
‘’Vasfi Mahir Bey,  
Gümüşhaneli ve 1325 (1909) tevellüdlüdür. 24 Temmuz 1337 tarihinde Darüşşafaka’ya 

girmiş ve 1 Temmuz 1927’de son sınıfı ikmâl ederek (tamamlayarak) çıkmıştır. Edebiyata, 
resme meyli ve kabiliyeti ziyâdedir. Darüşşafaka ailesi kendisinden çok şey beklemekte ve 
menşe-i feyzinin (feyizlerinin kaynağının) şerefini artıracak bedialar yaratmasını temenni 
etmektedir. 

Yazıları muhtelif edebi mecmualarla intişâr etmektedir (yayımlanmaktadır). Gayr-ı 
münteşir (yayımlanmamış) eserlerinden Darüşşafaka’ya ait manzumesini bi’l-intihâb (seçerek) 
tarihçeye dercediyoruz: 

 

 
Vasfi Mahir Bey* 

 
DARÜŞŞAFAKA  

 
Darüşşafaka annesi yüzlerce yetîmin 
Onlarla eder milletin âtîsini temîn. 

 
Hicranla giren koynuna şefkatle gülümser,  
Tahsîle gelen milletin evlâdına ‘’Gel!’’ der. 

 
İnsanlığı telkin ediyor, gün gelecektir 
Mutlak barınan sînesine yükselecektir. 

 
Ma‘bed gibi feyz almada Hakk’ın güneşinden. 
Mihrâbının üstünde yanan ilm ateşinden 

 
Kaç alnı açık nûr alıp etrafına yurdun 
Neşretti.. bütün ilme ve insanlığa meftun 

 
Koynunda yetişmiş nice kıymetli zekâlar: 
Sâlih Zekiler, Mehmed Eminler ve Safâlar… 

 
Darüşşafaka bahçesinin gülleridir hep. 



Darüşşafaka, nûr ocağı, sevgili mektep, 
 

Mağrûr olurum, çünkü yerim oldu benim de…  
Yâ Rab o ne hicrandı ki hiç sönmez içimde: 

 
Bin dert ile hıçkırmada her parçası yurdun, 
Üstündeki her aile bir dert ile solgun. 

 
Ölmüş babalar cephede, öksüzdü çocuklar, 
Her gün vatanın derdini söylerdi ufuklar. 

 
Bin türlü elem kalbini günlerce kanatmış, 
Mektepliliğin zevkini, hicrânını tatmış, 

 
Düşmüş gibi bir ailenin şen kucağından 
Bir nazlı çocuk, ben de, bu şefkat ocağından 

 
Hicranla yanan kalbime son çareyi sordum, 
Mektep! diye mecnun, mütehassir geziyordum. 

 
‘’Darüşşafaka’’ tam o zaman karşıma çıktı, 
Her derdi saran kolları şefkatle açıktı, 

 
Düştüm açılan göğsüne, hicrânı unuttum. 
Yıllarca süren derdimi koynunda uyuttum. 

 
Rûhumda yaşar artık o şefkat ebediyyen. 
Rûhum ki bugün feyz alıyor her köşesinden. 

 
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’’. 

 
29 Kanun-i sani 1927, Vasfi Mahir’’ 

 
* Vasfi Mahir Kocatürk’ün 18 yaşında yazdığı bu şiir Darüşşafaka tarihi ile ilgili, aşağıda 
belirtilen, en az üç kaynakta bazı eksiklik ve hatalarla yayınlanmıştır; 
1. Darüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, Haz. Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye Azasından 
Mehmet İzzet, Mehmed Esad, Osman Nuri ve Ali Kami Beyler, Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye 
Yayını, İstanbul, 1927, s. 148. Bu eser, 2000 yılında, Darüşşafakalılar Derneği tarafından Latin 
harflerine aktarılarak hizmete sunulmuştur; Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, s. 158-
159. 
2. Darüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Okulu, Darüşşafakalılar Cemiyeti (şimdiki Darüşşafakalılar 
Derneği), İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1948, s. 39.  



3. Darüşşafaka Tarihi 1863-1998, Darüşşafaka Cemiyeti için Tarih Vakfı tarafından 
hazırlanmıştır; Dönemin YK Başkanı Çetin Berkmen’in önsözünde ‘’Tarih metni Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Devrim Tarihi Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. 
Zafer Toprak tarafından araştırılıp yazılmıştır. Çalışma, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı Genel Sekreteri Sayın Orhan Silier tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Editörlüğünü 
Yönetim Kurulumuz Başkan yardımcılarından Sayın Alpaslan Onay yapmıştır.’’ bilgisi yer 
almaktadır. İstanbul, Temmuz 1988, Ser Ofset San. ve Tic. Ltdi Şti, s. 92-93 
 
Bu çalışmada yukarıda belirtilen üç kaynaktan da yararlanılmıştır. Levent Tumlu (DŞ’79) 
kardeşimin arşivinde bulunan 1 numaralı kaynağın Arap harfleriyle basılmış orijinal 
nüshasından yararlanılarak metin kontrol edilmiş ve metnin orijinal noktalama işaretleri 
korunmuştur. Bu değerli kitap tahmin edilebileceği gibi Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nde 
mevcuttur. Ancak günün koşulları (Korona) nedeniyle bu nüshaya erişmek mümkün 
olmayınca, Levent Tumlu kardeşim her zaman olduğu gibi Hızır gibi yetişti, kendisine 
müteşekkirim. 

 
Bu naçiz çalışmada da Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özkat Hocamın büyük emeği var. En yoğun 
günlerinde benim heyecanım ve aceleciliğimi hoş görerek bana yol gösterdi ve bilgilendirdi. 
Kendisinden bu şiirin mesnevi tarzında yazıldığını ve vezninin mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 
olduğunu öğrendim.  
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özkat çalışmayı gözden geçirdi ve son şeklini verdi. 
 
Hocam bununla da kalmadı ve Ömür Ceylân tarafından yeniden yayımlanan Vasfi Mahir 
Kocatürk’ün Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, (3. Baskı), İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayını, 
İstanbul, 2018.  adlı anıtsal eserini hatırlattı ve hemen edinmeme vesile oldu. İKÜ Mütevelli 
Heyeti Kurucu Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç’ün, ‘’Hocam Vasfi Mahir 
Kocatürk’’ s. XI, adlı yazısının, hem bir vefa hem de güzel Türkçe yazım ve ifade örneği 
olduğunu düşünüyorum. Bu yazı, Fehamettin Akıngüç’ün 1941 yılında Eskişehir Lisesi’nin 10. 
Sınıfındayken, Okuluna Müdür ve Edebiyat Öğretmeni olarak gelen hocası, Vasfi Mahir 
Kocatürk’ten feyz almayı sürdürdüğünü göstermektedir. 
 
Vasfi Mahir Bey, İsmail Safa’nın Darüşşafaka şiirinde kullandığı bu vezni tercih ederek adeta 
onun takipçisi olmuştur.  
 
Vasfi Mahir Kocatürk, Darüşşafaka’dan ağabeyi İsmail Safa’yı bu şiirde, görebildiğim 
kadarıyla, iki kez anmıştır. Bunların ilki;  

‘’Koynunda yetişmiş nice kıymetli zekâlar: 
Salih Zekiler, Mehmed Eminler ve Safâlar…’’ beytidir. 

               
Yine kendi şiirinin son beytinde, İsmail Safa ağabeyine ve onun, kendisinden 32 yıl önce 
(1895 yılında) yazdığı anıtsal Darüşşafaka şiirine çok zarif ve güçlü bir kardeş selamı ve saygısı 
göndermektedir:            

‘’Bazen diyorum kendime ruhuyla Safâ’nın: 
‘Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binânın’.’’ 

 



İki şair ağabeyimle yollarımız 2009 yılından itibaren birkaç kez oldukça ilginç bir biçimde 
kesişmişti. İlk olarak 2009 yılında, Darüşşafaka Sınavı Tanıtım Toplantısı için gittiğim Sivas’ta 
İsmail Safa’nın mezarının yerini öğrenmiş ve ziyaret etme imkânı bulmuştum. 
 
İkinci kesişmemiz 2013 yılındaydı. Yıllara yayılan bir çabayla İsmail Safa’nın kardeşi, yine bir 
Darüşşafakalı olan ve 1919-39 yılları arasında Darüşşafaka Lisesi’nin müdürlüğünü yapan Ali 
Kami Akyüz ağabeyimizin mezarını aramıştık. 2013 yılında Gürsel Demirok ağabeyim ve Fikret 
Eyüpoğlu kardeşim kabrin, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda olduğunu buldular. Ne tesadüftür 
ki Ali Kami Bey’in kabrini ilk ziyarete giderken yollarına, aynı mezarlıkta yatan Vasfi Mahir 
Kocatürk ağabeylerinin mezarı çıkacaktı. İki Darüşşafakalı kardeş aynı mezarlıkta 
yatmaktadırlar. 

Galiba bir başka mezarlıkta Ahmet Vefa ağabeyimiz kendini ziyaret etmemizi, kısa ömrüne 
sığdırdığı eserlerine eğilmemizi, onu hatırlamamızı beklemektedir. Bu iki şiiri anlamama 
yardımcı olan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özkat Hocamızın Darüşşafakalı Bir “Ara Nesil” Şairi: 
AHMED VEFÂ BEY adlı bir çalışma yapmış olması da bir tesadüf müdür bilmiyorum! 

13 Haziran 2020 Cumartesi, Beşir Özmen 
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