy-
la ilişkilerin güçlendirilmesiydi. Yeni yönetim 
bu noktada pek çok adım attı. Öncelikle Da-
rüşşafaka Lisesi’nden mezun olan öğrencilere 
karşılıksız burs desteği düzenli hale getirildi. 
“Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği” hazırlana-

 Kariyer Günü etkinlikleri

Darüşşafakalı öğrencileri 
mesleki gelişim konusunda 
bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek amacıyla 
düzenlenen Kariyer Günü 
etkinliklerinde öğrenciler, 
çeşitli mesleklere mensup 
uzman isimlerle bir araya 
geliyor.
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NOTLAR
1 “Berkmen Dönemi Bitti”, Milliyet, 12 Mart 2007.
2 Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporları (2004-2007). 
3 “Daçka, 5 Yıldızlı Eğitim ve 5 Yıldızlı Huzur Atağına Kalktı”, 

Milliyet, 26 Kasım 2007.

rak, burs koşulları netleştirildi. Başarıyı teşvik 
için burs miktarları, mezunların üniversite gi-
riş sınavı derecelerine göre belirlendi. Bununla 
birlikte üniversite eğitimlerinde Darüşşafaka-
lılların yanında olabilmek için başarı kriteri-
nin altında kalan mezunlara da düzenli destek 
bursu verilmeye başlandı. Böylece 2007’den 
sonra Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan her 
genç, üniversite eğitimi boyunca Darüşşafaka 
Cemiyeti’nden burs almaya başladı.

Mentorluk programı 

2007 sonrasında bir başka yenilik olarak üni-
versite öğrencisi Darüşşafakalıların akademik 
başarılarını artırmayı, geleceklerini planla-
malarına katkı sunmayı ve ihtiyaç duymaları 
halinde sosyal hayatlarında da destek olmayı 
amaçlayan bir mentorluk programı devreye 
alındı. Program çerçevesinde genç Darüşşafa-
kalılar için rol model olabilecek eski mezunlar, 
Yüksek Danışma Kurulu üyeleri ve Darüşşa-
faka gönüllüleri arasından seçilen isimler ile 
mezunlar bir araya getirildi. Mentor ve men-
tee arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için 
atölye çalışmaları yapıldı. Program, her yeni 
mezun Darüşşafakalının, üniversite hayatı 
boyunca destek alabileceği ve genellikle oku-
duğu alanda eğitim almış bir gönüllünün reh-
berliğinde yükseköğrenimini tamamlamasını 
hedefliyordu.

Bunun yanı sıra Cemiyet bünyesinde mezun-
larla ilişkileri yürütmek için ayrı bir yapı oluş-
turuldu. Üniversite eğitimlerine devam eden 
mezunlara özgeçmiş hazırlama, mülakat tek-
nikleri ve kişisel gelişim gibi konularda gönül-
lü uzmanlarla iş birlikleri yapılarak eğitim-
ler verildi. Ayrıca staj yeri konusunda destek 
sağlandı. 

Mezunlar arasındaki bağları güçlendirmek ve 
Darüşşafaka’ya ilişkin gelişmelerden haberdar 
etmek için düzenli toplantılar yapılırken, aynı 

meslekte olan Darüşşafakalıları bir araya geti-
ren etkinlikler gerçekleştirildi.

2007 yılından sonra yeni yönetimin odaklan-
dığı konuların başında Darüşşafaka Lisesi öğ-
rencilerinin üniversiteye yerleşiminde yaşanan 
kötü gidişatı durduracak önlemlerin alınması 
geldiğinden, eğitimdeki iyileştirmelerin yanı 
sıra tüm 11. ve 12. sınıflar dershaneye gönderi-
lerek sınava daha iyi hazırlanmaları sağlandı. 
2016 yılında dershanelerin kapatılmasından 
sonra ise Darüşşafaka bünyesinde üniversiteye 
hazırlık için deneyimli bir öğretmen kadrosuy-
la kurs açıldı.

Darüşşafaka, mezunlarının 
yarınlarını planlıyor

Darüşşafaka Cemiyeti, 
üniversite eğitimlerine 
devam eden mezunlarının 
iş dünyasının önde gelen 
isimleriyle tanışmaları ve 
iletişim kurmaları amacıyla 
"networking" etkinlikleri 
düzenliyor.
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Zekeriya Yıldırım başkanlığındaki yeni 
yönetimin, Türkiye’nin her yerin-
den başarılı öğrencileri Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’na çekme hede-

fine 2008-2009 eğitim öğretim yılı öncesinde 
Türkiye İş Bankası’ndan çok değerli bir des-
tek geldi ve “81 İlden 81 Öğrenci” projesi ile İş 
Bankası, Darüşşafaka sınavını kazanan 81 öğ-
rencinin ilk günden üniversiteden mezun ola-
cağı güne kadar tüm eğitim giderlerini üstle-

neceğini açıkladı. Söz konusu desteğin her yıl 
devam ettirilmesiyle, 2032 yılına kadar 1.000 
kadar öğrencinin tüm masraflarının İş Bankası 
tarafından karşılanması öngörülüyordu.

Darüşşafaka ile Türkiye İş Bankası arasında 
kökleri 1939 yılındaki “Erzincan Yetimleri”ne 
kadar uzanan iş birliğinin yeni bir halkası olan 
proje, 5 Eylül 2008 günü Darüşşafaka’da dü-
zenlenen törenle imzalandı. Okula o yıl kay-

2008

81 İlden 
81 öğrencİ

Türkiye İş Bankası’ndan 
çok değerli bir destek

Türkiye İş Bankası ve 
Darüşşafaka Cemiyeti, 2008 
ylında eğitim alanında 
Türkiye’nin en büyük 
projelerinden birini başlattılar. 
Sağda, “81 İlden 81 Öğrenci” 
projesinin imza töreni.
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dolan öğrencilerin de katıldığı törende Türkiye 
İş Bankası’nı Yönetim Kurulu Başkanı Caner 
Çimenbiçer ve Genel Müdür Ersin Özince, Da-
rüşşafaka Cemiyeti’ni ise Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zekeriya Yıldırım ve Başkan Vekili Beşir 
Özmen temsil ediyordu.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ca-
ner Çimenbiçer, “Dünyanın önde gelen geliş-
miş ülkelerinden biri olma hedefimize nitelikli 
bir insan kaynağına sahip olmadan ulaşılma-
sı olanaksızdır. Bu anlamda, Darüşşafaka’nın 
’Eğitimle Değişen Hayatlar’ sloganını canı-
gönülden paylaşıyoruz. Eğitim, insan haya-
tını değiştiren en önemli güçtür. Bu yüzden 
de eğitim, ülkemiz gündemindeki en önemli 
konudur, katkı sağlamak hepimizin sorumlu-
luğudur,” diyordu. Yeni iş birliği ile iki köklü 
kurumun birikimlerini birleştirdiğini söyle-
yen Ersin Özince ise, proje hakkında şu bilgiyi 
veriyordu: 

Hedefimiz eğitimlerine katkıda bulunacağımız 
öğrencilerimizin 81 farklı ilimizden gelmesi; an-
cak öğrenci göndermekte eksik kalan bir ilimiz 
olduğunda, bizim katkıda bulunacağımız öğ-
renci sayısı 81 olarak korunacak. Örneğin bu 
yıl 38 farklı ilden öğrencilerimiz sınavda başarı 
gösterdi. Bununla birlikte 38 ilimizden gelen 81 
öğrencimiz İş Bankası’nın sağladığı kaynaklarla 
Darüşşafaka’da eğitim alacak.1

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Zekeriya Yıl-
dırım, 1939 yılında Darüşşafaka ile Türkiye İş 
Bankası arasında Erzincan Depremi ile baş-
layan dayanışmanın, imzalanan proje ile yeni 
bir boyut kazandığını söylüyordu. Yıldırım, 
“Türkiye’nin eğitim alanındaki bu en uzun 
soluklu sosyal sorumluluk projesi ile ülkenin 
her köşesinden gelen çocuklara kucak açarak 
eğitimde fırsat eşitliğine derinlik kazandıran 
Darüşşafaka, eğitimde gerçekleştirmek iste-
diği yeni atılımlara da zemin hazırlayacaktır,” 
diyordu.

Zekeriya Yıldırım (DŞ’1962)
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski Başkanı
Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanı

Türkiye İş Bankası, Darüşşafaka’nın kurum tarihinde kendi başına bir parantez 
olmayı hak ediyor. Biz 2007’de mali darboğazı aşmaya çalışırken, “Yanımıza hangi 
kurumları çekebiliriz, kimin kapısını çalabiliriz?” arayışına da başlamıştık. Aklımıza 
gelen kurumların başında İş Bankası vardı. Neden derseniz, aynı bizim gibi herhangi 
bir grubun kontrolünde olmayan, bizim eğitimde fırsat öncülüğümüz gibi Cumhuriyet 
döneminde bankacılık ve sanayinin gelişmesine öncülük etmiş olması. İş Bankası’nın 
Türkiye’nin her köşesinde hizmet veriyor olması, bizim de Türkiye’nin her köşesinden 
öğrenci almak gibi yeni bir hedefimizin olması, iş birliği için ortak bir zemin 
oluşturacaktı. Bu düşünceleri paylaşmak üzere, daha önceden tanıdığım Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Baran Tuncer’i ziyaret ettim. Bu arada Beşir Özmen, ağabeyimiz 
rahmetli Hüsnü Söyler’in anı defterinden önemli bir tespiti paylaştı bizimle. İş 
Bankası, 1939 Erzincan Depremi’nde babasını kaybetmiş yetimleri aramış bulmuş, 
onları İstanbul’a getirip giderlerini karşılamak suretiyle Darüşşafaka’da okutmuş, 
çocuklardan bir kısmı da mezun olduktan sonra bankada görev almış. Onlardan 
biri olan ağabeyimiz rahmetli Cahit Yücel, Bankanın Genel Müdür Yardımcılığını da 
yapmış. 

Biz bu bilgileri aldıktan sonra Cemiyet’in Yönetim Kurulu defterinden konu ile ilgili 
kararları bulduk, fotokopilerini çektik. Ayrıca, anı defterinden o günleri yaşayan 
ağabeylerimizin anılarını derledik. Böylece İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Caner 
Çimenbiçer’i, Genel Müdür Ersin Özince’yi, Vakıf Başkanı Metin Tiryakioğlu’nu ziyaret 
ettik. İş birliği ve destek talebimizle birlikte 1939 Erzincan Depremi’nde yaşanan 
tarihsel birlikteliğin belgelerini paylaştık. Böylece 2008 yılında taptaze bir başlangıç 
yaptık.

Bizim “Anadolu Açılımı” ile her ilden bir öğrenci almak gibi bir hedefimiz vardı. İş 
Bankası da Türkiye’nin her ilinde faaliyet gösteren bir banka olarak, “81 İlden 81 
Öğrenci” adını benimsedi. Bazen biz bir yılda 81 ilden öğrenci alamıyoruz. Ama yine 
de İş Bankası, destekleyeceği öğrenci sayısını 81’e tamamlıyor. Her yıl aldığımız 120 
öğrenciden 81’inin bütün giderlerini karşılıyor; ayrıca üniversite öğrenimlerinde de 
karşılayacak. Verdiği destekle Darüşşafaka’da daha çok çocuk okutmamıza imkân 
tanırken, geleceği kurgulamamızı sağlayacak zemini yaratan İş Bankası’ndan 
Yönetim Kurulumuzda temsilci bulundurmasını da istedik. İş Bankası ise, Yönetim 
Kurulu altında faaliyet gösteren Eğitim Komisyonu’nda yer alarak, eğitim strateji ve 
politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmayı tercih etti. Ayrıca Yüksek Danışma 
Kurulu’nda en üst düzeyde temsil ediliyorlar. İş Bankası’ndan alınan fonların yerinde 
kullanılıp kullanılmadığı ise her yıl bir dış denetçi tarafından denetlenerek rapora 
bağlanıyor.

2011 yılında İş Bankası Genel Müdürlüğünü Ersin Özince’den devralan Adnan Bali de 
iş birliğinin başlangıçtaki anlayış çerçevesinde yürütülmesine özen gösterdi. Eşine 
az rastlanan bu kurumsal iş birliğinin, İş Bankası tarafından bir reklam aracı haline 
getirilmediğini özellikle kaydetmek istiyorum. Projenin başlangıcından itibaren iş 
birliğinin amacına uygun olarak yürütülmesi için Darüşşafaka ile yapıcı bir diyalog 
içinde olan Sayın Özcan Türkakın’ı, Sayın Senar Akkuş’u, Sayın Suat Sözen’i ve Sayın 
Zuhal Üreten’i anmadan geçemeyeceğim. Darüşşafaka Cemiyeti de 24 Mart 2012 
tarihli Genel Kurul’da oybirliği ile aldığı kararla Türkiye İş Bankası’na teşekkürlerini 
iletmesi için Yönetim Kurulu’nu görevlendirdi.
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İmza töreninde, Darüşşafaka’nın 2008-2009 
yılı için düzenlediği sınavda Malatya’dan gele-
rek birinci olan Songül Güreli de bir konuşma 
yaptı. Güreli, kendisi ve arkadaşları adına İş 
Bankası’na teşekkür ederken, Darüşşafaka’nın 
kendisi için taşıdğı anlamı şu sözlerle ifade 
ediyordu: 

Dört gündür Darüşşafakalıyım. Buradaki öğ-
retmenlerim bize annelik ve babalık yapıyorlar. 
O yüzden onlara teşekkür ederim. Ben ileride 
cerrah olmak istiyorum. Eğer eski okulumda 
okusaydım, belki bu hayalimi gerçekleştiremem 
diye korktum. İleride cerrah olunca bütün has-
taları iyileştirmek istiyorum.2

“81 İlden 81 Öğrenci” projesi dahilinde 2032 yı-
lına kadar geçecek olan 24 yılda İş Bankası’nın 
ayıracağı kaynağın 100 milyon doları aşması 
öngörülüyordu. Proje, uzun süredir mali sıkın-
tılar içinde ve borç baskısı altında faaliyetlerini 
sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için adeta bir 
can simidi olmuştu. Nitekim ilerleyen yıllarda 
Cemiyet’in bağış gelirlerinin kayda değer bir 

Ersin Özince
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı (2011-2019)

Toplumla temasımızın önemli bir boyutu 
çocuk. Biz çocuğun tasarrufu ile ilgili 
değiliz sadece, yetişmesiyle de ilgiliyiz. Bu 
nedenle uzun soluklu birçok projeye destek 
verdik. Bunların hemen hepsinin konusu 
çocuktur. Darüşşafaka’da da amaç, yine 
çocuk etrafında böylesine önemli bir eğitim 
kurumuyla birlikte olabilmekti. Yani, 
bin civarında çocuğumuzun –ki şu anda 
onun yarısına yaklaşmış durumdayız– 
tüm öğretim hayatlarının desteklenmesi 
yoluyla Darüşşafaka’nın desteklenmesi ve 
Darüşşafaka’nın kendi kültürünü, kendi 
kurumsal birikimini daha da geniş ifade 
etmesiydi.

Kişisel kanaatim, bu tür sosyal destek programlarında destekçiler mümkün 
olduğunca uzun vadeli sorumluluklar almalılar. Yani, bir anlık ve daha çok tanıtım 
amaçlı anlık çözümler yeterli ve kalıcı sonuçlar üretemiyor kanısındayım. Biz, biri 
100 yaşına yaklaşmış Türkiye İş Bankası, diğeri 150 yaşında iki kurum olarak, çok 
iyi ve çok kalıcı bir ilişki kurmayı başardık. Böyle bir projenin içinde olduğumuz için 
gurur duyuyorum ben, İş Bankası çalışanı ve yöneticisi olarak.

İlk mezunlar

81 İlden 81 Öğrenci projesi 
kapsamında 2017-2018 
eğitim öğretim yılı sonunda 
Darüşşafaka Lisesi’nden 
mezun olan öğrenci sayısı 90’a 
ulaştı.
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bölümünü İş Bankası’ndan gelen destek oluş-
turacak ve bu destek sayesinde Darüşşafaka 
Cemiyeti yönetimi kurumsallaşma, süreç yö-
netimi ve sürdürülebilirlik alanlarına eğilme 
olanağı bulacaktı.

Kaynakları harekete geçiren bir kampanya: 
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor”

Yeni yönetimin Darüşşafaka’ya güç veren pro-
jelerinden biri de, 2008 yılında hayata geçirilen 
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyasıy-
dı. Cemiyet Başkanı Zekeriya Yıldırım tarafın-
dan kamuoyuna duyurulan kampanyayla, “ya-
şamların eğitimle değişeceğine inanan herkes” 
desteğe çağrılıyordu.

Söz konusu proje ile Darüşşafaka’da okuyan bir 
öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını des-
teklemek üzere 10 bin TL bağış yapacak kişi-
lere “veli” unvanı verilecekti. Bağışların miktar 
ve kapsamı arttıkça, bağışçıya atfedilen sıfat 
da değişecekti. Ortaokul dönemi masraflarını 
desteklemek üzere 50 bin TL bağış yapanlar 
“Ortaokul Velisi”; bir öğrencinin tüm eğitim 
sürecini destekleyip mezun edecek kadar, yani 
100 bin TL bağış yapanlar “Mezun Bağışçı”; 200 
bin TL bağış yaparak 2 öğrenci mezun eden-
ler “Çifte Diplomalı Bağışçı”; 500 bin TL bağış 
yapanlar “Temel Taşlarımız”; 1 milyon TL ve 
üzeri bağış yaparak 10 öğrenci mezun eden 
bağışçılar ise “Kurucu Bağışçılarımız” olarak 
anılacaklardı. Ayrıca Mezun, Çifte Diplomalı, 
Temel Taş ve Kurucu Bağışçıların isimleri Ce-
miyet sütunlarında yaşatılacaktı.3

Proje kapsamında beklenen bağışların bireysel 
olarak da, kurum ve şirket düzeyinde yapıl-
ması da mümkündü. Nitekim sonraki yıllarda 
sayısız hayırsever ve kendileri de Darüşşafaka 
mezunu olan bireylerin yanı sıra Türkiye İş 
Bankası, Mehmet Zorlu Vakfı, Doğuş Grubu 
ve TÜYAP gibi kurumlardan da projeye önemli 
destek gelecekti. 

Darüşşafaka Cemiyeti’nden kurumsallaşma 
hamleleri

2000’li yıllarda Darüşşaka Cemiyeti Tüzüğü’nde 
yapılan bir dizi değişiklik ile kurumsallaşma 
yolunda bir dizi önemli değişikliğe imza atıldı. 
Bu değişikliklerden ilk göze çarpanlar kronolo-
jik olarak şöyle sıralanabilir:

• 2008 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’da 
42. maddede yapılan değişiklik ile Yönetim 
Kurulu Başkanı’nın görev süresi 6 yıl ile sı-
nırlandırıldı:
Yönetim Kurulu’nu Yönetim Kurulu Başkanı 
temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Da-
rüşşafaka Cemiyeti Başkanı’nın tabii vekili 
ve derneğin icra amiridir. Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın görev süresi en fazla 6 yıldır.

• 20 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Ola-
ğan Genel Kurul’da, Tüzük’ün 3. maddesin-
de yapılan değişiklikle Darüşşafaka Cemi-

Darüşşafaka Velilerini 
Arıyor

Darüşşafaka Cemiyeti, 2008 
yılından bu yana devam eden 
“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” 
kampanyasıyla, yaşamların 
eğitimle değişeceğine inanan 
herkesi desteğe çağırıyor.
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yeti, iktisadi işletme, şirket ve vakıf kurma 
yetkisine sahip oldu. Aynı tarihli Genel 
Kurul’da Cemiyet’in organlarını belirleyen 
17. madde, “Darüşşafaka Cemiyeti’nin zo-
runlu organları Genel Kurul, Yönetim Kuru-
lu ve Denetim Kurulu’dur. Ayrıca bu zorun-
lu organlar dışında, işbu Tüzük’te nitelikleri 
tanımlanan Haysiyet Divanı ve Yüksek Da-
nışma Kurulu, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
tavsiye niteliğinde görüş bildiren ihtiyari 
organlarıdır,” şeklinde değiştirildi. Ayrıca 
Tüzük’ün 19. maddesinde yapılan değişik-
likle Genel Kurul’un yetkileri şu şekilde ye-
niden düzenlendi:

Genel Kurul’un görev ve yetkileri: Aşağıda ya-
zılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara 
bağlanır; 
a. Dernek organlarının seçimi, 
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
c. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının 

görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası, 
d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin, 

Yönetim Kurulu’nun toplam giderleri han-
gi oranda aşabileceği ve maddeler arasında 
ne miktarda aktarım yapabileceği yetkisi de 
dahil olmak üzere görüşülüp, aynen veya de-
ğiştirilerek kabulü (Derneğin bütçe dönemi 
takvim yılıdır),

e. Borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlan-
ma usullerinin karara bağlanması, Yönetim 
Kurulu’na bu konuda yetki verilmesi, 

f. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın 
alınması veya mevcut taşınmaz malların sa-
tılması ile iktisadi işletme veya şirket kurul-
ması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi, 

g. Vakıf kurulmasına karar verilmesi, bu amaç-
la Cemiyet’in gayrimenkul, mal ve haklarıy-
la ilgili yapılacak tahsislerin üst limitinin 
karara bağlanması.

• Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2012 yılında ger-
çekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da alı-

nan kararla Tüzük’ün ikinci maddesi değiş-
tirildi. Daha önce, “Derneğin amacı; yetim 
ve yoksul yetenekli Türk-İslam çocuklarını 
yurt içinde ve yurt dışında çağdaş eğitim 
esaslarına göre okutarak yetiştirmektir. Bu 
maddenin değiştirilmesi 62’nci maddedeki 
usul ve yeter sayıya bağlıdır” şeklinde olan 
madde, yapılan değişiklik ile: “Derneğin 
amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ba-
bası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi 
durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eği-
timde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt için-
de ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre 
okutmak, yaşam boyu öğrenen, evrensel de-
ğerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve 
topluma karşı görev ve sorumluluklarının 
bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmek-
tir” haline getirildi. Bu değişiklikle beraber 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, annesi 
veya babası hayatta olmayan ve maddi du-
rumları yetersiz ve yetenekli gayrimüslim 
çocuklar da Darüşşafaka’ya kabul edilmeye 
başlandı.

•  2016 yılında “Onursal Üyelik” ile ilgili tü-
zükte bir dizi düzenleme yapıldı. Yapı-
lan düzenleme ile birlikte, asli üyelerin, 
kesintisiz 40 yıl asli üyelik süresi sonunda 
ya da birikmiş aidat borcu bulunmamak ve 
75 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile asgari 
kesintisiz 20 yıl asli üyelik süresi sonunda 
kendiliğinden “onur” payesine hak kazan-
malarına karar verildi.

Aynı yıl Tüzük’te, komisyonlarla ilgili olan 45. 
maddede bir dizi değişikliğe gidildi. Yapılan 
değişiklikler Tüzük’te şöyle yer aldı:

Eğitim Komisyonu, Eğitim kurumları müdürle-
ri ile temas ederek okul ünitelerinin eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinden bilgi alır, gözlem ve 
önerilerini tespit eder.

Denetim Komisyonu, Cemiyet ve müesseseleri-
nin hesap işlerini tetkik ve kontrol eder.
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Kurumsal Yönetim Komisyonu, kurumsal yö-
netim ilkelerine uyum konusunda incelemeler 
yapar, gözlem ve önerilerini tespit eder. 

Varlık Yönetimi Komisyonu, mevcut varlıkların 
yönetimi ile Darüşşafaka Cemiyeti’nin ekono-
mik gücü ve devamlılığı konusundaki yatırım-
ların projelendirme ve yönlendirilmesini tetkik 
eder. 

Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyo-
nu, bağış, iletişim ve kaynak geliştirme sistemi-
nin işleyişi ve etkinliğini tetkik eder, bağış kay-
naklarının artırılması ve sürdürülebilir olması 
yolunda gözlem ve tespitlerde bulunur. 

Tüzüğün 34. maddesi uyarınca seçilen komis-
yon başkanları, seçilmelerinden itibaren bir ay 
içerisinde komisyon üyesi adaylarını Yönetim 
Kurulu’na bildirirler. Bu komisyonlarda üye 
olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üye-
leri de, ayrıca bu süre içinde Yönetim Kurulu’na 
adaylık başvurusunda bulunabilirler. Yöne-
tim Kurulu, tüm adaylar arasından asgari üç, 

azami yedi kişiden oluşacak şekilde komisyon 
üyelerini seçerek komisyonları oluşturur. Ko-
misyonlar ve uzmanlık komiteleri, alanlarına 
giren konularda incelemeler, tespitler ve göz-
lemler yaparlar. Uzmanlık komiteleri vardıkla-
rı sonuç ve tekliflerini bağlı olarak çalıştıkları 
komisyona; komisyonlar ise vardıkları sonuç ve 
tekliflerini Yönetim Kurulu’na getirirler. Yöne-
tim Kurulu işbu maddede sayılı komisyonlara 
ve Tüzük uyarınca kuracağı diğer komisyonlar 
ile uzmanlık komitelerine, rapor hazırlama yet-
kisi verebilir.

• 2017 yılında 10. maddede yapılan değişiklik-
le Cemiyet’e fevkalade faydası dokunanlara 
Yönetim Kurulu’nca teklif edilen “Onursal 
Üyelik” için, Genel Kurul’un üçte ikisinin 
onayı şartı kaldırılarak salt çoğunluk şartı 
getirildi. Yine aynı yıl, Tüzük’ün 15. mdde-
sinde değişikliğe gidilerek, Cemiyet’e zarar 
verecek bir üyenin Dernek Üyeliği’nden çı-
karılması için gerekli olan üçte iki şartı de-
ğiştirilerek, Haysiyet Divanı’nda salt çoğun-
luğun kararı aranmaya başlandı.
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JP Morgan ile “Yaşam Boyu Öğrenen Öğret-
menler” projesi

2008 yılında JP Morgan’ın desteğiyle Darüşşa-
faka Eğitim Kurumları’nda görev yapan öğret-
menlerin mesleki gelişimine yönelik “Yaşam 
Boyu Öğrenen Öğretmenler Projesi” hayata ge-
çirildi. Proje, üç yıl süreyle ulusal ve uluslarara-
sı nitelikteki eğitimler yoluyla Darüşşafaka’da 
görev yapan öğretmenlerin daha çok sorgula-
yan, yaratıcılıkları gelişmiş ve dünya vatandaşı 
bireyler yetiştirme yeterliliklerini artırmayı he-
defliyordu. Proje kapsamında öğretmenlerin, 
öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
ders etkinlikleri geliştirmelerine olanak sağ-
lamak amacıyla, eğitim alanındaki öncülük-
leriyle bilinen The International Baccalaurea-
te Organization (IBO) ve The Association for 
Supervision and Curriculum Development 
(ASCD) gibi dünyaca ünlü eğitim kuruluşlarıy-
la iş birliği yapılması öngörülüyordu.

Aynı kapsamda Darüşşafaka’da 2007 yılından 
itibaren öğrencilere yaratıcılıklarını geliştire-
bilecekleri bir ortam sunmak amacıyla, ulu-
sal ve uluslararası nitelikte çeşitli programlar 
uygulamaya konuldu. Düşünen, eleştirebilen, 
herkesin düşüncesine saygılı, farklılıklara du-
yarlı, insanlık değerlerinin bilincinde ve yaşam 
boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 
Primary Years Programme (PYP), Middle Years 
Programme (MYP) ve bilimsel araştırmanın 
temel süreçlerini öğreten Araştırmacı Çocuk 
Programı, bunların bazılarıydı.

PYP ve MYP programları

Uluslararası bakış açısına sahip dünya vatan-
daşları yetiştirilmesi amacıyla The Internatio-
nal Baccalaureate Organization (IBO) tarafın-
dan 4-5’inci sınıflar için sunulan PYP (Primary 
Years Programme) ile 6-10’uncu sınıflar için 
sunulan MYP (Middle Years Programme) 
programlarının Darüşşafaka Eğitim Kurumla-

rında uygulanmasına yönelik çalışmalara 2008 
yılında başlandı. Bu amaçla öncelikli olarak 
programların eğitim müfredatına uyarlanması 
için iş birlikleri yoluyla eğitim kadrosuna yö-
nelik planlı bir çalışma başlatıldı. Öğrencilerin 
sorgulayıcı düşünmelerini ve farklı alanlardaki 
bilgi, kavram, beceri, davranış ve tutumlarını 
geliştirmeyi hedefleyen programlar, 2017 yılına 
kadar uygulandı.

Darüşşafaka Robot Takımı

Fikret Yüksel Foundation’ın desteğiyle 2008-
2009 eğitim-öğretim yılından bu yana FIRST 
(Foundation for Inspiration and Recognition 
of Science and Technology) tarafından düzen-
lenen robot yarışmalarına katılan Darüşşafaka 
öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor.

Fikret Yüksel Foundation’ın kurucusu, mer-
hum Fikret Yüksel’in (DŞ’41) kızı Susan Burc-
hard ve ailesinin girişimiyle ortaokul ve lise 
düzeyinde kurulan iki robot kulübünün öğ-
rencileri, bugüne kadar kazandıkları uluslara-
rası başarılarla Darüşşafaka’yı ve Türkiye’yi en 
iyi şekilde temsil ediyorlar.
 
2007 yılında kurulan Darüşşafaka Robot Ku-
lübü, FIRST bünyesinde “FIRST Lego League” 
(FLL) adı altında düzenlenen yarışmaya yöne-
lik çalışmalar yapıyor. 2010 yılında FLL Dünya 
Şampiyonası’nda Proje dalında ikincilik ödülü 
kazanan kulüp öğrencileri, 2012 yılında Jüri 
Ödülü’nü kazandı. “Besin Faktörü” temalı pro-
jeleriyle başarılı bir takım çalışması sergileye-
rek Jüri Ödülü almaya hak kazanan Darüşşafa-
kalı öğrenciler, üç gün süren yarışma boyunca, 
hem 33 farklı ülkeden 77 takımla yarıştı hem de 
farklı kültürlerden birçok yeni arkadaş edindi.

2011 yılında lise düzeyinde kurulan Robot ve 
Mekatronik Kulübü ise, yine FIRST bünyesin-
de düzenlenen “FIRST Robotics Competition” 
(FRC) yarışmasına yönelik çalışmalar yapıyor. 
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Seattle 2009
Judges Award

Chicago 2010
Imagery Award

Seattle 2011
Team Spirit Award

Chicago 2013
Six wins in ten matches, first 

backup finalist

Orlando 2015
Regional Engineering 

Inspiration Award

Carson Division 2015
First Turkish Veteran team 

that participated in the 
Championship

Off-Season Event in Turkey 
2015

Chairman’s Award

Second Off-Season Event in 
Turkey 2016

Chairman’s Award

San Francisco 2017
Chairman’s Award

Houston World Champs 
2017

Team Spirit Award

4th China Robotics 
Challenge 2017

Inspiration Award

Third Off-Season Event in 
Turkey 2017

Finalist & Excellence in 
Engineering Award

Istanbul 2018
Judges Award

Chicago 2018
Chairman’s Award

Houston 2019
Engineering Inspiration Award

DARÜŞŞAFAKA FRC ROBOT KULÜBÜ “SULTANS OF TÜRKİYE”NİN BAŞARILARI
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FRC yarışmalarına katılan Darüşşafakalı öğ-
renciler, kurdukları takımlarla 2010 yılından 
bugüne Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra En 
İyi Proje, En İyi Robot Performansı, En İyi Su-
num ve En İyi Takım Çalışması ödüllerini ka-
zandılar.

Darüşşafaka yararına konserler

2008 yılının önemli gelişmelerinden bir diğeri 
de, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının Da-
rüşşafaka Cemiyeti’ne destek amacıyla verdiği 
Bağış Konserleri’ne başlanmasıydı. Kimi za-
man gelirleri Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış-
lanmak üzere, kimi zaman da belirli bir projeyi 
desteklemek amacıyla yapılan konserlerde bu-
güne kadar sırasıyla Sezen Aksu (2008), Fer-
hat Göçer (2009), Kenan Doğulu (2010), Gül-
sin Onay (2010), Cihat Aşkın ve Tuluğ Tırpan 
(2011), Funda Arar (2011), Nilüfer (2013), Mor ve 
Ötesi ile Şebnem Ferah (2014), ENBE Orkest-
rası (2015), Yalın (2015), Tarkan (2017), Fazıl 
Say (2018), Şevki Karayel (2018) ve Sertab Ere-
ner (2019) sahneye çıktı.

NOTLAR
1 “81 İlden 81 Öğrenciye Destek”, Cumhuriyet, 6 Eylül 2008. 
2 “Darüşşafaka ile İş Bankası’nın 81 İlden 81 Öğrenci Projesi”, 

www.darussafaka.org.
3 “Darüşşafaka Velilerini Arıyor”, Milliyet, 23 Mart 2008; ayrıca 

“Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı”, www.darussafaka.
org.

4 “Bağışçılarımızdan”, www.darussafaka.org.
5 “Prof. Dr. Leyla Zileliyi Kaybettik”, www.psikiyatri.org.tr.
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Lozan Antlaşması’nın mimarlarından ve 
Atatürk’ün en güvendiği hariciyecilerden 
Tevfik Kamil Koperler’in iki kızı, 2018’de 
vefat eden Necla Koperler ve 2008 yılında 
hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Leyla Zileli, 
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları arasında 
yer alıyor. Necla Koperler, vefatından önce 
Darüşşafaka ile yollarının nasıl kesiştiğini 
şöyle anlatıyordu: 

Annemizin, Darüşşafaka’ya bağışta 
bulunmamız yönünde bir vasiyeti vardı. 

Darüşşafaka vasiyet bağışçısı iki kardeş: 

NECLA KOPERLER VE LEYLA ZILELI

Leyla Zileli 

1925 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. 
Leyla Zileli, 1950 yılında İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar 
psikiyatri alanında çalışan ve öğrenci 
yetiştiren Zileli’nin Türk tıbbına en 
önemli katkısı, çağdaş anlamda dinamik 
psikoterapiyi Türkiye’ye tanıtması ve 
bu bakış açısı ile eğitilmiş psikiyatristler 
yetiştirmesiydi.5 Meslekdaşları tarafından 
“kendini hastalarına ve öğrencilerine 
adamış örnek bir hekim ve eğitimci” 
olarak tanımlanan Zileli, 2008 yılında 
hayata gözlerini yumarken, Darüşşafaka’yı 
vasiyetine ekleyerek gelecek nesillerin 
eğitimine katkıda bulunmaya devam 
edecekti.

Necla Koperler 

İyi bir eğitimin ardından Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olan Necla Koperler, 
mezuniyetinin ardından 1958’de ABD’ye 
giderek Türk-Amerikan Yardım Heyeti’nde 
çalışmaya başladı. ABD’de bulunduğu süre 
içinde çeşitli eğitim programlarına katılan 
Koperler, önce üniversite öğrencilerine, 
ardından suçlu çocuklara danışmanlık 
yaptı. Annesinin rahatsızlanması üzerine 
1978’de Türkiye’ye dönen Koperler, 
ailesinin izinden giderek Darüşşafaka’nın 
vasiyet bağışçıları arasındaki yerini aldı.

Leyla, rahatsızlığını öğrenince avukatımız 
vasıtasıyla bu vasiyeti yerine getirdi. 
Leyla’nın ölümünden sonra Darüşşafaka’yı 
daha yakından tanıma imkânı buldum. 
Zaten Darüşşafaka’nın yetiştirdiği çok 
değerli isimler var, onları biliyorduk. Nasıl 
talebe yetiştirdiğinin birçok örneği mevcut. 
Keşke, Darüşşafaka gibi kurumların sayısı 
çok daha fazla olsa. Bu gibi kurumlar, 
Türkiye’nin çığır açmasını sağlayabilir.4
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“Darüşşafaka, toplum için çok önemli bir 
hizmeti yerine getiriyor” 

SEMIH ÜNKAN

Hayatını 2004 yılından itibaren Yakacık Rezidans’ta 
sürdürmeye başlayan Dr. Mehmet Semih Ünkan, 
2008 yılında yaptığı bağışla Darüşşafaka’nın "Kurucu 
Bağışçıları" arasındaki yerini aldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1944 yılında 
mezun olduktan sonra uzun yıllar askeri hekimlik 
yapan ve doktorluk mesleğinden emekli olduktan 
sonra ticarete atılan Semih Ünkan, Darüşşafaka 
ile yolunun nasıl kesiştiğini, Darüşşafaka Rezidans 
Dergisi’nde yer alan röportajında şöyle anlatıyordu:

Yaşlandığım zaman daha disiplin bir hayat yaşamak 
için böyle bir yer arıyordum. 2002 yılında Yakacık 
Rezidans’a ilişkin gazetede bir haber okudum, 
ardından da orayla irtibata geçtim. O zaman Monte 
Carlo’da yaşıyordum. Bu nedenle üye olmayı erteledim. 
2004 yılında tekrar Yakacık Rezidans’a geldim ve 
hayatımın geri kalanını burada geçirmeye karar 
verdim.

Semih Ünkan, verdiği bu karardan ötürü duyduğu 
memnuniyeti ise şu cümlelerle ifade ediyordu: 

Buraya girerken çok düşündüm ama girdikten sonra 
çok memnun kaldım. Evim de var. İstesem evimde 
kalabilirim ya da ömrümün geri kalanını Türkiye’nin en 
lüks otellerinden birinin süitinde geçirebilirim. Fakat 
ben burada yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü buradaki 
intizamı, düzeni ve disiplini başka hiçbir yerde 

bulamam. Burada muntazam bir hayat var. Mesela 
buranın o kadar güzel bir havuzu var ki, bu yaşımda 
bu kadar dinç kalmamı biraz da ona borçluyum. 
Hayatımını bu kadar sağlıklı geçmesini Darüşşafaka’ya 
borçluyum.

Ünkan, Darüşşafaka’nın "Kurucu Bağışçısı" olma 
kararının gerekçesini ise şöyle açıklıyordu: 

Darüşşafaka, bir buçuk asırdır babası hayatta 
olmayan yetenekli çocukları imtihanla seçerek, 
onlara mükemmel bir eğitim veriyor. Toplum için 
çok önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Bu açıdan da 
Darüşşafaka’yı çok takdir ediyor ve elimizden gelen 
yardımı yapıyoruz.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin değerli bağışçısı ve üyesi Dr. 
Mehmet Semih Ünkan, 2 Ekim 2015 tarihinde Hakk’ın 
rahmetine kavuştu.
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Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle “81 
İlden 81 Öğrenci” projesi hayata ge-
çirildikten bir sene sonra Darüşşa-
faka Cemiyeti tarafından başlatılan 

“Bu Çocuklar Bizim” kampanyası, bir bakıma 
önceki projenin tamamlayıcısı oldu ve böylece 
taşra illerinden Darüşşafaka’ya öğrenci kay-
detme çabalarında bir büyük adım daha atıldı. 
2009 yılının Mayıs ayında kamuoyuna duyuru-
lan kampanyanın amacını, Darüşşafaka Cemi-
yeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım 
şu sözlerle açıklıyordu:

Darüşşafaka, Türkiye’nin her yerinden gelecek 
hayalleriyle Darüşşafaka’da buluşan öğrenci-
lerden, mezunlara ve bağışçılara uzanan bir 
hikâyedir. Eğitime destek olma sorumluluğunu 
duyanları, bitmeyen hikâyenin yeni sayfaların-
da yer almaya davet ediyoruz. Biz Anadolu’da 
daha çok çocuğa eğitim fırsatı vermeyi amaç-
lıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için Anadolu’nun 
hayırsever işadamlarını, kentlerinden okulu-

muza gelen öğrencilere “Bu Çocuklar Bizim” 
kampanyası ile destek vermeye davet ediyoruz.

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye’nin her yerin-
den çocuklara ulaşmak için şimdi çok daha ak-
tif çalışıyor, okulu tanıtmaya yönelik kapsamlı 
bir program uyguluyordu. Bu amaçla sadece 
2009 yılı içinde 25 kentte tanıtım toplantıları 
yapılmış, 15 bin öğrenci ve 30 bin eğitimcinin 
davet edildiği bu toplantılarda 4.263 kişiyle bir 
araya gelinerek Darüşşafaka hakkında detaylı 
bilgiler verilmişti.1

Kampanyanın duyurulduğu tarihten sadece 
birkaç hafta önce, 4 Mayıs 2009 günü Mardin’in 
Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yaşanan 
bir katliamda, aralarında kadın ve çocukların 
da olduğu 44 kişi hayatını kaybetmiş, bunun 
üzerine Darüşşafaka yönetimi, yaşanan bu 
korkunç olayda annesini ve babasını kaybeden 
altı çocuğun Darüşşafaka’ya sınavsız olarak ka-
bul edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na baş-

2009

Bu Çocuklar Bİzİm 
kampanyası
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2010’LU YILLARA GIRILIRKEN
DARÜŞŞAFAKA’DA EĞITIM

Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Bu Çocuklar Bizim” kampanyasını 
kamuoyuna duyurduğu günlerde, basında Darüşşafaka’da verilen 

eğitimin nitelik ve seviyesini ana hatlarıyla ortaya koyan 
şu bilgiler de yer alıyordu:2

Darüşşafaka’da halen 

814 öğrenci
öğrenim görüyor. Öğrencilerin yüzde 40’ı kız, yüzde 60’ı erkek.

Öğrencilerin 

yüzde 53’ü Istanbul, yüzde 47’si Anadolu’dan
geliyor. 

Sınıflar

24 öğrenciden 
oluşuyor. Öğretmen başına ortalama 7,5 öğrenci düşüyor.

Dersliklerde projektör, perde ve ses sistemleri bulunuyor. Her 

6 öğrenciye 1 bilgisayar
düşüyor. 

Öğrenciler İngilizcenin yanı sıra 6. sınıftan itibaren

Fransızca ya da Almanca 
dillerinden birini öğreniyor.

Her öğrenci

bir enstrüman ve bir spor dalı 
ile ilgileniyor.
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vurmuştu. Başvurunun onaylanmasıyla, Bilge 
Köyü’nden üçü kız ikisi erkek beş çocuk 
Darüşşafaka’da okumak üzere İstanbul’a getiri-
lecekti.

Yüksek Danışma Kurulu 

Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşıyacak 
görüşlerden faydalanmak üzere iş, siyaset, eği-
tim ve medya dünyasının önde gelen isimle-
rini bir araya getiren Yüksek Danışma Kurulu 
(YDK) 2009 yılında faaliyete geçti. Fikirleriyle 
Darüşşafaka’nın yanında olmak isteyen ka-
muoyu önderleriyle her yıl büyüyerek yoluna 
devam eden YDK’nın günümüzde 100’ü aşkın 
üyesi bulunuyor. Tüzük kapsamında faaliyet 

Faruk Uğurlu (DŞ’1973)

Darüşşafaka Giriş Sınavı ile ilgili olarak biz 25 ilde Darüşşafaka’yı tanıtan 
toplantılar yapıyoruz. Aşağı yukarı 21 ilde giriş sınavımızı düzenliyoruz. Ben de 
tanıtım toplantıları için bir dönem Erzurum, Ağrı ve Kars’a gittim. Ağrı’da tanıtım 
toplantımıza bir kadın geldi. “Ben çocuklarımı, kızlarımı okutmak istiyorum. 
Darüşşafaka’da okusun istiyorum,” dedi. İçimden kadının elini öpmek geldi. O 
kadın belki ilkokul mezunu bile değildi. Bu bilinçte olması beni şaşırttı. Araştırmış, 
bulmuş, öğrenmiş ya da biri söylemiş. “İnşallah girer!” dedim. İş Bankası, bu 
tanıtım toplantılarında bize çok yardımcı oluyor. Gittiğimiz yerlerde İş Bankası 
müdürleri , o ildeki okul ve öğretmenlere ulaşmamızda bize yardım ediyor. 
Toplantılarımıza daha fazla kişinin katılmasına destek veriyor.

Ayşe Görey 
Lise Müdürü (2016-2019)

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan potansiyel öğrencilerin listesini alıyoruz. Sonra da 
15-20 bin öğrencinin hepsine mektup yazarak okulumuzu tanıtıyor ve sınavımıza 
davet ediyoruz. Sınavla ilgili örnek sorular da gönderiyoruz. Bunlar potansiyel 
öğrencilerimiz. Her potansiyel öğrenci sınava girmiyor. Çünkü biliyorsunuz 
ekonomik olarak da belli bir standardımız var, çocuğun onun altında olması 
gerekiyor. O yüzden de sınava girenlerin sayısı 2-3 bin civarında oluyor. Bir yılda 
120 öğrenci alıyoruz. Bu yıl (2015) 11 il hariç, bütün illerden öğrenci geldi. Her sene 
tanıtım toplantılarına gidiyoruz. Yaptığımız toplantılar, potansiyel öğrenci sayımıza 
göre değişiyor tabii. Gideceğimiz illeri de buna göre belirliyoruz. Geçen sene 29 ilde 
toplantılar yapmışız, bu sene 27 ilde yapacağız. Her gittiğimiz yerde bize diyorlar 
ki, “Niçin daha fazla Darüşşafaka okulu yok? Niçin sadece bir tane İstanbul’da? Çok 
güzel bir okulsunuz, keşke daha fazla olsa.” Biz de bunu çok istiyoruz. Aslında bu 
hep konuşuluyor. Cemiyetimiz tarafından birtakım projeler üretiliyor ama çok yakın 
gelecekte görünmüyor, belki ileride olabilir.

NOTLAR
1 “Bitmeyen Bir Hikâye: Darüşşafakalı Olmak”, Cumhuriyet, 24 

Mayıs 2009.
2 Age.

gösteren ve yılda üç kez bir araya gelen YDK 
üyeleri, Darüşşafaka’nın bugünü ve yarınına 
ilişkin pek çok konuyu masaya yatırarak, Ce-
miyet yönetimine tavsiyelerde bulunuyor. 

2009-2013 yılları arasında gazeteci ve yazar 
Tarhan Erdem ve 2013-2017 yılları arasında 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski 
Başkanı Zekeriya Yıldırım'ın başkanlık yaptı-
ğı Kurul'a 2017 yılından bu yana İstanbul Sa-
nayi Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve 
GTE Endüstri Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsamettin Kavi başkanlık yapıyor. 
Darüşşafakalı öğrencilerle farklı etkinlikler 
yoluyla bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini 
paylaşan Kurul üyeleri, aynı zamanda üniver-
sitede okuyan Darüşşafaka mezunlarına men-
torluk desteği de veriyor.

2017 yılında YDK bünyesinde Cemiyet yöne-
timine ihtiyaç duyduğu konularda görüş ve 
öneriler geliştirmek amacıyla Eğitim, Kaynak 
Geliştirme ve Tanıtım Çalışma Grupları oluş-
turuldu. Bu gruplar belirli aralıklarla bir araya 
gelerek uzmanlık alanlarında yeni fikir, öneri 
ve projelerle Darüşşafaka’nın önünü açıyor.
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Kamuoyu önderlerinden 
Darüşşafaka’nın 
geleceğine katkı

İş, siyaset, eğitim ve medya 
dünyasının önde gelen 
isimlerinden oluşan Yüksek 
Danışma Kurulu, Darüşşafaka 
ile ilgili konularda fikir ve 
öneriler geliştirmek üzere 
düzenli bir araya gelerek 
Cemiyet yönetimine 
tavsiyelerde bulunuyor.
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D arüşşafaka Cemiyeti ve P&G Tür-
kiye iş birliğiyle 2010 yılında, “ge-
leceğin liderlerini” yetiştirmeyi ve 
onların hayallerini gerçeğe çevir-

meye amaçlayan “Hayalden Gerçeğe” adında 
yeni bir proje başlatıldı. 

Projenin ilk temelleri, birkaç yıl öncesinde, 
Balat’ta bulunan Mavi Kalem Derneği ile bir-
likte atılmıştı. Bir grup öğrenci, fotoğraf eğiti-
mine katıldıktan sonra Darüşşafaka’nın sanat 
öğretmenleriyle birlikte Balat semtini fotoğ-
raflamış, daha sonra çalışma Galata bölgesini 
de içine alacak şekilde genişletilmiş ve Galata 
meydanında bir fotoğraf sergisi açılmıştı. Fo-
toğrafların jüri tarafından değerlendirilmesi 
sonucunda dereceye giren çocuklar, ödül ola-
rak birer fotoğraf makinesi kazanmıştı.1

Bu ilk girişimin başarılı olmasının ardından 
2009 yılında, P&G firmasının desteğiyle, daha 
kapsamlı bir proje için kollar sıvandı. 2010 yı-

lında ilk etkinlik olarak Darüşşafakalı çocuklar, 
İstanbul’da çektikleri fotoğraflarla Mardin’de 
bir sergi açtılar. Böylece öğrenciler, gittikleri 
bu şehirde de eşsiz kareler çekme imkânı bul-
dukları gibi, oradaki yaşıtlarıyla da güzel arka-
daşlıklar geliştirdiler. Fotoğraf sanatçısı Ömer 
Serkan Bakır’ın öncülüğünde gerçekleştirilen 
programın bir sonraki durağı olarak ise Safran-
bolu seçildi.2 İstanbul dışına yapılan benzer 
geziler sonraki dönemde de artarak devam etti.

Aynı yıl proje kapsamında, Darüşşafaka yer-
leşkesi içinde bir planetaryum açıldı. Adını, 
Kandilli Rasathanesi’nin kurucusu olan ve 
Türk bilimine kazandırılmasında Darüşşafa-
kalı Salih Zeki’nin önemli rol oynadığı Fatin 
Gökmen’den alan planetaryum, çocukları bi-
limle ve gökyüzüyle yakınlaştırmak üzere ta-
sarlanmıştı. 36 kişilik izleme alanı bulunan ve 
Amerika’dan getirilmiş özel bir teleskobun yer 
aldığı planetaryum, sadece 2010 yılında farklı 
okullardan gelen 10 bin çocuğu ağırlayacaktı.3

2010 

Hayalden Gerçeğe 
projesİ
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Darüşşafakalılardan Haitili çocuklara destek

Türkiye’de meydana gelen her depremden 
sonra depremzedelere kucak açan Darüşşa-
fakalılar, 2010 yılında bu kez “dünyanın öteki 
ucunda”, Haiti’de korkunç bir yıkıma yol açan 
depremin yaralarını sarmaya bir nebze olsun 
katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Darüşşa-
fakalı öğrencilerin sergilediği Oliver müzikali-
nin 13 Şubat 2010 tarihli gösteriminin tüm ge-
liri, Haiti Depremi’nde zarar gören çocukların 
ihtiyaçlarının karşılanması için Haiti’ye bağış-
landı. Alkış toplayan bu girişime, başkanlığını 
Gözde Tutku Turgut adlı Darüşşafaka öğrenci-
sinin yaptığı “Toplumsal Sorumluluk Komite-
si” öncülük etti.4

 Araştırmacı Çocuk Programı

İlköğretim öğrencilerinin bilimsel araştırma-
nın temel süreç ve ilkelerini anlayabilmelerini 
sağlamak amacıyla, 2010-2011 yılından başlaya-
rak 5. sınıf öğrencilerine yönelik Araştırmacı 
Çocuk Programı devreye alındı.

Araştırmacı Çocuk Merkezi iş birliğiyle ha-
yata geçirilen program sayesinde öğrenciler 
bilimsel araştırmanın basamaklarını öğreni-
yor, buna uygun şekilde araştırmalar yapıyor, 
sorgulamanın yanı sıra günlük tutma, planlı 
çalışma, kaynak tarama, rapor yazma, sunum 
hazırlama ve sunma becerilerini kazanıyordu. 
Öğrencilerin yaptıkları araştırmalar ise yıl so-
nunda kitap haline getiriliyordu. Araştırmacı 
Çocuk Programı, Haziran 2016 itibarıyla ta-
mamlanarak sona erdi.

Selvihan Özcan 
Resim Öğretmeni (1998-2019) 

Mardin, Midyat ve Hasankeyf’e gittik. Orada 60 çocuğa sabah 7’de eğitim 
veriyorduk; 1-1,5 saatlik sıkılaştırılmış eğitimlerdi bunlar. Sonra akşama kadar 
bölgeyi fotoğraflayıp, ardından da fotoğrafları aktarıp, ertesi sabah başka 30 
okul öğrencisiyle fotoğraflama yapıyor ve günü tamamlıyorduk. Darüşşafaka 
Fotoğraf Kulübü’nün başlattığı bir projeydi ve çok keyifliydi. Oradaki çocukların 
farkındalıklarını artırmış olduk. Midyat’taki 12 yaşındaki bir çocuğa, “Haydi 
bakalım, müzeleri ağabeylerinize ablalarınıza gezdirin, siz daha iyi bilirsiniz,” 
dediğimde bana, “Ben daha müzeye hiç girmedim,” demesi bizi inanılmaz 
şaşırtmıştı. Safranbolu’da da aynısı oldu. Biri 10, diğeri 11 yaşında iki kız çocuğu, 
“Aa, biz buraya hiç gelmedik!” dedi. İkisi de Safranbolulu, orada yaşıyorlar, ama 
bulundukları yerin dışına çıkmamışlar hiç.

Zeynep Kutlu (DŞ’2012)

Bize fotoğraf makineleri almışlardı. Önce okulda fotoğraf eğitimi aldık. Zaten her 
yıl fotoğraf eğitimleri oluyordu, kulüp toplantıları oluyordu. Sonra bu bilgimizi 
başkalarına da aktarabileceğimiz ve bunun üzerine bir proje kurulabileceği 
düşünüldü. Biz bu proje kapsamında Mardin’e, Diyarbakır’a gittik; Safranbolu’ya, 
Efes’e, Şirince’ye gittik. Benim en renkli anılarımdan biridir Mardin gezisi. Orada 
bir yatılı okulun yurdunda kaldık. İlk kez Doğu’ya gitmiştik hepimiz. Oradaki 
çocuklarla etkileşimde olmak çok güzeldi. Biz onlara fotoğraf çekmeyi öğrettik. 
Zaten hepsi çok farklı bakıyordu dünyaya. Küçük çocuklardı ama bir şeyler 
öğreniyorduk onlardan. Hâlâ yüzleri aklımda. Fotoğraflar çektiler. Sonra onların 
çektiği fotoğraflarla İstanbul’da bir sergi yapıldı. Onları İstanbul’a çağırdık. 
Onların İstanbul’a gelişi de çok güzeldi. Bizi kendi şehirlerinde gezdirmeleri de 
çok güzeldi. Oradaki konsept şuydu: Biz onlara fotoğraf çekmeyi öğretiyoruz, 
onlar bize şehirlerini gezdiriyor. Birlikte fotoğraf çekiyoruz, hem onların gözünden 
hem bizim gözümüzden. İstanbul’a geldiklerinde de fotoğraf çekmiştik ve sergiye 
katılmışlardı. Çok güzel bir deneyimdi. Sadece o çocuklar için değil, bizim için de 
çok güzel bir fırsattı. Çok başarılı bir projeydi. Fotoğraf çekmek hâlâ hobimdir. 
Darüşşafaka sayesinde başladığım ve çok sevdiğim şeylerden biri.

NOTLAR
1 Özlem Yüzak, “Darüşşafaka ve PG’nin Hayalden Gerçeğe Pro-

jesi”, Cumhuriyet, 4 Kasım 2009.
2 “Hayalden Gerçeğe Projesi”, Cumhuriyet, 26 Haziran 2010.
3 “Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu’na Yoğun 

İlgi,” www.darussafaka.org.
4 “Darüşşafaka’dan Haitili Çocuklara Destek”, Cumhuriyet, 13 

Şubat 2010.
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D arüşşafaka tarihinde ilk kez 1971 
yılında kız öğrencilerin de okula 
kaydedilmesi, bu tarihten tam 40 
yıl sonra düzenlenen bir etkinlikle 

kutlandı. 5 Mart 2011 günü düzenlenen etkin-
liğe, “Daçkalı Kızlar Toplandık” adı verilmişti. 
40 yıl boyunca yolu Darüşşafaka’dan geçmiş 
tüm kadınları bir araya getirmesi planlanan et-
kinliğin bir misyonu da, kız çocuklarının eğiti-
mi için gelecek planlarını tartışmaya açmaktı. 
Sanatçı Nil Karaibrahimgil’in konseriyle başla-
yan etkinlik, akşam saatlerinde kızlar yatakha-
nesinde, öğrencilik yıllarını hatırlatan “pijama 
partisi” ile devam etti.1

Boeing firmasından teknoloji desteği

2011 yılında Darüşşafaka’ya destek veren fir-
malar arasına dünyanın en büyük havacılık 
firmalarından Boeing de katıldı. Firmanın 
katkılarıyla kurulan tam donanımlı “Bilişim 
Teknolojileri Sınıfı” 21 Nisan 2011 günü törenle 

2011 

Daçkalı kızlar
40. yıllarını
kutluyor
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Darüşşafaka’nn ilk kızları

Kız öğrencilerin Darüşşafaka’ya 
kabulünün 40’ıncı yılı özel bir 
etkinlikle kutlandı. 
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1971 yılında Darüşşafaka’nın giriş sınavını 
kazanarak okula kaydedilen ilk kız öğrencilerden 
biri, geleceğin kadın diplomatı Nesrin Bayazıt’tı. 
Teyzesinin yönlendirmesiyle Haziran 1971’de 
Ankara’da Darüşşafaka sınavına giren ve başarılı 
olarak Darüşşafaka’ya gelen Bayazıt, 1979 yılında 
mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’ne girdi. Yüksek lisansını Durham 
Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Dışişleri 
Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan Bayazıt, 
takip eden yıllarda yurtiçinde ve yurtdışında pek 
çok önemli diplomatik görev üstlendi. Bu görevler 
arasında Türkiye’nin Gana, Liberya ve Sierra Leone 
büyükelçiliği görevleri de vardı.

1971-1979 yılları arasındaki öğrencilik hayatını 
daimi yatılı olarak geçiren Nesrin Bayazıt, okulun 
kendisinde oluşturduğu aidiyet duygusunu hiçbir 
zaman kaybetmedi. Bir aile olarak gördüğü 
Darüşşafaka, Zagreb’deki Türkiye Konsolosluğu’nda 
muavin konsolos olarak başladığı mesleki hayatı 
boyunca onun için bir gurur kaynağı oldu.

Yetişmesindeki belirleyici unsurun Darüşşafaka’da 
aldığı eğitim olduğunu düşünen ve okul 
arkadaşlarıyla irtibatını halen koruyan Bayazıt, 2015 
yılında kendisiyle yapılan bir röportajda, Darüşşafaka 
yıllarından diplomatik başarılara uzanan yolculuğu 
özetlerken genç Darüşşafakalılara şu tavsiyelerde 
bulunuyordu: 

Dışişleri Bakanlığı’na o yıllarda hemen hiç öğrenci 
gönderememiş bir üniversiteden mezun olmama 
rağmen meslek memurluğu sınavını ilk girişte 
kazandım. Bu sonucu almamda Darüşşafaka’da 
edindiğim altyapının çok etkisi oldu. Bizim 
dönemimizde üniversitelerden burs alma imkânları 
bir hayli kısıtlı idi. Bu nedenle üniversiteyi, Ankara 
Darüşşafakalılar Derneği’ndeki ağabeylerimizin 
yardımıyla bulduğum bir işte çalışarak okudum. 
Bu vesileyle Saim Kale, Behiç Çongar ve Müfit Nayır 
Ağabeylerime şükranlarımı bir kez daha iletiyorum. 

Sevgili kardeşlerime, öncelikle gönüllerinde yatan 
dallarda eğitim görmelerini ve arzuladıkları mesleği 
elde etmek için azimle çalışmalarını öneriyorum. 
Hepsine, parlak bir gelecek ve başarı diliyor, 
hayallerinin peşinden pes etmeden koşmalarını tavsiye 
ediyorum.2

Darüşşafaka mezunu bir kadın büyükelçi

NESRIN BAYAZIT (DŞ’1979)
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hizmete girdi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
kullanabilecekleri bilgisayarların, teknik do-
nanımların ve materyallerin bulunduğu sınıfın 
açılışına yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve 
velilerin yanı sıra Boeing Türkiye Başkanı Greg 
Pepin de katıldı. Pepin, verilen desteğin kendi-
leri için anlamını şu sözlerle ifade etti:

Bu çocuklar Türkiye’nin ve dünyanın geleceği-
dir. Boeing de onların eğitimine katkıda bulun-
maktan, bakış açılarına yardımcı olacak tek-
nolojik becerilerin geliştirmelerini sağlayacak 
olan araçları sağlamaktan büyük bir mutluluk 
duymaktadır.3

“Size Emanet”

2011 yılında, Darüşşafaka’yı geniş kitlelere daha 
iyi tanıtmak amacıyla “Size Emanet” adıyla yeni 
bir iletişim kampanyası başlatıldı. Yapımını 
Grey reklam ajansının gönüllü olarak üstlen-
diği kampanya, aynı yıl Effie Reklam Ödülleri 
yarışmasının Sosyal Sorumluluk Kampanyası 
dalında “Altın Ödül”e layık görüldü.

NOTLAR
1 “Daçkalı Kızlar Toplanıyor”, Cumhuriyet, 4 Mart 2011.
2 "Diplomatlığın Kapısını Darüşşafaka’da Aldığım Köklü ve Çağ-

daş Eğitim Açtı”, www.darussafaka.org.
3 “Boeing’den Darüşşafaka’ya”, Cumhuriyet, 22 Nisan 2011.
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Darüşşafaka Cemiyeti, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda hem hayırseverlere yaptıkları bağışların nasıl 
kullanıldığı hakkında bilgi vermek hem de eğitimlerine destek 
verdikleri öğrencilerle onları bir araya getirmek amacıyla, 20 Ekim 
2011 tarihinde bir “Bağışçılar Günü” etkinliği düzenledi.

Yeni bir geleneğin de başlangıcı olan bu etkinlik kapsamında 
Türkiye’nin farklı köşelerindeki hayırseverler, her yıl Bağışçılar 
Günü’nde Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yerleşkesi’ne davet 
ediliyor. Böylece Cemiyet'i ve faaliyetlerini yakından tanıma olanağı 
bulan bağışçılar, aynı zamanda Darüşşafakalı öğrencilerle de zaman 
geçirme fırsatı buluyor. “Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı” 
kapsamında Darüşşafaka Velisi olan bağışçılara sertifikalarının 
verildiği etkinlikte, öğrenci kulüpleri de çalışmalarını sergiliyor.

Bağışçılar Günü
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D arüşşafaka’nın 150’nci yıla hazır-
landığı 2012 senesinde, 14 Nisan 
günü gerçekleştirilen Olağanüstü 
Genel Kurul’da yeni dönemi ku-

caklayacak önemli bir tüzük değişikliğine imza 
atıldı ve Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü’nün 
ikinci maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Derneğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, 
maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt içinde 
ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okut-
mak, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri 
benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma 
karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde li-
der bireyler olarak yetiştirmektir.”

Söz konusu madde, üç temel değişiklik ba-
rındırıyordu. Dönemin Darüşşafaka Cemiyeti 
Başkanı Zekeriya Yıldırım, bu değişiklikler ile 
gerekçelerini şu şekilde açıklıyordu:

Birincisi, yeni tüzük maddesinde eğitimde fır-
sat eşitliği ile nasıl bir Darüşşafakalı yetiştir-
mek istediğimizi tanımladık. Bu nitelikler yeni 
değildi; Darüşşafaka her zaman öğrencilerini 
bu niteliklerle yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ama 
ilk kez yazılı olarak Tüzük’ün amaç madde-
sinde yer aldı. İkinci olarak, hem aday tabanı-
nı genişletmek hem de toplumsal gelişmelerin 
sonucu annenin ailenin içinde artan önemini 
dikkate alarak, babasını kaybetmiş çocukla-
rın yanında annesini kaybetmiş çocuklara da 
Darüşşafaka’da okuma şansı tanımak istedik. 
Daha önce 1991 yılında, annesini kaybetmiş 
olanların da okula kabulü Genel Kurul’da görü-
şülmüş, fakat nitelikli çoğunluk sağlanamadı-
ğından Tüzük maddesi değiştirilememişti. 

Üçüncü olarak da, öğrenci kabul koşulla-
rı arasında yer alan “Türk-İslam” nitelendir-
mesini, Cumhuriyetimizin ve Anayasamızın 
temel ilkelerinden olan laiklik anlayışına ve 
Darüşşafaka’nın kuruluşundaki eşitlik felsefe-

2012 

Darüşşafaka Tüzüğü’nde 
üç önemlİ değİşİklİk 
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sine uygun hale getirmek amacıyla, “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” olarak değiştirdik. Dö-
nemin Başbakanı ve aynı zamanda Tüzüğümü-
ze göre Cemiyetin Başkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan da Genel Kurulumuzda hazır bulun-
mak ve hitap etmek suretiyle, söz konusu de-
ğişiklikleri destekledi ve onayladı. Nüfusunun 
tamamına yakını Müslüman olan ülkemizde 
bu değişikliğin kayda değer bir etkisi olma-
yacağını biliyorduk. Bu karar esas itibarıyla, 
Darüşşafaka’da hiç eksilmeyen çağdaş duru-
şun bir yansımasıydı. Çünkü Darüşşafaka’nın 
kuruluşunda geçerli olan sosyal ve hukuki an-
layış ve çerçeve değişmişti. Bugünün Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, Darüşşafaka’nın böyle bir ay-
rımcılık yapması doğru değildi.

Tarihi kararların alındığı Olağanüstü Genel 
Kurul’a, Darüşşafaka Cemiyeti Onursal Başka-
nı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 
Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada ikinci 
maddedeki değişiklikle Darüşşafaka’nın viz-
yon ve misyonunun çağın gereklerine uygun bir 
düzeye yükseltildiğini belirtti. Darüşşafaka’nın 
kurumsal anlamda, Türkiye’de alanında bir çı-
ğır açmış, bu alandaki tüm faaliyetlere öncü-

Köşe taşı niteliğinde 
kararlar

Darüşşafaka Cemiyeti 
Onursal Başkanı Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katılımıyla 14 Nisan 2012 
tarihinde gerçekleştirilen Genel 
Kurul’da önemli kararlar alındı. 
Tüzükte yapılan değişiklikle 
annesiz çocukların da 
Darüşşafaka’ya kabul edilmesi 
mümkün hale geldi.

lük etmiş, örnek bir kuruluş olduğunu söyle-
yen Başbakan Erdoğan, “Bizim, toplum olarak, 
millet olarak, yüzyılların, hatta bin yılların 
içinden süzülerek gelmiş dayanışma kültürü-
müz, 1863 yılında Darüşşafaka’da kurumsal bir 
kimliğe büründü. Türkiye’de yetimlerin, ök-
süzlerin, yoksulların ve yolda kalmışların elin-
den tutmak isteyen her oluşum, her kuruluş, 
kendisine Darüşşafaka’yı, Darüşşafaka’nın tec-
rübesini örnek olarak, model olarak aldı. İşte o 
nedenle Darüşşafaka, hem bu ülkenin, hem de 
bu milletin göz bebeği bir kuruluştur,” şeklin-
de konuştu.
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DARÜŞŞAFAKA ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
başbakanlık döneminde Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nı üç kez ziyaret etti.

İlk ziyaretini 24 Mayıs 2003 tarihinde 
gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, bir 
aylık eğitim için İstanbul’a getirilen ve 
Darüşşafaka Lisesi’nde kalan Bingöllü 
depremzede öğrencilerle bir araya 
geldi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ile beraber Darüşşafaka 
Lisesi’ne gelen Recep Tayyip Erdoğan’ı 
burada, Bingöllü 108 depremzede 
çocuk, çocuklara eşlik eden 5 öğretmen, 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel 
Müdürü Azmi Özkardeş ve okul yetkilileri 
karşıladı. Erdoğan, girişimlerinden ötürü 
Darüşşafaka Cemiyeti’ni kutlarken, törenin 
ardından okulda yapılan yönetim kurulu 
toplantısına katıldı.

İkinci ziyaretini 12 Ocak 2008 tarihinde 
gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan, 
okula gelişinde Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın 
ve Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı 
Zekeriya Yıldırım tarafından karşılandı. 
Darüşşafaka Cemiyeti Vakfı’nın 
yönetim kurulu toplantısına başkanlık 
eden Erdoğan, toplantının ardından 

sınıfları gezerek öğrencilerle tek tek 
ilgilendi. Erdoğan, “Düşündüğümüzü 
okuyacağız, okuduğumuzu düşüneceğiz, 
düşündüğümüzü uygulayacağız, 
uyguladığımızı da neticelendireceğiz” 
diyerek öğrencilere başarılar diledi.

Başbakan Erdoğan, üçüncü ziyaretini ise 
Darüşşafaka Cemiyeti Genel Kurulu’na 
katılarak 14 Nisan 2012 tarihinde 
gerçekleştirdi. Erdoğan, Genel Kurul’da 
yaptığı konuşmada, T.C. Başbakanı 
ve Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı 
olarak tüzükte gerçekleştirilen tarihi 
değişikliklere şahitlik etmekten gurur ve 
heyecan duyduğunu söyledi.
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Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği

150’nci kuruluş yılını bir dizi etkinlikle kutlayan 
Darüşşafaka Cemiyeti, bu çerçevede ilk olarak 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Tür-
kiye Delegasyonu ve Avrupa Eğitim Vakfı’nın 
katılımıyla, “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat 
Eşitliği” (Equal Opportunity to Access Quality 
Education) başlıklı uluslararası bir konferans 
düzenledi.

Yaklaşık bir buçuk asırdır yaşamları eğitim-
le değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, ulusal ve 
uluslararası platformlardan akademisyen, eği-
tim yöneticisi ve uzmanları bir araya getiren bu 
konferans ile Türkiye’de kaliteli eğitime erişim 
olgusunu Avrupa Birliği perspektifi ve diğer 
ülkelerdeki mekanizmalar ve uygulamalar ışı-
ğında masaya yatırdı.

15-16 Kasım 2012 tarihlerinde TİM Gösteri 
Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış ko-

nuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer 
Dinçer gerçekleştirdi. Konferansın ev sahibi 
olarak konuşan Darüşşafaka Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Yıldırım ise Darüşşafaka’nın 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlama misyonuyla 
kurulduğunu ve dünya çapında örnek bir mo-
del olduğunu belirtti. 2013 yılında konferansın 
sonuç raporu da yayımlandı.

Darüşşafaka Writing Centre

Daha çok üniversitelerde bulunan yazı merkez-
lerinden esinlenerek öğrencilerin yazma bece-
rilerini daha da ilerletmek ve farkındalıklarını 
artırmak amacıyla 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılı başında Darüşşafaka Writing Centre açıl-
dı. Öğrencilerin yazılı iletişimde mümkün ol-
duğunca kendilerini doğru ifade etmelerini ve 
uluslararası standartlara uygun hareket etme-
lerini hedefleyen merkez, Türkiye’de yalnız-
ca iki lisede bulunuyordu. Writing Centre’da 
çalışmaların çoğu, bu konuda eğitim almış 
gönüllü öğrenciler tarafından gerçekleştirili-
yordu. Gönüllü öğrenciler, yazı merkezine ge-
lerek yardım talebinde bulunan öğrencilerin 
makale, proje ve sunumlarını gözden geçirerek 
onlara yapıcı geri bildirimlerde bulunuyordu. 
İngilizce öğretmenlerin de destek verdiği bu 
uygulama 2016 yılında sona erdi.

DŞMUN Kulübü

2012 yılında kurulan DŞMUN (Darüşşafaka 
Model Birleşmiş Milletler) Kulübü, Darüşşa-
faka Lisesi öğrencilerinin münazara teknik-
lerini kullanarak, bu kapsamda düzenlenen 
uluslararası yarışmalarda dünyayı ilgilendiren 
sorunlar üzerinde düşünmeyi ve bu konula-
ra dair görüşlerini savunmayı öğrenmelerini 
amaçlıyordu.

Birleşmiş Milletler’in gündemindeki konula-
rı ele alan bu konferanslarda öğrenciler, Bir-
leşmiş Milletler çatısı altındaki İnsan Hakları 



260 261

2011-2012 eğitim 
ve öğretim yılında 
Darüşşafaka Lisesi'ni 
ikincilikle bitiren Füsun 
Cemre Karaoğlan, 2012 
Lisans Yerleştirme 
Sınavı’nda Matematik 
Fen (MF) alanında Türkiye 
73.’sü oldu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık 
(İngilizce) Bölümü’nü 
tercih eden Karaoğlan, 
2012’de İTÜ’ye kayıt 
yaptıran öğrenciler içinde 
en yüksek LYS puanına 
sahip öğrenci oldu. 

LYS’DE İLK 100’DE BİR DARÜŞŞAFAKALI: CEMRE KARAOĞLAN (DŞ’2012)

Konseyi gibi organizasyonları ve üye ülkeleri 
birebir temsil ediyor. Öğrenciler, dünya me-
selelerini ele alırken bir yandan araştırma ve 
konuları analiz etme becerilerini geliştirirken, 
aynı zamanda resmi dokümanlar hazırlamayı 
öğrenip, topluluk karşısında konuşma ve ikna 
becerilerini güçlendiriyorlar. Birleşmiş Millet-
ler’deki işleyişin simüle edildiği konferanslara 
katılan öğrenciler, dünya gündemindeki konu-
lara kolektif gözle bakmayı, kavga ederek değil 
tartışarak çözüm üretmeyi, yıkıcı değil yapıcı 

olmayı ve savaşçı değil barışçı olmayı öğreni-
yorlar.

Darüşşafaka Lisesi, Darüşşafaka’nın 150’nci yılı 
vesilesiyle 4-5 Ekim 2013 tarihlerirde ilk MUN 
(Model United Nations) Konferansı'nı gerçek-
leştirildi. Bu tarihten sonra her yıl tekrarlanan 
DŞMUN Konferansları, ülkemizde lise öğren-
cilerini buluşturan en önemli etkinlikler ara-
sında yer alıyor. Onlarca okulun temsil edildiği 
konferanslara katılım yıldan yıla artıyor.

DŞMUN KONFERANSLARI

Darüşşafaka MUN Kulübü 
tarafından düzenlenen 
Darüşşafaka Model 
Birleşmiş Milletler (DŞMUN) 
Konferansları, Türkiye 
genelinde çok sayıda okul ve 
lise öğrencisinin katılımıyla 
gerçekleştiriliyor. Konferansta 
öğrenciler evrensel sorunlara 
çözüm önerileri getirerek 
tasarılar hazırlıyor.
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Adına ödül verilen bir Darüşşafakalı 

PROF. DR. ÜLKÜ ÜLGÜR (DŞ’1951) 

53 yıl boyunca ABD’de çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında 
çalışan Prof. Dr. Ülkü Ülgür, 2012 yılında Darüşşafaka Lisesi 
öğrencileriyle buluştu. Okuldan mezun olduktan sonra 1951-1959 
yılları arasında Darüşşafaka’da doktor yardımcısı olarak çalışan 
ve 1959 senesinde ABD’ye giden Ülgür, o tarihten beri Türkiye’yi 
ve Darüşşafaka’yı ABD’de başarıyla temsil ediyor. Ülkü Ülgür’ün 
adına oluşturulmuş, Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Akademisi’nin (AACAP) verdiği bir de ödül var.

“Ya sen de Salih Zeki gibi olursun, veyahut pazarda domates 
satarsın!”

İzmirliyim. Ben Darüşşafaka’ya dördüncü sınıfta girdiğim zaman, 
annemi çok özlüyordum, hepinizin özlediği gibi zamanında… Ve bir 
gün kaçmaya karar verdim. “12 Adım” derlerdi bizim eski okulda… 
Duvara çıkarsın bir yerden, 12 adım yürürsün, gayet alçaktır o kısım, 
oradan atlayıp ayrılabilirsin. Ben de “12 Adım”dan kaçtım, biletimi 

aldım, İzmir’e gittim. İkinci sefer tekrar kaçmaya karar verdim, 
ama bu kez döndüğüm zaman okul müdürü beni odasına çağırdı. 
“Seni kovacaktım ama kovmamaya karar verdim. Sana biraz bilgi 
vereceğim Darüşşafakalılar hakkında,” dedi. Darüşşafaka’nın 
ne olduğunu bana anlattı, ondan sonra odasındaki resimleri 
göstermeye başladı: “İşte bu Salih Zeki’dir, bu Ahmet Rasim’dir!” 
dedi. Osmanlı döneminden başlayarak, Türkiye’nin en başarılı 
kişilerinin resimlerini gösterdi. Ardından, “Ya sen de bunlar gibi 
olursun, veyahut pazarda domates satarsın,” dedi. 

O zaman Darüşşafaka’nın önemini gayet iyi anladım ve ondan 
sonra Darüşşafaka’ya bağlılığım her geçen gün daha da arttı. 
Bugün, her şeyi Darüşşafaka’ya borçlu olduğumu hissediyorum. 
Biz bir aileyiz, sizler de genç kardeşlerimiz olarak bu aileye 
katılmış durumdasınız. Derslerinize o şekilde sarılın ki, sizler de 
Darüşşafaka’yı bitirdiğiniz zaman kendinize en üst düzeyde bir yer 
edinmek için mücadeleye başlayın.

1930-40’lı yıllarda okul bahçesinde içtima yapan öğrenciler
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9’dan 90’a Darüşşafaka sergisi

1960’lı yılların sonlarından beri sayısız ser-
giye imza atan Darüşşafakalılar, 2012 yılının 
Haziran ayında düzenledikleri “9’dan 90’a 
Darüşşafaka” sergisi ile kurumun sanatsal et-
kinliklerine yeni bir sayfa eklediler.

Darüşşafaka Fotoğrafçılık Kulübü’nün girişi-
miyle ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un 
danışmanlığı altında hayata geçirilen serginin 
en önemli özelliği, Darüşşafaka’nın bağışçıları 
ile öğrencilerini bir şekilde bir araya getirme-
siydi. Proje, en küçüğü 9 yaşında olan 6 öğ-
renci ile en yaşlısı 90 yaşında olan 6 rezidans 

bağışçısının birbirlerini, hayallerindeki mesle-
ğin kostümlerini giymiş olarak fotoğraflaması 
fikrine dayanıyordu. Fotoğraflardan bazıları 
Mehmet Turgut’un kendi stüdyosunda çekil-
mişti. Bu vesileyle bağışçılar, hayli eğlenceli bir 
ortamda öğrencilerle yakınlaşma fırsatı da bul-
muşlardı. İlk olarak okulda açılan sergiye, daha 
sonra çeşitli alışveriş merkezlerinde de devam 
edildi.

9 yaşındakilerle 90 
yaşındakiler aynı projede

Darüşşafaka öğrencileri ile 
rezidans bağışçılarını bir araya 
getiren 9’dan 90’a Darüşşafaka 
projesi, kuşakları yakınlaştıran 
yaratıcı ve renkli bir etkinlik 
olarak tarihteki yerini aldı.
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9’DAN 90’A DARÜŞŞAFAKA PROJESİNDEN ENSTANTANELER
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2013 

DaÇKA
150 YAŞINDA
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D arüşşafaka Cemiyeti, 150. 
kuruluş yıl dönümünü 
30 Mart 2013 tarihinde 
düzenlenen özel bir et-

kinlikle kutladı. Söz konusu etkinlik, 
1863’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye 
adıyla kurulan ve ilk günden bugüne 
okulun hamisi, destekçisi ve öncüsü 
olan, zamanla da Darüşşafaka Lisesi’yle 
özdeşleşip iç içe geçen Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin kurulduğu 30 Mart günü-
ne denk getirilmişti. 
 

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
geceye Darüşşafaka öğrencileri, me-
zunları ve bağışçılarının yanı sıra Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şa-
hin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu, sanat ve spor camiasının temsilcieri 
katıldı. Fatma Şahin, bu büyük gecede 
bir araya gelen katılımcılara, “Bir bu-
çuk asır... Hangi kurumumuzu bu ka-
dar uzun ayakta tutabildik? Temelleri 
o kadar sağlam atılmış ki… O gün bu 
temelleri atanları rahmetle minnet-
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le anıyoruz, mekânları cennet olsun. Bu 
kurumdan mezun olduğu zaman eline 
çantayı alarak bütün dünyayı dolaşabilen, 
donanımlı ve eğitimli çocukların yetişme-
si için çalışıyoruz. Bunun için en büyük 
gücü de sizlerden alıyoruz,” sözleriyle ses-
lendi. 

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Yek-
ta Kara’nın hazırladığı “Bir Buçuk Asırlık 
Fark” adlı gösterisinin sergilendiği gecede 
Darüşşafaka’nın 150 yıllık tarihi, klasik or-
kestradan Türk musikisi topluluğuna ka-
dar geniş bir yelpaze içinde, 100 sanatçının 
seslendirdiği şarkılarla, türkülerle ve halk 
oyunları gösterileriyle anlatıldı. Üç bine 
yakın konuğun katıldığı gecede profes-
yonel sanatçıların yanı sıra Darüşşafakalı 
öğrenci ve mezunlar da sahneye çıkarak, 
Darüşşafaka’nın hayatlarında yarattığı de-
ğişimi kendi cümleleriyle dile getirdiler.

Yusuf Ziya Paşa ve arkadaşları 1863 yı-
lında Kapalıçarşı esnafına okuma yazma 
ve matematik öğretmek için Cemiyet-i 
Tedrisiye’yi kurmaya karar verdiğinde, her 
çocuğun en iyi eğitimi alma hakkını sa-
vunan Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi 
kuruluşlar olmadığını; sosyal devlet anla-
yışı ve sosyal sorumluluk gibi kavramların 
da bulunmadığını hatırlatan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Zekeriya Yıldırım ise, bir kı-
vılcım olarak başlayıp gerçek bir meşaleye 
dönüşen Darüşşafaka’nın 150’nci yılını şu 
sözlerle kutluyordu:

Yurt genelinden aramıza katılan öğrencile-
rimizi ayrım yapmaksızın bağrına basan, 
onları Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i 
sahiplenen ve evrensel değerleri özüm-
seyen bireyler olarak yetiştiren kurumu-
muzu büyüterek daha çok sayıda çocuğu 
kucaklamayı amaçlıyoruz. Nice 150 yıllara 
Darüşşafaka...

Coşkulu bir kutlama

2013’te 150’nci yılını kutlayan 
Darüşşafaka, bu özel tarihi 
özel bir törenle karşıladı. 
3.000’e akın konuğun katıldığı 
kutlamada Darüşşafaka’nın 
köklü geçmişi müzik, gösteriler 
ve anlatımlardan oluşan 
zengin bir programla yansıtıldı.
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Darüşşafaka Cemiyeti’nin saygınlığı 
en üst düzeyde

Kurulduğu günden itibaren karşılaştığı tüm 
zorluklara rağmen büyük bir azimle yoluna 
devam eden Darüşşafaka Cemiyeti, bir buçuk 
asrı geride bıraktığında artık Türkiye’nin, hatta 
dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri 
kabul ediliyordu. Cemiyet, 2013 yılında bağım-
sız kurumsal yönetim derecelendirme çalış-

ması yaptırarak bu itibarlı konumunu daha da 
yükseltecek ve yönetiminin şeffaflığını, hesap 
verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgele-
yen ilk sivil toplum kuruluşu olarak kayıtlara 
geçecekti. 

Sahiplendiği kurumsal yönetim ilkeleriyle de 
Türkiye’deki pek çok sivil toplum kuruluşuna 
örnek teşkil eden Darüşşafaka, ilk değerlendir-
me yılı olan 2013’te Kobirate Uluslararası Kredi 

Darüşşafaka’nın 150. yılında, Türkiye’nin eğitim 
alanındaki ilk sivil toplum örgütü Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin yönetiminde de bir görev teslimi 
yaşandı ve son 6 yıldır Cemiyet Başkanlığını 
yürüten Zekeriya Yıldırım, bayrağı Talha Çamaş’a 
teslim etti.

Genel Kurul’da yaptığı konuşmada başkanlık 
sürecini değerlendiren Zekeriya Yıldırım, 
“Altı yıl önce arkadaşlarımla birlikte görevi 
devraldığımızda önümüze koyduğumuz 
hedeflerin hepsini gerçekleştirdik. Öğrenci 
sayımız arttı, eğitimde fırsat eşitliğine derinlik 
kazandırdık. Başarı çizgisi artık yükselişte. 

Kaynaklar genişledi, yaygınlık kazandı. Kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alan ilk 
sivil toplum örgütü olduk. Yapısal sorunlarımıza 
çözüm getirdik. Şimdi Darüşşafaka’nın önünde 
yeni hedefler var. Yönetim Kurulu Başkanlığını 
devralan Talha Çamaş ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin uyum içinde Darüşşafaka’nın önündeki 
yeni hedefleri gerçekleştireceklerine inanıyorum,” 
dedi. Zekeriya Yıldırım, bundan sonra Yüksek 
Danışma Kurulu Üyesi olarak Darüşşafaka’ya 
hizmet etmeye devam edeceğini ve her zaman 
arkadaşlarının, kardeşlerinın, çok sevdiği 
çocukların ve bağışçıların yanında olacağını 
ekledi.

CEMİYET YÖNETİMİNDE NÖBET DEĞİŞİMİ
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Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hiz-
metleri A.Ş. tarafından 10 üzerinden 8,40 pu-
anla derecelendirildi. Bundan sonraki süreçte 
notunu 2014 yılında 8,64’e; 2015 yılında 9,08’e; 
2016 yılında 9,29’a; 2017’de 9,43’e; 2018’de 
9,50’ye ve 2019’da 9,54’e yükselten Darüşşafa-
ka, bu konuda sergilediği yüksek performansla 
tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk 
bilinç ve kültürünü tam olarak özümsediğini, 
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinde 
de üst düzeyde olduğunu defalarca kanıtladı.1

Bu alanda çıtasını her sene biraz daha yüksel-
ten Darüşşafaka Cemiyeti’nin tarihi boyunca 
aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet 
olarak gördüğünü ve bunun hesabını toplu-
ma her zaman verdiğini hatırlatan Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, altı yıldır yaptı-
rılan kurumsal yönetim derecelendirmesi ile 
Cemiyet’in kuruluşundan beri var olan şeffaf 
ve hesap verebilir yapısının daha da kurumsal-
laştığını söylüyordu.2

“Var Ettiniz, Var Olun”

2013 yılında 150. yılını kutlayan Darüşşafaka, 
150 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna 
destek veren bağışçılarına, “Var Ettiniz, Var 
Olun” temalı yeni kampanyasıyla teşekkür etti. 
Grey İstanbul’un gönüllü desteğiyle hazırla-
nan kampanya, bir buçuk asırdır bağışlarıyla 
Darüşşafaka’yı var eden hayırseverlere, “Da-
rüşşafaka varsa sayenizde var. 150 yıldır iyi ki 
varsınız. Darüşşafaka’ya bağış yapın, annesi 
veya babası hayatta olmayan binlerce çocuğu-
muzun eğitimine katkıda bulunun” mesajıyla 
seslendi.

Kampanya, Reklamcılar Derneği ve Reklam-
verenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. iş 
birliğiyle düzenlediği ve en etkili reklam ve pa-
zarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendi-
rildiği Effie Ödülleri’nde Sivil Toplum Kuruluş-
ları Kategorisi’nde Altın Effie’nin sahibi oldu.

4+4+4 eğitim sistemine geçiş

11 Nisan 2012’de yürürlüğe giren kanunla zorun-
lu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaran ve 4+4+4 şek-
linde kademelendiren eğitim sistemi, ilk kez 
2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulanmaya 
başladı. Yeni sisteme uyum sağlayabilmek için 
ilkokul bölümünü kapatan Darüşşafaka Eği-
tim Kurumları, 2013-2014 eğitim öğretim yılın-
da ortaokul 1. sınıfa öğrenci kabul etti. Darüş-
şafaka Ortaokulu’na bir önceki seneden geçen 
5 şube daha bulunduğundan, öğrenci kabulü 
bir seneliğine 75 kişi ile sınırlandırıldı. Bu uy-
gulama nedeniyle 3. sınıfta Darüşşafaka sına-
vına giren öğrenciler, 4. sınıfta yeniden sınava 
girme şansı yakaladı. 

Ödüllü bir kampanya

Darüşşafaka’nın 150. yılında 
Grey İstanbul’un gönüllü 
desteğiyle hazırlanan "Var 
Ettiniz, Var Olun" kampanyası 
Altın Effie ile ödüllendirildi.

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal Derecelendirme Notunu 

9,50’ye Yükseltti”, www.darussafaka.org.
2 Age.
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2013 yılının Eylül ayında Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Spor Kulübü 
ve Doğuş Grubu arasında, Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımlarının ileri 
başarılara ulaştırılması, “fairplay”e dayalı bir spor anlayışıyla başarılı 
takımlar oluşturulması, Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencilerinin yeni 
spor yapılanmasında altyapı çalışmalarına katılmaları, Doğuş tarafından bir 
sosyal sorumluluk projesi olarak DEK öğrencilerinin eğitim giderlerine katkıda 
bulunulması ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nun yenilenerek çağdaş 
koşullara kavuşturulması yönünde genel bir iş birliği protokolü imzalandı. 
Artık “Darüşşafaka-Doğuş” adı ile mücadele edecek olan basketbol takımı, 
Darüşşafaka Spor Kulübü’nün geleneksel yeşil-siyah renklerini muhafaza 
edecekti.

Bu iş birliğinin ardından gerçekleştirilen atılımla, daha önce 2. Lig'de mücadele 
eden Darüşşafaka Basketbol Takımı, kulübün 100. yılının kutlandığı 2014'te 
yeniden 1. Lig'e yükseldi ve kurduğu iddialı kadrolarla adından söz ettirmeyi 
başardı. Potada fırtınalar estiren takım, başarılarını 2017-2018 sezonunda 
kazandığı EuroCup şampiyonluğuyla taçlandırdı. Darüşşafaka basketbol tarihinin 
ilk Avrupa kupası, Darüşşafaka mezunu Doğuş Özdemiroğlu’nun (DŞ'2015) 
ellerinde yükseldi.

Bu iş birliği 2016-2017 sezon sonu itibarıyla sonlandırılmakla birlikte Doğuş 
Grubu, 2017-2018 basketbol ligi döneminde de Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı 
bir yıl süreyle finansal olarak destekledi.

Darüşşafaka - Tekfen iş birliği

2017-2018 sezonunda liglerde “Darüşşafaka” adıyla mücadele eden takım, 2018 
yılı Eylül ayında Tekfen Grubu ile imzalanan iş birliği anlaşması ile Darüşşafaka 
Tekfen adını aldı. İki kurum, 2019-2020 sezonunda da birlikte devam etme kararı 
alarak sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL TAKIMI YENİDEN DOĞUYOR
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Darüşşafaka Lisesi 2015 yılı mezunu Doğuş 
Özdemiroğlu, aynı zamanda Darüşşafaka 
Doğuş Basketbol Takımı'nın gözbebeği 
oyuncularından... Henüz öğrenci olduğu 
sırada başarılı performansıyla Genç B Milli 
Basketbol Takımı kadrosuna seçilen ve 
gerek oyunculuğu gerekse karakteriyle 
Türk basketbolunun gelecek vaat eden 
isimlerinden biri olarak gösterilen Doğuş, 
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın EuroCup 
şampiyonluğunu kazanmasındaki en etkili 
isimlerden biri oldu.

Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın tek 
Darüşşafaka mezunu oyuncusu olarak 
takımın tarihindeki ilk Avrupa Kupası’nı 
kazanmasına katkıda bulundun. Özellikle 
Bayern Münih maçında takıma verdiğin 
enerji çok değerliydi. Nasıl değerlendirirsin 
bu tarihi sezonu?

Birincisi Darüşşafaka ile böyle bir şeyi 
başarmak benim için çok daha gurur 
verici, çünkü ben Darüşşafaka adı altında 
herhangi bir başarı yakaladığım zaman, 
spor olabilir veya başka bir konuda 
olabilir, çok gurur duyuyorum. Ve bunu 
Avrupa Kupası’nı, yani basketbolda en üst 
düzey ikinci kupayı kazanarak başarmak 
benim için çok daha önemliydi. Çünkü 
bir Darüşşafakalının bu takımda olması 
başarıdaki anlamı Darüşşafaka için daha 
da artırıyor. Bayern Münih maçına gelecek 
olursak, o maçta işler istediğimiz gibi 
gitmiyordu ilk yarı. Bir şeyleri değiştirmemiz 
gerektiğinin farkındaydık takım olarak. 

Soyunma odasında da bunu konuşmuştuk. 
David Blatt bana şans verdi ikinci yarıda. 
Takımın ihtiyacı olan enerjiyi verebileceğimi 
düşündü. Ben de elimden geleni yaptım. 
İlk ateşi yaktım diyebilirim. Sonra zaten 
gerekeni de takım halinde tek yumruk 
olarak yaptık. 

Seni Darüşşafaka’ya kim yönlendirmişti?

Ayvalık’taki bir hocam televizyonda 
görmüştü Darüşşafaka’yı ve beni 
bilgilendirmişti. Kafamda soru işaretleri 
vardı; nasıl olacak, nasıl yapacağım diye. 
Ama sınava çalıştım ve kazanınca da hemen 
geldim. Buraya geldiğim ilk gün kafamdaki 
tüm soruları unutmuştum. Daha önce orta 
düzeyde bir okulda öğrenim görüyordum. 
Yapabileceklerim kısıtlıydı. Darüşşafaka'ya 
geldiğimde ise yapabileceklerimin sınırı 
yoktu.

Bir okul ve yuva olarak Darüşşafaka ile bir 
basketbol takımı olarak Darüşşafaka’nın 
kesişimi sen oldun. Darüşşafaka’nın 
yetenekli bir çocuğun hayatında nasıl 
değişim yarattığının ve ona nasıl kapılar 
açtığının sembolü oldun. Bu durum sana 
herkesin sempatiyle bakmasına neden oldu. 
Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun ve nasıl 
tepkiler alıyorsun? 

İlk kez profesyonel A takımına lise 3'te 
okurken çıkmıştım. 17 yaşındaydım. İlk 
maçımı Büyükçekmece’ye karşı burada 
Ayhan Şahenk’te oynamıştım. O maçta 

da ilk yarıda gerideydik. İkinci periyodun 
bitmesine 4,5 dakika kala girmiştim oyuna. 
Her şeyiyle çok özel bir maçtı benim 
için. Hem ilk maçımdı hem de çok iyi 
oynamıştım. Orhun Ağabey (Orhun Ene) 
bana orada bir şans tanımıştı. O zaman 
tribünler zaten hep arkadaşlarımla doluydu. 
Ben A takımına çıkmadan önce hep birlikte 
tribünden bağırıyorduk maçlarda. Kendi 
tribün grubumuzu oluşturmuştuk. Ben 
tribünden geldiğim için ekstra bir destek 
görüyordum parkede. Arkadaşlarımı ve 
tüm destekleyenleri tribünde görünce 
heyecanım daha da artmıştı ama iyi yönde 
bir heyecandı bu. Onları orada görmek, 
onların bana inandıklarını hissetmek... 
Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. 
Sürekli arkamdalardı. Onlarla beraber iyi bir 
rüzgâr yakalamıştım ilk maçta. O maçtan 
sonra zaten daha fazla insan gelmeye 
başlamıştı. 

Basketbola nasıl yöneldin? 
Darüşşafaka’daki bir öğretmenin mi 
yönlendirdi?

Benim basketbolla hiç alakam yoktu buraya 
gelene kadar. Futbolu çok seviyordum. 
Futbol oynayanları görünce imreniyordum 
hatta. Bu yüzden aklımda hiç basketbol 
yoktu. Ayvalık’ta da herkes futbol oynardı. 
Okula ilk geldiğim zaman beni İrfan Hoca 
karşılamıştı. Tanışma günü gibi bir gündü. 
İrfan Hoca ben lise 2’deyken ayrılmıştı ama 
o zamana kadar olan süreçte yeri bende çok 
farklıdır. Nerede nasıl yapmam gerektiğini, 

Darüşşafaka'dan yetişmiş bir cevher

DOĞUŞ ÖZDEMIROĞLU (DŞ'2015)
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yaptığım yanlışları ve doğruları her zaman 
söylerdi. Benim yaşam koçum gibiydi. Hâlâ 
da görüşürüm kendisiyle. İrfan Hoca bir 
gün bana gelip boyumun yaşıtlarıma göre 
daha uzun olduğunu söyledi ve “Basketbol 
oynar mısın?” diye sordu. Ben de, “Hocam, 
basketbol istemiyorum, futbol oynamak 
istiyorum” demiştim. Bunun üzerine 
İrfan Hoca, “Sen yine de gel bir bak, eğer 
beğenmezsen gidersin” demişti. O süreçte 
yeni tanıştığım arkadaşlarım vardı; Arda ve 
Doğu. Onlar da “Hadi birlikte gidelim, bir 
bakalım” demişlerdi. Sonra o takımla ilk 
antrenmanımıza çıktık. O gün girdiğimiz 
okul takımında 10 sene birlikte oynadık. 
Türkiye ikincisi olduk ve birçok şampiyonaya 
gittik.

Darüşşafaka’da okumasaydım, büyük 
ihtimalle basketbolcu olamayacaktım. 
Mesela Ayvalık’taki arkadaşlarımın çoğu 
imkânları kısıtlı olduğundan yapabilecekleri 
şeyleri yapamadılar. Buraya geldiğimde 
yeteneğime uygun alanlara yönlendirildim. 
Sonra o yeteneğimi geliştirmem için 
bana her türlü olanak sağlandı. Ayrıca 
Darüşşafaka’nın insana kattığı bir sürü 
değer var. Bence arkadaşlığı, paylaşmayı, 
yardımseverliği gerçek anlamıyla öğrenmek 
için herkesin Darüşşafaka’yı bitirmesi 
gerekiyor. Yine bilinçli ve iyi bir insan olmayı 
Darüşşafaka sayesinde öğrendik.
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D arüşşafaka Cemiyeti 150. yılını ge-
ride bırakırken, okulun gelişimini 
bir dizi alanda ilerletmeye artan 
bir ivmeyle devam etti. Yürütülen 

çalışmalar dahilinde gençlerin çok yönlü geli-
şimleri için yeni olanaklar yaratan ve teknoloji-
nin farklı alanlarındaki yenilikleri öğrencilerin 
kullanımına sunan projelere, 2014 yılında bir 
yenisi daha eklendi: “Darüşşafaka Tekno Giri-
şimcilik Gençlik Merkezi.” İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın hibe desteğiyle 11 Haziran 2014 günü 
hizmete giren bu merkezi benzerlerinden ayı-
ran en önemli fark, lise düzeyindeki tek örnek 
olmasıydı.

Öğrencilerin girişimcilik becerilerinin ve bi-
reysel yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağ-
lamayı hedefleyen Tekno Girişimcilik Gençlik 
Merkezi, temel olarak Darüşşafaka’nın 7. ve 8. 
sınıf öğrencilerine hizmet vermekle birlikte, 
devlet okullarında ve özel okullarda okuyan 
başka öğrencilere de açıktı. Bünyesinde mo-

dern teknoloji ve elektronik sistemleri; enerji 
(rüzgâr, güneş, su, hidro ısı); teknoloji ve bil-
gisayar; fizik-kimya-biyoloji; hareketli ve 3D 
robot; robotik eğitim ve temel iletişim modül-
lerinin bulunduğu merkezin amacı, “gençlerin 
çevre, elektronik, yazılım, mekatronik-robo-
tik, haberleşme alanlarında teknolojik bilgi 
birikimlerini ve farkındalıklarını artırarak gi-
rişimcilik yönlerini güçlendirmek ve inovatif 
düşünceler geliştirmelerine yön vermek” ola-
rak tanımlanmıştı.1

Samsung Akıllı Okul

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 9 Eylül 2014 
günü Samsung Electronics Türkiye Başkanı 
Yoonie Joung ve Darüşşafaka Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’ın ev sahip-
liğinde, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkon-
solosu Jeon Tae-Dong’un ve devlet erkânının 
katılımıyla gerçekleşen bir basın toplantısıyla 
Samsung Akıllı Okul projesini tanıttı. 

2014 

Tekno Gİrİşİmcİlİk Gençlİk 
Merkezİ açılıyor 
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Proje, Samsung Galaxy tabletler, akıllı tahta 
ve dijital baskı çözüm teknolojileriyle, öğrenci 
odaklı bir öğrenme ortamı yaratmayı hedefli-
yordu. Talha Çamaş, "Samsung, yaşam boyu 
öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, dün-
yanın ve Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak 
lider bireyler yetiştirme hedefimizde bizlere 
güç kattı. Teknolojinin, eğitimin geleceğini şe-

killendirmedeki önemine inanan bizler için bu 
proje çok özeldir” sözleriyle, Samsung Akıllı 
Okul projesinin Darüşşafaka için önemini vur-
guluyordu.

Proje kapsamında Darüşşafaka’da seçilen iki 
sınıf uygun altyapıyla donatılıp yeniden deko-
re edildikten sonra “Akıllı Sınıf”lara dönüştü-
rüldü. Cihazlar üzerinden öğretmen ve öğren-
ci etkileşimini mümkün kılan Samsung Akıllı 
Okul Projesi kapsamında ayrıca yazılım tekno-
lojileri ile ilgilenen öğrencilerin çalışmalarına 
yönelik olarak okulun bilgisayar laboratuvarı-
na 10 adet dizüstü bilgisayar temin edildi.2

Yaratıcı ve girişimci 
gençlere destek

Lise düzeyinde Türkiye’nin tek 
örneği olan Darüşşafaka Tekno 
Girişimcilik Gençlik Merkezi, 
öğrencilerin girişimcilik 
becerilerini ve bireysel 
yaratıcılıklarını geliştirmeyi 
amaçlıyor.

NOTLAR
1 “Darüşşafaka Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi”, 
 www.darussafaka.org.
2 “Samsung Darüşşafakalı Öğrencileri Bilgi Çağının Eğitim 

Ortamıyla Buluşturuyor,” www.darussafaka.org.
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D arüşşafaka Cemiyeti, 2015 yılında 
geleceğe yönelik bir strateji çalış-
ması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 
eğitim kurumları, cemiyet yapısı, 

rezidansların işleyişi gibi konularda 2020 yı-
lına yönelik yaklaşım ve planlamalar yeniden 
oluşturuldu ve yeni yol haritaları çizildi. 2015-
2020 stratejik planının öncelikleri şu şekilde 
belirlenmişti:

• Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın (DEK) 
öğrencilerini 21. yüzyıla hazırlaması ama-
cıyla oluşturulan DEK Dönüşüm Projesi,

• Düzenli Bağışçı yaratılması amacıyla “Ba-
ğışta Sürekliliğin ve Çeşitliliğin” sağlanma-
sı,

• Cemiyet kaynaklarının değerlendirilerek, 
uzun vadeli ve sürdürülebilir gelir yaratacak 
“Varlık ve Yatırım Fonu” altyapısının oluş-
turulması,

• Rezidans ve sağlık hizmetlerinin yeniden 
yapılandırılması,

• Cemiyet merkez birimlerinin yeniden yapı-
landırılması.

Bu hedefler doğrultusunda Cemiyet ve bağlı 
kurumlarda yürütülecek projelerin merkezi 
olarak koordinasyonunun sağlanması ve yöne-
time raporlanması için bir Proje Yönetim Ofisi 
(PYO) kuruldu. Birim, tüm kurumlarda proje 
planlama, fizibilite ve yürütme yeteneklerinin 
geliştirilmesi, Cemiyet’te proje yönetimi stan-
dartlarının belirlenmesi, projelerde kaynak 
verimliliğine destek olunması, proje ekiplerine 
ve proje yöneticilerine danışmanlık verilmesi 
ve projelerdeki başarının sağlanması için çalış-
malarına başladı.

DEK Dönüşüm Projesi

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın hem akade-
mik hem kurumsal anlamda 21. yüzyılın ihti-
yaçlarını yanıtlayacak şekilde yapılandırılması 
amacıyla oluşturulan DEK Dönüşüm Projesi, 

2015 

Darüşşafaka’nın 
2020 yol harİtası 
belİrlendİ 
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2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
adım adım hayata geçirilmeye başlandı. Bu çer-
çevede Darüşşafaka'yı 21. yüzyıla hazırlayacak 
“eğitim felsefesi ve modeli”nin tasarlanması 
için uzun mesailer harcandı. Darüşşafaka’nın 
mezun profili oluşturularak, nitelikli eğitimin 
ana unsurları olan “akademik donanım”, “kül-
tür programı ve yaşam deneyimi” ile öğrenci-
lerin “sosyal ve duygusal gelişimi” gözetilerek 
bir Darüşşafaka modeli hazırlandı. “Eğitim ve 
Öğretim Kadrosu”, “Okul İdaresi”, “Planlama, 
Öğrenim ve Değerlendirme” ile “Eğitimde ve 
Yaşamda Teknoloji” olmak üzere dört ana un-
surdan oluşan proje çerçevesinde pek çok ilk 
gerçekleştirildi.

Organizasyon Şeması ve Eğitim Öğretim 
Kadrosu 

Daha verimli bir yönetim yapısı kurularak, 
yöneticilerin sorumluluk alanları netleştiril-
di. Bu kapsamda 2015-2016 eğitim ve öğretim 
yılında Darüşşafaka tarihinde ilk kez ortao-
kul ve lise müdürlüğünün yanı sıra öğrencile-
rin okuldan sonraki yaşamını verimli, güvenli 
ve sağlıklı bir ortamda geçirmesini sağlamak 
amacıyla “Yaşam Müdürlüğü” pozisyonu oluş-
turuldu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel 
Müdürü, Ocak 2019 tarihinde işe başlayacak 
şekilde görevlendirildi. Öğrencilerin 21. yüzyıl 
becerilerini kazanmaları için Darüşşafaka’da 
görev yapan öğretmenlerin İngilizce bilmesi 
ve teknoloji kullanabilmesi önemli bir hedef-
ti. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar 
neticesinde 2018 yılı sonunda öğretmenlerin 
yabancı dil bilme oranı yüzde 31’den yüzde 70’e 
çıktı. Öğretmenlerin teknolojiyi iyi derecede 
kullanabilme oranı ise yüzde 75 oldu. 

Prosedürlerin Yazımı ve Uygulanması

Stratejik Plan çerçevesinde 196 adet prosedür 
yazılarak hedeflenen tüm prosedürlerin yazı-
lımları tamamlandı.

Okul ve Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılımı

DEK Dönüşüm Projesi’nin dört ana kategori-
sinden Eğitimde ve Yaşamda Teknoloji kısmını 
kapsayan DEKSİS Okul ve Öğrenim Yönetim 
Sistemi yazılımı, Darüşşafaka Eğitim Kurum-
ları'ndaki yönetim, öğrenim, raporlama ve 
değerlendirme süreçlerinin tümünü, kurum 
vizyon ve misyonuyla uyumlu, Milli Eğitim 
Bakanlığı yönetmelikleriyle eşgüdümlü, stan-
dartlar kullanan ve paydaşların 7/24 izleyebile-
ceği ve öğrenimi 21. yüzyıla taşıyacak bir altya-
pıda oluşturma hedefiyle geliştirildi. Yazılım, 
iki ana modülden oluşuyor: 

Okul Yönetim Sistemi (SMS): Tüm öğrenci, 
öğretmen ve çalışanların datalarını oluşturan, 
alan tanımlarını yapan, modüler yapıda kurul-
muş okul yönetim sistemini sağlayan yazılım-
dır. Bu yazılım Öğrenim Yönetim Sistemi’nin 
temelini oluşturuyor. 

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS): Özellikle bi-
lişim teknolojilerini kullanan öğrenim yapıla-
rının, 21. yüzyıl eğitim yaklaşımlarının, yarının 
öğrenen insanı olarak yetişen öğrenci ve rehber 
öğretmenlerin kullandığı platformun yazılımı-
dır. Bu yazılımla tüm derslerin materyalleri ve 
öğrenimle ilgili süreçler web ortamına taşını-
yor ve öğrencinin öğrenim aracı kâğıt, kalem 
ve kitaptan ekrana taşınıyor.

Bu iki sistem, okuldaki tüm süreçlerin pay-
daşlar tarafından belirlenen yetki çerçevesin-
de çevrimiçi olarak takip edilmesini ve verile-
rin bir araya getirmesini sağlıyor. 30 Haziran 
2017’de başlayan DEKSİS Projesi, 31 Aralık 2018 
tarihinde tamamlanarak kademeli olarak ku-
rum içinde kullanılmaya başladı.

Öğrenim Program ve Uygulamaları

DEK öğrenci profili hedeflerine ulaşabilmek 
için öğrenim programlarını zenginleştirme ve 
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derinleştirme çalışmalarına devam edildi. Ge-
ziler, kitap raporları, deney, STEM, projeler ge-
liştirerek uygulama çalışmaları sürdürülüyor. 
İngilizce ve matematik programları kuvvetlen-
dirilerek öğrencilere ek çalışma, etüt, küçük 
grup çalışmaları gibi daha fazla destek verile-
bilecek saatler planlandı.

Darüşşafaka, uluslararası arenada

2015 yılı Ağustos ayında, Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ta-
rafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne “Özel Da-
nışmanlık” statüsü verildi. Dünya çapında 
4.000 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu ve 
uluslararası ekonomik ve sosyal sorunların çö-
zümünde önemli bir tartışma ve istişare plat-
formu işlevi gören ECOSOC’ta “Özel Danış-
manlık” statüsü alan Cemiyet bu şekilde eğitim 
dünyasındaki prestijini daha da artırdığı gibi, 
bazı yeni olanaklara da kavuştu. Bu özel statü 
ile Darüşşafaka Cemiyeti’nin bundan böyle BM 
tarafından düzenlenen uluslararası toplantıla-
ra katılması, devletler ile sivil toplum kuruluş-
larının buluştuğu toplantılarda söz hakkına 
sahip olması ve BM üyesi ülkelere kendi çalış-

ma alanıyla ilgili görüş ve önerilerini sunması 
mümkün olacaktı.1 

İngilizce eğitimin 60. yılında ilk kolej 
öğrencilerinden ziyaret

2015 yılı itibarıyla Darüşşafaka, İngilizce eği-
timde 60 yılını tamamladı. Bu uzun süre zar-
fında Darüşşafaka mezunları, okulda aldıkları 
kaliteli İngilizce eğitim sayesinde kariyerlerin-
de önemli bir avantaj elde ettiler. İçlerinden 
pek çoğu, uluslararası ticaretten diplomasiye, 
dış dünya ile temas halinde olmayı gerekti-
ren mesleklerde önemli başarılar elde ettiler. 
1990’lı yıllardan itibaren hızlanan küreselleş-
me süreciyle birlikte Darüşşafaka’da verilen 
İngilizce eğitimin önemi ve etkisi daha da arttı.

Fen ve matematik derslerinin İngilizce verilme-
ye başlandığı 1955-1956 eğitim öğretim yılından 
tam 60 sene sonra, 29 Eylül 2015 günü, 1955 
girişli Darüşşafakalılardan Adil Dilek, Ali Ar-
sın, Ergun Bankoğlu, Hasan Erbaşol, Mehmet 
Beyazova, Mehmet Tunbiş, Muzaffer Azeloğ-
lu, Orhan Koçoğlu, Refik Urkan, Yavuz Aktaş, 
Yunus Saltık ve Zekeriya Yıldırım, “60. yıl ziya-

Kolejin ilk öğrencileri

Darüşşafaka’nın İngilizce 
eğitime geçtiği 1955 yılında 
okula başlayan öğrenciler, tam 
60 yıl sonra yeniden buluştular. 
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Darüşşafaka’nın "Zehra Annesi" 

ZEHRA ULUSOY 

Tüm servetini Darüşşafaka’ya bağışlayarak örnek 
bir davranış sergileyen Zehra Ulusoy, 2003’ten 2015 
yılındaki vefatına kadar Yakacık Rezidans’ta yaşadı. 
Isparta’nın köklü ailelerinden birine mensup olan 
Ulusoy, ömrünü başkalarına yardım etmeye adamış 
bir kadın olarak tarihe geçti. Üniversite eğitimini Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde 
tamamlayan Ulusoy ve ailesinin bağışlarıyla bugüne 
kadar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Zehra Ulusoy Onkoloji 
Merkezi gibi sağlık komplekslerinin de içinde bulunduğu 
sayısız kurum hayat buldu.

Neden Darüşşafaka?

Zehra Ulusoy’a neden tüm servetini Darüşşafaka’ya 
bağışladığı sorulduğunda verdiği yanıt, aslında 
Darüşşafaka ruhunu en güzel şekilde özetliyordu:

Darüşşafaka en büyük hayır müessesesi. Darüşşafaka’da 
okuyan çocuklar hepimizin gururu. Babası vefat etmiş, 
maddi durumu iyi olmayan başarılı çocukları alıyor ve 
en iyi şekilde yetiştiriyor. Türkiye’deki başarılı kişilerin 
araştırmasını yaparsak, pek çocuğunun Darüşşafaka’dan 
yetişmiş olduğunu görürüz. Çocuklar, daha ilkokuldan 
başlayarak İngilizce ve ikinci bir dil öğreniyor. Her 
bakımdan çok iyi şekilde yetişiyorlar. Darüşşafakalı 
öğrencilerle sık sık bir araya geliriz. Onların beni “Zehra 
Anne” diye bir kucaklamaları var ki, beni en çok mutlu 
eden şey bu. Her yıl oraya 120 yeni öğrenci geliyor. 
Onların ihtiyaçlarını karşılamak kolay değil. İstiyorum ki 
serveti olan herkes Darüşşafaka’ya yardım etsin, eğitimi 
desteklesin.
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Etkili bir kampanya

Darüşşafaka’nın bağışçılara 
seslenen kampanyalarına 
2015 yılında "Olmasa da Olur" 
temalı kampanya da eklendi. 
Kampanya, önceki yıllarda 
olduğu gibi bir kez daha Altın 
Effie Ödülü’ne layık görüldü.

reti” için bir araya geldiler. Önce Fa-
tih’teki tarihi yerleşkeyi ziyaret eden 
kolej eğitiminin ilk öğrencileri, ar-
dından Maslak yerleşkesine gelerek 
Darüşşafaka Müzesi’ni ziyaret ettiler. 
Burada Lise Müdürü ve Kampüs Ko-
ordinatörü Nevzat Kulaberoğlu’ndan 
Darüşşafaka’da yaşanan gelişmeler 
ve mevcut eğitim öğretim durumu 
hakkında bilgi alan ’55 girişli Darüş-
şafakalılar, ardından göreve yeni baş-
layan Yabancı Diller Bölüm Başkanı 
Alice Reine Jeanne Braden’le tanıştı-
lar. Son olarak da ’55 girişliler adına 
Ergun Bankoğlu tarafından Darüşşa-
faka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baş-
kanı Talha Çamaş’a, Darüşafaka’ya 
duydukları minnet ve şükranı ifade 
eden bir plaket sunuldu.

İlk kolej öğrencilerinin anılarını ta-
zeleyip geçmişlerini yad ettikleri bu 
ziyareti düzenleyen Ergun Bankoğ-
lu, bu vesileyle Darüşşafaka’da İngi-
lizce öğretime başlanmasının getir-
diği katkıları şöyle sıraladı:

Birincisi, dış dünya ve yayınlarla aracısız 
temas ederek ilk elden bilgilenmek, sosyal-
leşmek ve ufkun genişlemesi. 11 yaşından 
itibaren yabancı öğretmenlerinin olması 
ve onlardan derslerin İngilizce alınması, 
İngilizce ders kitaplarının kullanılması. 
İkincisi, ODTÜ ve Boğaziçi gibi İngiliz-
ce eğitim yapan üniversitelerde veya yurt 
dışında okuma şanslarının artması, böy-
lece iyi bir iş bulma imkânlarının fazla-
laşması. Üçüncüsü, mezunların yabancı 
firma ve teşkilatlarda çalışma veya onlar-
la ilişki kurma imkânı bulabilmeleri, yurt 
dışında iş fırsatları edinmeleri. Dördün-
cüsü, dünyadaki en geçerli lisana çok iyi 
vakıf olmanın globalleşen dünyada sağla-
dığı sayısız yararlar. Ayrıca, ikinci lisan 
olarak ortaya yakın seviyede Fransızca 
öğretildiğini de belirtmek isterim.2

“Bazı harcamalar olmasa da olur, ama 
eğitim olmazsa olmaz!” 

2015 yılında Darüşşafaka, “Bazı Har-
camalar Olmasa da Olur” temalı yeni 
kamu spotları ve reklamlarla Türkiye’ye 
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seslendi. Küçük desteklerle büyük etkiler ya-
ratılabileceği mesajına odaklanan ve düzenli 
desteğin sivil toplum kuruluşları için önemini 
anlatan kampanya oldukça ses getirdi. Darüş-
şafaka Cemiyeti, kampanya sonucunda 2016 
yılında 3 bin düzenli bağışçı edindi. 

Ses sanatçısı Yalın, hem reklam filmini ses-
lendirerek hem de kendisine ait “Olmasa da 
Olur” adlı şarkının reklam filminde kullanıl-
masına izin vererek kampanyayı destekledi. 
Yalın, ayrıca açık hava konserinde aynı şarkıyı 
Darüşşafakalı öğrencileriyle birlikte seslen-
dirdi. Darüşşafaka Cemiyeti de sanatçıya bu 
katkısından ötürü aynı yıl gerçekleşen okulun 
açılış töreninde plaket vererek teşekkür etti. 
“Olmasa da Olur” kampanyası, Effie Türki-
ye 2016 Reklam Etkinliği Yarışması’nda “Sivil 
Toplum Kuruluşları” kategorisinde Altın Effie 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Prens, öğrencilerle birlikte

Darüşşafaka’yı ziyareti sırasında 
bir İngilizce dersine katılan 
Prens Edward, öğrencilerin 
kendisi için hazırladığı 
posterleri inceleyerek onlarla 
sohbet etti.

Prens Edward Darüşşafaka’da

2015’in Ekim ayında Darüşşafaka, İngiltere 
Prensini ağırladı. “Edinburgh Dükü Ulusla-
rarası Gençlik Ödülü Programı” kapsamında 
onur konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret eden 
Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward, 
ödül programı ile ilgili farkındalık yaratmak 
amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı da 
ziyaret etti. Okulu gezen Prens Edward, ödül 
liderleri, öğrenciler ve katılımcılarla bir araya 
geldi.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda bir sınıfın 
İngilizce dersine konuk olan Prens Edward, 
burada öğrencilerin kendisi için hazırladığı 
posterleri inceledi ve Wessex armasını renk-
lendiren çocuklarla sohbet etti. “Hayalden 
Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu”nu zi-
yaret ettikten sonra Darüşşafaka Tekno Giri-
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şimcilik Gençlik Merkezi’nde katılımcılarla bir 
araya gelen Prens, burada kısa bir konuşma ya-
parak, eğitimcilere gençleri cesaretlendirmele-
ri konusunda çağrıda bulundu:

Darüşşafaka Okulları’nı ziyaret etmek ve çalış-
malara tanık olmak büyük bir mutluluk. Prog-
ram kapılar açıyor ve hayat fırsatlarla dolu. 
Önemli olan o kapıdan adım atabilecek kendine 
güvene sahip olabilmek. Bu nedenle, gençlere 
yaşamın zorluk ve fırsatlarını değerlendirme 
yolunda destek verdiğiniz için teşekkür ederim.3

Konuşmacı Platformu

Darüşşafaka için birikimlerini paylaşan, yeni 
ufuklar açan, ilham veren Yüksek Danışma Ku-
rulu Üyeleri, 2015 yılında “Konuşmacı Platfor-
mu” adıyla, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonu 
yararına konuşmalar yapabilecekleri ve gönül-
lülük esasına dayalı yepyeni bir sosyal girişime 
imza attılar. Leyla Alaton, Cem Kozlu, Bülent 
Akarcalı, Tarhan Erdem, Güngör Uras, İsmet 
Berkan, Vahap Munyar, Metin Akpınar, Tayfun 
Bayazıt, Özgür Bolat, Defne Koz ve Cem Sey-
men gibi kamuoyu önderlerinin buluştuğu bu 
platforma, Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri dı-
şında destek olmak isteyen başka gönüllüler de 
katıldı. Konuşmacı Platformu (www.konusma-
ciplatformu.com) üyeleri, farklı kurumlar için 
gerçekleştirdikleri konuşmalardan elde ettikle-
ri geliri Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayarak 
yeni bir kaynak oluşturdular.

Darüşşafaka İstanbul Maratonu’nda…

15 Kasım 2015 tarihinde 37’ncisi düzenlenen 
Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafa-
ka yararına koşan ve yürüyen toplam 256 gö-
nüllü Darüşşafaka için bağış topladı. “Eğitim 
olmazsa olmaz” diyerek yürüyen 177 ve koşan 
79 Darüşşafaka gönüllüsüne Darüşşafaka Or-
taokulu 7. sınıflardan 29 öğrencinin de katıl-
ması coşkuyu artırdı. Maraton kampanyası 

Emine Sada Dumlu, 1922 yılında 
İstanbul’da doğdu. 1884 yılında 
Darüşşafaka’yı gezerek öğrenciler 
hakkındaki olumlu gözlemlerini 
dönemin Padişahı II. Sultan 
Abdülhamid’e aktaran Osmanlı 
Sadrazamı Mehmet Sait Paşa’nın 
torunu, Cemal Reşit Rey’in yeğeni 
ve Hariciye Vekili Kemal Bey’in kızı 
olan Dumlu, köklü ve kuşaklar boyu 
Darüşşafaka’ya destek veren bir 
aileden geliyordu.

30 Mayıs 1975 tarihinde eşiyle birlikte 
düzenlediği vasiyetinde, bugünkü 
değeri yaklaşık 56 milyon lira olan mal 
varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Dumlu, hayat arkadaşı Münir 
Ser’i 1977 yılında kaybetti. 2002 yılında Darüşşafaka Yakacık Rezidans’a 
yerleşen Dumlu, 2005 yılından itibaren Maltepe Özel Bakım Ünitesi’ne 
alındı. 23 Ocak 2012 tarihindeki vefatına kadar ilgi ve özenle bakılan Emine 
Sada Dumlu’nun vasiyeti ile, tarihi Çiçek Pasajı’nın hisselerinin büyük 
bölümü Darüşşafaka Cemiyeti’nin yönetimine geçti.

EMİNE SADA DUMLU, TÜM MAL VARLIĞINI 
DARÜŞŞAFAKA’YA BAĞIŞLADI
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Darüşşafaka Cemiyeti’nin Vasiyet 
Bağışçısı, Maltepe Rezidans Bağışçısı 
ve aynı zamanda yaşamı boyunca 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne devam eden 
destekleriyle de Darüşşafaka’nın Kurucu 
Bağışçıları arasında yer alan Malike 
Bayülken 1917 yılında İstanbul’da doğdu. 
Kandilli Kız Lisesi’nden sonra gittiği 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1942 yılında mezun oldu. 

1967’de Varşova’da toplanan Uluslararası 
Hukukçu Kadınlar Federasyonu’nun 
yönetim kurulunun bir sonraki 
toplantısını İstanbul’da yapmak istemesi 
üzerine harekete geçerek, Türk Hukukçu 
Kadınlar Derneği’nin kurulmasında görev 
aldı. 15 yıl avukat olarak çalıştıktan sonra, 
kariyerine Eyüp 1. Noteri olarak devam 
etti.

İlk evliliğini karikatürist Cemal Nadir 
Güler’le 1944 yılında yapan Bayülken, 
1947 yılında eşini kaybetti. 1971 yılında 
Selçuk Bayülken’le evlenen Malike 
Bayülken, 2016’da, eşinin vefatından bir 
yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Eşiyle 
birlikte Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları 
arasında yer alan ve Cemal Nadir’in 
orijinal karikatür çalışmalarını, çizimlerini 
içeren arşivini de Darüşşafaka’ya 
bağışlayan Malike Bayülken, 
Darüşşafaka’ya nasıl gönül verdiğini 2010 
yılında Darüşşafaka Rezidans dergisi için 
kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle 
dile getiriyordu:

Ailemde Darüşşafaka ile irtibatı olanlar 
vardı, Darüşşafaka’dan yetişmiş hukukçu 
arkadaşlarım oldu. Mesela Fettah Aytaç’ı 
tanıdım. Erkek kardeşim Seyfettin Öcal, 
bir ara Darüşşafaka’da fahri öğretmenlik 
yaptı. Yüksek makine mühendisiydi, 
Amerika’da okumuştu. Geri döndüğünde 
Darüşşafaka’da öğretmen eksiği varmış, 
o dönemki okul müdiresi ağabeyime teklif 
getirmiş. Ağabeyim memnuniyetle kabul 
etti ve bir yıl Darüşşafaka’da fizik ve kimya 
derslerine girdi.

Eşim de Darüşşafaka’ya gönül vermiş 
bir insan. Her zaman Darüşşafaka’ya 
destek olmamız gerektiğini söyler. 
Müessese ile yakınlaştıktan ve başta 
nazik, zarif ve mütevazı bir beyefendi 
olan Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım olmak üzere bütün emeği olanları 
tanıdıktan sonra, Darüşşafaka’nın 
değeri daha iyi anlaşılıyor. 147 yıllık 
bir müesseseden destek görmek insanı 
rahatlatıyor. Her zaman, “Bir tasarrufum 
kalırsa Darüşşafaka’ya bırakayım” diye 
düşündüm. Şimdi bunu gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Darüşşafaka 
çok güvendiğim bir müessese. Verdiğiniz 
şeyin karşılığını görüyorsunuz. Bu nedenle 
araştırma gereği bile duymadan bağışçı 
oldum.

Malike Bayülken, 7 Haziran 2016 tarihinde 
hayata gözlerini yumdu.

Türkiye’nin ilk kadın noteri

MALIKE BAYÜLKEN
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Kastamonu doğumlu Kemal Özkan, 1973 yılında 
çalışmaya başladığı Darüşşafaka’dan 2015 yılında 
emekli oldu. Darüşşafaka’nın “Kemal Amcası”, 
2014-2015 eğitim öğretim yılı kapanış töreninde 
Nevzat Kulaberoğlu, Talha Çamaş ve Zekeriya 
Yıldırım tarafından sunulan bir teşekkür plaketi ile 
uğurlandı. Hiç okul yüzü görmediğini ve okuma 
yazmayı da kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan 
Kemal Özkan, 2009 yılında verdiği bir röportajda 
Darüşşafaka’nın hayatındaki yerini şu sözlerle dile 
getiriyordu:

Darüşşafaka bana her şeyi öğretti. Konuşmayı, 
yürümeyi, toplum içinde nasıl davranılacağını ve 
daha pek çok şeyi… Şimdiki lise müdürüm, on birinci 
müdürdür. Hepsinden bir fikir öğrendim, hepsinden 
teşekkür yazım var. Öğrencilerin hepsi bana Kemal 
Amca der. Bazen iş yoğun olur, “Bana yardım edecek 
yok mu?” derim, hepsi toplanır.

42 yıl boyunca Darüşşafaka’ya hizmet eden Özkan 
için en büyük mutluluk, tüm öğrencilerin kendisini 
sevgiyle karşılaması. Burada bulunmaktan hep gurur 
duyduğunu belirten Özkan, unutamadığı bir anısını 
ise şöyle anlatıyor:

Fatih’teki binada lojmanda yatıyorum. Dört 
belletmenle bir müdür muavini kapımı çaldı. Kapıyı 
açtım, ne olduğunu sordum. “Yusuf Ziya’nın ruhu 
ışık tutuyor!” dediler. Bekâr Yayla tarafına nokta 
şeklinde bir ışık düşmüş, onlar da ışığın nereden 
geldiğini çözememiş, korkudan bahçeye girememişler. 
Öğrenciler duysa, büyük olay çıkacak. Tabii ben 
anladım, gündüz temizlik yapılmıştı, usta çatının 
ışığını kapatmayı unutmuş. Gittim, ışığı kapattım.

“YUSUF ZİYA’NIN RUHU                   
IŞIK TUTUYOR”

NOTLAR
1 “BM’den Darüşşafaka’ya Özel Danışmanlık Statüsü”, www.

haberler.com, 6 Ağustos 2015.
2 “Kolej Eğitiminin İlk Öğrencilerinden Darüşşafaka’ya 60. Yıl 

Ziyareti”, 3 Kasım 2015, www.darussafaka.org.
3 “Darüşşafaka, Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward’ı 

Ağırladı”, 15 Ekim 2015, www.darussafaka.org.
4 “İstanbul Maratonu’nda Adımlarını Darüşşafaka İçin Atanlara 

Binlerce Teşekkür”, 11 Aralık 2015, www.darussafaka.org.

sonucunda, Darüşşafaka’da 2016 yılında eğitim 
görmeye başlayan beş öğrencinin bir yıllık eği-
tim dahil tüm giderlerinin toplamı olan 150 bin 
TL bağış toplandı.4

Bu tarihten sonra bir gelenek haline dönüşen 
İstanbul Maratonu katılımı, 2017, 2018 ve 2019 
yıllarında “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Ko-
şarız” sloganıyla giderek artan sayıda kişi ve 
şirket çalışanı tarafından desteklendi.
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D arüşşafaka’nın kamuoyundaki 
yüksek itibarı, onun en önem-
li değerlerinden biri. Bu itibarın 
belirlenen paydaşlar nezdinde 

ölçümlenmesi ve kurum itibar yönetimi stra-
tejisini belirleyecek yol haritasının oluşturul-
ması amacıyla 2016 yılında “Darüşşafaka İtibar 
Araştırması” yapıldı. BAREM Araştırma Şirke-
ti tarafından yapılan araştırma kapsamında, 
Kasım 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında bi-
reysel, kurumsal, vasiyet ve rezidans bağışçıla-
rı, medya mensupları, iş dünyası, eğitimciler, 
devlet kurumları, Darüşşafaka öğrencileri, ve-
lileri, mezunları, öğretmenleri, çalışanları ve 
bağışçı olmayanlar gibi farklı gruplardan 1.000 
kişiyle görüşme ve anketler gerçekleştirildi. 
Sonuçları Mart 2016’da açıklanan araştırmaya 
göre Darüşşafaka, eğitim alanında “En Beğeni-
len Sivil Toplum Kuruluşları” arasında bağış-
çıları nezdinde yüzde 79 ve toplum nezdinde 
yüzde 31 gibi oranlarla diğer sivil toplum kuru-
luşlarına göre açık ara önde yer alırken, itibar 
açısından da bağışçılar nezdinde yüzde 93 ve 
toplum nezdinde yüzde 86 gibi yüksek oran-
lara ulaştı.1 

Cemiyet’in son yıllarda kaydettiği başarılar-
dan bir diğeri de, özellikle 2011 yılından sonra 
farklı mecralardaki iletişim çalışmalarına ve-
rilen önem sayesinde Darüşşafaka’nın kamu-
oyu nezdindeki bilinirliğinde sağlanan artıştı. 
Nitekim gerçekleştirilen iletişim çalışmala-
rının katkısıyla 2007 yılında 367 olan bağışçı 
sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 30 binleri aşmış, 
2007’de 1 milyon 350 bin lira olan bağış miktarı 
da 2016 itibarıyla 52,5 milyon liraya ulaşmıştı.

Yaşam Müdürlüğü

2016 yılında Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
bünyesinde Ortaokul ve Lise Müdürlüğü po-
zisyonlarının yanı sıra ilk kez “Yaşam Müdür-
lüğü” pozisyonu oluşturuldu. “Darüşşafaka il-
kelerine bağlı, Darüşşafaka ruhunu yaşayan ve 
Darüşşafaka öğrenci profilinde tanımlanmış 
niteliklere sahip öğrencilerin yetiştirilmesi için 
uygun ortamı oluşturmakla” görevlendirilen 
Yaşam Müdürü’ne öğrenci evleri, sağlık hiz-
metleri, sosyal tesisler ve lojmanlar bağlandı. 
Ayrıca Okul Aile Birliği’yle ilişkiler de Yaşam 
Müdürü’nün görev alanına dahil edildi.

2016 

BEĞENİLEN VE 
İTİBARLI BİR KURUM 



286 287

“DARÜŞŞAFAKA’NIN BU ÜLKE İÇİN NE KADAR 
DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN 16 SEBEP”
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2017-2019 

GÜNCEL GELİŞMELER 

Hayırseverlerin desteği artarak devam 
ediyor
2017 yılında 47 bini aşkın hayırsever birey ve 
kurum Darüşşafaka Cemiyeti’ne 72.089.000 
TL bağış yaptı. Darüşşafaka’ya destek veren 
düzenli bağışçıların sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 40 artarak 4.200’e ulaştı.

“81 İlden 81 Öğrenci” 10. yılında

Türkiye İş Bankası ve Darüşşafaka Cemiyeti iş 
birliğiyle 3 Eylül 2008 tarihinde hayata geçi-
rilen “81 İlden 81 Öğrenci” projesi 10’uncu yı-
lına girdi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 
Darüşşafaka’da okuyan İş Bankası bursiyeri 
sayısı 618’e ulaştı. Proje üç yıl daha uzatılır-
ken, Hacı Ömer Güven, Aleyna Büyükgüçlü, 
Cem Numan Esin, Nehir Durmuşoğlu, Ömer 
Faik Borahan ve Semih Börklüce, “81 İlden 81 
Öğrenci” projesinin ilk mezunları olarak üni-
versite eğitimlerine başladı. Ayrıca Türkiye İş 
Bankası’nın projeye ilişkin hazırlattığı “Darüş-
şafakalıyız Biz” adlı belgesel, kamuoyu tarafın-
dan beğeni ve takdirle karşılandı.

En yüksek Kurumsal Yönetim notuna
sahip STK
2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme 
çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, 
hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini bel-
geleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşa-
faka Cemiyeti, 2013 yılında 10 üzerinden 8,40; 
2014 yılında 8,64; 2015 yılında 9,08 ve 2016 yı-

2017
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lında 9,29 olan notunu 2017’de 9,43’e yükseltti. 
Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yö-
netim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 
7. Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında, 
“Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu” 
alan kuruluşlar arasında en yüksek nota sahip 
STK olarak birincilik ödülünü kazandı.

Tarkan’dan Darüşşafaka yararına konser
Megastar Tarkan, 18 Şubat’ta Volkswagen 
Arena’da Darüşşafaka Cemiyeti yararına bir 
konser verdi. Konsere 5 bini aşkın kişi katıldı.

“Klas Hamal” Mehmet Ateş’ten anlamlı 
bağış
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde geçimini ha-
mallık yaparak sağlayan “Klas Hamal” Meh-
met Ateş, mayıs ayında bir günlük kazancını 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı. Mehmet 
Ateş’in öyküsü, başta Hürriyet gazetesi olmak 
üzere yazılı ve görsel basında geniş yer buldu. 
Haziran ayında Mehmet Ateş, Darüşşafaka’yı 
ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Ateş’in Darüşşafaka’ya yaptığı bağışı 
konu alan ve MPR’nin Darüşşafaka için ger-
çekleştirdiği “İyilik Paylaştıkça Çoğalır” projesi 
12. Felis Ödülleri’nde 5 kategoride birden ödül 
kazandı.

Yeni reklam filmi
Darüşşafaka’nın 2015’te başlayan “Bazı Harca-
malar Olmasa da Olur” kampanyasına, yine 

aynı ana temada hazırlanan yeni bir kamu 
spotu ve reklam eklendi. Daha önce olduğu 
gibi 4129Grey Reklam Ajansı’nın gönüllü des-
teğiyle hazırlanan yeni iletişim kampanyasının 
ana fikrini, “insanların asıl mutluluğu anlık 
tatminlerle değil de, gerçek bir ihtiyacın gi-
derilmesine verdiği destekle yakalayabileceği” 
mesajı oluşturuyordu.

Kampanyanın ikinci fazını hazırlayan 
4129Grey, 12. Felis Ödülleri’nde Sosyal Sorum-
luluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Eğitim Ala-
nı kategorisinde Felis Ödülü’ne layık görüldü.

“Klas Hamal” Mehmet Ateş

Darüşşafaka’ya yaptığı bağışla 
gönülleri fetheden Mehmet 
Ateş, “İyilik Paylaştıkça 
Çoğalır” kampanyasına da esin 
kaynağı oldu. Kampanya Felis 
Ödülleri’nde 5 ödül birden 
kazandı.
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Milli Eğitim Bakanı’na ziyaret
Darüşşafaka Cemiyeti yöneticileri, Milli Eği-
tim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ederek Darüşşafaka’nın gelecek plan-
larına ilişkin bilgi sundu. Bakan Yılmaz da 
Darüşşafaka’nın çalışmalarını takdirle izledik-
lerini belirterek, büyüme ve daha fazla öğren-
ciye dokunma hedefini her zaman destekleye-
ceklerini ifade etti.

DEK Dönüşüm Projesi
2015-2020 Stratejik Planı doğrultusunda başla-
tılan “DEK Dönüşüm Projesi” 2017 boyunca hız 
kesmeden devam etti.

Okul yönetimine atama
2017-2018 ders yılında Darüşşafaka Lisesi Mü-
dürlüğü görevini, Eylül 2013’ten bu yana Darüş-
şafaka Ortaokulu Müdürlüğü görevini üstlen-
miş olan Ayşe Görey; Darüşşafaka Ortaokulu 
Müdürlüğü görevini ise, 2011 yılından itibaren 
Darüşşafaka’da öğretmenlik ve 6-7. Sınıflar 
Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şule 
Uyar devraldı.

Mevlit ilk kez Ankara ve İzmir’de
Darüşşafaka’nın geleneksel mevlidi İstanbul’un 
yanı sıra ilk kez Ankara ve İzmir’de de okundu.

Mezunların yüzde 95’i üniversitede
2017’de Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan 66 
öğrenciden 62’si lisans programlarına yerleşti 
ve üniversiteye yerleşmede genel başarı oranı 
yüzde 95 oldu. Bir mezun yükseköğrenimini 
yurt dışında sürdürmeyi seçerken, üç mezun 
da tercih yapmayarak yeniden sınava girmeyi 
tercih etti.

Robot Kulübü’nden uluslararası başarılar
Darüşşafaka Robot Kulübü, ABD’de katıldığı 
FIRST Robotics Competition San Francisco 
Bölgesel Turnuvası’nda en prestijli ödül olan 
“Chairman’s Award”ı kazanarak Houston’da 
düzenlenen FRC Dünya Şampiyonası’na katıl-

maya hak kazandı ve Dünya Şampiyonası’ndan 
da “Team Spirit” ödülüyle yurda döndü.

Robot Kulübü TEDxReset Konferansı’nda 
Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencileri, 12-13 
Mayıs’ta TEDxReset Konferansı’nda konuşma-
cı olarak yer aldı.

Kanada’dan iki ödül 
DŞMakers Kulübü’nden dört öğrenci, engel-
liler için geliştirdikleri “Zihin Kontrollü Akıl-
lı Ev” ve “Eldivenle Uzaktan Tahta Kontrolü” 
projeleriyle, Kanada’da düzenlenen ve dünya-
nın parlak genç bilimcilerinin yarıştığı “Cana-
da Wide Science Fair” bilim fuarında Türkiye’yi 
temsil ederek iki altın madalya kazandı.

3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması
Darüşşafaka Lisesi’nin 3Durak, Autodesk, Sig-
ma 3D ve KWorks iş birliğiyle merhume bağışçı 
Berna Tunalı Mimaroğlu’nun adına düzenledi-
ği Türkiye’nin tek liselerarası “3D Yazıcı Atölye-
si ve Yarışması” 13-27 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

Darüşşafakalı 
öğrencilerden uluslararası 
başarılar

Darüşşafaka Robot Kulübü 
ABD’de katıldığı FIRST Robotics 
Competition’da en prestijli 
ödül olan “Chairman’s Award”ı 
kazanırken (üstte), DŞMakers 
Kulübü’nden dört öğrenci 
Kanada’da düzenlenen 
“Canada Wide Science Fair” 
bilim fuarında iki altın madalya 
kazandı (altta).
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Darüşşafaka Çatı Konuşmaları
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155. yaşının kut-
landığı 2018 yılı pek çok etkinliğe sahne oldu. 
Bunların başında, “Büyük Konulara, Küçük 
Hikâyeler” başlığıyla düzenlenen Darüşşafaka 
Çatı Konuşmaları geliyordu.

TİM Gösteri Merkezi’nde 24 Ekim’de düzen-
lenen ve tüm gün süren etkinliği, Türkiye’nin 
dört bir yanından 1.000’e yakın katılımcı ta-
kip etti. Açılış konuşması Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran tarafından 
gerçekleştirilen, sunuculuğunu ise gazeteci 
Özlem Gürses’in yaptığı organizasyonda sah-
neye çıkan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Umran İnan; Harvard Üniversitesi Genç Aka-
demi Üyesi ve MIT Media Lab araştırmacısı Dr. 
Canan Dağdeviren; oyuncu Mert Fırat; Eğitim 
Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül; 
Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Öğret-
men Hacı Ormanoğlu; Oyunlaştırma Uzma-
nı Ercan Altuğ Yılmaz; kamuoyunda Evrensel 

2018

Kâmil olarak da anılan eğitimci Emre Alettin 
Keskin; Nöro Sağlık Kurucusu Uzm. Dr. Kerem 
Dündar; aerobik jimnastikte dünya şampiyonu 
olan sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı; Mar-
din Bilge Köyü’nden Darüşşafaka’ya gelerek 
bu yıl mezun olan ve Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde eğitimine başlayan Remziye Çe-
lebi, katılımcılarla hayat hikâyelerini ve dene-
yimlerini paylaştı. Etkinliğe, müzisyen Nilipek 
şarkılarıyla renk kattı.

Darüşşafaka Çatı 
Konuşmaları

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
155’inci yılında düzenlenen 
Darüşşafaka Çatı Konuşmaları 
büyük ilgi çekti. Etkinliğe 
katılan birçok kamu önderi ve 
başarılı isim, hayat hikâyeleri 
ve deneyimleriyle izleyicilere 
ilham verdi.
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Masa tenisinde geleceğin şampiyonları 
Darüşşafaka’dan yetişecek
Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve İstan-
bul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği 
(ICBIA), Darüşşafaka Eğitim Kurumları bün-
yesinde bulunan Masa Tenisi Kulübü’nün ana 
destekçisi oldu. Destek sayesinde okuldaki 
masa tenisi ekipmanları baştan aşağı yenile-
nirken, uzun yıllardır ülkemizde farklı görev-
lerde bulunan, Çin asıllı eski milli sporcu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masa Teni-
si Bayan A Takımı Antrenörü Merve Menge 
(Meng Li Wang) haftanın iki günü vereceği 
derslerle Darüşşafakalı öğrencilerin antrenör-
lüğünü üstlendi.

Darüşşafaka Basketbol Takımı EuroCup 
Şampiyonu
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155. yılına bir arma-
ğan da Darüşşafaka Spor Kulübü’nden geldi. 
7Days EuroCup final serisinin ilk maçında 
deplasmanda mağlup ettiği Rus temsilcisi Lo-
komotiv Kuban’ı kendi sahasında da 67-59’luk 
skorla yenen Darüşşafaka Basketbol Takımı 
EuroCup şampiyonu oldu. Darüşşafaka bas-
ketbol tarihinin ilk Avrupa kupası, Darüşşafa-
ka mezunu Doğuş Özdemiroğlu’nun (DŞ’2015) 
ellerinde yükseldi.

Fazıl Say’dan Darüşşafaka yararına konser
155. kuruluş yılının diğer önemli etkinliği ise 
dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ta-
rafından verilen bağış konseri oldu. İş Sanat 
Kültür Merkezi’nde 6 Nisan’da gerçekleşen 
resitalde Fazıl Say, kendi bestelerini ve çağdaş 
bestecilerin eserlerini yorumladı. Bir grup Da-
rüşşafakalı öğrencinin sahneden izlediği kon-
serden elde edilen gelirle, Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 48 öğrencinin bir yıllık eğitim 
masraflarına destek sağlandı.

DEK Dönüşüm Projesi adım adım ilerliyor
2018-2019 eğitim ve öğretim yılına 927 öğrenci 
ve 210 kişilik akademik kadrosuyla (belletmen 
ve akademik çalıştırıcı dahil) başlayan Darüş-
şafaka Eğitim Kurumları, yeni akademik yılda 
da Stratejik Plan çerçevesinde oluşturulan DEK 
Dönüşüm Projesi’ni adım adım hayata geçir-
meye devam etti. DEK Dönüşüm Projesi’nin 
ana parçalarından birini oluşturan DEKSİS 
Okul ve Öğrenim Yönetim Sistemi yazılımı, 1 
Aralık 2018 tarihinde tamamlanarak kademeli 
olarak kurum içinde kullanılmaya başladı.

Daçka EuroCup 
şampiyonu!

2017-2018 sezonunda 
EuroCup’ta mücadele eden 
Darüşşafaka Basketbol Takımı 
mükemmel bir performans 
sergileyerek şampiyonluk 
kupasını Türkiye’ye getirdi.
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Darüşşafaka’nın kurumsal destekçileri 
sporun dostluğunda buluştu
Darüşşafaka Cemiyeti “155. Yıl Kurumlar Arası 
Basketbol Turnuvası” ile kurumsal bağışçıla-
rını sporun dostluğunda buluşturdu. Darüş-
şafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda 19-20 
Mayıs tarihleri arasında düzenlenen turnu-
vaya Türkiye İş Bankası, TÜYAP, Mercedes 
Benz, Ekol Lojistik ile Doğuş Grubu çalışanla-
rından oluşan basketbol takımları katılırken, 
Darüşşafaka’yı mezunlarından oluşan takım 
temsil etti.

İki gruptan oluşan 155. Yıl Kurumlar Arası 
Basketbol Turnuvası’nın A Grubu Mercedes 
Benz, İş Bankası ve Darüşşafaka Lisesi Mezun-
ları takımlarından; B Grubu ise Ekol Lojistik, 
Doğuş Grubu ve TÜYAP’tan oluştu. Dostluk 
atmosferinde geçen ve kıyasıya bir mücadele-
nin yaşandığı turnuvanın ilk günkü maçları-
nın ardından Darüşşafaka Lisesi Mezunları ve 
TÜYAP elenirken, Doğuş Grubu ile Mercedes 
Benz; İş Bankası ile de Ekol Lojistik yarı final-
de karşılaştı. Turnuvanın final karşılaşması ise 
Mercedes Benz ile Ekol Lojistik arasında yapıl-
dı. Finalde rakibini mağlup eden Ekol Lojistik, 
“Darüşşafaka 155. Yıl Kurumlar Arası Basketbol 
Turnuvası”nın birincilik kupasını kazanırken, 
Mercedes Benz ikincilik, İş Bankası ise üçün-
cülük kupasının sahibi oldu.

Darüşşafaka Robot Kulübü gururlandırdı
Türkiye’nin ilk lise robot kulübü olan Darüş-
şafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, 2018 
yılında başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırdı. 
Kulüp, ABD’nin Chicago kentinde 4-7 Nisan 
tarihlerinde düzenlenen “FIRST Midwest Re-
gional” robot yarışmasının en prestijli ödülü 
olan “Chairman’s Award”u kazandı. Bu ödül, 
diğer takımlara örnek olan ve FIRST ruhu-
nu en iyi yansıtan takıma veriliyor. Sultans of 
Türkiye, kazandığı bu ödülle, farklı turnuva-
ların şampiyonlarının katıldığı ve Houston’da 
19-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen “FIRST 
Championship”e de katılma hakkı elde etti.

Darüşşafaka Robot Kulübü 
FIRST Championship 
yolcusu

Darüşşafaka Robot Kulübü 
uluslararası başarılarını 
2018 yılında da sürdürdü. 
Kulüp, “Chairman’s Award”u 
kazanarak Houston’daki “FIRST 
Championship”e katılma hakkı 
elde etti.
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Sultans of Türkiye Houston’dan ödülle döndü
Bugüne kadar kazandığı 20’ye yakın ödülle 
Türkiye’nin göğsünü kabartan Darüşşafaka Ro-
bot Kulübü, ABD’de katıldığı FIRST Robotics 
Competition’da tarihi bir başarıya imza attı. 
17-20 Nisan’da Houston’da düzenlenen büyük 

2019

finallerde “Engineering Inspiration Award” 
ödülünün sahibi olan Sultans of Türkiye, hiç-
bir elemeye katılmadan 2020’de Houston’da 
düzenlenecek büyük finallere gitmeye hak ka-
zandı. Dünya finallerinde ilk kez bir Türk takı-
mının aldığı bu ödül sonucunda, Darüşşafaka 
Robot Kulübü’nün gelecek yıl yarışmaya katı-
lım bedelinin tamamını da Amerikan Havacı-
lık ve Uzay Ajansı NASA karşılayacak.

Darüşşafaka, Avrupa Parlamentosu’nda
Darüşşafaka Cemiyeti’nin de aralarında bulun-
duğu Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuru-
luşları, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda 
düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Yunan Avrupa 
Parlamentosu Üyesi ve AB-Türkiye Karma Par-
lamento Komisyonu Başkan Yardımcısı Milti-
adis Kyrkos tarafından düzenlenen ve “Faces 
of Turkey: Civil Society” (Türkiye’nin Yüzleri: 
Sivil Toplum) adını taşıyan serginin açılışı 8 
Ocak’ta yapıldı. Etkinliğe, fark yaratan öğret-
menler Cevat Ayna ve Dilek Livaneli de katıldı.

“Sertab’ın Müzikali” Darüşşafaka yararına 
sahnelendi
Sertab Erener, ilk günden bu yana kapalı gişe 
oynayan “Sertab’ın Müzikali”ni 26 Mart’ta Da-
rüşşafaka Cemiyeti yararına sahneledi. UNIQ 
Hall’da eğitim sevdalılarıyla bir araya gelen 
Sertab Erener, en sevilen şarkılarını bu kez 
“eğitimde fırsat eşitliği” için seslendirdi. Etkin-
likten elde edilen gelirle öğrencilerin eğitim 
aldığı bilgisayar laboratuvarı yenilendi. Darüş-
şafaka öğrencilerinin de takip ettiği müzikalin 
ardından, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ve Darüş-
şafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, eğitime verdiği 
desteklerden dolayı Sertab Erener’e teşekkür 
plaketi takdim etti.

Sertab Erener bu kez 
“eğitimde fırsat eşitliği” 
için sahnede

Sertab Erener, “Sertab’ın 
Müzikali” kapsamında 
26 Mart’taki gösterisinin 
gelirlerini Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne bağışladı. 
Konserden elde edilen gelir 
bilgisayar laboratuvarının 
yenilenmesinde kullanıldı.
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Darüşşafaka Cemiyeti yönetiminde nöbet 
değişikliği
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2018 yılı çalışma dö-
nemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 
Nisan’da gerçekleştirildi. 2013 yılından bu yana 
Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üst-
lenen ve Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü’ne göre 
görev süresi dolan Talha Çamaş, görevini M. 
Tayfun Öktem (DŞ’82)’e devretti. 162 kişinin 
katıldığı Genel Kurul’da 152 üye oy kullandı. 
Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü’ne göre seçilen 
başkan en fazla üçer yıllık iki dönem halinde 
Başkanlık görevini üstlenebiliyor.

Selim, müdür seni çağırıyor!
Darüşşafaka Cemiyeti, 4129Grey Ajansı’nın 
gönüllü desteğiyle Darüşşafaka Sınavı’nın du-
yurulmasına yönelik yeni bir kamu spotu ha-
zırladı. Daha fazla çocuğa ulaşmak hedefiyle 
hazırlanan “Selim, müdür seni çağırıyor!” TV ve 
radyo spotu, kamuoyunun beğenisini kazandı.

1.000’e yakın eğitim sevdalısı Darüşşafaka 
için kıtaları aştı
41. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemi-
yeti için koşan 1.000’e yakın eğitim sevdalısı ta-
rafından başlatılan kampanyalara rekor bağış 
geldi. 14 binin üzerindeki destekçinin yönlen-

dirdiği 2,1 milyon TL’nin üzerinde bağışla, 12 
yılın rekoru kırılarak İstanbul Maratonu tari-
hinde bir sivil toplum kuruluşu için toplanan 
en yüksek bağış tutarına ulaşıldı. Dünyanın kı-
talararası koşulan tek maratonu olan İstanbul 
Maratonu’nun 41’incisi, 3 Kasım’da gerçekleşti. 
Büyük bir katılıma sahne olan organizasyon-
da, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan 
“Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kam-
panyası büyük ilgi gördü. Aralarında iş, sanat 
ve spor camiasından pek çok ismin de bulun-
duğu 1.000’e yakın koşucu, Darüşşafaka’nın 
eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek ver-
mek için koştu.

Darüşşafaka’ya rekor bağış

41. İstanbul Maratonu’nda 
“Söz Konusu Eğitimse Yardıma 
Koşarız” kampanyasına destek 
veren 1.000’e yakın koşucu, 
maraton tarihinde bir STK  
için toplanan en yüksek bağış 
tutarına ulaştı.
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DARÜŞŞAFAKALILARIN 
ANILARINDAN 
KESİTLER
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ARDINI HAYAL EDERKEN

YEŞİL DEMİR KAPININ
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Darüşşafaka’yı nasıl hayal ediyordum? 
Darüşşafaka’yla ilgili bana çok güzel ve öğren-
cilerinin ay kadar uzak Amerika’ya gidebildiği 
bir okul olduğunu söylediler. Nasıl bir yer oldu-
ğunu hayal etmeye çalıştım, fakat Eskişehir’in 
Ömerağa Mahallesi’nde, elimde hiç öyle bir re-
ferans yoktu hayal etmek için. Sonunda dedim 
ki, “Ömerağa Mahallesi’nden çok daha güzel bir 
okul herhalde!” Kafamda böyle bir yere koydum, 
görene kadar. Aklımda, benim ölçeklerime göre 
çok büyük, heybetli bir okul olduğu kaldı. Bi-
zim eski binada yemekhane olarak giriş katını 
kullanıyorduk. Arka tarafta masa tenisi salonu 
vardı. Hemen girişin üzerinde reviri hatırlıyo-
rum, ama üst katlar bizim için tarihi yerlerdi, 
korkunçtu. İlk yıllarda oralara çıkmaya kor-
kardık. Binanın kendisi de tarihiydi zaten. Biz 
geldiğimizde, bina 90 yıllıktı. Hemen dikkatimi 
çekmişti, çok güzel, orijinal merdivenleri var-
dı, mermerden. 90 yılın izlerini görüyordunuz; 
mermerler aşınmıştı, yuvarlaktı. Çok yaşan-
mışlığın etkisini hissediyordunuz. Üst kapının 
oralarda bir yatır; arada bir hamam vardı. O ta-
raflar da bizim için birazcık mesafeli durulması 
gereken yerlerdi, pek gitmezdik. Onun dışında 
büyüklüğü hatırlıyorum, içinde hayat vardı.

Babamla beraber Fatih, Çarşamba’ya gittik. 
İşte benim geleceğimi etkileyen en önemli gün, 
o gündür. Okulun olduğu sokağa saptık ve kar-
şımızda o muhteşem yeşil demir kapı! İçeri gir-
dik, sınav başvuru formu almak için geldiğimizi 
söyledik. Beni en çok etkileyen (olasılıkla tenef-
füs olmalı) bahçede dolaşan, oynayan çocuklar-
dı. Kapıdan girince tüm ihtişamıyla eski tarihi 

bina, bahçedeki mutlu olduğunu düşündüğüm 
öğrenciler, ağaçların arasındaki ufak havuz... 
İlk aklımdan geçen, “Ben bu okulun öğrencisi 
olmalıyım”dı. Benim kaderimi belirleyen buydu: 
“Ben bu okulun öğrencisi olmalıyım!”

DŞ’1978Hülya şengöz

Okul tabii ki çok değişikti. Evinden, akrabasın-
dan başka yerde kalmayan bir çocuk olarak bir-
denbire büyük bir sistemin içine giriyorsunuz 
ve orada bir noktasınız. İki sene olmuş babamı 
kaybedeli, çevreden pozitif ayrımcılık görüyo-
rum. Herkes üstüme titriyor, el bebek gül be-
bek muamele görüyorum. Buraya geldiğimde 
ise şoke edici bir durum. Ama tabii değişik de 
bir durum. Mesela basketbolu okulda gördük. 
O yıllarda mahallemizde, okulların bahçesinde 
basket potaları yoktu. Değişik bir top oynuyor-
du ağabeyler. Topu yere vura vura çemberden 
içeri sokuyorlardı. Onu gördük. Muhteşem bir 
kütüphane vardı. Etkilendim. Daha önce öyle 
bir kütüphaneyi hiçbir yerde görmemiştim. 
National Geographic dergileri geliyordu; eski 
sayıları da saklanıyordu. İlk kobra yılanını ora-
da gördüm, ilk kutup ayısını orada gördüm. O 
zaman daha İngilizce bilmiyoruz, altlarını da 
okuyamıyoruz. Ne yazıyor bilmiyoruz ama çok 
afili dergilerdi onlar. İçinde çok güzel fotoğraf-
lar vardı. Saatlerce onları seyrettiğimi hatırlıyo-
rum. Büyük teneffüslerde o kütüphanede etüt 
yapmak için önceden adınızı yazdırır, sıraya 
girerdiniz. Çok disiplinli bir kütüphanesi vardı.

DŞ’1979AHMET LEVENT TUMLU DŞ’1973ADNAN DOVAN
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Darüşşafaka’nın adını ben okulda asılı bir ilan-
da gördüm. İlk satır, benim kalbimi fethetmişti. 
Giriş şartlarında, babasının hayatta olmaması 
birinci maddeydi. Bir de, o eski afişlerde, eski 
binamızın profilden çekilmiş, toprak sahanın 
da bir kısmının görüldüğü bir fotoğraf vardı. 
Bu fotoğraf ortalıkta çok dolaşır. Ben haya-
tımda deniz görmemiştim. Toprak sahanın 
resimde görünen kısmını da plaj sanmıştım. 
Darüşşafaka’yı deniz kenarında diye hayal et-
miştim. Bir de Anadolu’daki İstanbul figürü o 
yıllarda hep Boğaziçi Köprüsü’ydü. Köprü de 
deniz demekti. Algı öyleydi bende. Deniz, hep 
hayalimdi. Bugünkü işimi kurmuş olmamda da 
bir payı var. Deniz kenarında okuyacak olmak 
ve sadece babasız çocukların gittiği bir okulda 
olmak beni gönlümden vurmuştu. Çok ama çok 
tutkuyla bağlanmıştım. O kadar emindim ki 
Darüşşafaka’ya gelmek istediğimden…

Darüşşafaka’ya geldiğimde, düşündüğümden 
farklıydı. Öncelikle deniz kenarında değildi. 
Şoke olmuştum! Toprak sahayı gördüğüm-
de şoke olmuştum. Deniz nerede? Acaba eski 
konferans salonunun arkasında bir yerde mi? 
Çünkü tepeden deniz algısını görebiliyorsunuz. 
Uzakta bir yerde deniz var. Kokusu geliyor. Be-
nim için çok değişik bir duyguydu. İstanbul’a 
ilk defa geliyordum. Aksaray’da, Vatan Cadde-
si tarafında Bern isminde bir otelde kalmıştık. 

Bir tanıdığımız ayarlamıştı. Hayatımda ilk defa 
otelde kalıyordum. Hayatımda ilk defa taksiye 
binmiştim. Çünkü benim yaşadığım yerde taksi 
yoktu, fayton vardı. Bir yere gidilecekse, biz ço-
cuklar gider fayton çağırır, eve getirirdik. Hepsi 
de çok ilginç deneyimlerdi benim için. Hele oku-
lu ilk gördüğüm anda vuruldum! “Yeşil kapı” 
denen o klişeyi yaşadığımı ben çok iyi hatırlıyo-
rum. Bu kadar büyük bir okul, bu kadar yeşil bir 
okul... Çok, ama çok etkilenmiştim. Ama beni 
en çok etkileyen, hep benim gibi çocukların bu-
rada olmasıydı. Çünkü babasız olma durumu-
nu ben ilkokul boyunca, erken çocukluğumda 
çok yoğun bir şekilde yaşadım. Gittiğim okul, 
sosyoekonomik seviyesi biraz daha yüksek ço-
cukların gittiği bir okul olduğundan, fakirlik 
durumunu ve fakirliğin babasızlıktan kaynak-
landığını çok yoğun yaşadım. O nedenle de 
Darüşşafaka’da olmak beni çok sevindirmişti.

DŞ’1993Mükremİn Altuntaş 
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UYUM SAĞLAMA

DARÜŞŞAFAKA’YA
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Bir arkadaşımız, hem ortaokulda hem de lise-
deyken çok güzel bir anket defteri yapmış. Ben 
unutmuşum. Bu yakınlarda bir buluşmamızda 
getirdi. Ortaokulda doldurmamışım, ama lise 
birde doldurmuşum. 1972 yılının bahar ayla-
rında. Tarih yazıyor. Orada çok güçlü bir duvar 
edebiyatı var. Hep duvarların dışında olmak is-
tiyoruz. Belki manevi duvarlar. Okulun gerçek-
ten de güçlü duvarları vardı. Fakat şunu da çok 
iyi hatırlıyorum: Okula pazar günü giderdik, 
hem yıl içerisinde hem de okulun başladığı gün. 
Pazar akşamı gittiğimizde etütte oturacağımız, 
yemek yiyeceğimiz masayı, yatakhanemizi öğ-
renirdik. O akşam etüt yapılır, ertesi gün de okul 
başlardı. O gün çok heyecanlı olurdum. Yakın 
arkadaşlarımızla yaz boyunca da görüşürdük. 
O bakımdan Darüşşfaka bana yakındı. Herhal-
de evimin yakın olması da önemliydi. Yatılıydım 
ama ben Darüşşafaka’da çok hasret çekmedim. 
Yine de özlerdim tabii annemi, kardeşlerimi.

1966 girişliBEŞİR ÖZMEN

Benim için Zonguldak’tan İstanbul’a gelmek, 
İstanbul’da yatılı okumak endişe konusu değil-
di. Birçok Darüşşafakalının anılarında okuruz; 
ilk günler ağlama, uzun süre alışamama du-
rumunu. Benim hiç öyle bir sorunum olmadı. 
Ben güle oynaya, büyük bir özgüvenle geldim. 
“Doğru yerdeyim, iyi yerdeyim” diyordum. Hat-
ta belli bir bağımsızlık duygusu içindeydim, 
küçük yaşta evden ayrı olabilmek bakımından. 
Bendeki hisler buydu. Ağlayıp annesi gitmesin 
isteyenler vardı. Ben anneme, “Teşekkür ede-
rim, gidebilirsin,” diyordum.

1966 girişliÖktem Kalaycıoğlu 

25 kişiydik. Bizi sırayla yürüterek getirdiler sını-
fımıza. “Burada oturup ders çalışacaksınız, sı-
nıfınız burası,” dediler. Sonunda oturduk. En ön 
sıradayız, hiç kimse birbirini tanımıyor tabii, 
sessiziz. Yalçın Ağabey adında bir başbelletme-
nimiz vardı. O girdi sınıfa, şöyle bir dolaştı bak-
tı. Bana geldi, “Geç masada otur, sen mümessil 
olacaksın,” dedi. Ne olduğunu da bilmiyoruz. 
Neyse, tabii her söylenen bir emir gibi, geçtik 
oturduk. “Sen sınıfın sorumlususun,” dedi. 

Yeni gelmişsin, çocuk halinle kafanda kuruyor-
sun. “Bunu idare seçti, koydu oraya” diye diğer 
arkadaşların tepki gösterir mi, göstermez mi bi-
lemiyorsun. Bir şey olsa beni mi suçlarlar? Ben 
kafamdan bunları geçiriyorum. Arkadaşlarımla 
göz göze gelsem bir türlü, gelmesem bir tür-

lü. Başladı millet fıkır fıkır aralarında konuş-
maya. “Sus!” desen ne cevap verirler, demesen 
ne cevap verirler? Ben okula gelirken, annem 
çantama fıstık koymuş. Dedim ki, “Arkadaşlar, 
eğer sessiz durursanız bakın bende fıstık var, 
herkese dağıtırım.” İlk akşam böyle geçti. Ya-
takhanede yattık. Sabah uyandırdılar, kalktık. 
Çorba verdiler kahvaltıda. Bazılarımız alışık 
değiliz tabii sabah kahvaltısında çorba içmeye. 
Halbuki ne güzel adet. Neyse çorbamızı içtik, 
sonra sınıflara gittik, dersler başladı. İngilizce 
dersler. Anlamıyorsun, anlatıyorlar. Yabancılar 
geliyor. Şimdi düşünüyorum da lisan ancak öyle 
öğrenilir. Çok çabuk alıştım ben. Evi özleyip de 
ağladığımı hiç hatırlamıyorum. Yapı olarak da 
sosyal bir çocuk olduğum için hemen arkadaş-
larla kaynaştık. Zaten hâlâ beraberiz.

DŞ’1969 /Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski BaşkanıTalha Çamaş



304 305

11-12 yaşında çocuklardık. Sıkı disiplin vardı, 
istediğimizi yapamıyorduk. Üstelik özlem var, 
annemi, kardeşimi özlüyordum. İlk yıl çok 
ağladım, kaçmak isterdim. Zamanla alıştım. 
Yine ilk yıl evciydim, hafta sonu tatillerinde de-
demlerin yanına gidiyordum ama dedem vefat 
edince bekâra çıktım. Yani hafta sonlarını da 
Darüşşafaka’da geçiriyordum. Böylelikle tüm 
hayatım Darüşşafaka oldu.

Hafta sonu izinlerine çıkmadan önce tüm öğ-
renciler sıraya girerdi. Hepimizin tırnaklarına, 
kıyafetlerine bakılır, düğmelerimiz kontrol edi-
lirdi. Boyasız, yırtık ayakkabı, ütüsüz kıyafetle 
izne çıkılamazdı. Darüşşafaka, bize her yıl iki 
çift ayakkabı verirdi, birini sadece izne çıkarken 
kullanmamız gerekiyordu. Ancak biz top oyna-
dığımız için tek ayakkabı yetmez, harici ayak-
kabımızı da giyerdik. Bu nedenle çoğunlukla 
izne çıkamazdım. Mesela Atatürk’ün vefat et-
tiği gün okuldaydık. Bir grup Dolmabahçe’ye 
gitti, bizim harici ayakkabımız dışarı çıkmaya 
uygun olmadığı için gidemedik.

DŞ’1942GALİP HAKTANIR DŞ’1951

1941’de girdim Darüşşafaka’ya. Annem yaşlı ve 
hastaydı. Dikiş dikerdi. Tatillerde bizim evin 
önünden bir çocuk geçiyor böyle asker gibi, la-
civert elbiseli, kollarında yeşil bantları var. Biz 
de bakıyoruz, subay değil ama ona benzer bir 
şey. Çocuğun adı Hamdi, benden aşağı yukarı 
8 yaş filan büyük. Ben daha ilkokul üçüncü sı-
nıftayım. Annem bir gün çevirdi, "Oğlum dedi, 
nedir bu üniforma, sen nerede okuyorsun?" 
"Ben İstanbul’da, Fatih’te Darüşşafaka diye bir 
lise var, babasız çocukların gittiği, orada oku-
yorum," dedi. Annem de onun üzerine, "Aa, öyle 
mi! Bizim çocuğun da babası yok," dedi. Çocuk 
bize iyice anlattı, tarif etti. Sonra annem beni 
İstanbul’a getirdi, sınava girdim kazandım. An-
nem 48’de öldü. O sırada sekizinci sınıftaydım. 
Ondan sonra tam bekâr olduk.

Bizim zamanımızda Rıfkı Taşlıca vardı, dai-
mi muallimlerden. Darüşşafakalı sporcu, milli 
basketbolcu Şevket Taşlıca’nın amcasıydı. Ço-
cukların temizliğinden yatakhanedeki düzene, 
her şeyle ilgilenirdi. Çok titiz, çok temiz bir in-
sandı. Ahlaklı ve disiplinliydi. İyi ki de varmış. 
Adam etti herkesi. Kimseye pabuç bırakmazdı. 
Hafta sonlarında dışarı çıkardık üniformaları-
mızı giyip. Dışarıda senden büyük sınıftan bi-
rine rastlarsan selam verme mecburiyeti vardı, 
askerdeki gibi. Kasketliyiz ya o zaman! Tram-
vayda yaşlı insanlara mutlaka yer verirdik. Eğer 
vermezsen, birisi numaranı alıp da şikâyet etti 
mi yandın gitti. Çok güzel yetiştik gerçekten.

Pazar günleri bazen kumanya verirlerdi, haş-
lanmış patates, yumurta... Ki çocuklar alıp, 
Büyükada’ya falan gezmeye gitsinler diye. Biz 
bazen yüzmeye giderdik. Gittiğimiz yerler Sa-
lacak, Caddebostan, Moda, Büyükada Yörü-
kali Plajı... Darüşşafaka’dan inerdik Karaköy’e 
yürüyerek, oradan vapurla Üsküdar’a, Adalar’a 
giderdik. Bizim eğlencemiz buydu yazları.

ERHAN YÜCEL
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Ben uyum sağlamakta fazla zorluk çekmedim. 
“Çok zorluk çektim” dersem, hep etrafımızdan 
duyduklarımızdan kendime göre bir hikâye ya-
ratmış olurum. Başlangıçta tabii ki bir süre, bir 
hafta, on gün zorluk çektim. Hiç alışmadığınız 
bir ortam, alışmadığınız bir kültür. Eskişehir’de, 
Sular Mahallesi vardı. Orada biraz daha orta ve 
üstü tabakadan insanlar yaşardı. Bizim dilimiz 
ile o mahallenin dili de farklıydı. Eskiden bizim 
mahallede, o mahallenin çocuklarına “muhalle-
bi çocuğu” denirdi. Biz “mahalle çocuğu”yduk, 
onlar “muhallebi çocuğu”ydu. Buraya geldi-
ğimde, bazı noktalarda oradaki çocuklarla bir 
araya gelmiş gibi oldum. Sosyoekonomik açı-
dan değil, ama İstanbul kültüründen gelenlerle 
dilimiz pek uyuşmuyordu. Mesela Eskişehir’de 
bir çocuk başka bir çocuğa “anam” diye hi-
tap ederse, bu biraz aşağılama, iticilik, kibir 
yansıtan bir kelimeydi. Buraya geldiğimizde, 
İstanbul’dan birbirine kaynaşan çocuklar bize o 
dille hitap edince önce bir silkelendik. Yani ne 
demek istiyor? Sizi itiyor, dışlıyor gibi... Ama 
böyle şeylerin hepsi, yaş da uygun olduğu için, 
en geç bir iki ay içinde geçiyor. Çocuklar bü-
yüklerden, velilerden, öğretmenlerden çok daha 
hızlı bir şekilde kaynaşıyor. Ama esas sıkıntı 
çeken çocuklar, özlem duygusunu atlatmakta 
başarılı olamayanlardı. Onlar çok sıkıntı çekti, 
onların alışması epey sürdü.

DŞ’1973Adnan Dovan 

Okula kabul edildiğimiz ilk akşam için pek çok 
arkadaşımın hüzünlü anıları olduğunu biliyo-
rum. Ben beşinci sınıfı da bir şekilde yatılı gibi 
geçirdiğim için ağlamadım. Darüşşafaka’ya gi-
ren 77 kızdan biriydim. Bu ülkede birey olmak, 
insan olmak için, kız çocuk olarak doğmanın 
dezavantajnı avantaja çevirmek için başarılı 
olmalıydım. Liseyi bitirmeliydim, üniversiteye 
gitmeliydim, meslek sahibi olmalıydım, hatta 
doktor olmalıydım.

DŞ’1978Hülya Şengöz 
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Benim için alışmak çok kolay oldu. Belki, ki-
şilik yapım gereği... Ben çok arkadaş canlısı 
biriyimdir, sosyal biriyimdir. Eskiden beri gi-
rişkenimdir, kimseden çekinmem. Hatta şunu 
hatırlıyorum, ben yaz döneminde bir ay okulda 
kalmıştım. Bizi sınava hazırlık için getirdiler, 
o nedenle okulun her yerini billiyordum. Yeni 
arkadaşlar gelince onların eşyalarını dolapla-
rını yerleştirmelerine yardım ettim, “Burada 
banyolar var, burada tuvaletler var, ütüyü bu-
rada yapacakmışız” falan diye, sanki yıllardır 
öğrencisiymişim gibi okulun tanıtımını yap-
tım. Birçok arkadaşın, “Sen nereden biliyorsun 
bu kadar şeyi?” diye şaşırdığını hatırlıyorum. 
Bazı arkadaşlarımın annelerinin o yaşta ço-
cuklarını bana emanet edip, benimle arkadaşlık 
etmelerini tembihlediğini biliyorum. O bir ay 
içinde ben okulu sahiplenmiştim. Aidiyet duy-
gusu yüksekti ve sosyal sorumluluk bilinciyle 
yetişmem anlamında da hayatıma yön veren, 
Darüşşafaka’nın attığı tohumlar oldu. O an-
lamda baktığınızda, ben oranın bir eseriyim.

DŞ’1994Arzu Atasoy 

Darüşşafaka’ya gelen her öğrenci ailesinden, 
ev ortamından uzaklaştığı için ilk sene bayağı 
bir sıkıntı çeker, fakat zamanla alışırdı. Hatta 
ilk senenin ortalarına doğru yabancılık gider-
di. Anneler, çarşamba öğleden sonra ziyarete 
gelirdi. Çarşamba öğle yemeğinden sonra ders 
yapılmazdı, tatil olurdu. Tabii okula ilk girdiği-
miz zaman o ziyaretleri dört gözle bekliyorduk. 
Sonra biraz palazlandıkça, artık annemizin gel-
mesini istemez olurduk.

DŞ’1980Fethİ Aytuna 
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Ben okula çok hızlı adapte oldum, ama bunun 
sebebini bilmiyorum. Herhalde biraz çocukla-
rın iç dünyasıyla ilgili. Annem bize bakmakla, 
ekmek parası kazanmakla çok meşguldü. An-
nesiyle çok fazla vakit geçirebilen bir çocuk de-
ğildim. Ben kendim de çalışır, anneme yardım 
ederdim. Su satmak, ayakkabı boyamak, ba-
lon satmak, simit satmak gibi işler yapardım. 
Darüşşafaka benim için sokaktan kurtulmaktı 
aslında. Bugün de benim en yakın arkadaşım 
olan kişi, o gün yatakhanede kolonlara sarı-
lıp, “Anne...” diye ağlardı. Onu 4-5 ayda ancak 

teskin edebildik. Hatta okuldan gitmeye karar 
vermişti. Giden çocuklar da olurdu. Çok üzülen, 
habire yakınlarını çağıran, her gün telefon açan 
arkadaşlarımız vardı. Ama benim gibiler de 
vardı. Herhalde yüzde 50-50 gibi. Tahmin edi-
yorum her çocuğun iç dünyası ve ailesiyle olan 
ilişkisi ile ilgili bir durum bu.

DŞ’1993Mükremİn Altuntaş 

Çok sıkıntı yaşadım. İlk sene sürekli ağlıyor-
dum. Okula ilk girdiğimizde oryantasyon oldu, 
herkes oyunlar oynuyor. Veliler hâlâ yanımız-
daydı. Annemle birlikte yatakhanede kalıyor-
duk. Bir yandan bizi okula alıştırmaya çalışı-
yorlardı. Ama ben kimseyle oynamıyordum, 
sürekli annemin yanında ağlıyordum. Bir sene 
boyunca her gece ağladığımı hatırlıyorum. 
Hatta yastığım ıslanıyordu, ters çevirip uyuma-
ya çalışıyordum. O zamanki okul müdürümüz 
Azmi Özkardeş’ti. Bir gün annem ziyarete gel-
miş, beni okula bırakırken kapıda gördü bizi. 
Ben çok ağlıyordum yine, annemden ayrılmak 
istemiyordum. O ara annemle konuşmuşlar sa-
nırım. Bana da sormuştu, “Annenin İstanbul’a 
taşınmasını ister misin?” diye. “Evet, çok iste-
rim,” demiştim. Anneme burada iş buldu, ev 
buldu. Ben dördünce sınıfı bitirirken annem 
İstanbul’a taşındı. Ondan sonra çok daha rahat 
oldu benim için. Çünkü artık hafta sonları eve 
gidebiliyordum.

DŞ’2012Zeynep Kutlu 

Annemin bana çantasından çıkartıp verdiği çi-
kolatayı hatırlıyorum sadece, ayrılmadan önce. 
Gece uyumakta zorluk çektiğimi hatırlıyorum 
ama bunun nedeni yatağa alışmamış olmamdı, 
ailemden ayrılmanın verdiği zorluk değil. Alış-
ma faslı benim için sadece okulda neyin nerede 
olduğunu öğrenmekten ibaretti. Mesela, malze-
me odasından basketbol topu almak istemiştik 
bir arkadaşımla, ama nerede olduğunu bilmi-
yorduk. Birileri tarif etti. Gittiğimiz yer nere-
deyse öğretmen lokalleriydi. Bunları öğrendik. 
Benim için alışmak, bunlardı sadece.

DŞ’2014Uğur Tahnal
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Bir idare amiri hocamız vardı, Rıfkı Bey. Bütün 
talebelerin yatmasına, kalkmasına o nezaret 
ederdi. Sabahları altıda kalkardık. Genciz, uy-
kumuzu alamamışız. O gelir, sınıflara bağırır-
dı, “Hadi kalkın!” diye. Uyanamayanların yor-
ganını çeker kaldırırdı. Herkes mecbur kalkardı. 
Sonra inerdik aşağıya. Yemekten evvel kırk beş 
dakika dershanede kendi kendimize çalışırdık. 
Ardından sabah kahvaltısına giderdik. Kısa bir 
süre sonra da ders başlardı, sekiz, sekiz buçuk-
ta. Aşağı yukarı bire kadar devam ederdi. Altı 
ders aldıktan sonra öğle yemeğini yerdik, aşağı 

yukarı bir saat kadar teneffüs yapardık. Sonra 
gene mütalaaya giderdik; mütalaa dediğimiz, 
ders çalışma. Uzun süre dersi mütalaa ederdik. 
Mütalaadan sonra gene bir ufak teneffüsümüz 
vardı, sonrasında da yemekhaneye giderdik. Ye-
mekten sonra tekrar sınıflara, ders çalışmaya, 
ardından da yukarı yatakhaneye çıkardık. 

DŞ’1943Cemal Dalkılıç 

Rami’deyken de top oynardım. Darüşşafaka’ya 
geldiğimde ise bu merakım daha da fazlalaştı. 
Ancak topumuz yoktu. Biz de kendi topumuzu 
kendimiz yapardık. Bu konuda Darüşşafaka-
lı öğrenciler arasında sağlam bir bilgi birikimi 
vardı, çünkü her dönemin böyle top yapmışlı-
ğı vardı. Biz de üst sınıflardan öğrendiklerimiz 
sayesinde bez toplar yapmaya başladık. Yatak-
larımızın bir köşesini söker, içinden pamuk çı-
karırdık. Bu pamuğu iyice sıkıştırır, üzerini de 
söktüğümüz çorapları dolardık. Bunun üzerini 
de yüzümüzü silmek için verilen bez peçetelerle 
kaplardık. Gayet iyi zıplayan, sağlam toplar ya-
pardık. Ayaklarımızın çıplak kalması pahasına 
top yapardık. Dersler biter bitmez de koşar sa-
hayı kapar, futbol oynardık.

Darüşşafaka’daki arkadaşlıklar çok farklıydı. 
Birbirimize kardeş gibi bakardık. Bir gün üç 
arkadaş okuldan kaçmıştık. Akşam duvardan 
atlayıp okula girdik. Selahattin, önden gitti. 
Selahattin’in irkilme sesini duyunca yakalan-
dığını anladık, biz diğer taraftan dolaşarak 

DŞ’1942GALİP HAKTANIR 

yatakhaneye gittik. Kıyafetlerimizle yatakları-
mıza girdik. Rıfkı Bey geldi, tüm yataklar dolu. 
Selahattin’i çok sıkıştırmış, "Üç kişi atladınız 
ayak seslerini duydum" diye ama Selahattin is-
mimizi vermemişti.

Darüşşafaka Lisesi futbol takımı 
Taksim Stadı’nda. Galip Haktanır 

soldan üçüncü (1939)
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1970’li yıllarda çok önemli şeyler yapılıyordu. 
Örneğin Müzik Kolu vardı, hangi saatte ne 
dinleyeceğimize onlar karar veriyordu. Biz fark 
etmeden klasik Batı müziğini öğrenmeye baş-
ladık. Kulağımız alıştı, sevdik. Sevince merak 
ediyorsunuz. Koldaki arkadaşlara, “Sabah çal-
dığınız neydi, kimdi?” gibi şeyler soruyorduk, 
onlar da söylüyordu. Öyle öyle merakımız olu-
şuyordu. Onun dışında ilginç kulüpler vardı, 

1970 girişliİsmaİl Hayrİ Cem 

mesela Meteoroloji Kulübü gibi. O kulüplere 
girmezdim ama gider, örneğin kaç santim yağ-
mur yağmış, ne olmuş, ne bitmiş diye konuşur-
dum. Satrancı severdim. Satranç Kulübü’ne de-
vam ederdim. Sosyal Faaliyetler Kulübü vardı. 
O çok hoştu. O hafta doğanlara doğum günü 
partisi yapardı, ilk gelenler için tanışma partisi 
düzenlerdi.

Biz çok demokratiktik. Herkesin eşit söz hak-
kı vardı. Lise son ya da on birinci sınıftayken, 
yani kalkma saati olup da yatma saati yokken, 
“Işıklar kaçta kapansın?” diye tartışırdık. “Hadi 
toplanalım ortak alanda, bunu konuşalım,” der-
dik. Ya da lise son kumanyasında bir değişiklik 
istiyorsak, toplanıp bunları konuşurduk. Ortak 

DŞ’2014Uğur Tahnal 

karar alınması gerektiği zaman, herkese eşit 
söz hakkı düşerdi. Ya da mesela küçükler kötü 
bir şey yaptılarsa, büyük ağabeyler alt dönem-
leri toplarlardı. “Şunu yapmayın, buna dikkat 
edin,” gibi şeyler söylerlerdi. Bunlar hep ortak 
alanda konuşulurdu.
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Darüşşafaka’ya gelmeseydim herhalde bas-
ketbolun b’sini bilmezdim, ama lise sonda ha-
tırladığım kadarıyla haftada 25 saat spor ya-
pıyordum. Buna akşam saatleri, hafta sonu, 
dersler dahil. Hazırlık ve orta birde önce masa 
tenisi ve atletizmle başladım. Atletizmde 1.500 
metre koştum, masa tenisinde takım olarak 
miniklerde İstanbul birincisi olduk, ferdilerde 
üçüncü oldum. Aydın’a turnuvaya gittik, Tür-
kiye dokuzuncusu olduk orada da. Piyanoya 
başladım; müzik öğretmenim, “Senin yeteneğin 
var, sana piyano öğreteceğim,” dedi. Simsiyah, 
kuyruklu bir antika piyano vardı, bağıştı muh-
temelen o da. Sonra ortaokuldan lise bir sonu-
na kadar voleybol oynadım. Lise iki ve lise son 
sınıfta basketbol takımındaydım; hep lisanslı 
spor yaptım. Darüşşafaka’nın hayatımda bana 
verdiği en güzel şeylerden biri herhalde budur. 
Haftada üç gün, saat dört-altı arası antren-
manlarımız olurdu. Fatih’teki kampüste İhsan 
Amcamız vardı; onun görevi antrenmanlar bit-
tiğinde günlük süt ve Koska helva dağıtmaktı 

ki enerjimizi kazanalım. Çünkü saat altıda ak-
şam etüdü başlardı. Altıya on kala antrenman 
biter, koştura koştura duşunu alırsın, üstünü 
değiştirirsin, etüde oturursun. Enerji lazım ta-
bii akşam yemeğine kadar. Öyle desteklerlerdi 
bizi. Sonra bir saat etüt yapardık yediye kadar. 
Yediden sekize kadar yemek arası olurdu. Bir 
dönem akşam etütlerimizi kızlı-erkekli, birlik-
te sınıflarımızda yaptık. Bir dönem ise kızlar 
ve erkekler ayrıldı, kızlar kendi yatakhanelerin-
deki salonlarda, erkekler de kendi salonlarında 
yaptılar. O dönem kızları erken kapatıyorlar 
diye çok üzülürdüm, çünkü saat sekizde yatak-
hanemiz kilitlenirdi. Okulun bahçesi nefis bir 
bahçedir. Ceviz ağacı, kiraz ağacı vardır. Bir de 
Rock Garden diye ünlü bir yerimiz vardı, ama 
oraya kızlar gidemezdi.

DŞ’1994Arzu Atasoy
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TRAVMASI

PAZAR
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Ben hâlâ sevmem pazar gününü. Benim kızım 
Koç Üniversitesi’nde okudu, pazar akşamları 
bazen, “Gizem gitme istersen...” derdim, belki 
gitmek istemeyebilir diye, halbuki o güle oynaya 
giderdi. Liseye geldiğimiz yıllarda –o zamanlar 
cumartesileri de yarım gün eğitim var– okul-
dan çıkar, eve gelir, bir banyo yapar, üstümü-
zü değişir ve hemen buluşurduk arkadaşlarla. 
İTÜ’nün maçlarına giderdik. Çünkü o yılların 
Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin siyaset sah-
nesindeki yerinden dolayı çok önemli bir ku-

rum. Basketbol takımı da çok iyi. Bizim takım 
o zaman ikinci ligde. Onun için bizim sınıfın 
hemen tamamı İTÜ’yü tutardı. Pazar sabahları 
da Darüşşafaka maçlarına giderdik. Yani okul-
dan çıkardık cumartesi günleri, ama yine okul 
arkadaşlarımızla takılır, hep okulla ilgili şeyler 
yapardık. Hayatımız böyle geçti.

DŞ’1971Mustafa Uğur Demircİ 

Cumartesi öğle yemeğinden sonra okuldan çı-
kıyorduk. Törenle birlikte 13.30’u buluyordu. 
Fatih’ten Koşuyolu’na gitmek, o günkü şartlar-
da bir buçuk-iki saat. Kışın hemen hava kararı-
yor. Hop eve giriyorsunuz. Ertesi sabah banyo-
nu yap. 11.00 matinesine sinemaya gidebilirsen 
gidiyorsun. Geliyorsun, saat 13.00 oluyor. En geç 
15.00’te çıkmak zorundasın, yoksa 17.30’daki 
etüde yetişemezsen başın derde girer. Elli beş 
yaşına geldim. Pazar günleri saatin 15.30-16.00 
olduğunu fark ettiğim zaman tüylerim ürperi-
yor, vücudumun ritmi bozuluyor. Rahat bir yere 
gidip ayağımı uzatıyorum, o zaman “Oh be!” 

DŞ’1979Ahmet Levent Tumlu 

diyorum. Cemiyet’te Denetim Kurulu’ndaydım. 
Çok sık gidip geliyordum. Pazar günleri gelenle-
ri görüyordum, eminim ki onların da büyük bir 
kısmı aynı şeyi hissediyordu. Tamam yuvamız, 
çok seviyoruz, ama sonuçta yatılı okul!
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ÖĞRETMENLER

UNUTULMAZ
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Biz geldiğimizde hangi tip öğretmenler vardı? O 
gün bunu anlamak biraz güç olabilir, ama bu-
gün ben bunu gayet iyi anlıyorum. Galiba lise 
bire geçtiğimiz sene yine bizden mezun bir ma-
arifçi olan ve bizim başmuavinliğimizi yapan 
Reşat Heparı Beyefendi çok esaslı bir eğitim 
kadrosu getirdi. İyi kadrolardan eğitim almış 
olmak bana çok şey kattı. Burada rastladığım 
hocalardan öğrendiğim sanat görüşü, edebiyat 
görüşü, tarih anlatışı yahut fizik, resim ufkumu 
daha da açtı.

DŞ’1954Alİ Kuşİ

Ali Kami Akyüz, müdürümüz... 1937 senesinde 
oluyor anlattığım olay. Aziz Çöl isminde bir ar-
kadaşım vardı, aynı sınıftan. Sonra doktor oldu. 
Onunla cumartesi günü okulda kaldık. Kori-
dorda sigara içiyorum, Aziz içmezdi. Sigarayı 
yakmışım, müdür odasının bulunduğu kattaki 
koridorda boydan boya gidip geliyoruz, bir şey-
ler konuşuyoruz aramızda. Bir anda kapı açıldı, 
karşımızda Ali Kami! “Sen sigara mı içiyorsun?” 
dedi. Ben, “Efendim, şöyle böyle” diye ağzımda 
gevelerken, “Söndür o sigarayı, gel benimle,” 
dedi. Söndürdüm, gittik beraber, odasına gir-
dik. Oturdu koltuğuna. “Gel bak!” dedi, çekme-
cesinin alt gözünü çekti. “Bak görüyor musun 
burayı?” dedi. “Evet efendim,” dedim. Üç beş 
tane sigara paketi vardı orada. “Ne sigarası içi-
yorsun?” diye sordu. “Yenice sigarası efendim,” 
dedim. “Ver bakayım paketini! İsmin?” “Vahdet-
tin Arseven”. Paketin üstüne adımı yazdı. “Sen, 
gelecek sene mezun olacaksın. Mezun olduğun 
vakit gel, sigaramı lütfen geri verin de. Haydi 
git şimdi, sigarayı bıraktın artık sen,” dedi.

Bir de Tâhirü’l-Mevlevî adında bir hocamız var-
dı. Çok muhterem biriydi. Çocukları çok severdi. 
Çapa civarında bir yerde otururdu. Bayramlar-
da ona giderdik. Gümüş yirmi beş kuruşlukları 
toplar, biriktirir, her gelen çocuğa bir tane yirmi 
beş kuruşluk verirdi.

DŞ’1938Vahdettİn Arseven 

Ali Kami Bey (solda) ve
Mehmet İzzet Bey (ortada) 

Tâhirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun)
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Ben, Hüseyin Siret’e yetiştim. Biliyorsunuz 
Servet-i Fünun edebiyatının öncülerinden. Siret 
Bey o zaman, aşağı yukarı 75 yaşlarında olma-
lı. Ona rağmen çok büyük bir dehası vardı, çok 
büyük. Bize çok güzel şiirler öğretirdi. “Çocuk-
lar,” derdi, “Bunlar benim 60 sene evvel öğrendi-
ğim şiirlerdir.” Onlardan hâlâ aklımda kalanlar 
vardır. Şair Fıtnat Hanım’dan, Ayşe Hanım’dan 
şiirler okurdu. “Ayşe,” derdi, “Çocuklar, biraz 
rüküştü. Çok süslenirdi.” O anlattıkları, hâlâ 
benim aklımda kaldı. Bir de Tâhirü’l-Mevlevî 
vardı; tasavvuf edebiyatına gelirdi. Mevlevi tari-
katından bir hocaydı, muhterem bir zattı. Yedi 
katlı bir mendili vardı, ucundan tuttuğu vakit 
bütün mendiller aşağı doğru sarkar. Ne güzel 
günlerdi.

Cumartesi günleri izine çıkardık. Ben o zaman 
16-17 yaşlarında, daha hayatı öğrenmemiş bir 
gencim. Bizim zamanımızda en iyi sigara, kutu 
içinde satılan Sipahi. Çocukluk hevesi, ben de 
aldım bir tane. Bizim elbiselerimiz vardı res-
mi, böyle dar düğmeli. Numaralarımız yazardı 
üzerinde. İç cebine koydum sigarayı. Akşam 
yemekhanede, Allah rahmet eylesin, Hasan 
Fehmi hocamız görmüş beni. Sigaranın şekli 
anlaşılıyor tabii. Bana, “Oğlum” dedi, “Yemek-
ten sonra gel büroma.” Gittim bürosuna, ha-
yatımda unutamayacağım bir ders verdi bana. 
Hiç konuşmadı. Baş muavin de vardı yanında. 
“Oğlum, elbisen ne kadar güzel!” dedi. Ben ya-
naşmıyorum, hep öbür tarafımı gösteriyorum 
ki sigarayı görmesin diye. Hiçbir şey söyleme-
diler, ama kendi kendime, “Herhalde gördüler 
bunu” dedim. Kapıdan çıkar çıkmaz düğme-
yi açtım, sigara iç cebimdeydi, attım kutuya. 
Onların o hareketi, bana öyle bir ders verdi ki! 
“Oğlum içmeyin, sigaraya alışmayın” deseler, 
belki hiçbir mana teşkil etmezdi. Fakat hiçbir 
şey konuşmadan bana bunu anlatmaları büyük 
bir ders oldu.

DŞ’1943Cemal Dalkılıç 

Matematik öğretmeni ve okul müdürü
Hasan Fehmi Bey (solda); Hüseyin Siret 
Bey (sağda)
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Salih Zeki

Ömer Faik Numanzade, bu okulun kurulma-
sından on yıl sonra hocalarını sayıyor. Bir sürü 
hocasını sayıyor ama üçünden bir arada bah-
sediyor. Biri Salih Zeki. Kendisi Darüşşafaka-
lı, o yıllarda da Darüşşafaka’da hocalık yapı-
yor. Türkiye’nin yetiştirdiği çalışkan, düşünce 
üretmiş, elli küsur yıllık hayatına Galatasa-
ray Lisesi Müdürlüğü dahil çok şeyi sığdırmış 
bir insan. Diğeri, Émile Lacoine. Bir Fransız. 
Darüşşafaka’da Fransızca telgrafçılık dersleri 
veriyor. Öbür saydığı hocası Halil Ethem El-
dem. Osman Hamdi Bey’in küçük kardeşi, bel-
ki Türkiye’nin tabii bilimler alanında o zaman 
önemli merkezleri Viyana ve İsviçre’de doktora 
yapan ilk kişisi. Düşünün ki Halil Ethem Bey, 
Avrupa’da kimya ve jeoloji alanında doktora 
yapıyor, İstanbul’a geliyor ve Darüşşafaka’da 
çalışmaya başlıyor. Muhtemelen, o tarihlerde 
kurulan bir de kimya laboratuvarı var.

1966 girişliBeşİr Özmen 

Allah rahmet eylesin, Rıfkı Hocamız çok titiz, 
biraz da kekemeydi. Sabahleyin belli saatte 
hışımla yatakhaneye girer, kapıya çat çat çat 
vururdu. O sesi duyunca hepimiz yataktan fır-
lardık. Kalkmayanı kulağından tutar kaldırırdı. 
Bazen yaramazlıklar yaptığımız olurdu. Me-
sela, bir cumartesi sabahı, ders saatinde aşağı 
kata indim. Aynanın karşısında tıraş olmaya 
çalışıyorum. Tıraşı nasıl oluyorduk? Jilet bir iki 
tıraştan sonra körleşiyordu. Onu bir fincanın 
içinde bilemeye çalışıyorduk. Zaten canı acıyor 
adamın, jilet kesmiyor körleşince. Öyle tıraş 
olurken enseme bir tokat indi benim. Döndüm, 
yumruğu patlatacağım. Bir baktım Rıfkı Hoca. 

DŞ’1938Namİ Gönenç

Bir adım geri gitti adamcağız. Durdu, hiçbir şey 
söylemedi. Ben de bir şey söylemedim. Döndü, 
gitti. Hiçbir haklı tarafım yok, ders saatinde 
tıraş oluyorum. Ödüm koptu, kanım dondu. 
Baktı, bırakıp gitti. Sonra ben de derse girdim. 
Öğleyin çıktık. Holde karşılaştık. O bana baktı, 
ben ona baktım. Yavaş yavaş gittim yanına, eli-
ni öpmek istedim. Birbirimize sarıldık, ikimiz de 
ağladık. Darüşşafaka öyle bir bütün. Ne kadar 
yaramazlık yaparsan yap, o şefkatle birbirine 
sarılacak kadar öğretmeninle yakın oluyorsun.

Halil Ethem Eldem
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Darüşşafaka tarihi, hepsi de üzerimizde çok 
büyük tesir bırakmış, hatırlanması gereken ho-
calarla dolu. Mesela William Vernon gittikten 
sonra İngilizce dersimize gelen şair Muhittin 
Raif Yengin... Eski bir deniz subayıydı. Fakat 
Shakespeare İngilizcesi dahil, Osmanlı kültür 
ve edebiyatına vakıf, çok bilgili, dopdolu bir 
adamdı. Bize geldiğinde yaşlıydı, fakat çok is-
tifade ettik ondan. Mesela ortaokulda Türkçe 
dersimize gelen Ali Rıza Sağman... Tarih dersi 
de verirdi. İstanbul’un fethi hakkında bir kitabı 
vardı. Meşhur Ali Kami Bey... Bizden evvelki de-
virden olmakla birlikte, bizim bile rüzgârını his-
settiğimiz mükemmel bir hoca. Çok kültürlü, 
büyük bir insan. Sonra, Darüşşafaka Marşı’nın 
da bestecisi, müzik hocası Tahir Sevenay... Çok 
kibar, harika bir insan. Yine unutulmayacak 
isimlerden biri Rebip Bey... Bizden evvel Fran-
sızca hocasıyken İngilizceyi de ilerletmiş, İngi-
lizce hocası olmuş. Onu da unutmamak lazım. 

Jimnastik hocası Şinasi Bey... O kadar müşfik, 
o kadar baba bir adamdı ki! "Baba" derdik ona. 
Yine ünlü isimlerden, coğrafya hocası Agâh 
Bey... Lisede edebiyat hocası Tahir Nejat Gen-
can, mükemmel bir insan... Reşat Heparı, psi-
koloji ve felsefe hocası, aynı zamanda da baş-
muavin... Bizi her hafta Şehir Tiyatroları’na 
götürürdü, klasik müzik dinletirdi. Biz tiyatro-
yu, klasik müziği onun sayesinde tanıdık. Böyle 
yenilikçi bir adamdı.

Müdürler arasında, Reşat Alasya çok değerli 
bir insandı. Rahmetli Zeki Alasya’nın babası. 
Müdür muavini İhsan Tok... O da Darüşşafa-
ka mezunu. İhsan Rifat (Sabar) Bey, bir dönem 
Cemiyet başkanlığı da, okulda müdürlük de 
yaptı. Sanatoryumun baş tabibiydi. Müdürlük 
yaptığı zaman, verem çok yaygındı Türkiye’de. 
Onun için bizim beslenmemize çok önem verir-
di. Onun döneminde pirzolalar, muhallebiler, 
milletin gözü doydu. Yine bir Darüşşafaka me-
zunu, Vasfi Mahir Kocatürk, edebiyatçı... O da 
müdürlük yaptı.

Ayrıca personelden Darüşşafaka ile özdeş-
leşmiş birçok isim var. Mesela, kapıcı Hasan 
Efendi, herkesin tanıdığı bir kimse. Bahçıvan 
Mustafa Efendi, berber Yunus, terzi Bahattin, 
hamamcı Numan, teknisyen Vasil, laborant 
Davut... Hepsi de 20-30 yıllık, Darüşşafaka’ya 
mal olmuş insanlar.

DŞ’1943ERHAN YÜCEL

Tarih öğretmeni İhsan Tok
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Kimya hocası Reşat Alasya 
laboratuvarda öğrencilerle (üstte)

Edebiyat öğretmeni Tahir Nejat 
Gencan, 1966 mezunlarıyla (sağda)
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DŞ’1969 /Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski BaşkanıTalha Çamaş 

Unutamadığım isimlerden biri de Hayrettin 
Cete. Bizim zamanımızda hem İngilizce hocası 
hem kütüphane sorumlusu hem de izcilik baş-
kanıydı. Ben de izciydim. Törenlere çıkardık. 
Hiyerarşik, sınıflara göre. Büyük sınıflar ekip 
liderliğini yapardı. Bizim bir üst sınıfımız izci-
likte çok aktif olmasına rağmen, nedense onlar-
dan iyi trampetçi çıkmamıştı. Ben de trampet 
ekibindeyim. Nasıl olduysa ben trampet şefi 
oldum. 16 yaşlarındasınız, törene giderken ken-
dinizi Hava Harp Okulu’nda zannedersiniz. Ço-
cuksunuz halbuki, kendini kocaman adam zan-
neden çocuklar. Her yaz kampa giderdik biz. 
Kumburgaz o zaman bomboş. Sahilde kamp 
kurardık. Büyükler 4-5 gün önce gider, kamp 
yerini hazırlardı. Otlar yolunur, plana göre 
çadır yerleri belirlenir, mutfak, tuvalet nereye 
kurulacak belirlenir, tuvalet kuyusu kazılır, su 
aldığımız kuyu temizlenir, her şey hazırlanır. 

Sonra kamyon gelir, çocuklar gelir otobüsle. 
Çadırlar iner, önce çadırlar kurulur. Sonra bir 
ekip mutfağı ve yemekhaneyi kurar. Hayatımın 
en keyifli yaz tatilleridir. Bir ay kamp yapardık 
orada. Oba oba çadırlarda yatardık. Her oba, 
bir sınıfın öğrencilerinden oluşur. İstanbul dı-
şında yaşayanlar bazen gelmezdi, daha çok 
İstanbullular ve yakın çevreden olanlar gelirdi. 
Mutfakta yemekleri kendimiz pişiriyoruz. Hay-
rettin Hoca başımızda. Okuldan bir de müstah-
dem gelirdi, büyük kapları yıkamak için. Erzak 
çadırında yatıp kalkardı o da.Hayrettin Cete
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Tahir Sevenay, Türkiye’de okutulan müzik kita-
bının yazarıydı. Bizim de öğretmenimizdi. Ken-
disi kısa boylu, çok ince bir hocamızdı. Yaz kış 
giydiği siyah bir pardesüsü, fötr şapkası vardı. 
Bizden iki üç yaş büyük öğrenciler, bizi 3-4 met-
re arayla çamların arkasına dizerlerdi. “Tahir 
Hoca gelecek, herkes kendisine bir metre kala, 
‘Günaydın öğretmenim’ diyecek” diye tembih-
lerlerdi. Biz de 10-15 kişi dizilirdik. Yeşil kapıdan 
Tahir Hoca girer girmez birisi çıkar, “Günaydın 
öğretmenim” der. Tahir Hoca durur, döner, şap-
kasını çıkartır, “Günaydın evladım” der. Şapka-
sını takar, döner tekrar yürümeye devam eder. 
Beş metre gitmeden birisi daha çıkar, “Günaydın 
öğretmenim” der. Tahir Hoca yine durur, döner, 
şapkasını çıkartır, “Günaydın evladım” der. Şap-
kasını takar, döner tekrar devam eder. Böyle 15-
20 kere şapkasını çıkarta çıkarta bize günaydın 
derdi. Tahir Hoca, tabiri caizse bunun bir eşek 
şakası olduğunu bilmiyor değildi. Eğitimin ne 
kadar sabır işi olduğunu, bir çocuğun bir yetiş-
kin haline gelmesi için ona bir birey gibi davra-
nılmasının önemini ben bu şekilde anladım.

DŞ’1973Adnan Dovan 

Bir coğrafya hocamız vardı, Yekta Bey, aynı za-
manda idarecimizdi. Güzel giyinirdi. Bıyık bı-
rakmış. Öğleden sonra sınıfa girdi. Girdiği gibi 
sınıf arkadaşım Osman, “Vay anam bıyıklara 
bak!” deyince hoca gülümsedi. Gülümsemek 
demek, otoriteyi kaybetmek demek. Herkes bir 
espri patlatıyor, “Hocam, bıyıkları ver de bir 
resim çektirelim”, “Hocam, badem yağıyla mı 
besliyorsun?, “Pala bıyık olacak mı?”, “Kenarla-
rını buracak mısın?” Zaten sınıfta 20-25 kişiyiz. 
Amaç, dalga geçip hocanın otoritesini boşa çı-
kartmak. Lise çağında biraz kendimize güven 
de gelmiş, hocayla dalga geçersek mutlu olu-
yoruz. Hoca 15 dakikalığına kontrolü kaybetti. 
Sonra, “Geçin lan! Derse devam ediyoruz!” dedi 
ve akşam bıyıklarını kesti.

DŞ’1973Faruk Uğurlu 

Müzik öğretmenleri
Nurefşan Tardu ve Tahir Sevenay
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Okuldan çok kaçıyorduk. Okulun yanında bir 
türbe vardı. Türbenin üstüne atlamak çok ko-
laydı. Geceleri oradan kaçardık. Hopkinson 
diye yabancı bir hocamıza o türbede şaka yap-
mıştık. Ateistti. Biz de o zamanlar ateistlikle 
inançlı olmak arasında gidip geliyoruz. Ho-
camıza, “Türbede gece hayalet çıkıyor ve bizle 
sohbet ediyor,” dedik. O da, “Hayal görüyorsu-
nuz” dedi. “Bu gece gel ve gör” dedik. İsa diye 
bir arkadaşımız vardı, rahmetli. Onu çarşafa 
soktuk. Sandukanın içine girdi. Hoca gelince de 
sandukanın içinden çıktı. Adam önce korktu, 
kaçmaya çalıştı. Sonra, “Böyle bir şey olamaz, 
siz şaka yapıyorsunuz,” dedi. Çok anlayışlı bir 
hocaydı. Zaten yabancılar çok anlayışlı olu-
yorlar. Hocamızın bir cipi vardı, arkası tenteli. 
Bazen o tentenin içine saklanırdık. Durumu 
biliyordu, ama bilmiyormuş gibi davranıyordu. 
Kapıdan rahatça çıkıyordu. Bir yerde durduğu 
zaman biz hemen atlıyorduk.

1970 girişliİsmaİl Hayrİ Cem 

DŞ’1993Mükremİn Altuntaş

Bugün kendisine artık “Hocam” değil de, “Ağa-
beyim” dediğim Muzaffer Yaşar Tumluer ho-
camız vardır. Hâlâ görüşürüz. Bir gün, “Bana 
artık hocam değil, ağabey de” dedi, ben de 
“Seve seve” dedim. Çünkü artık o benim ağa-
beyim. Beden eğitimi öğretmenimizdi. Ken-
disi gerçek bir insandı. Yaşadığı bazı kişisel 
olaylardan dolayı Adana’yı bırakıp İstanbul’a 
gelmiş. Darüşşafaka’ya bilmeden geldiğini, 
Darüşşafaka’yı geldikten sonra anladığını söy-
ler. Darüşşafaka’nın ne olduğunu öğrendikten 
sonra okulda yemek yiyemediğini biliyoruz, 
“Ben yetimin hakkını nasıl yerim!” diye. Maaş 
almadığını biliyoruz. Bizim arkamızdan, biz 
hiç bilmeden, hasbelkader bize kötü davranmış 
başka öğretmenlere, yöneticilere gidip, “Sen ne-
den böyle yaptın?” diye hesap sorduğunu son-
radan öğrendik. Bu yüzden okuldan ayrıldığını 
öğrendik.

Muzaffer Hoca’nın çok nevi şahsına münhasır 
bir kişiliği vardır. Ben, gerçek insan olmayı, ol-
duğum gibi görünmeyi ondan öğrenmişimdir. 
Onun bizimle kurduğu gerçek ilişkiye bakarak 
öğrendim. Çok heyecanlı bir insandır. Çok de-
ğişik bir espri anlayışı vardır. Eski profesyo-
nel futbolcu. Bize de hem futbol hocalığı hem 
de beden eğitimi hocalığı yapardı. Adanalılar 
memleketlerini çok severler. Hemşehrilik ruhu 
çok kuvvetlidir onlarda. En yakın arkadaşlarım-
dan İbrahim Can da Adanalı ve tam bir futbol 
aşığıdır. Bir gün Muzaffer Hocamız, yeni bir 
eşofmanla geldi. Beden eğitimi dersinde maç 
yaparken, İbrahim Can çok ters bir faul yaptı ve 
Muzaffer Hocamızı yere düşürdü. Düşmesiyle 
de eşofmanı yırtıldı. Aralarında bir öğretmen-
öğrenci ilişkisinden ziyade, Adanalı bir ağabey-
kardeş ilişkisi vardı. Muzaffer Hoca da kalkıp 
pata küte girişti İbrahim Can’a. Dayak atma 
değil, çok ciddi kızdı. İbrahim çok üzüldü, ağ-
lamaya başladı. Biz de ona dedik ki, “İbo, o seni 

çok seviyor. Gel, spor salonuna gidelim, özür 
dileyelim. Sen hatalısın.” İbrahim, önce olmaz 
dedi, ama biz ikna ettik sonunda. Aşağı indik. 
Muzaffer Hoca başka bir derse girmişti o ara-
da. İbrahim’i yolladık, “Hadi git, özür dile,” diye. 
İbrahim yanına gitti, “Hocam!” dedi. Muzaffer 
Hoca arkasını döndü, “Yine mi sen geldin!” diye 
bir posta daha orada kızdı. İkisinin o haline 
gülmekten kaçamadık. Bu anıyı paylaştığımız-
da hâlâ hep beraber güleriz.
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DŞ’1979Ahmet Levent Tumlu 

Öğretmenlerimizin kimisi bize ağabeylik abla-
lık, kimisi annelik babalık yapmıştır. Bize do-
kunmuşlardır. Mesela rahmetli Zuhal Altaylı. 
Darüşşafaka’da yönetici olmak kolay değil, ters 
pozisyondur. Lise sonda, cuma günleri öğleden 
sonra derse girmemek gibi bir huyum vardı. İs-
tisnasız iki haftada bir, üç haftada bir, bazen 
de üst üste, “Eniştemin dayısının teyzesi vefat 
etti. Onun sünneti var, bunun bilmem nesi var” 
gibi gerekçelerle, annemin imzasını atıp gidiyo-
rum. Zuhal Hoca, kız arkadaşım için kaçtığımı 
biliyor. Sinirleniyor tabii. Benim imzaladığım 
o notları biriktirmiş bir dosyada. Annem de 
çok korkardı beni okuldan atacaklar diye. Ben 
durumu anneme söyledim ama, birkaç dilekçe 
yazdım diye söyledim, çuvalla yazdığımı söyle-
medim. Zuhal Hoca, veli toplantısında anneme, 
“Bunları siz mi imzaladınız?” diye sordu. An-
nem de bakmadan, “Evet, ben imzaladım,” dedi. 
Bari bir baksaydın! Rahmetlinin yüzündeki te-
bessümü hâlâ hatırlıyorum. Hiç bozmadı. Ben 
Zuhal Hanım’ın da imzasını atardım. 

Seneler sonra Ali Selek İş Bankası’nda müfet-
tiş, ben de bir ihracat şirketinin Antep şubesi-
ni tasfiye ediyorum. Buluştuk, Mersin’e gittik. 
Dönerken Zuhal Hoca aklımıza geldi. Tarsus 
Amerikan’daymış. Yanına uğrayalım dedik. Eşi 
de öğretmendi, orada bir lojmanda kalıyor-
lar. Zuhal Hoca bizi görünce çok sevindi. Çay-
lar, kurabiyeler. Ali Selek rahat durmadı tabii. 
“Hocam,” dedi, “Levent sizin imzanızı atardı.” 
“Aa, Levent, atar mıydın?” dedi Zuhal Hoca da. 
Tabii çok zor durumda kaldım, baktım olacak 
gibi değil, “Atardım hocam, çok atmışımdır,” 
dedim. Aldım kâğıdı kalemi, çat diye imzasını 
attım. “Bu mu?” dedim. Şaşırdı. Eşine seslendi, 
“Hüseyin Hüseyin! Gel bak!” Durum çok kötü, 
nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. “Hocam,” 
dedim, “Hatırlıyor musunuz, annemin imza-
sını da atardım cuma günleri. Böyle bir dosya 

yapmıştınız.” “Aa, evet öyle bir şey vardı!” dedi. 
“Ben sizi annemden farklı görmedim. Annemin-
kini de atardım, sizinkini de atardım,” dedim. 
Başladı ağlamaya. Sarıldı bana. Öpüştük, öyle 
ayrıldık. 

Seneler sonra çok hastalandı. Hatta bir öğret-
menler gününe tekerlekli sandalye ile geldi. Bize 
“mezuniyet hatırası” diye bir şey vermişlerdi. 
Başarı dileyen bir metin, altında da bütün öğ-
retmenlerin imzası. Zuhal Hanım epey yaşlıydı 
artık, “Beni yormayın, benimkini Levent atsın,” 
demiş. Bir resmi vardı Zuhal Hanım’ın, masa-
da otururken, meşhur. Yıllıkta filan da vardır. 
Öldükten sonra sanırım, o fotoğrafın üzerine, 
“Hepinizi çok seviyorum,” yazdım ve Zuhal Al-
tay diye imzaladım. Oraya bir yere bıraktım. O 
zamanki yönetim onu aldı, çerçeveletti. Der-
nekte senelerce duvarda asılı durdu. Ama bir 
muhabbet sırasında, bunu bilen bir arkadaşım 
fotoğrafı Zuhal Hanım’ın değil benim imzaladı-
ğımı söyleyince kaldırdılar.
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NAZIMA ANTEL

EFSANE İDARECİ: 
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Darüşşafaka’da okurken, üzerimde çok etki-
si olan kişiler vardı. Bunlardan birincisi, Mü-
dür Yardımcısı Nazıma Hanım’dır. Nazıma 
Hanım’ın Darüşşafaka’da farklı açılardan ya-
rattığı devrimden bizler çok etkilendik. Bizim 
yapımızın, aldığımız eğitimin, yabancı dilde 
eğitim yapan herhangi bir misyon okulundan 
farkı yoktu. Ama duruşumuz daha farklıydı. 
Gerek özgüvenimizle gerek eğitimimizle gerek-
se kişiliğimizle... Benim ne sesim vardır, ne de 
müzik kulağım. Ama hasbelkader bir arkadaşı-
mı ararken girip içinde kaldığım Halk Türküleri 
Korosu’nda şef olmuştum. Birkaç sene koro şef-
liği yaptım. Yılbaşı gecesi okulda kalan çocuk-
lar için bir eğlence düzenleniyor. “Programda 
koro da var, geleceksin” dediler. Ben hiç isteme-
dim, evde geçirmek istiyordum yılbaşını. Ama 

DŞ’1969 /Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski BaşkanıTalha Çamaş 

mecburen gittim okula. Altımda siyah bir pan-
tolon, üzerimde yeşil bir kazak. Bir elimi böyle 
koymuşum, idare ediyorum koroyu. Bitti, Nazı-
ma Hanım çağırttı beni. “Evladım, elinle tempo 
tutar gibi bu ne?” dedi. Utandım. Konservatu-
varla konuşmuş. Bir şef sahnede nasıl durur, 
nasıl koro yönetir, bunun eğitimine gönderdi 
beni. Böyle bakıyordu hayata. Bunun gibi bir-
çok konuda Nazıma Hanım’ın katkılarını hiçbir 
şekilde yadsıyamam.

Nazıma Hanım, okul müdürümüz oldu. Çok 
zayıf ve kısaydı. Siyah renkli gözlükler takar-
dı. Bir de topuk sesleri. Ders saatlerinde herkes 
sınıflara girdiğinde, Nazıma Hanım bir yerden 
bir yere gidiyorsa bütün okul onun topuk sesi-
ni duyardı. Özellikle mi vuruyordu bilmiyorum. 
Belki biraz da niye aklımızda öyle kaldığıyla 
alakalı. Nazıma Hanım, eğitimde disipline çok 
önem verirdi. Okulda bir disiplin havasının 
oluşmasında önemli bir rolü vardı. Yeşil kapı-
dan öğretmenler odasına kadar çamlığın ara-
sından geçen aşağı yukarı 200-250 metrelik bir 
yol vardı. Öğretmenler oradan girerdi. Arabay-
la gelen öğretmenimiz yoktu. Bir tek Nazıma 
Hanım’ın kendisi kadar ciddi ve eski bir Opel’i 
vardı. O yola bir tek onun arabası park ederdi.

DŞ’1973Adnan Dovan 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Darüşşafaka ziyareti sırasında 
Nazıma Antel tarafından karşılanırken (1972)
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RECEP BAKKAL

ÖZEL BİR PARANTEZ:
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Recep Bakkal bir efsanedir. Eski kampüste, han-
gi döneme gitseniz Recep Bakkal’ı söyler. Recep 
Bakkal... Okuldan fazla çıkamazdık, sadece li-
selilerin çarşamba günü iki saatçik izni vardı, 
ortaokulların hiç izni yoktu. O zaman çocuklar 
fazla sucuk salam görmüyor, fast food nedir 
bilmiyor. Recep Bakkal bize taşımıştır her şeyi. 
Hepimiz, çıkma izni verildiği anda kendimizi 
Recep Bakkal’da bulurduk. Ekmek arası sucuk, 
ekmek arası salam, sandviç… Onun emeği çok-
tur gerçekten Darüşşafakalı öğrencilerin üze-
rinde. Gerekince veresiye verirdi, bazen de “Kal-
sın” derdi. Öyle kendince jestleri olurdu.

DŞ’1994Arzu Atasoy 

Darüşşafaka’da çalışan insanların da bizde 
çok anısı var. Rahmetli Emin Ağabey mesela. 
Orta ikinci sınıftaydım, ayakkabım kayboldu. 
Her dönem bir çift ayakkabı veriliyor, bir yaz-
lık, bir kışlık. Emin Ağabey dedi ki, “Gel, eski 
binada bağışlar var.” Beraber gittik. 35 numara 
giyiyorum o zaman, ama 37 numara rugan bir 
ayakkabı var, başka da yok. Ben iki ay falan o 
ayakkabıları giydim. İçinden gazeteler çıka çıka 
tam iki ay! 24 Mart’ta vefat etti Emin Ağabey. 
Emektar birisiydi, onun hatırasını unutamam.
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OLMAK DEMEK...

DARÜŞŞAFAKALI
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Namİ Gönenç (DŞ’1938) 

Bugün Darüşşafaka biraz daha tanınmaya başladı. Tanıyınca, 
Darüşşafaka’yı sevmemenin imkânı yok. Darüşşafaka öyle bir kurum 
ki, sadece veriyor. Hiçbir şey istemiyor. “Ben sana bunları verdim ço-
cuk, sen de bana bunları borçlandın” demiyor. “Sen oku. Ben sana 
bütçeme uygun olarak en güzel hizmeti vereceğim, en güzel yeme-
ği yedireceğim, en güzel öğretmeni getireceğim. Sen en iyi şekilde 
mezun ol. Ondan sonra üniversiteyi kazan. Üniversiteyi kazanmak 
için gerekirse seni dışarıda kurslara da göndereceğim. Üniversiteyi 
bitir, ister uğra Darüşşafaka’ya, ister uğrama. Ne istersen yap. Ama 
Darüşşafaka, sen hayata atılıncaya kadar seni destekleyecek,” diyor. 
Dünyada böyle bir kurum daha herhalde bulamazsınız. Hele gü-
nümüzde hiçbir alışveriş hatırla olmadığına göre, Darüşşafaka ise 
hâlâ bunu sürdürdüğüne göre, bu vatan sevgisinden doğuyor, insan 
sevgisinden doğuyor. İnsanlarımıza Darüşşafaka iyi anlatılabilirse 
herkes hizmette yarışacaktır. Bizler de Darüşşafaka’yı anlatmaya 
çalışıyoruz. Gelsinler, gezsinler, ondan sonra eve gittikleri zaman, 
“Yardım edilebilecek en güzel kurum Darüşşafaka” diyecekler. De-
memeleri için hiçbir sebep yok.

Talha Çamaş (DŞ’1969) 

Bugün Darüşşafakalılık, bir ailenin parçası olmak. Güzel bir ailenin 
parçası olmak. Gurur duymak. Ben, TÜRSAB’ın başkanlığını yaptım 
8-10 sene. Bir sürü sivil toplum örgütü kurdum, başkanlıklarını yap-
tım. Ama yapmaktan en gurur duyduğum ve en mutlu olduğum şey, 
Darüşşafaka’ya başkan olmaktır. Ben her sabah başkanlık koltuğu-
na oturduğumda bir silkinirdim, “Bu koltukta kimler oturdu, otur-
duğun yerin farkında mısın?” diye kendi kendime sorardım. Bunun 
daha ötesinde bir gurur kimse kolay kolay yaşayamaz. Allah bunu 
yaşamayı nasip etti. Ne mutlu bana!

Darüşşafaka 
öyle bir kurum 
ki sadece 
veriyor, hiçbir 
şey istemiyor.

Darüşşafakalı 
olmak, güzel 
bir ailenin 
parçası 
olmak, gurur 
duymak...
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FIRAT TEKİN (DŞ’1964)

Darüşşafaka’nın verdiği imkânları verecek başka bir okulda okuma-
nın mümkün olmayacağını biliyorduk hepimiz. Darüşşafaka bize 
kaliteli bir eğitimin yanında çok önemli değerler kattı. İnsanlığın 
önemli değerlerinden olan, ta Fransız İhtilali’nden gelen eşitlik, 
adalet ve özgürlük, gerçekten bizim Darüşşafaka’da içimize sindiri-
len değerler oldu.

Adnan Dovan (DŞ’1973) 

Darüşşafakalı olmanın anlamı nedir sorusunun bir cevabı olabilir 
mi diye düşündüm, bir cevap bulamadım. Tarif edilemeyecek ka-
dar özel ve güzel bir şey. Dedim ki bunu tarif etmek bu kadar kolay 
olsaydı, Türkiye’de farklı isimlerle bir sürü Darüşşafaka kurulurdu. 
“Darüşşafakalılığı” belli tanımlarla anlatabilseniz başka bir isim bu-
lunur ve kurulurdu.

Matematiği çok seven bir arkadaşım vardı. Şimdi kendisi matema-
tik profesörü. Bana bir konuyu anlatırken, “İki boyutlu bir evrende 
noktalar olarak yaşıyor olsaydık üçüncü boyutu, yani eksik boyutu 
diğer noktaya nasıl anlatırdın?” diye sormuştu. Hakikaten çok zor 
bir soru. Bu da yanlış anlaşılmasın. “Siz iki boyutlusunuz, biz üç bo-
yutluyuz” gibi bir şey söylemiyorum ama, sizin de başka bir yerde 
bir üçüncü boyutunuz olabilir, ben de onu anlamakta zorluk çeke-
bilirim. Darüşşafakalılık, hayatın içinde başka boyut yaratan bir şey. 
Onu da ancak kendi kendimize anlatıyoruz. Bu duyguyu dışarıdan 
birine anlatmak zor. Başkalarının hayal edebileceği bir yere getir-
mek pek mümkün değil.

Darüşşafaka 
bize çok 
önemli 
değerler kattı.

Darüşşafakalı 
olmak, tarif 
edilemeyecek 
kadar özel ve 
güzel bir şey.
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Hülya Şengöz (DŞ’1978) 

Halen görüştüğüm sınıf arkadaşlarımın hepsi benim canım ciğe-
rimdir, kardeşimdir, arkadaşımdır, dostumdur. Yıllar sonra çalıştı-
ğım hastanede bir Daçkalı ile karşılaştığımızdaki selamlaşmamız, 
kucaklaşmamız, öpüşmemiz dışarıdan bakanları hep şaşırtmıştır. 
Bu duyguyu anlatmak zordur.

Uğur Tahnal (DŞ’2014)

“Yuva” diye bir kitap var. Okulu anlatıyor. Bir mezun yazmış diye 
hatırlıyorum. Kütüphanenin en çok aranan kitaplarından biridir. 
Buraya geldiğimdeki hissi, burayı gördüğümdeki hissi üniversiteye 
gittiğimde hissetmiyorum. Ya da mesela, şu an Hisarüstü’ndeki evi-
me gidince, buradaki yatakhanede hissettiğim o aidiyet duygusunu 
hissetmiyorum. Ya da Beykoz’da ailemin yaşadığı yere gidince -ki 
doğma büyüme ben orada yaşadım, kâğıt üzerinde- buradaki gibi 
hissetmiyorum. Burası, “Yuva”dır bizim için.

Bu duyguyu 
anlatmak 
zordur.

Burası, 
“Yuva”dır 
bizim için.
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Darüşşafakalı 
olmak demek, 
büyük bir 
ailenin bir 
parçası olmak 
demek.

Darüşşafaka 
bize çok 
şey verdi ve 
karşılığında 
hiçbir şey 
beklemedi.

İsmaİl Hayrİ Cem (1970 GİRİŞLİ) 

Darüşşafakalı olmak demek, büyük bir ailenin bir parçası olmak de-
mek. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Kendimi hep bu ailenin 
içinde hissettim. İlişkim hiç kopmadı. Hep pozitif oldu. Büyük bir 
ailenin parçasıyım diye düşündüm. Başım sıkıştığında bana el ata-
cak bir sürü insan var. Sınıf arkadaşlarım, ağabeylerim var. Bu bana 
güven duygusu veriyor.

Zeynep Kutlu (DŞ’2012)

Darüşşafakalı olmak, benim hayatımın en büyük şansı. Benim için 
ve birçok arkadaşım için, şu an olduğumuz yerde olmamızı sağla-
yan ve daha ileriye gidecek olmamızı sağlayacak şey, Darüşşafakalı 
olmak. Gerçekten çok ayrıcalıklı bir şey, çok özel bir şey. Darüşşafa-
kalı olmayan arkadaşlarım da bunu söylüyorlar. “Siz gerçekten çok 
şanslısınız,” diyorlar. Bir kere eğitim açısından bize inanılmaz bir 
emek verildi. Darüşşafaka’ya girmeseydim, burada olamayacağımı 
düşünüyorum. Darüşşafaka sayesinde birçok kişinin hayatının kur-
tulduğunu düşünüyorum. Darüşşafaka bize çok şey verdi ve karşı-
lığında hiçbir şey beklemedi. Bize hep söyledikleri şey, başarılı ol-
mamız ve parlak bir geleceğimiz olmasıydı. Ben öyle de olduğunu 
düşünüyorum. Yıllar içinde birkaç fire verdik ama Darüşşafaka’dan 
mezun olmayanlar bile, Darüşşafaka kültürüyle yoğrulmuş olmanın 
sayesinde bence iyi yerlere geldiler bir şekilde. Herkesin ailesi aynı 
kültür düzeyinde değildi. Maddi olarak da çoğu kötü durumdaydı. 
Çok iyi aile terbiyesi almış, çok iyi eğitim almış ve aynı zamanda hiç 
maddi sıkıntı yaşamamış insanlar olarak mezun olduk ve bu Darüş-
şafaka sayesinde oldu.
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GALİP HAKTANIR (DŞ’1942)

Darüşşafaka deyince tüylerim diken diken oluyor, akan sular du-
ruyor. Ne istediysek bize verdi, Darüşşafaka. Darüşşafaka’yla da, 
Darüşşafakalılarla da bağlarım hiçbir zaman kopmadı. Hayatımın 
her döneminde, en yakınımda Darüşşafakalılar oldu ve olmaya da 
devam ediyor. Çünkü Darüşşafaka, beni ben yapan yerdir. Darüşşa-
faka benim annem, babam, atam, her şeyimdir...

Mükremİn Altuntaş (DŞ’1993) 

“Darüşşafaka nedir?” diye bir soru gelmişti bir toplantıda. Toplantı-
yı yöneten bir ağabeyim herkese sormuştu bunu. Ben o gün ilk defa 
düşünmüştüm “Darüşşafaka nedir?” diye. Darüşşafaka, gelecektir. 
Benim için gelecek demek Darüşşafaka...

Darüşşafaka 
annem, 
babam, atam, 
her şeyim...

Darüşşafaka, 
gelecektir...
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İşte, 1863 yılının ilk aylarında Aksaray’ın Sofular Mahallesi’ndeki 
bir evde başlayan büyük hikâyenin 157 yılı bulan kısa öyküsü... 

Beş idealist Osmanlı aydınının diktiği fidandan büyümüş köklü 
bir çınar, bu çınarın dallarından boy vermiş Türkiye’nin en iyi 
eğitim kurumlarından biri, başarılı bir spor kulübünden dünya 
standartlarında rezidanslara kadar bir dizi yan kuruluş ve hep-
sinin üstünde, Türkiye’nin ve dünyanın saygısını kazanmış bir 
cemiyet...

İyi insanlar tarafından iyilik için kurulmuş, iyi bir eğitime ihti-
yacı olan çocuklara, onları hiç tanımayan iyi insanların destekle-
riyle bir buçuk asırı aşkın süredir hizmet eden bir şefkat yuvası, 
Darüşşafaka…

İlk kez başını kaldırıp karşısındaki demir kapıya heyecan, merak 
ve çekingenlikle bakan her çocuğun, içinde geçirdiği yıllar bo-
yunca kazandığı donanımlarla gerçek potansiyeline kavuşmuş 
birer genç olarak mezun olduğu bu okulun hikâyesinin sonsuza 
kadar devam etmesi, kalbi iyilikle atan herkesin en büyük isteği. 

Bu, henüz bitmemiş bir hikâye…

157 yıldır bağışçıları ile çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunan 
Daçka’yı, süreklilik ve değişim çizgisinde daha nice yeni ve 
büyük başarılar bekliyor.

Daha nice 157 yıllara Darüşşafaka!..

M. Tayfun Öktem
Yönetim Kurulu Başkanı

Bitmeyecek bir hikâye...



342 343342 343

1863-1876 Yusuf Ziya Paşa
1876-1886 Hüseyin Rıza Paşa
1886-1888 Nazif Bey
1888-1895 Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye
1895-1903 Hüseyin Paşa
1903-1908 Maarif İdaresi
1908-1911 Mehmet Sait Paşa
1911-1923 Ali Naki Efendi
1923-1926 Ebül’ula Mardin
1926-1934 / 1936-1938 Halil Ethem Eldem
1934-1936 Esad Sağay
1938-1940 / 1945-1946  Sezai Selek
1940-1945 Münir Çağıl
1946-1949 Mim Kemal Öke
1949-1954 Kâzım Taşkent
1954-1955 İhsan Rifat Sabar
1955-1973 Fettah Aytaç
1973-1975 Mazhar Güvenler
1975-1979 / 1980-1990  Hayri Öndeş
1979-1980 Hayri Seçkin  
1981-1990 Hayri Öndeş
1990-2007 Çetin Berkmen
2007-2013 Zekeriya Yıldırım
2013-2019 M. Talha Çamaş
2019- M. Tayfun Öktem

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAŞKANLARI
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1873 İbrahim Tevfik Efendi
1874-1876 Ali Naki Efendi
1877-1878 Yüzbaşı Sadık Efendi
1879-1903 Kolağası Hüseyin Efendi
1904-1905 Rasih Efendi
1906-1907 Ali Rıza Efendi
1908 İsmail Hakkı Bey 
1909 Kenan Bey 
1910 Harun Bey
1911 Ethem Bey
1912 Hasan Tevfik Bey
1913 Satı Bey
1914 İsmail Hakkı Bey 
1915 Hasan Rıza Paşa
1916-1918 Fuad Şemsi Bey
1919 Mustafa Bey
1920-1940 Ali Kami Akyüz
1941-1944 Reşat Alasya
1945 İhsan Rifat Sabar
1946 Vasfi Mahir Kocatürk
1947 R. Alasya / Vefik Pamir
1948 Mazlum Buysan
1949-1954 Vefik Pamir
1955-1956 Mesut Engin Sav
1957 M. Vefa Veznedaroğlu
1958 Zeki Sezin
1959 Hayri İrdel (Müdür Vekili)

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ MÜDÜRLERİ

1960 İ. Rifat Sabar / Halit Gürol
1961-1962 Nurettin Baç
1963 Bozkurt Güvenç
1964 Fettah Aytaç
1965-1973 Nazıma Antel
1974-1976 Orhan Nebioğlu
1977-1978 Nusret Altınkaya
1979-1980 Hayrettin Cete
1981 Aydın Cebeci
1982 Erdin Angın
1983 Süleyman Özyiğit
1984 Sadreddin Eyüboğlu
1985-1995 İnciser Akpınar
1996 Recep Demirel
1997 Nusret Altınkaya / T. Sert
1998 Cahit Orhan / Azmi Özkardeş
1999-2003 Azmi Özkardeş / Kudret Uluköy
2004 Kudret Uluköy
2005 Yılmaz Keskin
2006 Ali Zer
2007-2008 Nilgün Akalın / Refik Kıvanç
2008-2009 Nilgün Akalın 
2010-2013 Adnan Ersan
2013-2015 Nevzat Kulaberoğlu
2016 Nimet Atabek
2017-2019 Ayşe Görey
2019- Ebru Arpacı / Nilüfer Kavaklı 
 Günergin
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A
ABD (Amerika Birleşik Devletleri)  7, 17, 21, 83, 116, 

135, 147, 150, 181, 182, 187, 206, 210, 211, 218, 223, 
242, 248, 261, 284, 290, 293, 294, 299

Abdi İpekçi  180
Abdullah Frères  26, 35, 43
Abdülaziz  10, 17, 21, 26
Abdülhamid (bkz. İkinci Abdülhamid)
Abdülhak Hamit  106
Abdülmecid  12, 21
Abdürrahman Adil  95 
Abdürrahman Şeref  64 
Adalet Ağaoğlu  155
Adalet Mensucat Fabrikası  148
Adana  106, 107, 190, 322
Adil Dilek  278
Adnan Bali  233
Adnan Çoker (Prof. Dr.)  165
Adnan Dovan  113, 299, 305, 321, 325, 333
Adnan Ersan  343
Adnan Menderes  146, 150
Adnan Özyalçıner  154, 155
Adnan Sokullu (Prof. Dr.)  83
Agâh Bey (Muallim)  318
Agop Arad  164
Ağrı  246
Ahıska  55
Ahmed Adnan Saygun  122
Ahmet (Zübeyde Hanım’ın oğlu)  76
Ahmet Avni Konuk  37, 85
Ahmet Baysal  219
Ahmet Büke  155
Ahmet Dallı  158
Ahmet Fahri Bey  50, 57, 59, 64, 67
Ahmet Irsoy (bkz. Hafız Ahmet Efendi)
Ahmet Levent Tumlu  113, 156, 177, 299, 313, 323
Ahmet Mithat  11, 95, 105
Ahmet Niyazi Banoğlu  122
Ahmet Ragıp (Bıçakçılar)  167, 168, 194
Ahmet Rasim  11, 37, 41, 44, 94, 95, 97, 105, 122, 261
Ahmet Raşit Efendi  33
Ahmet Rıza Bey  64
Ahmet Şekür  165
Ahmet Tevfik Efendi (Dr.)  49, 57
Ahmet Vefa  106
Ahmet Ziya  194
Akbaba (Dergisi)  181
Akın Bey  116, 117
Aksaray  10, 18, 19, 22, 142, 151, 300, 341
Akşemseddin  106
Albert Merz  139
Alexandre Vallaury  159
Aleyna Büyükgüçlü  288
Ali Ağa Camii  106
Ali Arsın  278

Ali Ekrem (Bolayır)  106
Ali Gevgilili  185
Ali Kami Akyüz  58, 63, 69, 76, 90, 103, 105, 106, 

108, 109, 125, 315, 318, 343
Ali Kâmil Bey (Muallim)  85
Ali Kuşi  315
Ali Naki Efendi  10, 11, 18, 21, 71, 342, 343
Âli Paşa (Sadrazam)  10, 24
Ali Reşat Efendi  58
Ali Rıza Bey (Mercan İdadi Mektebi Müdürü)  61
Ali Rıza Efendi (DŞ Müdürü)  343
Ali Rıza Sağman  139, 318
Ali Sami Boyar  164
Ali Selek  323
Ali Yalkın  184
Alice Reine Jeanne Braden  280
Aliye Birmen  123
Aliye Hanım  33
Alman/Almanya/Almanca  21, 83, 116, 119, 121, 125, 

139, 148, 155, 157, 170, 206, 218, 245
Altay (Kulübü)  141
Altımermer  30
Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi 

(AACAP)  261
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)  294
Amerikan Koleji  59
Anadolu  7, 72,76, 84, 149, 190, 222, 223, 233, 244, 

245
Anadolu Lisesi  147, 194, 208
Anadoluhisarı  107
Anıtkabir  185
Anjel Harun  130
Ankara  76, 83, 88, 101, 104, 105, 146, 174, 190, 211, 

252, 290
Ankara Büyükşehir Belediyesi  222
Ankara Darüşşafakalılar Derneği  252
Ankara Polis Radyosu  83
Ankara Sanat Okulu  141
Ankara Üniversitesi  284
Antalya  199, 222
Arap/Arapça  10, 11, 34, 54, 55, 66, 68, 82, 121
Arapkirli Hakkı Efendi  46
Art Nouveau  159
Arzu Atasoy  306, 311, 327
Asar-ı Atika Müzesi  53
Asım Mutlu (Prof.)  164, 181
Asuman Akbabacan  174
Aşkın Nur Yengi  225
Atabinen Talebe Yurdu  130, 131, 132
Atatürk (bkz. Mustafa Kemal Atatürk)
Atatürk Havalimanı  224
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  175
Atlamataşı Rüştiyesi  14
Autodesk  290
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (Sadrazam)  60, 62

Avramov Dörtlüsü  182
Avrupa/Avrupalı  10, 23, 30, 37, 48, 109, 131, 150, 

158, 159, 160, 317
Avrupa Birliği (AB)  259
Avrupa Eğitim Vakfı  259
Avrupa Kupası  270, 272, 292
Avrupa Parlamentosu  294
Aydın Cebeci  343
Aydın Erkmen  183
Aydın Sanat Okulu  141
Ayhan Şahenk  203, 212
Ayhan Şahenk Spor Salonu  205, 212, 223, 224, 270, 

272, 293
Ayhan Şahenk Vakfı  224
Ayla Kutlu  155
Ayşe Begüm Onbaşı  291
Ayşe Görey  246, 290, 343
Ayşe Hanım (Şair)  316
Ayşe Hanım (Zübeyde Hanım’ın annesi)  76
Ayşe Kulin  155
Ayşe Opereti  149
Ayşe Sarısayın  155
Azerbaycan  55
Aziz Çöl  136, 315
Aziz Nesin  8, 79, 80
Azmi Özkardeş  221, 258, 307, 343

B
Bâb-ı Seraskeriye (Harbiye Nezareti)  41
Bâbıâli  10, 60
Bağışçılar Günü  254
Baha Sipahi  171
Bahattin (Terzi)  318
Bahriye  33, 62, 141, 172
Bahriye Mektebi  194
Bakırcılar Çarşısı  160
Bakırköy  198
Bakırköy Ortaokulu  194
Balabandere  203
Balat  148, 248
Balıkesir  146
Balkan/Balkanlar  54
Balkan Savaşı  148
Balmumcu Yetimler Yurdu  98
Bandırma Borik Asit Fabrikası  222
Baran Tuncer (Prof. Dr.)  233
Barironi  26
Barlas Tolan (Prof. Dr.)  208
Basmane  21
Başar Başarır  155
Başbakanlık  113, 210, 211
Batuhan Aydagül  291
Bayezid Rüştiyesi  14
Bebekli Hasan Basri  167
Behçet Bey (Trabzonlu Şair)  105

DİZİN
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Behçet Çelik  155
Behiç Çongar  252
Bekâr Yayla  285
Bekir Yıldız  155
Belçika/Belçikalı  159, 181
Belgrad Filarmoni Orkestrası  182
Benlizade Ahmet Raşit Efendi  33
Berika Kıram  182
Berna Tunalı Mimaroğlu  290
Beşiktaş  187, 198
Beşiktaş Anadolu Lisesi  194
Beşiktaş İdadisi  14
Beşiktaş Jimnastik Kulübü  141
Beşiktaş Rüştiyesi  14
Beşiktaşlı Mustafa Fuat Efendi  46
Beşiktaşlı Veli  167
Beşir Özmen  112, 233, 303, 317
Beyazıt  10, 19
Beyazıtlı Hüseyin Hüsnü  195
Beykoz  334
Beylerbeyi Rüştiyesi  14
Beyoğlu  44, 59, 159, 198
Beyrut Amerikan Üniversitesi  17
Bilge Karasu  155
Bilge (Köyü)  244, 246, 291
Bilişim Teknolojileri Sınıfı  250
Bingöl Depremi  224, 225, 258
1894 Depremi  30, 56, 57
Birinci Dünya Savaşı  67, 68, 69, 72, 74, 84, 148
Birinci Meşrutiyet  64
Birleşik Krallık  281
Birleşmiş Milletler (BM)  259, 260, 266
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi 

(ECOSOC)  278
Boeing (Türkiye)  250, 253
Boğaziçi Köprüsü  300
Boğaziçi Üniversitesi  16, 181, 280
Bora Abdo  155
Boyabatlı Hasan Ağa  59
Bozkurt Güvenç (Prof. Dr.)  147, 208, 210, 343
Brüksel  294
Bu Çocuklar Bizim (kampanyası)  244, 245
Bulgaristan  21, 41, 116, 136, 182, 196
Burgazada  122, 154
Bursa  11, 21, 73, 169, 185
Bursa Göç Tarihi Müzesi  196
Bursalı Hüseyin  167, 195
Bülent Akarcalı  283
Bülent Tuşiray  171
Büyük Cibali Yangını (bkz. Cibali Yangını)
Büyük Gölcük Depremi (bkz. Gölcük Depremi)

C
Cahit Tanyol (Doç. Dr.)  140
Cahit Yücel  113, 233
Canada Wide Science Fair  290
Canan Dağdeviren (Dr.)  291
Caner Çimenbiçer  233
Cem Kozlu  283
Cem Numan Esin  288
Cem Seymen  283
Cemal Bey (Selanik Başkonsolosluğu Memuru)  76
Cemal Dalkılıç  111, 309, 316
Cemal Nadir Güler  284

Cemal Reşit Rey  283
Cemal Şevki  194
Cemalettin Sevim  198
Cemil (Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Müdürü)  76
Cemil Filmer (Şirketi)  151
Cemil Kavukçu  155
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye  20
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye  10, 11, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 40, 46, 49, 50, 52, 
53, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 76, 78, 88, 90, 
91, 100, 101, 104, 121, 126, 132, 138, 142, 265, 266, 
342

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye  57
Cenab Şahabettin  106
Cengiz Yörük  154, 155
Cerrahpaşa  8, 74, 75
Cevat Ayna  294
Cevdet Bey (Tercüman-ı Hakikat Müdürü)  95
Cevdet Sunay  178, 180, 325
Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi  15
Cezayirli Mehmet Emin  167
Chicago  293
Cibali  59
Cibali Yangını  8, 29, 30, 74, 75
Cours de télégraphie éléctrique proffessé à l’école 

du Dar-ül-chéfékat (kitap)  48
Cumhuriyet (bkz. Türkiye Cumhuriyeti)
Cumhuriyet (Gazetesi)  95, 96, 103, 122, 147, 164, 

181, 187, 189
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  111

Ç
Çakır Ağa Mescidi  22
Çanakkale Savaşı  73, 98
Çankaya Köşkü  101
Çarşamba (Fatih)  7, 299
Çeltiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu  224
Çemberlitaş  96, 160
Çemberlitaş (Osmanbey) Sitesi  160, 161, 164, 165, 

170
Çemberlitaş Sanat Galerisi  181, 182
Çengelköylü Muhittin  167
Çetin Berkmen  218, 228, 342
Çetin Berkmen Spor Tesisleri  223
Çırak Mektebi  19, 20, 22, 66, 67
Çırak Mektepleri Cemiyet-i Tedrisiyesi  67
Çiçek Pasajı  283
Çin Halk Cumhuriyeti  292

D
Dahiliye Vekâleti  88
Daire-i Askeriye  18, 142
Danyal Akbel  140, 141
Darülaceze  159, 214
Darülfünun (bkz. İstanbul Üniversitesi)
Darülmaarif İdadisi  14
Darülmaarif Rüştiyesi  14
Darülmuallimin (Öğretmen Okulu)  14, 68
Darüşşafaka Anadolu Lisesi  208
Darüşşafaka Basketbol Takımı  134, 135, 137, 145, 

151, 199, 212, 270, 272, 292, 313
Darüşşafaka Cemiyeti  6, 7, 8, 11, 18, 82, 96, 106, 

107, 112, 116, 121, 122, 123, 138, 139, 140, 144, 148, 
150, 152, 154, 156, 157, 160, 161, 164, 167, 170, 172, 

174, 175, 181, 182, 185, 188, 189, 192, 194, 196, 197, 
199, 201, 203, 209, 210, 216, 218, 219, 221, 223, 
228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 
243, 244, 245, 246, 254, 256, 257, 258, 259, 265, 
268, 269, 270, 274, 278, 280, 281, 283, 284, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 303, 320, 325, 
342

Darüşşafaka Cemiyeti Vakfı  258
Darüşşafaka (Cemiyeti) Müzesi  8, 47, 49, 125, 126, 

197, 280
Darüşşafaka Çatı Konuşmaları  291
Darüşşafaka Çemberlitaş Sitesi (Bkz. Çemberlitaş 

Sitesi)
Darüşşafaka Eğitim Kurumları  99, 232, 239, 254, 

258, 269, 270, 274, 276, 277, 281, 286, 292
Darüşşafaka Fen ve Mineroloji Laboratuvarı  38
Darüşşafaka İlköğretim Okulu  221, 228
Darüşşafaka Kız Lisesi (Koleji)  108, 172, 180
Darüşşafaka Klasik Batı Müziği Konserleri  122
Darüşşafaka Koleji  44, 144, 145, 171, 180, 278, 280
Darüşşafaka Kütüphanesi  121
Darüşşafaka Lisesi  44, 78, 84, 88, 93, 98, 107, 108, 

109, 111, 115, 120, 122, 123, 125, 129, 130, 134, 135, 
137, 138, 139, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 157, 161, 
167, 172, 175, 177, 180, 182, 184, 187, 188, 189, 192, 
193, 194, 197, 198, 200, 201, 208, 210, 221, 230, 
231, 234, 258, 259, 260, 261, 265, 272, 290, 293, 
309

Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Tesisi  217
Darüşşafaka Maltepe Rezidans  217, 284
Darüşşafaka Marşı  63, 184, 318
Darüşşafaka Mezunları (Mezunin) Cemiyeti  21, 

64, 67, 100, 104
Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Kulübü  

259, 260
Darüşşafaka Robot Kulübü (Takımı)  239, 240, 

290, 293, 294
Darüşşafaka Sanat Galerisi (bkz. Çemberlitaş 

Sanat Galerisi)
Darüşşafaka Sanat Yarışması (Ödülü)  122, 123, 182
Darüşşafaka Sinema Kulübü  162
Darüşşafaka Sitesi  150, 151
Darüşşafaka Sokağı  26
Darüşşafaka Spor Kulübü  71, 73, 134, 137, 141, 151, 

212, 270, 292
Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans  217
Darüşşafaka Talimatnamesi  88
Darüşşafaka Tarih-i Tabii Laboratuvarı  38, 53
Darüşşafaka Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi  

274, 275, 281, 282
Darüşşafaka Terbiye-i Bedeniye Kulübü  71
Darüşşafaka Urla Rezidans  217
Darüşşafaka Yakacık Rezidans  174, 216, 217, 218, 

219, 243, 279, 283
Darüşşafaka Yeniden Hareketi  7, 228, 229
Darüşşafaka’dan Yetişenler Cemiyeti  147
Darüşşafakalı Besteciler (konser)  63
Darüşşafakalı Hüseyin  167
Darüşşafakalı Necip  167
Darüşşafakalı Şefik  167
Darüşşafakalı Şevki  167
Darüşşafakalılar Cemiyeti/Derneği  100, 101, 104, 

167, 252
Darüşşafakalıyız Biz (belgeseli)  288
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Darüşşafakatü’l İslamiye  11, 28, 35, 79, 126, 127
Davut (Laborant)  318
Davut Ökütçü  113
Davutpaşa İdadisi  14
Davutpaşa Rüştiyesi  14
Defne Koz  283
Defter-i Hakani Nezareti  21
DEK Dönüşüm Projesi  276, 277, 290, 292
DEKSİS Okul ve Öğrenim Yönetim Sistemi  292
Demir Özlü  155
Demirtaş Ceyhun  155
Detroit  222
Devlet Opera ve Balesi  266
Devlet Su İşleri (DSİ)  99
Dışişleri Bakanlığı  76, 122, 252
Didem Ünsal  218
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  279
Dilek Livanli  294
Divanyolu  96
Diyarbakır  249
Dışişleri Bakanlığı  76, 122, 252
Doğuş (Grubu)  6, 235, 270, 272, 293
Doğuş Özdemiroğlu  270, 272, 292
93 Harbi (bkz. Osmanlı-Rus Savaşı)
9’dan 90’a Darüşşafaka Sergisi  262, 263
Dolmabahçe (Sarayı)  26, 107, 165, 304
DŞMakers Kulübü  290
Durham Üniversitesi  252
Dursun Adalan  112
Dürus-ı Hikmet-i Tabiiye (kitap)  49

E
Ebubekir Paşa Sıbyan Mektebi  10, 20, 22
Ebül’ula Mardin  342
École Supérieure de Télégraphie  47
Edebiyat Matineleri  152
Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü 

Programı  281
Edip Akbayram  224
Edip Akın  136
Edirne  11, 169
Efes  249
Efes Pilsen  212
Effie Reklam Ödülleri  253, 269, 280, 281
Ekol Lojistik  293
El-Ezher Üniversitesi  21
Elazığ Akıl Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu  98
Elif Naci  164
Elifbacı Cevdet Efendi  20
Emil Lakovan (Émile Lacoine) Efendi  46, 48
Emin Onat  129
Emine Sada Dumlu  283
Eminönü  42, 198
Emir Sultan Türbesi  21
Emirgan Korusu  175
Emre Alettin Keskin (Evrensel Kâmil)  291
Emrullah Efendi  68
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  211
Engin Sabar  121
Envâr-ı Hakîkat (kitap)  121
Enver Atafırat  121
Enver Paşa  65, 72
Ercan Altuğ Yılmaz  291
Erdal İnönü  99

Erdal Öz  155
Erenköy Kız Lisesi  194
Ergun Bankoğlu  278, 280
Erhan Yücel  119, 131, 140, 304, 318
Erkân-ı Harbiye Mektebi  58, 148
Erkut Uzelli  182
Ersin Özince  233, 234
Ertuğrul Kalafat  171
Erzincan Depremi/Erzincan Yetimleri  110, 111, 112, 

113, 115, 196, 199, 232, 233
Erzurum  246
Esad Bey (Cemiyet İdare Heyeti Üyesi)  90
Esad Gürsu  140
Esad Sağay  342
Eskişehir  99, 299, 305
Esra Emekçi Çalıcıoğlu (Prof. Dr.)  294
EuroCup  270, 272, 292
Eyüp  21, 284
Eyüp Rüştiyesi  14

F
Fadıl Cebiroğlu  98
Fahri Kaptan  165, 167, 194
Fahri Korutürk  122, 184
Faik Baysal  155
Faik Türün  180
Fakir Baykurt  155
Farah Pehlevi  122
Farsça  29, 34, 66, 82
Faruk Duman  155
Faruk Uğurlu  246, 321
Fatih (İlçesi)  7, 10, 11, 14, 24, 25, 26, 31, 33, 42, 75, 

125, 177, 198, 201, 203, 205, 206, 280, 285, 299, 
304, 311, 313

Fatih Camii  21, 24, 75, 143, 151, 188
Fatih Gorbon (Yüksek Mimar)  203
Fatih İdadisi  14
Fatih Medresesi  26, 55
Fatih Postanesi  122
Fatih Rüştiyesi  14
Fatih Sultan Mehmed  10, 121
Fatihli Mustafa  167, 168
Fatin Gökmen (Planetaryumu)  248, 281
Fatma Hanım (Zübeyde Hanım’ın teyzesi)  76
Fatma Kevser Hanım  98
Fatma Sabiha Hanım  130
Fatma Şahin  265
Fazıl Say  292
Fenerbahçe (Basketbol Takımı)  151, 212
Feride Diba  122
Ferik İbrahim Paşa  165
Ferik Tevfik Paşa  165
Ferit Bey  47
Ferit Edgü  155
Ferit Efendi  58
Feryal Tilmaç  155
Fethi Aytuna  189, 306
Fethi Sezai Türkmen  140
Fethiyeli Ali Şadi  167, 195
Fettah Aytaç  106, 107, 123, 140, 144, 145, 156, 157, 

161, 170, 171, 174, 180, 181, 185, 284, 342, 343
Feyha Duru  123
Feyza Hepçilingirler  155
Feyziye İdadisi  14

Feyziye Rüştiyesi  14
Fırat Kültür Merkezi  161
Fırat Tekin  157, 210, 333
FIRST (Foundation for Inspiration and 

Recognition of Science and Technology)  239, 
290, 293, 294

Fikret Eyüboğlu  113
Fikret Yüksel (Foundation)  239
Filmcilik Türk A.Ş.  121
Finlandiya  218
Fransa/Fransız/Fransızca  9, 11, 14, 16, 17, 21, 34, 35, 

37, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 66, 69, 88, 116, 148, 
181, 218, 245, 280, 317, 318

Fransız İhtilali  333
Franz Joseph  159
Franz Schubert  185
Franz von Papen  159
FRC Dünya Şampiyonası  290
Fuat Bey (Darüşşafakalılar Cemiyeti Kongre Reisi)  

100
Fuat Paşa (Sadrazam)  21
Füruzan  155
Füsun Cemre Karaoğlan  260
Füsun Önal  224

G
Galata  44, 248
Galata Rüştiyesi  14
Galatasaray  16
Galatasaray Basketbol Takımı  137, 212
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi (Lisesi)  10, 16, 17, 

26, 48, 50, 88, 137, 194, 317
Galip Haktanır  136, 137, 304, 309, 338
Gana  252
Gani Müjde  224
Garanti Bankası  6
Gayret (Futbol Takımı)  71
Gazi Ahmet Muhtar Paşa  10, 18, 21, 23, 40, 142
Gazi Orman Çiftliği  101
Gazi Osman Paşa  53
Gazi Üniversitesi  252
Gelenbevi  109
Georges Nagelmackers  159
Gika Zidravkoviç  182
Giritli Haşim Efendi  46
Giritli Hüseyin  167, 168
Giritli Tahsin Efendi  46
Goncalar Solmasın Derneği  291
Gölcük Depremi  220, 221
Gözde Tutku Turgut  249
Greg Pepin  253
Gregoryen  21
Grembloux Yüksek Ziraat Okulu  181
Grey (Reklam Ajansı)  253, 269, 289, 295
Gureba Hastanesi  57, 103
Gülağ Uğurata  170
Gülderen Bilgili  155
Gülhane Hatt-ı Hümayunu/Şerifi  12, 13, 165
Gülnur Çayırlıoğlu  177
Gülriz Sururi  149
Gülseren Sadak  122
Güngör Uras  283
Gürgün Özdemir  190
Güzel Sanatlar Akademisi  169
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H
Hacı Ormanoğlu  291
Hacı Ömer Güven  288
Hafız Ahmet Efendi (Ahmet Irsoy)  37
Hafız Mehmet Bey (Dr.)  49, 57
Hafız Tabib Mustafa Bey  58
Haiti  249
Hakan Tahiroğlu  294
Hâkimiyet-i Milliye (Gazetesi)  41
Halaskargazi Caddesi  150, 160
Halıcıoğlu  16
Haliç  8, 24, 26, 74, 75
Haliç Kongre Merkezi  265
Halide Edip Adıvar  59
Halifavizade Cezayirli Mehmet Selim El-Hüsni  

167
Halil Ethem (Eldem)  30, 317, 342
Halil İmre  75, 140
Halil Rüştü Bey  98
Halit Birol  140
Halit Gürol  192, 343
Halit Ziya Yılmayan  99, 112
Halkalı Ziraat Mektebi  16
Hamamlı Atıf  167
Hamit Ketenci  205
Harbiye Mektebi (bkz. Mekteb-i Harbiye)
Harbiye Nezareti (Nazırı)  41, 72, 148
Harf Devrimi  67
Hariciye Nezareti/Hariciye Vekili  12, 76, 283
Harika (Futbol Takımı)  71
Harp Okulu (bkz. Mekteb-i Harbiye)
Harun Bey (Darüşşafaka Müdürü)  343
Harun Reşit Bey  67
Hasan Bey (Muallim)  85
Hasan Efendi (Müstahdem)  318
Hasan Erbaşol  278
Hasan Fehmi  316
Hasan Ferid  105
Hasan Hüsnü Paşa 172
Hasan İldan  182
Hasan Kâzım Efendi  28
Hasan Rıza Fevki  130
Hasan Rıza Paşa  343
Hasan Tevfik Bey  343
Hasankeyf  249
Hava Harp Okulu  320
Hayalden Gerçeğe (Projesi)  248
Haydarpaşa Lisesi  159
Hayrettin Cete  320, 343
Hayri Cem  177
Hayri İrdel  343
Hayri Öndeş  342
Hayri Seçkin  342
Hayriye Lisesi  136
Henri Gossin  49
Her Şey Küçükler İçin (Projesi)  224
Hergeli Hasan Nazmi  167
Hıfzısıhha Enstitüsü  198
Hırka-i Şerifli Rasih  167
Hikmet Onat  169
Hikmet-i Tabiiye (kitap)  49
Hikmetçi Derviş Paşa  21
Hindistan/Hintli  40
Hişt, Hişt, Genç Sait Faik (Öykü Yarışması)  226

Hoca Ali Rıza  167
Hollanda/Hollandalı  17
Hopkinson  322
Houston  240, 290, 293, 294
HSBC  6
Hülya Şengöz  177, 299, 305, 334
Hürriyet (Gazetesi)  289
Hüseyin Altan  164
Hüseyin Avni Mutlu  265
Hüseyin Bey (Miralay)  49
Hüseyin Çelik  258
Hüseyin Doğan Özgöçmen  184
Hüseyin Efendi (Kolağası)  343
Hüseyin Efendi (Zübeyde Hanım’ın kardeşi)  76
Hüseyin Paşa  342
Hüseyin Paşazade  58
Hüseyin Remzi Bey (Dr.)  53
Hüseyin Rıza Paşa  342
Hüseyin Siret  316
Hüseyin Tevfik Ağa  82
Hüseyin Zekai Paşa  165
Hüsni Sadık Bey (Muallim)  85
Hüsnü Söyler  112, 113, 115, 233

I
INEPO 8. Ulusal Çevre Olimpiyatları  222
Intel ISEF Bilim ve Mühendislik Fuarı  222
Islah-ı Sanayi Mektebi  16
Islahat Fermanı  10
Isparta  279
Itır Ay  222

İ
İbrahim Ağa Çayırı İdadisi  14
İbrahim Bey  67
İbrahim Can  322
İbrahim Çallı  165, 169
İbrahim Tevfik Efendi  343
İbret (Gazetesi)  20
İbtol  28
İdil Biret  122, 185
İdris el Sünusi  146
İhsan Amca (Müstahdem)  311
İhsan Rifat Sabar (Dr.)  121, 140, 147, 318, 342, 343
İhsan Tok  318
İkinci Abdülhamid  40, 42, 52, 53, 60, 61, 64, 88, 

106, 148, 172, 283
İkinci Dünya Savaşı  109, 116, 117, 119, 120, 128
İkinci Mahmud  12, 13
İkinci Meşrutiyet  12, 15, 16, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 

78, 100
İnciser Akpınar  198, 343
İngiliz Kız Ortaokulu (High School)  147
İngiliz/İngiltere/İngilizce  7, 9, 17, 21, 48, 116, 119, 

120, 121, 144, 145, 146, 147, 157, 171, 180, 181, 184, 
218, 245, 259, 260, 277, 278, 279, 280, 281, 299, 
303, 318, 320

İngiliz Kültür Heyeti  145, 147
İnönü Stadyumu  187
İsmail Arar  180
İsmail Bey (Cemiyet İdare Heyeti Üyesi)  90
İsmail Fenni Ertuğrul  121, 123
İsmail Hakkı Bey  343
İsmail Hayri Cem  188, 205, 310, 322, 337

İsmail Paşa (Mısır Hıdivi)  10, 26
İsmail Safa  94, 97, 105, 106, 122
İsmet Berkan  283
İsmet İnönü  99, 109, 111, 184
İsmet Yılmaz  290
İstanbul  8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 30, 40, 41, 46, 

47, 53, 55, 56, 57, 59, 64, 67, 71, 74, 75, 83, 86, 
88, 98, 99, 104, 106, 108, 109, 111, 121, 129, 134, 
135, 136, 137, 139, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 151, 
156, 158, 159, 160, 164, 165, 169, 172, 174, 181, 182, 
184, 185, 187, 188, 189, 190, 198, 211, 224, 225, 
226, 233, 240, 242, 245, 246, 248, 249, 258, 265, 
274, 283, 284, 290, 300, 303, 304, 305, 307, 311, 
317, 318, 320, 322

İstanbul Anadolu Lisesi (Maarif Koleji)  147
İstanbul Ansiklopedisi  19, 61
İstanbul Arkeoloji Müzesi  159
İstanbul Büyük Postanesi  122
İstanbul (Büyükşehir) Belediyesi  175, 292
İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği 

(ICBIA)  292
İstanbul Darülfünunu (bkz. İstanbul Üniversitesi)
İstanbul Demokratik Öğrenim Derneği  187
İstanbul Devlet Operası  122, 180
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası  122
İstanbul Festivali  122, 182, 183
İstanbul Halkevi  100
İstanbul İmar Ltd. Şti.  160
İstanbul Kalkınma Ajansı  274
İstanbul Kandilli Rasathanesi  112
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)  122, 182
İstanbul Maratonu  283, 285, 295
İstanbul Radyosu  142
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi  165
İstanbul Sanayi Odası  246
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  157, 222, 260, 

313
İstanbul Telgrafhanesi  106
İstanbul Tıp Fakültesi  98, 242, 243
İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği  147
İstanbul Üniversitesi  21, 37, 67, 78, 83, 145
İstanbullu Mehmet Şükrü Efendi  46
İstiklal Marşı  184
İsviçre  317
İş Sanat Kültür Merkezi  292
İtalya/İtalyan/İtalyanca  17, 26, 116, 206
İTÜ (bkz. İstanbul Teknik Üniversitesi)
İzmir  21, 71, 73, 136, 141, 190, 198, 261, 290
İzmir Koleji  157
İzmir Sanat Okulu  141
İzmit  221
İzzet Baysal  219
İzzet Efendi (Posta Telgraf Nazırı)  46, 47, 48, 59
İzzet Keribar  224
 
J
Jacques Pervititch (Haritası)  26
Japonya  116
Jeon Tae-Dong  274
Johannes Brahms  185
Jorj Nalpas Efendi  28
JP Morgan Chase  6, 239
Judith Uluğ  122, 180
Jülide Atılmaz  164
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K
Kabataş Erkek Lisesi  187, 210
Kâbe  206
Kadıköy  141, 148, 167
Kadıköy Belediyesi  149
Kadıköy İdadi Mektebi  141
Kadıköylü Ahmet Celal  167
Kadırgalı Hattı  121
Kadırgalı Sait  167
Kafkasya  54, 55
Kâğıthaneli Fazıl  167
Kalkay Sami Bey  71
Kâmuran Gürekan  131
Kâmuran Şipal  155
Kâmûs-i Riyaziyyat  121
Kanada  290
Kandıra  289
Kandilli Kız Lisesi  284
Kandilli Rasathanesi  112, 248, 284
Kanlıca  107
Kanlıcalı Hasan Fehmi  167
Kapalıçarşı  10, 18, 19, 22, 142, 266
Kaptanpaşa Rüştiyesi  14
Karagümrük  8, 74
Kars  246
Kasımpaşalı Hilmi  167, 168
Kastamonu  11, 86, 285
Kâzım Taşkent  138, 139, 140, 342
Kâzım Uz  37
Keban Barajı  162
Kemal Bey (Hariciye Vekili)  90, 283
Kemal Kurdaş  162
Kemal Özkan  285
Kemal Varol  155
Kenan Evren  192, 193, 203
Kenan Şengül  185
Kerem Dündar (Dr.)  291
KGB  55
Kırım  48, 86
Kırım Savaşı  48
Kız Enstitüsü  128, 129
Kız Koleji  108, 180
Kız Sanat Enstitüsü  128, 129
Kleopatra  160
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme A.Ş.  

268
Koca Mustafa Paşa İnas Mektebi  15
Koca Mustafa Reşit Paşa  12, 13
Kocaeli  269
Kocamustafapaşalı Abdullah  167
Koç Üniversitesi  291, 313
Konuşmacı Platformu  283
Konya  21
Konya Mevlevi Dergâhı  21
Kore Cumhuriyeti  274
Koruma Yurdu  104
Kozlu  199
Kömür İşletmeleri  181
Kör Galip (bkz. Galip Haktanır)  136, 137, 304, 309, 

338
Kuleli Askeri Lisesi  148
Kumburgaz  320
Kuran-ı Kerim  28, 34, 76, 121
Kurtuluş Savaşı  74, 76, 99, 148

Kuvayı Milliye  72, 76
Küçük Darüşşafakalılar (Futbol Takımı)  71
Küçükmustafapaşa (Mahallesi)  59
KWorks  290

L
Labarde  181
Latin  17, 123, 
Légion d’honneur  50
Leipniz  58
Leyla Alaton  283
Leyla Zileli  242
Liberya  252 
Libya  146, 147
Lofçalı Ahmet  167
Lokomotiv Kuban  292
London National Gallery  121
Londra Telgraf Kongresi  47
Lozan Barış Konferansı/Antlaşması  131, 242
Ludwig van Beethoven  170, 185
Lukas Foss  182
Lütfi Kırdar  129

M
Maarif Nezareti/Vekâleti  7, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 42, 

48, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 78, 79, 84, 88, 90, 
91, 93, 104, 109, 121, 342

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi  14, 15, 16
Mabeyinci Osman Bey  121
Mahir Öztaş  155
Mahir Ünsal Eriş  155
Mahmudiye Rüştiyesi  14
Mahmut Cuda  169
Mahmut Özay  155
Mahmut Sadrettin Çelebi  21
Mahmut Şevket Paşa  121, 148
Mahrec-i Mekatib-i Askeriye  16
Makbule Abasıyanık  152
Makbule Atadan  6
Malatya  234
Malike Bayülken  284
Maliye Nezareti  53
Maltepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi  

217
Maltepe Rezidans  217, 284
Manisa Ortaokulu  192
Mardin  244, 248, 249, 291, 342
Marmara Bölgesi  221
Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü  175
Maslak  7, 9, 11, 125, 161, 192, 200, 201, 203, 204, 

205, 208, 223, 280
Maşuk Paşa (Konağı)  26, 28, 33
Mavi Kalem Derneği  248
Mazhar Güvenler  342
Mazıdağı  244
Mebadi-i Hikmet-i Tabiiye (Kitabı)  49
Mebahis-i İlmiye (Dergisi)  20, 23
Mecidiye Ortaokulu  194
Meclis-i Âyan  181
Meclis-i Mebusan  21, 64
Mehmed Emin Efendi  47
Mehmet Ali Bey (Posta-Telgraf Nazırı/Öğretmen)  

49, 58, 85

Mehmet Ali  188
Mehmet Altun  6
Mehmet Ateş  289
Mehmet Beyazova  278
Mehmet Emin Bey (Muallim)  85
Mehmet Fethi Filibe  167
Mehmet Günsür  155
Mehmet İzzet Bey  58, 60, 61, 67, 90, 315
Mehmet Reşat Aysu  37
Mehmet Sait Paşa  342
Mehmet Sait Paşa (Küçük) (Sadrazam)  52, 283
Mehmet Sami  167
Mehmet Seyda  154, 155
Mehmet Sipahi  171
Mehmet Tunbiş  278
Mehmet Turgut  262
Mehmet Zaman Saçlıoğlu  155
Mehmet Zorlu Vakfı  235 
Mekke  106
Mekki Sait Esen  146
Mekteb-i Harbiye  16, 21, 22, 23, 148
Mekteb-i Mülkiye  10, 42, 73
Mekteb-i Osmani  16, 21
Mekteb-i Sultani (bkz. Galatasaray Mekteb-i 

Sultanisi)
Mekteb-i Tıbbiye  53
Meltem Kora  225
Memâlik-i Şâhane  11
Memduh Şevket Esendal  111
Menşe-i Muallimin  16
Mercan İdadi Mektebi  61
Mercedes-Benz  293
Merkez Bankası  7
Mersin  111, 323
Mert Fırat  291
Merve Menge (Meng Li Wang)  292
Merve Sarı  221
Meşrutiyet (bkz. Birinci-İkinci Meşrutiyet)
Meşveret (Dergisi)  106
Metin Akpınar  283
Metin Taran  194
Metin Tiryakioğlu  233
Metin Yüksel  189
Mısır  10, 21, 26, 73
Midhat Paşa  73
Midyat  249
Millet Mektepleri  67
Milli Eğitim Bakanlığı  60, 83, 161, 244, 246, 259, 

277
Milli Mücadele  76, 148
Milliyet  171, 185, 218, 221
Milliyetçi Cephe  189
Miltiadis Kyrkos  294
Mim Kemal Öke  129, 342
Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi  

167
Mine Seçkinöz  211
Mircea Basarab  122
Mirgün Rüştiyesi  14
Mirgünlü Ali  167
Mirza Celil Memmedguluzade  55
Misbah Muhayeş Vakfı  159
Mithat Bereket  224
Molla Nasreddin  55
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Mondros  72
Muallim Kazım (Uz) Bey  63
Muallim Naci  106
Muallimler Mecmuası  59
Muammer Malatyalıoğlu  115
Muhammed Dursun  183, 184
Muhittin Raif Yengin  318
Muhlis Sebahattin Bey  149
Muhtar Bey (bkz. Gazi Ahmet Muhtar Paşa)  10, 

18, 21, 23, 40, 142
Murat Gülsoy  155
Mustafa Efendi (Bahçıvan)  318
Mustafa Efendi (Yüzbaşı)  28
Mustafa Fuat Bey (Muallim)  85
Mustafa İktu  122, 180
Mustafa Kemal Atatürk  6, 76, 91, 99, 106, 107, 122, 

133, 157, 159, 170, 184, 185, 186, 188, 189, 242, 
266, 304

Mustafa Safran (Prof. Dr.)  291
Mustafa Safvet Bey  130
Mustafa Sandal  224
Mustafa Suphi Bey (Muallim)  85
Mustafa Uğur Demirci  313
Muzaffer Azeloğlu  278
Muzaffer Buyrukçu  155
Muzaffer Durmuş  221
Muzaffer Kale  155
Muzaffer Yaşar Tumluer  322
Muzaffer Yetim  189
Mübeccel Namık Hanım  93
Müfit Nayır  252
Mühendis Mektebi (Mühendis Mekteb-i Âlisi)  86, 

106, 109
Mühendishane-i Berri Hümayun  21
Mükerrem Sarol  146
Mükremin Altuntaş  206, 300, 307, 322, 338
Mülazım Abdüllatif Efendi  58
Mülkiye Mektebi (bkz. Mekteb-i Mülkiye)  10, 42, 

73
Münir Çağıl  342
Münir Kınay  157
Münir Ser  283
Müslüman  12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 42, 54, 

61, 149, 165, 257
Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği  169
Müze Komisyonu  123

N
Naci Birmen  123
Naim Talu  184
Naki Efendi (bkz. Ali Naki Efendi)  18, 21, 71, 342, 

343
Namık Kemal  10, 11, 19, 20, 142
Namık Şentürk  184
Namık Yener  171
Nami Gönenç  35, 48, 125, 317, 330
NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı)       

294
Nazif Bey 342
Nazıma Antel  123, 144, 145, 147, 161, 180, 181, 184, 

324, 325, 343 
Necati Cumalı  155
Necati Onat  183
Necati Tosuner  155

Necdet Sakaoğlu  11, 13
Necdet Seçkinöz  208, 211
Necip Bey Haritası  33
Necla Koperler  242
Nehir Durmuşoğlu  288
Nejat Eczacıbaşı  182, 203
Nesrin Bayazıt  252
Nevşehir  46, 50
Nevşehirli Fahri Efendi  46
Nevzat Akay  123
Nevzat Kulaberoğlu  280, 285, 343
Neziha Durmuş  221
Nezihe Meriç  155
Nihat Yalçınkaya  131 
Nil Karaibrahimgil  224, 250
Nilipek  291
Niş  16
Niş Fırkası  53
Niyazi Asım Bey (Cemiyet İdare Heyeti Üyesi)     

90
Niyazi Bey  65
Nudiye Tevfik Hanım  96, 97
Numan (Hamamcı)  318
Nurefşan Tardu  320
Nurettin Baç  147, 343
Nuri İyem  164
Nuri Paşa  181
Nurol Holding  203
Nursel Duruel  155
Nuruosmaniyeli Arif  167
Nüveyre İleri  181

O
Odabaşı Rüştiyesi  14
ODTÜ (bkz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Ohannes Kalfa  11, 26
Oliver (Müzikali)  249
Olmasa da Olur (Kampanyası)  280, 281, 289
Onkoloji Merkezi  279
Onur Akın  221
Opel  329
Orhan Dengiz  184
Orhan Duru  155
Orhan Kemal  155
Orhan Koçoğlu  278
Orhan Nebioğlu  186, 187, 188, 343
Orhan Orhan  222, 223
Orient Express  159
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)  157, 162, 

280
Ortaköy  112
Osman Efendi  55
Osman Hamdi Bey  53, 165, 317
Osman Nuri (Ergin)  69, 90, 167, 194
Osman Şahin  155
Osmanbey Matbaası  121
Osmanlı Bankası  159
Osmanlı (Devleti/İmparatorluğu)  8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 21, 35, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 
50, 53, 54, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 79, 83, 122, 131, 
165, 261, 283, 318, 341

Osmanlı-Rus Savaşı  11, 21, 40, 41, 52, 53
Osmanlıca  9, 34, 121, 125
Oya Baydar  155

Ö
Öktem Kalaycıoğlu 187, 303
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  

209
Ömer Aksu  189
Ömer Dinçer (Prof. Dr.)  259
Ömer Faik Borahan  288
Ömer Faik Numanzade  55, 317
Ömer İnönü  99
Ömer Serkan Bakır  248
Ömerağa Mahallesi  299
Örücüler  19, 22
Özcan Deniz  224
Özcan Türkakın  233
Özel Darüşşafaka İlköğretim Okulu ve Lisesi  221
Özgür Bolat 283
Özlem Gürses  291

P
Pangaltı  16
Paris  16, 21, 26, 34, 47, 48, 50, 57, 58, 59, 86, 150, 

169
Paris Üniversitesi  57
Pelin Buzluk  155
Pera Palas  158, 159, 172 
Pervin Olgun (Doç. Dr.)  208
Peyami Safa  105
Pınar Altuğ  224
Pınar Kür  155
Polonya  116
Posta ve Telgraf Nezareti  11, 46, 47, 49, 50, 59, 85
Prens Edward  281
Procter & Gamble (P&G)  6, 248
Proje ve İnşaat Dairesi  211
Proje Yönetim Ofisi  276
Prytanée militaire de La Flèche  21, 26, 49
PTT  48, 67, 85, 86, 122, 123

R
Raif Efendi  47, 48
Rainer Pirker  218
Rakım Ziyaoğlu  164
Rami  136, 309
Rasathane  59, 112, 248 
Rasim Bey  141 
Raziye Saygılı  222, 223
Rebip Bey (Öğretmen)  318
Recep Bakkal  337
Recep Demirel  214, 343
Recep Peker  128, 129
Recep Tayyip Erdoğan  257, 258
Refik Algan  155
Refik Halit Karay  154
Refik Saydam  108
Refik Urkan  278
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği  

269
Remziye Çelebi  291
Reşad Ekrem Koçu  19, 44, 61
Reşadiye  113
Reşat Alasya  318, 319, 343
Reşat Heparı  315, 318
Reşit Saffet Atabinen  130, 131, 132
Rıfkı Bey  136, 309
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Rıza Tevfik Hoca  59
Rıdvan Cebiroğlu (Prof. Dr.)  98
Rıfkı Hoca  317
Riyazü’l Muhtar (kitap)  21
Robert Kolej  17, 157, 181
Robert Schumann  185
Rock Garden  311
Royat  181
Ruhi Kafesçioğlu (Prof. Dr.)  222, 223
Rumeli  40, 99
Rus/Rusya/Rusça  17
Rutkay Aziz  224
Rüsumat İdaresi  48

S
Saadet (Futbol Takımı)  71
Sabah Mektebi  10
Sabiha Bozcalı  44, 61
Sabit Say  161
Sabri Esat Siyavuşgil  154
Saffet Paşa (Maarif Nazırı)  15, 24
Safranbolu  248, 249
Sağlık Müdürlüğü  198
Saim Akçıl  122, 180
Saim İlkbasan  121
Saim Kale  252
Saint-Joseph  157
Sait Faik Abasıyanık  6, 122, 123, 152
Sait Faik Hikâye Yarışması (Armağanı)  152, 154, 

155, 226
Sait Halim Paşa  69
Sakız (Adası)  11, 18, 21, 26, 34, 181
Sakızağacı (Sokak)  26, 33
Sakızlı Ahmet Esat Paşa (Sadrazam)  11, 18, 21, 26, 

34
Salih Molla Aşki  167, 168, 194
Salih Zeki  8, 47, 58, 59, 65, 97, 105, 121, 248, 261, 

317
Salim Ahmet (Dr.)  81
Salim Bey (Cemiyet İdare Heyeti Üyesi)  90
Samiye Hanım  106
Samsung  274, 275
Samuel Fox  145
San Francisco  240, 290
Sanay Sokullu  83
Sanayi-i Nefise Mektebi  169
Sandoz Sanat Galerisi  167
Saniye Hanım  59
Sarıkamış  185
Sarıyer İlköğretim Okulu  194
Satı Bey  68, 69, 71, 73, 343
Satvet Lütfi Tozan  175
Sedat Nuri İleri  181
81 İlden 81 Öğrenci (projesi)  7, 110, 112, 113, 232, 

233, 234, 244, 288
Selçuk Baran  155
Selçuk Bayülken  284
Selim İleri  155
Selma Fındıklı  155
Selmi Andak  164
Selvihan Özcan  249
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