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Salih Zeki ve Fatin Gökmen’in Aziz Anılarına… 

Darüşşafaka Cemiyeti ve P&G Türkiye’nin yürüttüğü Hayalden Gerçeğe projesi 3 kasım 2009 tarihinde 
bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım (DŞ’62), P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat (DŞ’76) ve Darüşşafaka öğrencileri 
Letisya Doğan ve Doruk Çetin katıldı.1 

Proje Kapsamında Darüşşafaka’da 16 Nisan 2010’da “Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen 
Planetaryumu”2 ve 17 Ocak 2012’de “Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Gözlemevi”3 kuruldu.  

Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi’nde, Planetaryum ve Gözlemevi’ne adı verilen astronomi bilgini 
Fatin Gökmen (1877-1955) ile ilgili bölüm şöyle başlıyor: “Takiyyuddin al-Raşid (ö. 993/1585)’den 326 
yıl sonra Türkiye’de gözlem ve araştırmaya dayalı astronomi çalışmalarının geliştiricisi ve Kandilli 
Rasathanesi’nin kurucusu olan astronom Muhammed Fatin Gökmen …”4 

Aynı kaynak Fatin Gökmen’in Rasathane Müdürlüğü’ne getirilişini de şu şekilde aktarıyor: “31 Mart 
Vakası'nın bastırılmasından sonra kurulan hükümetin Maarif Nazırı Emrullah Efendi Salih Zeki Bey’in 
tavsiyesi üzerine 21 Haziran 1910'da Türkiye'de astronomi ve jeofizik çalışmalarının öncülerinden 
biri olan Fatin Hoca (Gökmen)'yı yeni kurulacak olan rasathanenin müdürlüğüne tayin etti.”.5 Fatin 
Gökmen bu görevi 1910-1943 yılları arasında sürdürmüştür.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Rasathane İstanbul Rasathanesi “Darür Rasad-ül Cedid” ile ilgili bir 
kaynakta şu bilgi yer almaktadır: “Osmanlı İmparatorluğu'nda bilimsel astronomiyi medreseye ilk 
sokan Ali Kuşcu olmuştur. Ali Kuşcu, 1450 yılında Semerkand Rasathanesi'ni kurmuş olan Uluğ Bey'in 
öğrencisiydi.”6 

1 P&G ve Darüşşafaka, 3 Kasım 2009’da düzenlenen basın toplantısında, “Hayalden Gerçeğe” 
projesini kamuoyuyla paylaştı https://bit.ly/3CTZ6xF erişim tarihi 21.10.2022 
2 Çocuklar Yıldızlara Ulaşacak! https://bit.ly/3To5AvH erişim tarihi 21.10.2022 
3  Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Gözlemevi açıldı https://bit.ly/3MS6oGA erişim tarihi 21.10.2022 
4  Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, II. Cilt, hazırlayanlar Ekmeleddin İhsanoğlu – Ramazan Şeşen – Cevat İzgi 
– Cemil Akpınar – İhsan Fazlıoğlu Editör Ekmeleddin İhsanoğlu İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
(IRCICA) İstanbul 1977 s. 720-725 bakınız  https://bit.ly/3eV2yjC erişim tarihi 21.10.2022
5 age https://bit.ly/3eV2yjC
6 Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Rasathane İstanbul Rasathanesi
“Darür Rasad-ül Cedid” https://bit.ly/3sii640 erişim tarihi 21.10.2022



Darüşşafakalı bilim insanı, yönetici Salih Zeki’nin (DŞ’1881) Fatin Gökmen’i Yavuz Selim Camii 
Muvakkithanesi’nde görev yaparken keşfettiği, bilim dünyasına yönelmesini sağladığı ve kendisi 
hakkında “En mühim eserim, yetiştirdiğim Fatin Efendi’dir”7 dediği söylenir. 

Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayimilliye saflarına katılan Fatin Gökmen; bilim insanı, yönetici ve 
milletvekili olarak ülkesine hizmet etmiştir.  

Fatin Gökmen Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye (Darüşşafaka Cemiyeti) üyesidir ve 1908-1950 yılları 
arasında Tedris Meclisi/Okutma İşleri Encümeni (şimdiki Eğitim Komisyonu) üyesi ve Yönetim Kurulu 
üyesi olarak aktif görev almış, 40 yılı aşkın süre değerli hizmetlerde bulunmuştur.8 9 

Darüşşafaka öğrencileri proje kapsamında 2010 yılında Mardin (Midyat, Hasankeyf)10, Safranbolu11 ve 
2013 yılında Antalya’yı12 ziyaret ettiler. Ziyaret edilen yerlerde yaşayan öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi 
verildi ve tüm öğrenciler birlikte fotoğraf çektiler. Mardin gezisinde öğrenciler tarafından yayımlanan 
“Midyat Gazetesi”13 bugün de içerdiği bilgiler, özenli tasarımı, fotoğrafları ile dikkat çekiyor.  
2011 yılında gezilerde çekilenler arasından seçilen 42 fotoğraf “Geleceğe Miras” adıyla çeşitli 
mekânlarda sergilendi.14  

“Hayalden Gerçeğe” projesi başlangıcından itibaren Darüşşafaka ve başka okullarda eğitim gören 
öğrencilerin yeni dünyalara açılmalarına hizmet ediyor. 

7 Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi https://bit.ly/3eV2yjC  
8 Yunus Kılıç, H. 1332 (M. 1913) Tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi 
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli, 2016, s.18, 53, 97, 99, 101, 102, 123, 126, 144, 149, 150. 
https://bit.ly/3F4cYrI  erişim tarihi 21.10.2022  
9 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Seçilen Divan ve Komisyon Üyeleri Listeleri, DC Çalışma 
Raporlarından Derleyen Yeşim Temel, DC Müzeler Yetkilisi  
10 “Hayalden Gerçeğe” Projesi Darüşşafakalı ve Mardinli çocukları buluşturdu  https://bit.ly/3VLHDQy erişim 
tarihi 21.10.2022 
11 P&G Türkiye’nin Darüşşafaka Cemiyeti iş birliği ile sürdürdüğü ‘Hayalden Gerçeğe Projesi’ çocukların 
hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor  https://bit.ly/3gqOBu0 erişim tarihi 21.10.2022 
12 Daçkalılar Antalya’nın kültürel mirasını ve gökyüzünü fotoğrafladı https://bit.ly/3VMUO3F erişim tarihi 
21.10.2022 
13 “Hayalden Gerçeğe” Projesi Darüşşafakalı ve Mardinli çocukları buluşturdu, Midyat Gazetesi,  
https://bit.ly/3ggPAgc erişim tarihi 21.10.2022 
14 Geleceğin liderlerinden “geleceğe miras” kareler  bit.ly/3MRHlDF erişim tarihi 21.10.2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [4 Kasım 2022] [Kasım 2022-2] 

Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 
Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 

besirozmen@gmail.com 
 
Nazıma Antel’in Aziz Anısına… 
 
 

 
 
Darüşşafaka Lisesi müdürlerinden Nazıma Antel (1918-2000) 4 Kasım 2000 tarihinde İstanbul’da 
vefat etti. 
 
Kendisinin vefatını öğrendiğim gün, bildiğim kadarıyla Darüşşafakalıların ilk e-posta grubu olan, 
dacka@sunsite.bilkent.edu.tr’ye gönderdiğim mesajı, yirmi yıl sonra da duygu ve düşüncelerimi 
yansıtması nedeniyle paylaşıyorum.1 
 
“Nazıma Antel,  
Bir Yıldız Kaydı 
 
Sevgili Darüşşafakalılar, 

 
1 Bu listenin hayata geçmesinde büyük emeği olan sınıf arkadaşım Sinan Sertöz ve rahmetli Mustafa Akgül’e de 
şükranlarımı sunuyorum. 



Bugün Nazıma Antel’i kaybettiğimizi öğrendim. Darüşşafaka Lisesi’ne Nazıma Hanım’la başlayıp, 
Nazıma Hanım’la bitiren bir öğrenci olarak duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. Mesajımın ekinde, 
yaşamı parantezlerle ifade etmeye çalışan bir yazımı bulacaksınız.2 Nazıma Hanım’ın ölüm haberini 
alınca ‘yaşamımın büyük, 34 yıllık bir parantezi kapandı’ diye düşündüm, acı duydum. 
 
Ben okul yıllarımda acı, tatlı Nazıma Hanım’la yakın ilişkiler içinde oldum. Sakal tıraşı olmadığım 
günler, bana takılır, ‘ticcanilere benziyorsun’ derdi. Bu sabah tıraş olmamıştım, bilgisayarın başına 
oturmadan önce tıraş oldum, giysilerimi değiştirdim, kendime çekidüzen verdim. Kendisinin benim 
üzerimdeki etkisi böylesine büyük. 
 
Nazıma Hanım 45 yıllık yaşamıma yön veren üç kadından birisi. O zor olanı seçti ve gerçekleştirdi. Onun 
vermeye çalıştıklarının bir kısmını yıllar sonra anlayabildim. Sanırım yıllar sonra bile yeni anladığım 
şeyler olacak. Kendisinin yaptıklarını anlamak için Darüşşafaka’nın o yıllardaki eğitim kadrosuna 
bakmak bile yeterlidir. 
 
Sahip olduğum maddi, manevi her seyde onun büyük payı olduğunu düşünüyorum, büyük bir borçluluk 
duyuyorum. 
 
Onu hiç unutmayacağım. 
 
Aziz anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle değerli eşi Sadrettin Celal Antel’i saygıyla 
anıyorum. 
 
Hepimizin başı sağ olsun. 
 
Beşir Özmen (66-74)” 
 
Öncü Eğitimci: 
Darüşşafaka’da İlk Kadın Müdür,  
İngilizce Eğitim,  
Babalı Yoksul Öğrencilerin Kabulü ve  
Karma Eğitimin Başlaması 
 
Nazıma Antel, 1955-1974 yılları arasında yaklaşık 20 yıl Darüşşafaka’da görev yaptı. Darüşşafaka’nın 
28 Kasım 1871 tarihli Tüzüğü’nün ilgili maddelerinde yer alan, her yıl temmuz ayında alınan gerek kız 
gerek erkek öğrenciler on yaşını aşmamış olacaklardır ve Darüşşafaka’nın bir müdürü ve kız 
öğrenciler için, her durumda müdüre başvurmak üzere, bir müdiresi olacaktır3 şeklindeki ifadeler 
yaklaşık 100 yıl sonra gerçekleşmiştir.  
 
Nazıma Antel Darüşşafaka’nın ilk kadın müdürüdür ve Darüşşafaka tarihinde, kuruluş döneminden 
sonra gerçekleştirilen üç önemli adımın da Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Fettah Aytaç (DŞ’28), 
Yönetim Kurulu ve eğitim kadrosu ile birlikte, mimarları ve başarılı uygulayıcıları arasında ön sıralarda 
yer almıştır. 
 

 
2 6 Kasım 2022 tarihli “BİTMEMİŞ İŞLER AÇ PARANTEZ, KAPA PARANTEZ” adlı yazıyı, Nazıma Antel’in vefatıyla 
ilgili bu yazıyı uzatmamak için buraya almadım.  
 
3 Yunus Kılıç, H. 1332 (M. 1913) Tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi Transkripsiyonu ve 
Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli, 
2016, s.55-61. 



Görev yaptığı yıllarda, 1955 yılında Darüşşafaka, İngilizce ağırlıklı eğitime geçer ve 1962 yılında bu 
dönemin ilk mezunlarını verir, 1964 yılında kuruluşundan beri, babasını kaybetmiş, yoksul, yetenekli 
öğrencilerle birlikte babalı, yoksul yetenekli öğrencileri de (belli bir kontenjan dahilinde) kabul etmeye 
başlar ve 1971 yılında Darüşşafaka’da karma eğitim başlar. 
 
1966-74 yılları arasında Darüşşafaka’da eğitim görmüş bir öğrenci olarak yukarıda saydığım üç yeni 
atılımın da başarıyla uygulandığını, yönetildiğini söyleyebilirim. 
 
Darüşşafaka’nın bu yıllardaki nitelikli, istikrarlı eğitim kadrosunun oluşturulmasında, kalıcı olmasında 
ve başarılı sonuçlar alınmasında Nazıma Antel’in önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. 
 
Kültür İnsanı Olarak Nazıma Antel 
Nazıma Antel Darüşşafaka’nın kültürel iklimi üzerinde de olumlu ve derin izler bıraktığını 
düşünüyorum. Bu konuda dışarıdan bir göz, dönemin önde gelen sanat eleştirmeni, sanatçısı, 
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Selmi Andak (1921-2010), 1973 yılında gerçekleşen 1. İstanbul Festivali’nin 
ardından Cumhuriyet’teki değerlendirme yazısında şunları ifade ediyor: 
“Bir Festivalin ardından 
Darüşşafaka ve sessiz kahramanlar 
İstanbul Festivalinin ilk kez düzenlenme zorluklarını yenebilmesinde ve başarıya ulaşmasında en büyük 
rolü hiç kuşkusuz Darüşşafaka oynamıştır. Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı, sanat dostu Fettah AYTAÇ 
ve Darüşşafaka Lisesi Müdiresi Nazıma Antel ile öbür yetkililerin çabalariyle; Festival’in en ilginç 
konserleri Darüşşafaka sahne ve salonunun uygun koşulları içinde titizlik ve intizam ile birbiri arkasına 
verilebilmiştir. 
 Aynı zamanda dinleyiciye düzenli otobüs servislerinin sağlanması, daima övülecek bir davranış ve 
çalışma sayılacaktır.”4 
 
Bu konuda son olarak 2011 yılında Nazıma Antel’a adanan bir konser ile ilgili habere bakalım5: 
“Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Tuluğ Tırpan, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na 
kız öğrencilerin kabul edilmesinin 40. yılı nedeniyle hazırlanan ‘Darüşşafakalı Kızlar 40. Yıl’ 
kampanyasına destek için 25 Mayıs’ta Kadıköy Süreyya Operası’nda konser vermeye hazırlanıyor. 
Konserlerini Darüşşafaka’nın ilk kadın müdiresi ve kız öğrencilerin Darüşşafaka’ya alınmasının 
mimarlarından Nazıma Antel’in anısına ithaf eden ikili, o gün klasik müziğin ölümsüz eserlerini Nazıma 
Antel için çalacak.” 
… 
Bu haberde yer alan söyleşide Cihat Aşkın şunları söylüyor: 
“Konserin Nazıma Hanım anısına olması repertuarınızı nasıl etkiledi? Mesela; Nazıma Hanım’ın sevdiği 
eserlere yer verdiniz mi? 
Nazıma Hanım klasik eserlerin hepsini severdi. Klasik müzik hayranı bir insandı o. Özellikle sevdiği bir 
eser olup olmadığını ne yazık ki hatırlamıyorum. Fakat konserde; Nazıma Hanım’ın ailesinden daha 
doğrusu, eşinin kardeşi olan Necip Celal Andel’in Özleyiş Tangosu’nu seslendireceğim.” 
 
Darüşşafaka Nazıma Antel’in adını yaşatıyor: 
“Nazıma Antel Yabancı Dil Ödülleri 
Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka’ya kız öğrencilerin alınmasının 40. yılı olan 2011'de 
Darüşşafaka’nın ilk kadın müdürü, İngilizce eğitimin ve kız öğrencilerin Darüşşafaka’ya alınmasının 
öncülerinden Nazıma Antel’in adını yaşatmak için ‘Nazıma Antel Ödülleri’ vermeyi kararlaştırdı. Ödül, 
İngilizce alanında başarılı projelere veriliyor.”6 

 
4 Selmi Andak, Cumhuriyet, 23 Temmuz 1973  
5Nazıma Antel’in anısı yeni Nazıma Antel’leri yeşertecek! https://bit.ly/3U52xZF  erişim tarihi 04.11.2022 
6 Yarışma ve Ödül Programı https://bit.ly/3DY9vdm  erişim tarihi 04.11.2022 
 



[8 Kasım 1954] [Kasım 2022-3] 
Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 

Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 
besirozmen@gmail.com 

Sait Faik, Makbule, Mehmet Faik Abasıyanık ve Yaşar Kemal’in Aziz Anısına… 

Tanınmış hikâyeci Sait Faik Abasıyanık, 11 Mayıs 1954 tarihinde vefat eder. Annesi Makbule 
Abasıyanık, oğlunun isteğine uyarak yaklaşık altı ay sonra 8 Kasım 1954 tarihinde düzenlediği 
vasiyetname ile, oğlu “Hikâye muharriri Sait Faik”in dileğini yerine getirir1. 

Sait Faik ölümünden bir yıl önce 1953’te Darüşşafakalı öğrencilerin davetiyle okulda düzenlenen bir 
“matine”ye gelir. Sait Faik’in bu tür matinelere pek gitmediği söylenir. Darüşşafakalı öğrenciler Sait 
Faik’in hatırını kıramayacağını düşündükleri bir kişiden, dönemin tanınmış tiyatro sanatçısı Heyecan 
Başaran’dan2 aracı olmasını rica ederler. Bu tarihlerde Heyecan Başaran’ın iki kardeşi Yavuz (DŞ’59) ve 
Alper Başaran (DŞ’60) Darüşşafaka’nın ilk sınıflarında okumaktadırlar.  

Sait Faik bu ziyaretten sonra Darüşşafakalı öğrencilere, Darüşşafaka’ya büyük yakınlık, saygı duyar ve 
ölümünden sonra tüm malvarlığının Darüşşafaka’ya verilmesini ister. Rahmetli Yaşar Kemal, kendisiyle 
yaptığımız sohbetlerde arkadaşı Sait Faik’in bu görüşünü kuvvetle desteklediğini, mutlulukla anlatırdı. 
Annesi Makbule Abasıyanık 8 Kasım 1954 tarihinde düzenlediği vasiyetname ile Sait Faik’in 
Darüşşafaka ile ilgili dileğine uyar. 

Sait Faik Abasıyanık ve Yaşar Kemal 

1 Makbule Abasıyanık Vasiyetnamesi, Darüşşafaka Cemiyeti Arşivi. 
2 Heyecan Başaran https://tr.wikipedia.org/wiki/Heyecan_Ba%C5%9Faran erişim tarihi 24.10.2022 



Vasiyetnamenin 1. maddesi, bugün Sait Faik Abasıyanık Müzesi3 olarak hizmet veren Burgazada’daki 
ev ile ilgilidir: “Ancak bu ev(in), sevgili müteveffa oğlum Mehmet Sait Abasıyanık’ın (Hikâye 
muharriri Sait Faik Abasıyanık) hayatının büyük bir kısmını geçirdiği ve en tanınmış eserlerini verdiği 
göz önünde tutarak, bütün eşyasının da olduğu gibi muhafaza ve tanzim edilmek suretiyle SAİT FAİK 
ABASIYANIK MÜZESİ olarak herkese açık bulundurulmasını ve evin kapısına SAİT FAİK ABASIYANIK 
MÜZESİ levhasının konmasını ve (herkese açıktır) ibaresinin yazılmasını…”4 
 
Vasiyetnamenin son maddesi de Sait Faik Hikâye Armağanı ile ilgilidir. 2022 yılında 68’incisi verilen 
Armağan, ülkemizin uzun soluklu edebiyat armağanları arasında yer almaktadır. Armağan, 1955'ten 
1964 yılına kadar Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık tarafından verildi. Makbule Hanım'ın 1963'te 
vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti bir yönetmelik düzenleyerek, 1964 yılından itibaren her yıl bu 
armağanı vermeyi sürdürdü.5   
 
1964 yılında intikal eden vasiyet uyarınca Darüşşafaka, Sait Faik’in telif hakları ve bazı taşınmazların da 
sahibi olur.  
 
 

 
3 https://saitfaikmuzesi.org/ erişim tarihi 24.10.2022  
4 agk   
5 Sait Faik Hikâye Armağanı https://bit.ly/3WlWrFS 
erişim tarihi 24.10.2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[11 Kasım 1995] [Kasım 2022-4] 

Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 
Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 

besirozmen@gmail.com 
 
11 Kasım 1995 tarihinde 21. YÜZYILA DOĞRU DARÜŞŞAFAKA, PROGRAM GELİŞTİRME1 adlı çalışma 
İ.T.Ü. Rektörlük Büyük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.  
 
1995 yılında Darüşşafaka’da eğitimin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan, 21. YÜZYILA DOĞRU 
DARÜŞŞAFAKA başlıklı üç çalışma yapılmıştır: 

1. 21. YÜZYILA DOĞRU DARÜŞŞAFAKA, PANEL & FORUM, 20-21 Ocak 1995 
2. 21. YÜZYILA DOĞRU DARÜŞŞAFAKA, PROGRAM GELİŞTİRME, 11 Kasım 1995 
3. 21. YÜZYILA DOĞRU DARÜŞŞAFAKA, ARAMA KONFERANSI, 16-17 ARALIK 1995 

 
Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Çetin Berkmen’in (DŞ’53) 11 Kasım 1995 tarihli toplantının davet yazısı 
aşağıdaki gibidir: 
 
“Sevgili Darüşşafakalılar, 
‘Program Geliştirme Çalışmaları’ konulu bir FORUM'da 11 Kasım 1995 Cumartesi günü yeniden bir 
araya geliyoruz. 20-21 Ocak 1995 günü yapılan Panel ve Forum'un sunuşları, görüşme ve tartışma 
metinleri biliyorsunuz bir kitap haline getirildi. Bu kitaptan, 2000 adedini kuryeli bir dağıtım 
düzeninde size ulaştırdık. Böylece, Darüşşafaka Cemiyeti’nin üye ve bağışçılarına, Darüşşafakalılar 
Derneği’nin tüm üyelerine ve bir grup seçkin egitimciye bu Panel ve Forum'un gündemlere getirdiği 
sorunlarımızı, arayışlarımızı, yönelişlerimizi, çözüm önerilerimizi aktardık; onları daha iyi bir 
Darüşşafaka, daha iyi bir egitim konularında düşünmeye, birlikte düşünmeye çağırdık. Güzeli, hele 
hele daha güzeli bulmak çaba istiyor, çalışma istiyor, katılım istiyor. Yapacağımız iş, ulaşacağımız 
sonuç bugünkülerden güzel olmalı. Kaynaklarımızı daha güzeli bulmak için akıllıca kullanmamız 
gerekiyor. Buna ancak hepimiz katkılarımızı getirerek varabiliriz. Destek çok önemli. Bir araya gelmek 
coşku yaratıyor. Görev almış olanları kamçılıyor. Daha iyi sonuçları, büyük, canlı, konuşan toplumlar 
yaratabiliyor. Biz böyle bir toplumuz. 132 yıldır bu güç bizi yaşattı, yaşatıyor. Katkılarımız bugünlerde 
gelebilirse kullanılabilecek.  
 
Bu itibarla, 11 Kasım 1995 gününü bu FORUM için bir kenara ayırınız. O güne baska program 
rastlatmayınız. İ.T.Ü. Rektörlük Büyük Toplantı Salonu'nu bu defa gerçekten fiziki olarak da 
dolduralım2. Diğer sayfalarda FORUM'un programını okuyacaksınız. Öğleden sonra ‘Serbest Kürsü’ 

 
1 21. YÜZYILA DOĞRU DARÜŞŞAFAKA, PROGRAM GELİŞTİRME, 11 Kasım 1995, Konuşma ve Bildiriler 
2 Prof. Dr. Bozkurt Güvenç ve Çetin Berkmen açılışta yaptıkları konuşmalarda katılan sayısının az olduğunu 
söylemektedirler, age s.4. 



var. Söz serbest. Darüşşafaka’da eğitim konularında herkes görüşlerini topluma aktarmalı, 
eleştirilerini yönetime iletilmelidir. Denetim görevini yapmalıdır. 
 
Bu FORUM'un da kitabını hazırlayacağız. Hiçbir sey buhar olup kaybolmayacak. Yarınlara 
görüşlerimizi, düşüncelerimizi yazılı olarak aktaracağız. Bugün kullanılmayan, kullanılamayan bir 
öneri, yaşama geçirilmeyen bir eleştiri, gelecek yönetimler elinde kullanım şansı yakalayabilecektir. 
 
Darüşşafaka Toplumunun canlılığını, okula, eğitime gönül vermiş Darüşşafakalıların varlığını 
FORUM'larda bir araya gelişlerimizle göstereceğiz. Bir ağabeyimizin daha önceki FORUM’da söylediği 
gibi, ‘Darüşşafaka’dan bir tas su içmiş kişi Darüşşafakalıdır.’  
Onun için Darüşşafaka çok büyüktür. Bu yeni FORUM' da çoğalarak yeni hedeflerimize yürüyeceğiz. 
Hepinizi FORUM'a bekliyorum. 
 
Saygılarımla, 
Çetin BERKMEN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Canlı bir fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, toplantı kitapçığında yer alış sırasına göre 
aşağıdaki kişiler fiilen söz aldı ve/veya yazılı olarak ilettikleri çalışmaları, düşünceleri katılanlarla 
paylaşıldı:  
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Çetin Berkmen, Alpaslan Onay, Selahattin Meydan, Prof. Dr. Ali Baykal, 
Prof. Dr. Cem Alptekin, Hayri Cem (DŞ’78), Nurullah Özay (DŞ’31), Devrim Akbaş (DŞ’90), Celalettin 
Somunkıran (DŞ’43), Prof. Dr. Ferudun Şirin (DŞ’63), Necmettin Bağcı, Hasan Oktay (DŞ’53), Elif 
Çorbacı (Darüşşafaka Lisesi öğrencisi), Bir Darüşşafaka Mezunu, Prof. Dr. Durmuş Ali Özçelik, Oğuz 
Tunç (DŞ’54), Nusret Altınkaya (DŞ’51), Nejat Şen (DŞ’56), Doç. Dr. Füsün Akarsu, Nurettin Baç, Doç. 
Dr. Pervin Olgun, Prof. Dr. Özcan Demirel, Haldun Çanga (DŞ’39), Ulaş Başar Gezgin (Darüşşafaka 
Lisesi, III. Sınıf öğrencisi), Taner Soyak (DŞ’73), Beşir Özmen (DŞ’66-74) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[12 Kasım 1970] [Kasım 2022-5] 

Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 
Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 

besirozmen@gmail.com 
 
Piyanist Verda Erman 12 Kasım 19701 tarihinde Darüşşafaka klasik Batı müziği konserleri2 
kapsamında bir resital verdi.  
 
6 Mart 1970 tarihinde Suna Kan & Gülay Uğurata3 konseriyle başlayan seri, 26 Nisan 1970’te piyanist 
Ayşegül Sarıca4 ve 12 Kasım 1970’te Verda Erman resitalleriyle devam etti. 9 Nisan 1971 tarihli Suna 
Kan & Gülay Uğurata5 konseriyle birlikte yaklaşık 13 ay içinde dört konser gerçekleştirildi.  
 
12 Kasım 1970 tarihli Verda Erman resitalini, Cumhuriyet gazetesi yazarı Selmi Andak’ın kaleminden 
okuyalım:6 
 
“Türk kadının eğitimine hizmet  
 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin Başkanı Fettah Aytaç, klasik Batı müziği konserleri serisinde Verda Erman’ın 
piyano resitalinden önceki konuşmasında, Darüşşafaka’nın memleket kültürüne yaptığı sayısız 
hizmetler arasında, bundan böyle Türk kadınının eğitimine de büyük ölçüde yardımda bulunacağını 
belirtmiş ve ilk olarak Kız Koleji tesislerinin inşasına başlanmış olduğunu, sonra da Darüşşafaka Yüksek 
Okulu’nun kurulacağını açıklamıştır.  
 
Fettah Aytaç konuşmasında özetle ‘Amacımız Darüşşafaka’ya bağlı öğretim müesseselerinde Atatürk 
prensiplerini, Atatürk devrimlerini samimi olarak benimsemiş, milli şuura sahip gençler yetiştirmektir’ 
diyerek temel anlayışı belirtmiş ve şunları söylemiştir:  
 
‘Darüşşafaka, bugüne kadar yalnız memleketimizin yoksul, kabiliyetli erkek çocuklarının parasız-yatılı 
olarak eğitim ve öğretimini sağlamış, kız çocuklarımıza bu hususta hiçbir yardımda bulunamamıştır. 
Halbuki memleket kalkınmasında aydın kadının rolü birinci planda gelmektedir. Bütün ileri ülkelerin 
kadınları kültürlüdür. Bu dünyada medeni bir millet olarak yaşamak azim ve kararında olduğumuza 
göre, kadınlarımızın eğitim ve öğretimi üzerinde önemle durmamız lazımdır.  

 
1 157 Yıllık Bir Eğitim Geleneği, Darüşşafaka Tarihine Bir Yolculuk, Yayına Hazırlayan: Mehmet Altun 
Darüşşafaka Cemiyeti Yayını, Birinci Basım Mart 2020, s.174 
2 Kültürel Yaklaşımlar ve Darüşşafaka, Fikret Eyüpoğlu (DŞ’66-74), DC Çalışma Raporlarından Derleme 
3 Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart 1970 
4 Cumhuriyet gazetesi, 26 Nisan 1970 
5 Cumhuriyet gazetesi, 10 Nisan 1971 
6 Cumhuriyet gazetesi, 14 Kasım 1970 



 
Kadını kafes arkasında tutan toplumlar geri kalmaya mahkumdurlar. Nitekim Atatürk’ün Türk kadınına 
istiklalini kazandırıp, ona erkekle eşit haklar tanımasından sonra Türk kadını, memleket kalkınmasında 
erkekle omuz omuza büyük hizmetler ifa etmiştir. İşte bu gerçekleri gözönünde tutan Cemiyetimiz, 
memleketimizin yoksul, kabiliyetli kız çocuklarının da parasız yatılı olarak eğitim ve öğretimine el 
uzatmış bulunmaktadır.  
 
Sözlerime son verirken, bir hususu önemle belirtmek isterim:  
Darüşşafaka kendisine yapılan teberrulara dokunmadan, onları değerlendirmek suretiyle, memleket 
hizmetindeki faaliyetlerinin yanında, iltimas, suistimal ve idare-i maslahata müsamaha göstermeyen 
tutumuyla milletimizin itimat ve sevgisini kazanmış, dolayısıyla hakikaten yardıma layık bir müessese 
olduğunu ispat etmiştir.” 
 
Darüşşafaka’ya ilk kız öğrenciler 1971 yılında alınmış ve karma eğitim başlamıştır. Darüşşafaka’ya yatılı 
kız öğrenci alınması 28 Kasım 1871 tarihli 15 maddelik Darüşşafaka Yönetmeliği’nin (Darüşşafaka’nın 
İdaresine Dair Nizamname) 3. (Erkek ve kız öğrenci alınacağı belirtilmektedir), 9. Ayrılacak kız 
öğrencilerle ilgili yapılacakları düzenlemektedir), 10. (Müdire de istihdam edileceğini belirtmektedir.) 
11. (Kız öğrencilere uygulanacak müfredat yazılıdır) maddeleri Okula kız öğrenci alınmasıyla ilgilidir.7 
 
Cemiyeti Tedrisiye Salnamesi’nde Darüşşafaka için inşa edilecek binanın erkek ve kız Müslüman 
yetimlerin “talim ve terbiyesine mahsus” olacağı bilgisi yer almaktadır.8 
 
Bu konuda daha ayrıntılı bilgi, 28 Kasım 1871 tarihli Yönetmelikle ilgili bölümde verilecektir. 
 

 
7 Yunus Kılıç, H. 1332 (M. 1913) Tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi 
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli, 2016, s.59-61 
8 Yunus Kılıç, age., s.40. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[15-16 Kasım 2012] [Kasım 2022-6] 
Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 

Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 
besirozmen@gmail.com 

 

 
 
15-16 Kasım 2012 tarihlerinde Darüşşafaka’nın kuruluşunun 150. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 
“Uluslararası Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği Konferansı” düzenlendi.1  
“Avrupa'dan eğitim uzmanları ülkelerinden iyi uygulamaları Darüşşafaka'da paylaştı” adlı haberde 
Konferans’ta yapılan sunumlara da ulaşılabilir.2 
 
“Uluslararası Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği Konferansı Sonuç Raporu”, konferansın kapsamlı 
bir özetini de vermektedir3: https://bit.ly/3Ucm36j  
 
Son olarak kişisel bir anımı da paylaşmak istiyorum. Konferansta tanıştığım Finli Markku Pyysiainen, 
okulunuzdan en son öğretmen ne zaman ayrıldı sorusunu, epeyce düşündükten sonra, “On yıl önce. 
Ayrılma kararının karşılıklı olarak verilmesi üç yıl sürdü” diyerek yanıtlamıştı.  

 
1 https://bit.ly/3UgUBUX erişim tarihi 25.10.2022 
2 https://bit.ly/3WhN6ij  erişim tarihi 25.10.2022  
3 https://bit.ly/3DQ59ou 



[18 Kasım 1906] [Kasım 2022-7] 
Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 

Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 
besirozmen@gmail.com 

Türk edebiyatının önde gelen hikâyecilerinden Sait Faik Abasıyanık, 18 Kasım 1906 tarihinde 
Adapazarı’nda doğar. 

Sait Faik’in eserlerinin telif hakları, Abasıyanık ailesinin Burgazada’da yaşadığı köşk dahil, varlıklarının 
önemli bir kısmı, Makbule Abasıyanık’ın 1954 yılında düzenlediği vasiyetname uyarınca, Makbule 
Abasıyanık’ın vefatıyla, 1964 yılında Darüşşafaka Cemiyeti’ne geçer. 1964 yılından bu yana, Sait Faik’in, 
kitaplarını alan herkes hem iyi edebiyatın hem de Darüşşafaka’da öğrenim gören öğrencileri 
desteklemenin mutluluğunu yaşar. Sait Faik’in kitapları bugün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
tarafından basılmaktadır. 

Tanınmış hikâyeci Sait Faik Abasıyanık 11 Mayıs 1954 tarihinde vefat eder. Annesi Makbule Abasıyanık, 
oğlunun isteğine uyarak, yaklaşık altı ay sonra 8 Kasım 1954 tarihinde düzenlediği vasiyetname ile oğlu 
“Hikâye muharriri Sait Faik”in dileğini yerine getirir1. 

Sait Faik ölümünden bir yıl önce 1953’te Darüşşafakalı öğrencilerin davetiyle okulda düzenlenen bir 
“matine”ye gelir. Sait Faik’in bu tür matinelere pek gitmediği söylenir. Darüşşafakalı öğrenciler, Sait 
Faik’in hatırını kıramayacağını düşündükleri bir kişiden, dönemin tanınmış tiyatro sanatçısı Heyecan 
Başaran’dan2 aracı olmasını rica ederler. Bu tarihlerde Heyecan Başaran’ın iki kardeşi Yavuz (DŞ’59) ve 
Alper Başaran (DŞ’60) Darüşşafaka’nın ilk sınıflarında okumaktadırlar. 

Sait Faik bu ziyaretten sonra Darüşşafakalı öğrencilere, Darüşşafaka’ya büyük yakınlık, saygı duyar ve 
ölümünden sonra tüm malvarlığının Darüşşafakaya verilmesini ister. Rahmetli Yaşar Kemal, kendisiyle 
yaptığımız sohbetlerde arkadaşı Sait Faik’in bu görüşünü kuvvetle desteklediğini, mutlulukla anlatırdı. 
Annesi Makbule Abasıyanık 8 Kasım 1954 tarihinde düzenlediği vasiyetname ile Sait Faik’in 
Darüşşafaka ile ilgili dileğine uyar. 

Vasiyetnamenin 1. maddesi, bugün Sait Faik Abasıyanık Müzesi3 olarak hizmet veren Burgazada’daki 
ev ile ilgilidir: “Ancak bu ev(in), sevgili müteveffa oğlum Mehmet Sait Abasıyanık’ın (Hikâye 
muharriri Sait Faik Abasıyanık) hayatının büyük bir kısmını geçirdiği ve en tanınmış eserlerini verdiği 
göz önünde tutarak, bütün eşyasının da olduğu gibi muhafaza ve tanzim edilmek suretiyle SAİT FAİK 

1 Makbule Abasıyanık Vasiyetnamesi, Darüşşafaka Cemiyeti Arşivi. 
2 Heyecan Başaran https://tr.wikipedia.org/wiki/Heyecan_Ba%C5%9Faran erişim tarihi 24.10.2022 
3 https://saitfaikmuzesi.org/ erişim tarihi 24.10.2022  



ABASIYANIK MÜZESİ olarak herkese açık bulundurulmasını ve evin kapısına SAİT FAİK ABASIYANIK 
MÜZESİ levhasının konmasını ve (herkese açıktır) ibaresinin yazılmasını…”4 
 
Vasiyetnamenin son maddesi de Sait Faik Hikâye Armağanı ile ilgilidir. 2022 yılında 68’incisi verilen 
Armağan, ülkemizin uzun soluklu edebiyat armağanları arasında yer almaktadır. Armağan, 1955'ten 
1964 yılına kadar Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık tarafından verildi. Makbule Hanım'ın 1963'te 
vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti bir yönetmelik düzenleyerek, 1964 yılından itibaren her yıl bu 
armağanı vermeyi sürdürdü.5 
 
Darüşşafaka ve “Tüneldeki Çocuk” 
 
Sait Faik, “Tüneldeki Çocuk” öyküsünde şöyle yazar: 
 
“Nahiyede kolej tahsili yapmış, Fransızca, İngilizce lisanlarını dili gibi bilen bir Türk hanımına bu 
uzayan, ışıksız gecelerden bahsettiğim zaman: 
— Şu insanlara karanlık çok bile! dedi. 
Posbıyıklı Rum balıkçılar, çıplak bacaklı sıska çocuklar, gırtlakları bir karış dışarıya fırlamış Kürt 
hamallar, doksanlık Rum kadınları, ben, sen, posta müvezii, o bakkal çırağı… Hepimiz şu 
insanlardandık. 
Ben hanımın yanında, öteki biraz uzakta, beriki manavın köşesinde, güzel ve meyus bakkal çırağı 
yokuşun ortasındaydı. 
… 
O gün İstanbul’a indim. Şuracığa Tünel’deki çocuk müşahademi —o hanım için değil, ben ondan 
ümidimi kesmiştim— yine Tünel’deki çocuk için yazacağım: 
… 
Tünelleri insanlar için yaptık. Yokuşlardan lahzada insinler, yokuşları an-i vahitte çıksınlar diye. 
Tünel’in kayışı, Tünel’e ilk defa bindiği zaman sevinen ve bu sevinci bile belli etmek istemeyen bir 
çocuk için yapılabilecek bir şey. 
Eğer bugün biz tünel kayışı yapamıyorsak, bunun en büyük sebebi Tünel’e ilk binen ve sevinen 
çocuğu sevmememizdendir, demeyeceğim. O zaman hem kendimi methetmiş olurum, hem de tünel 
kayışı yapabilecek bir iktidarda olduğum zehabı hasıl olur, müracaatlar vaki olur! Diyeceğim yalnız 
şu: 
‘Şu insanlara hiçbir şey çok değil.’”6 
 
Darüşşafaka, kurulduğundan beri, Tüneldeki çocuğun, en iyi eğitime layık olduğuna, hak ettiğine 
inanıyor. Tüneldeki çocuk da kendisine bu fırsat verildiği zaman, diğer çocuklar gibi başarılı olacağını, 
olduğunu ortaya koyuyor, ilk günden beri. 
 
SAİT FAİK VE EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ 
 
Notos’un 2010 Şubat, Mart sayısında yayınladığı “Yüzyılın 40 Öykücüsü” adlı “Büyük Soruşturması”nda 
205 seçicinin önerdiği 167 öykücü arasından seçilen 40 öykücünün adları sıralanıyor; ‘’Sait Faik 
soruşturmaya yanıt verenlerin yüzde 91’inin oyunu alırken, Sabahattin Ali yüzde 55’inin oyunu almış.’’ 
Küçük bir inceleme yaptım. Bu listedeki 40 yazarın 20’si 1955 yılından beri düzenlenen Sait Faik 
Abasıyanık Hikâye Armağanı’nı kazanmış kişilerden oluşuyor. 
Darüşşafaka Lisesi de 2006 yılından başlayarak Liselerarası “Hişt Hişt Genç Sait Faik” öykü yarışması 
düzenliyor. 

 
4 Makbule Abasıyanık Vasiyetnamesi 
5 Sait Faik Hikâye Armağanı https://bit.ly/3WlWrFS  erişim tarihi 24.10.2022 
6 Sait Faik Abasıyanık, Tüneldeki Çocuk, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2016, s.1-5. 



Sait Faik’in, ölümünden önceki yıl ‘’Öldükten bir on yıl sonra okunur muyum acaba?’’ diye sorduğu 
söylenir. 
Sait Faik Abasıyanık’a, vefatından yaklaşık 70 yıl sonra ‘’Ölümünüzden 100 yıl sonra da okunacaksınız’’ 
diyebiliriz. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[22 Kasım 1972] [Kasım 2022-8] 
Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 

Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 
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Sedat Nuri İleri1 ve Elif Naci’nin2 Aziz Anısına… 
 
Karikatür ustası Sedat Nuri İleri’nin eserlerinden oluşan sergi 22 Kasım 1972 tarihinde Darüşşafaka 
Çemberlitaş Sanat Galerisi’nde açıldı. 
 
2022 yılı Ekim ayında 2003-2019 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Talha Çamaş (DŞ’69) ağabeyim ile 1960-1970 yıllarında, Fettah Aytaç’ın (DŞ’28) Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Nazıma Antel’in Darüşşafaka Lisesi Müdürü olduğu dönemde yapılan 
faaliyetleri konuşurken, kendisi bu dönem için “Darüşşafaka’nın Rönesansı” ifadesini kullandı. Ben de 
kendisinden bu terimi kullanmak için izin istedim ve aldım. 
 
“Darüşşafaka’nın Rönesansı” kendini 1971 yılında Darüşşafaka’da karma eğitimin başlaması, Okulun 
hoparlörlerinden yükselen klasik Batı müziği, içerikleri zengin kulüpleri, örneğin Sinema ve Müzik 
Kulüpleri, 1969 yılında açılan Darüşşafaka Çemberlitaş Sanat Galerisi, Darüşşafaka Sanat Ödülleri, 
Klasik Batı Müziği konserleri, Darüşşafaka Lisesi Konser Salonu’nun 1973 yılında gerçekleşen 1. İstanbul 
Festivali’nde 15 civarında konser, resitale ev sahipliği yapmasıyla göstermiştir. 
 
Sedat Nuri İleri Sergisi ve Darüşşafaka Çemberlitaş Sanat Galerisi ile bilgileri Mehmet Altun’un yayına 
hazırladığı “57 Yıllık Bir Eğitim Geleneği, Darüşşafaka Tarihine Bir Yolculuk” adlı kitaptan aktaralım: 
 
“Sedat Nuri İleri’nin eserleri Çemberlitaş’ta Darüşşafaka Cemiyeti 1972 yılı sonlarında kültür 
hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Çemberlitaş 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 Grembloux Yüksek Ziraat 
Okulu’nu tamamladıktan sonra aynı ülkede Labarde adlı mizah dergisinde 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 hayata 
gözlerini yumdu. 22 Kasım 1972 günü Çemberlitaş Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi açılışına 

 
1 https://www.karikaturculerdernegi.com/onculerimiz/sedat-nuri-ileri/  erişim tarihi 26.10.2022 
  
2 https://www.istanbulsanatevi.com/turk-ressamlar/elif-naci-hayati-ve-eserleri/  erişim tarihi 
26.10.2022 
 



Çemberlitaş Sanat Galerisi Jüri Başkanı Prof. Asım Mutlu, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Fettah Aytaç, 
Nazıma Antel ve Sedat Nuri’nin kızı Nüveyre İleri de katıldı. Darüşşafaka, bu sergiyle 
uluslararası tanınırlığa sahip bir Türk karikatüristin eserlerini İstanbullularla buluştururken, aynı 
zamanda değerli bir aydının hatırasını da anmış oldu.”3 
 
“Sitenin bu yönünün en öne çıkan unsuru, 1969 yılı başlarında site içinde açılan daimi sanat galerisiydi. 
Galeri, 31 Ocak günü kapılarını İstanbullulara açtı. İlk sergi, Darüşşafakalı öğrencilerin kendi 
eserlerinden oluşuyordu. (Darüşşafakalıların, ilk serginin açılışıyla ilgili anılarını, sergide yer alan 
resimlerle ilgili belge ve bilgileri paylaşmaları, bildiklerimizi zenginleştirecek ve renklendirecektir. 
BÖ) 
 
Darüşşafaka Sanat Galerisi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Elif Naci, 21 Mart 1969 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde, galerinin önemini ve işlevini kamuoyuna şu sözlerle aktarıyordu: 
 
‘Okurlarımla meslektaşlarıma müjdelemek isterim ki, senelerden beri ilim hayatımızda büyük 
hizmetler yapmış olan Darüşşafaka Cemiyeti, Çemberlitaş’taki Osmanbey Sitesi’nde son derece 
güzel bir sanat galerisi vücuda getirmiştir. Değerli dostlarımla birlikte bizi de vazifeli kıldıkları bu sanat 
yuvasında, hazırlanan programa göre henüz ciddi bir faaliyete başlanmamış olmasına rağmen 
şimdiden gördüğü rağbete bakılınca bunun ne kadar önemli, ne kadar yerinde ve isabetli bir teşebbüs 
olduğu derhal anlaşılmaktadır. Darüşşafaka Sanat Galerisi yönetmeliğine göre 
galeriden faydalanmak isteyen sanatkârlar burada eserlerini ücretsiz olarak sergileyebileceklerdir. 
Kendilerinden herhangi bir para alınmayacağı gibi, ziyaretçiler de sergileri bedava gezebileceklerdir. 
Görülüyor ki, bu sanat müessesesi herhangi bir menfaat, bir kâr düşünülerek vücuda getirilmiş değildir. 
Burası sadece sanatkârların ve sanatseverlerin emrine tahsis edilmiş bulunmaktadır.’”4 
 
 
 

 
3 57 Yıllık Bir Eğitim Geleneği, Darüşşafaka Tarihine Bir Yolculuk, Yayına Hazırlayan: Mehmet Altun 
Darüşşafaka Cemiyeti Yayını, Birinci Basım Mart 2020, s.181. 
4 age.s.164-165. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[28 Kasım 1921] [Kasım-9] 
Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 

Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 
besirozmen@gmail.com 

 
Zübeyde Hanım ve Ankara Hükûmeti Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Anadolu Kuvayımilliye 
Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın1 Aziz Anısına…  

 
“Yoksulları koruyan ve yetiştiren bu müesseseye benim sevgim ve saygım büyüktür.”  

                                                                                         Zübeyde Hanım2 
 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 28 Kasım 1921 
tarihinde Darüşşafaka’ya gelerek bağışta bulunmuştur. Bu değerli bağışla ilgili ayrıntılı bilgi 
Darüşşafaka Cemiyeti web sitesinde bulunmaktadır. 3 
 
“Zübeyde Hanım’dan Darüşşafaka’ya kalan miras” başlıklı haberin içinde, bağış ile ilgili düzenlenen 
İlmühaberin, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özkat tarafından yapılan transkripsiyonu 
(https://bit.ly/3f25zyJ ) ve günümüz Türkçesine aktarılmış hali (https://bit.ly/3sxY9Gi ) de mevcuttur.  
 
Zübeyde Hanım’ın değerli bağışı ile ilgili olarak öğretmen, gazeteci, yazar, tarihçi Enver Behnan 
Şapolyo4, 8 Haziran 1971 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde şu önemli bilgileri veriyor: 
 
‘’Yalnız Zübeyde hanımın hayırseverliği konusunda bir bilgimi açıklamakta fayda görürüm.  
Zübeyde Hanım özel işlerini her zaman Konsolos Cemal Bey’e yaptırırdı. Atatürk öldükten sonra 
hazırlamakta olduğum bir esere, yeni bilgiler katmak üzere, Konsolos Selanikli Cemal Bey’den 
Atatürk’e ait bilgiler istedim. O zaman bana şu bilgiyi vermişti:  
‘Bir gün, Atatürk’ün annesiyle bir arabaya binerek Çarşamba semtinde bulunan Darüşşafaka binasına 
gittik. O zaman Müdürü Peyami Sefa’nın ağabeyi Kamil Bey’di [Bu tarihte Darüşşafaka’nın Müdürü, 
1920-1939 tarihleri arasında bu görevde bulunan Ali Kami Bey’dir5 (Akyüz) (DŞ’1891). Ali Kami Bey, 
Peyami Safa’nın babası Darüşşafakalı İsmail Safa’nın (DŞ’1886)6 kardeşidir -BÖ-. Ben ve Zübeyde Hanım 
bu zatla uzun uzadıya konuştuk. Zübeyde Hanım dedi ki: ‘Yoksulları koruyan ve yetiştiren bu 

 
1 Zübeyde Hanım, Bağış İlmühaberinde “Ankara Hükûmeti Büyük Millet Meclisi Reisi ve Anadolu Kuvâ-yı Milliye 
Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin valideleri Zübeyde” olarak anılmaktadır. bkz. Bağış 
İlmühaberi https://bit.ly/3f25zyJ erişim tarihi 26.10.2022 
2 Cumhuriyet gazetesi, 08.06.1971 
3 Zübeyde Hanım’dan Darüşşafaka’ya kalan miras https://bit.ly/3NmDdf4 erişim tarihi 26.10.2022  
4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Behnan_%C5%9Eapolyo  erişim tarihi 26.10.2022  
5 Ali Kami Bey: Darüşşafaka gazetesi, Darüşşafaka Cemiyeti yayını, Aralık 2019 Sayı5 s.16.    
https://bit.ly/3zjg4nX  erişim tarihi 26.10.2022 
6 Safa ve Kocatürk’ün Darüşşafaka Şiirleri https://bit.ly/3sISAFj  erişim tarihi 26.10.2022  



müesseseye benim sevgim ve saygım büyüktür. Biriktirmiş olduğum bir miktar parayı Darüşşafaka’ya 
hibe ediyorum.’  
Bu konuşmadan sonra senetler yapılıp imzalandı. Ve Zübeyde Hanım’ın, bu yüksek ruhlu kadının parası 
Darüşşafaka’ya hibe edildi.”7 
 
Enver Behnan Şapolyo’nun bilgisine başvurduğu “Konsolos Selanikli Cemal Bey”, Darüşşafaka Cemiyeti 
Müzesi’nde bulunan İlmühaberde şahitler arasında şu şekilde sayılıyor: “Hâriciye Nezâreti (Dışişleri 
Bakanlığı) Selanik Başkonsolosluğu Memurlarından Cemal”8 
 
İpek Çalışlar, “Mustafa Kemal Atatürk, Mücadelesi ve Özel Hayatı” adlı kitabında “Zübeyde Hanım’dan 
Darüşşafaka’ya Şükran Bağışı” ifadesini kullanıyor: 
 
“Zübeyde Hanım oğlunun zaferini, gazi ve mareşal unvanına layık görülmesini telgrafla kutladı: 
 
‘Size mareşallik yüce rütbesi ile gazilik şeref unvanının verildiğini müjdelediler. Milletin hakkınızdaki 
bu sevgi ve itimadı, benim kadar kimseyi duygulandıramaz. Kız kardeşinle beraber alnından öperek ve 
bağrımıza basarak seni tebrik ederiz.’  
 
Mustafa Kemal de ‘Benim için dünyevi mükafatların en yücesi olan tebrikatınızla mesut oldum. İlk 
fırsatta sizleri buraya getirmeye çalışacağım.’ derken annesinden beklemesini ve duasını eksik 
etmemesini istedi. 
 
Zübeyde Hanım, oğlunun ve memleketin sevincini yetimlerle paylaşmak için hayırda bulunmaya karar 
verdi. Darüşşafaka Cemiyeti’ne 28 Ekim 1921 tarihinde, yirmi bin kuruş bağış yaptı.”9 
 
Bağış yapıldığında, 18 Eylül 2021 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Sakarya  
Melhame-i Kübrası (çok büyük ve kanlı savaş) olarak adlandırılan Sakarya Meydan Muharebesi 
kazanılmıştır ve Darüşşafaka’nın bulunduğu İstanbul işgal altındadır. Mustafa Kemal’e Gazilik Unvanı 
ve Mareşallik Rütbesi TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihi itibarıyla 153 numaralı kanunla 
verilmiştir.10 
 
  

 
7 Cumhuriyet gazetesi, 08.06.1971  
8 Bağış İlmühaberi Günümüz Türkçesi https://bit.ly/3sxY9Gi  erişim tarihi 26.10.2022 
9 İpek Çalışlar, Mustafa Kemal Atatürk, Mücadelesi ve Özel Hayatı, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, Eylül 2018, 
s.282. 
10 Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşallik Rütbesinin Verilmesi  https://bit.ly/3SyMOAl  erişim tarihi 26.10.2022  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [28 Kasım 1871] [Kasım 2022-10) 

Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 
Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 

besirozmen@gmail.com 
 
 
30 Mart 1863 yılında kurulan Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye (Darüşşafaka Cemiyeti) ve 25 Haziran 
1873 tarihinde açılan Darüşşafaka ile ilgili iki Nizamname (Tüzük) 28 Kasım 1871 (Rumi 16 Teşrinisani 
sene 1287) tarihlidir:  
 
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin Vezaifini Müşir Nizamname (Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin 
Görevlerini Gösteren Tüzük – Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü) ve Darüşşafaka’nın İdaresine Dair 
Nizamnamedir (Darüşşafaka’nın Yönetilmesine Dair Tüzük - Darüşşafaka Tüzüğü)1 
Her iki tüzük de Darüşşafaka’nın temel amaç ve yönetim ilkelerinin ortaya konması açısından çok 
önemli belgelerdir. 
Her iki Tüzük kısaca aşağıdaki temel maddeleri içermektedir: 
 
Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü (22 Maddeden Oluşmaktadır) 
-Eğitim karşılıksızdır, 
-Cemiyet Başkanı Sadrazamdır, 
-Genel Kurulun seçimi ve Başkanın onayı ile Reis Vekili seçilir, 
-Genel Kurul yılda bir kere toplanarak eğitim, öğrenim ve genel durumu değerlendirir, 
-Cemiyet, Genel Kurul tarafından doğrudan seçilen 10 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve Tedris Meclisi 
(şimdiki Eğitim Komisyonu) tarafından yönetilir. 
-Tedris Meclisine seçilecek üyelerin Cemiyetin Okullarında eğitim verebilecek nitelikleri taşımaları 
gereklidir, 
-Yönetim Kurulu üyeleri bir yıllığına seçilirler, ertesi yıl yeniden seçilme hakları vardır, 
-Yönetim Kurulu’nda Şehremenetini (Büyük Şehir Belediyesi) temsilen bir üye bulunur, 
-Tedris Meclisi üyeleri, etmedikleri sürece, değiştirilemezler, 
-Kurullar kendi başkanlarını seçerler, 
-Reis Vekili gerekli gördükçe her iki Kurula da başkanlık edebilir, 
-Her iki Kurul da haftada bir kere toplanır, 
-Darüşşafaka, Müslüman, yetim erkek ve kızlara özgü olup, Tüzük uyarınca yönetilecek ve Okulun 
varlıkları arttıkça gerekli olan yerlerde okullar açılacaktır.  
Bu Tüzük, 1871 yılında, erkek ve kız öğrencilere karşılıksız eğitim vermesi, Tedris Meclisi’nin de 
doğrudan Genel Kurul tarafından seçilmesi, istifa etmedikçe görevde kalmaları, üyelerin Okulda eğitim 

 
1 Yunus Kılıç, H. 1332 (M. 1913) Tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi 
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli, 2016, s.55-61. 



verebilecek niteliklere sahip olmaları koşulu, iki Kurulun da haftada bir toplanmaları, yeni okullar açma 
gibi maddeleri dikkate alındığında, daha yakından incelemeye değerdir. 
 
Darüşşafaka Tüzüğü (15 Maddeden Oluşmaktadır) 
-Darüşşafaka yetim, yoksul Müslüman çocukların eğitim, öğrenimlerine mahsustur, 
-Darüşşafaka, Darüşşafaka Cemiyeti’nin varlıklarıyla yönetilir, 
-Her yıl temmuz ayında alınan gerek kız gerek erkek öğrenciler on yaşını aşmamış olacaklardır,  
-Öğrencilerin ihtiyaçları karşılıksız olarak sağlanacaktır, 
-Öğrencilerin gece Okul dışında kalmalarına izin verilmez. Görmek isteyen akraba ve yakınları, 
öğrencileri, Okul’da kendilerine gösterilen yerde ziyaret edebilirler, 
-Okula kabul olunacak öğrencilerin yetim ve kimsesiz, ebeveynlerinin fakir ve muhtaç olduğu, mahalle 
imam ve muhtarı ile, mahallenin en muteberlerinden en az iki kişi tarafından tevsik eden yazı, yetimin 
akrabalarından biri tarafından, zamanında Darüşşafaka’ya teslim edilecek, yetim sağlıklı olması şartıyla 
Okula kabul olunacaktır, 
-Öğrenciler sekiz yıl eğitim görerek diploma alacaklardır, 
-Diploma alarak mezun olanlar, askerî okullar ve devlet dairelerine kabul olunacak şekilde eğitim 
görecekler, diploma alamayanlar, Tersane-i Amire, Tophane ve Nizamiye Sanayi Taburlarına 
verileceklerdir, 
-Diploma alarak mezun olan kız öğrencilerden, akraba ve yakınlarının yanına gitmek istemeyenler, 
kimsesi olmayanlardan, evlilik için isteklisi olanlar varsa, istekliler Cemiyet tarafından araştırılacak ve 
uygun bulunması durumunda, nikâhları kıyılacaktır. Aralarında, saygın kişilerin evlerinde, çocuk 
terbiyesinde (bakımında) çalışmak isteyenler, Cemiyet tarafından uygun evlere yerleştirileceklerdir, 
-Darüşşafaka’nın bir müdürü ve kız öğrenciler için, her durumda müdüre başvurmak üzere, bir 
müdiresi olacaktır, 
-Okulun yazı ve hesap işleri için bir yazıcı ve yardımcısı istihdam edilecektir, 
-Okulda vekilharç, başhademe, kapıcı ile yeterli sayıda hademe, aşçı, çamaşırcı ve bahçıvan istihdam 
edilecektir, 
-Müdür, yazıcı vb. idari hizmetlerde bulunanların görevleri, Cemiyetin idaresi tarafından 
belirlenecektir, 
-Erken öğrencilere okutulacak dersler: Türkçe okuyup yazma, İlm-i akaid, sarf ve nahv-i Arabî, mantık, 
maani, tarih-i umumi, tarih-i Osmanî, coğrafya, ilm-i hesab, hendese, cebir, hendese-i resmiye ve ilm-
i menazır, müsellesat-ı müsteviye, topografya, hikmet-i tabiiye, kimya, tarih-i tabii, makine, ilm-i 
heyet-i kavanin-i devlet-i aliyye, ilm-i servet, defter tutma usûlü (bir nebze). 
-Kız öğrencilere okutulacak dersler: Türkçe okuyup yazma, ilm-i akaid, sarf ve nahv-i Arabî, tarih-i 
umumi ve Osmanî, coğrafya, ilm-i hesab, hikmet-i tabiiye, tarih-i tabii, defter tutma, dikiş ve her nevi 
el işleri, nakış, idare-i beytiye, musiki 
 
Darüşşafaka’nın Tüzüğü, hazırlandığı dönem dikkate alındığında, kız öğrencilerin yatılı olarak kabulü, 
bir müdire istihdamı, kız öğrencilere uygulanacak müfredatta yer alacak dersler vb. konularda önemli 
yenilikler getirmektedir. 
Darüşşafaka kurulurken önemli ölçüde örnek alındığı belirtilen Prytanée Imperial Militaire de la 
Fléche2 adlı Okulun kuruluşu 17. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Okul, 1604 yılında kurulmuştur. Bu 
okula ilk kız öğrenciler 19823 yılında kabul edilmiştir. Darüşşafaka ise karma eğitime 1971 yılında 
geçmiştir. 1871 tarihli Tüzüğün kız öğrenci alınmasını öngören maddesi 100 yıl gecikme ile 
uygulanmıştır ancak Kurucuların niyeti ve aradan geçen 100 yıl içinde bu yönde atılmaya çalışılan 
adımlar önemlidir.  
 
 

 
2 Yunus Kılıç, a.g.e, s.40. 
3 https://www.lajauneetlarouge.com/wp-content/uploads/2012/09/600-page-019-020.pdf   



 [30 Kasım 1882] [Kasım 2022-11] 
Hazırlayan: Beşir Özmen (DŞ’66-74) 

Eleştiri, görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. 
besirozmen@gmail.com 

Yusuf Ziya Paşa’nın Aziz Anısına… 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darüşşafaka Cemiyeti) kurulmasını düşünen ve Cemiyetin 
kurucularından Yusuf Ziya Paşa, 30 Kasım 1882 tarihinde Trabzon’da vefat etti.  

Darüşşafaka Cemiyeti Girişindeki Mermer Levha 
[Fotoğraf Beşir Özmen 21.06.2018] 

Yukarıdaki mermer levha bugün Darüşşafaka Cemiyeti’nin girişinde, konukları karşılar. Fatih’te eğitim 
gören Darüşşafakalılar bu Levhayı hatırlarlar. 



 
Levhanın tarihiyle ilgili elimizdeki belge 19 Ocak 19301 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 
yukarıdaki ilandır. Bu ilana bakarak Levhanın 1930-31 yıllarında yapıldığını tahmin edebiliriz.  
 
Görüldüğü gibi levhada Yusuf Ziya Paşa’nın adı diğer Kurucuların üstünde yer almaktadır. Bu yaklaşım 
Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye Salnamesi’nde de görülür; “…Yusuf Bey’in delalet ve teşvikât-ı 
hamiyetkâranesiyle “Cemiyet-i Tedrisiye” namıyla bir cemiyet-i hayriye tesis edilmiş idi.” […Yusuf 
Bey’in rehberlik ve vatanperver teşvikiyle “Cemiyet-i Tedrisiye” adlı bir hayır cemiyeti kurulmuş idi. BÖ]2 
Diğer bir deyişle Yusuf Ziya Paşa’nın, “Kurucuların Kurucusu” olduğunu söylemek yanlış olmaz.  
 

 
Yusuf Ziya Paşa [Zühtü Müridoğlu]  
Darüşşafaka Eğitim Kurumları [Fotoğraf Beşir Özmen 16.08.2016] 
 
Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu tarafından yapılarak, Darüşşafaka’ya hediye edilen, yukarıdaki Yusuf Ziya 
Paşa büstü, 1947 yılından bu yana Darüşşafaka’da sergilenmektedir. Büstün kaidesinde görünen 
“DARÜŞŞAFAKA’NIN KURULMASINI İLK DÜŞÜNEN” ifadesi, kendisinin öncü rolüne işaret etmektedir.  
 
21 Aralık 1946 tarihli Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan “Darüşşafaka’nın 
kıymetbilirliği” başlıklı haberde büstün bir fotoğrafının altında şu bilgiler yer almaktadır: “Güzel 
Sanatlar Akademisinde heykeltıraş Zühtü Müridoğlu tarafından Darüşşafaka’nın kurucularından eski 
Maliye ve Maarif Nazırı Yusuf Ziya Paşa’nın bir büstü yapılmıştır. Zühtü Müridoğlu bunu Darüşşafaka’ya 
bir cemile olmak üzere yapmıştır. Darüşşafaka büstü tunçtan döktürerek mektebin münasip bir yerine 
koyduracaktır.”3 
 

 
1 Cumhuriyet gazetesi, 19 Ocak 1930  
2 Yunus Kılıç, H. 1332 (M. 1913) Tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi 
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli, 2016, s.36. 
3 Cumhuriyet gazetesi, 21.12.1946 



16 Mart 1947 tarihli Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan “Darüşşafaka Hükümetin 
Yardımı ile Genişletiliyor” başlıklı haberde, 15 Mart 1947 tarihinde yapılan Darüşşafaka Cemiyeti Genel 
Kurulu’na Başbakan Recep Peker, İstanbul Valisi Dr. Lütfi Kırdar ve Orgeneral Nuri Yamut’un katıldığını 
ve büstün açılışını Dr. Lütfi Kırdar’ın yaptığı bilgisi yer alıyor.4 
 
Mehmet İzzet (DŞ’1888) Yusuf Ziya Paşa için yazdığı bir yazıda, ölümüyle ilgili olarak (Muallimler 
Mecmuası, Numara 24, Binbirdirek, 8 Teşrin-i Sani 1340 - 8 Kasım 1924) “1300 senesi Muharreminin 
19’uncu günü (30 Kasım 1882) Trabzon’da vefat eylemekle orada rahmet-i rahmana tevdi kılınmıştır. 
Darüşşafaka’ya aşırı sevgisinden dolayı mektebin bahçesinde münasip bir yerde defnini emel edindiği 
halde buna muvaffak olamamıştır.”5  
 
Yusuf Ziya Paşa’nın toprağa verilmesi ile ilgili bir kaynakta şu bilgiler yer almaktadır:  
“Trabzon’da Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Sultan’ın yaptırdığı Hatûniye Camisi avlusunda, 
Gülbahar Sultan Türbesi’nin karşısına defnedildi. Ziya Paşa’nın ölümünden 83 yıl sonra Darüşşafaka 
İdare Heyeti, emekli Tarih Öğretmeni Ömer Akbulut ve Emekli Albay Şefik Uçaner’i Ziya Paşa’nın 
kabrini bulmak üzere Trabzon’a gönderdi. 27 Eylül 1965 günü Ziya Paşa’nın kabriyle mezar taşları, onun 
vasiyeti yerine getirilmek üzere İstanbul’a getirildi.”6 
 
 

 
Yusuf Ziya Paşa’nın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Kabri 
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Yusuf Ziya Paşa arzu ettiği gibi Darüşşafaka’nın bahçesinde yatmaz ancak kabri İstanbul’dadır ve büstü 
de 1947 yılından beri, her an öğrencilerin seslerini duyabileceği, büyük eseri Darüşşafaka’nın 
koridorlarındadır.  

 
4 Cumhuriyet gazetesi, 16.03.1947 
5 Mehmed İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami, Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk 
Mektebi: Darüşşafaka Nasıl Doğdu, Ne Hizmetler Etti, Nasıl Yaşıyor?, Yay. Haz. Mehmet Kanar, 
İstanbul, Darüşşafakalılar Derneği, 2000, s.202. 
6 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Divan-ı Muhasebat Reisleri (1862-1961), Nagehan Yılmaz, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Mersin, 2013, s.42. 



 
Kendisi, 1881 ve 1882 yıllarında Darüşşafaka’nın ilk iki yıllık mezunlarını görebilmişti. Büstünü her 
gördüğümde, kendisini her andığımızda, tüm Darüşşafakalılara, “Emanet sizlere teslim çocuklar, ona 
gözünüz gibi bakın” dediğini düşünürüm. 1881 yılı birincisi Fahri Efendi, geleceğin Posta Telgraf Genel 
Müdürü Ahmet Fahri Efendi, 1882 yılı birincisi Salih Zeki Efendi de geleceğin bilim tarihçisi, 
matematikçisi, Darüşşafaka öğretmeni, Darülfünun Genel Müdürü (Rektörü), Galatasaray Lisesi 
Müdürü, tanınmış bilim insanı Salih Zeki’dir.  
 
Ahmet Fahri Efendi 1908 yılında kurulan Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti’nin ilk başkanı, Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, Salih Zeki de Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, 
Darüşşafaka Cemiyeti Tedris Meclisi (Eğitim Komisyonu) üyesi olarak hayatları boyunca Darüşşafaka’ya 
hizmet etmiştir.    
 
Yusuf Ziya Paşa’yı, Vasfi Mahir Kocatürk’ün (DŞ’27) henüz Darüşşafaka’nın son sınıfında öğrenciyken 
yazdığı Darüşşafaka şiirinin son dizeleriyle analım: 
 
“İlmim, şerefim her nemi andımsa onundur. 
Nem varsa onun, her ne kazandımsa onundur. 
Bazen diyorum kendime rûhuyla Safâ’nın: 
‘Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binânın’”7 
 

 
7 https://bit.ly/3sISAFj erişim tarihi 30.10.2022  


