DARULFÜNON TARIHÇES~NE GIRI~~
~lk ~ki Te~ebbüs*
EKMELEDD~N ~HSANO~LU**
Türkiye'de Dkulfiiniin kurma te~ebbüsleri ondokuzuncu asnn ortalar~na do~ru ba~lam~~t~ r. Ondokuzuncu asnn ba~lar~ ndan itibaren Osmanl~larda görülen, bilimde do~udan bat~ya yöneli~~ve bilim ve e~itim anlay~~~nda meydana gelen de~i~meler, Tanzimat döneminde Medrese d~~~nda,
yeni bir 'yüksek e~itim müessesesinin kurulmas~~ yolunda böyle bir te~ebbüsün do~mas~ na vesile olmu~tur.
Bu müesseseye "DârulfünCin" ad~ n~n verilmesinin sebebleri ~imdiye
kadar tam olarak aç~klanamam~~t~ r. "Fenler evi" mânâs~ na gelen
darülfiiniinun o günün ~artlar~ nda medreseden ayr~~ bir müessese oldu~unu çarp~c~~ bir ~ekilde ortaya koymak için bu ad verilmi~~olmal~d~r. Arapça
lügatlerde hâl, çe~it, hile, aldatma, oyalama, zahmet ve süsleme mânâs~na
gelen "Fen" kelimesi ~slam âlimleri taraf~ ndan "ilim" mânâs~ nda da kullan~lm~~t~r. Geç devir Arap edebiyat~ nda "fen" kelimesi bir bilimin ayr~ld~~~~
dal, ço~ulu "filne~n" de~i~ik bilim dallar~~ mânis~nda da kullan~lm~~t~r. Osmanl~ larda fen kelimesi ise cins, tür, hâl, bilim dal~~gibi Arapça ve Farsçadan intikal eden mânâlan ihtiva etti~i gibi, ondokuzuncu as~ rda mü~ahede, deney ve isbata dayal~~bilimlere denilmeye ba~lanm~~t~r. i~te fen kelimesinin ço~ulu olan "Fünfin" kelimesi, o dönemin literatüründe her zaman "uliim ve Rinfin" terkibinde kullan~l~ rken "ulüm" (yani ilimler, daha
çok dini ilimler) kelimesinden ay~rdedilmi~~ve Dân~lliinfin terldbinde yaln~z kullan~lm~~t~ r. Bu da, müessesenin daha çok "fen" kelimesiyle e~~anlaml~~olarak yeni tip Bat~~kaynakl~~bilimlerin e~itiminin yap~laca~~~bir e~itim müessesesi ~eklinde dü~ünüldü~ünü göstermektedir.
Tespitlerimize göre dân~ lfünfin fikri, Tanzimat döneminde ba~layan
halk~n e~itimi meselesi içerisinde ele al~n~p geli~mi~tir. Daha çok her türlü
ilmin okutuldu~u bir müessese olarak dü~ünülmü~tür. ~lk kurulu~unda
* Bu yaz~n~n haz~rlanmas~nda de~erli katk~ lan olan Mustafa Kaçar ve di~er mesai arkada~lanma te~ekkü~ierimi ifade etmek isterim..
**Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsano~lu, IsM~n Tarih Sanat ve Kültür Ara~t~rma Merkezi
Genel Direktörü ve Istanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü Ba~kan~.
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tam bir belirsizlik içinde bulunan Dârulfünün'un bir nizamnamesi dahi
bulunmamaktad~ r. Kurulu~~döneminde devlet ve bilim adamlar~ n~ n
Dân~lfiiminun ne oldu~u hakk~ nda tam bir fikre sahip olduktan söylenemez. Tanzimat öncesinde kurulmu~~olan modem e~itim kurumlar~ ndan
Mühendishaneler, Mekteb-i T~ bb~ ye ve Mekteb-i Harbiyenin kurulu~~hedef ve maksatlar~~ aç~ k olarak belirtilmesine ra~men, Dârulfür~ t~ n kurulurken hedefinin ne oldu~u net ve aç~ k bir ~ekilde görülmemektedir.
Dân~lfünün her ne kadar bat~~ etkisiyle ortaya ç~ km~~~bir fikir ise de,
kurulu~u ve faaliyetleri Osmanl~n~ n o dönemdeki kendine has uskibuyle
geli~mi~~ve bir kaç ba~ar~s~z te~ebbüsden sonra, nihayet ~~ goo y~l~ nda ~stanbul Üniversitesinin temelini olu~turan "Dârulfümin-i ~ahane"nin kurulmas~yla ba~ar~ya ula~m~~t~ r.
Bu yaz~da, Dkulfünün kurma te~ebbüslerini Tanzimat dönemi ile
(1839-1876) s~n~ rland~ rm~~~bulunuyoruz. Dolay~s~ yla Birinci Me~rutiyet
döneminde Galatasaray Sultanisi dahilinde kurulan Dârulfilnim-~~ Sultan,
ayn bir makale konusu oldu~undan bu makalemize dahil edilmemi~tir.
Bu konuda daha önce yap~lan çal~~malar aras~ nda, özellikle Mehmed
Ali Ayni Efendi'nin Ddrulfüniin Tarihi adl~~ eseriyle Osman Nuri Ergin'in
ve Faik Re~it Unat'~ n Türk maarif tarihi ile ilgili eserlerinde ve ondokuzuncu asr~ n kültür tarihini inceleyen Niyaz Berkes'in The Development of
Secularism in Turkey adl~~ eserinde yer alan darulfünün bahislerini zikredebiliriz. Bunlardan ba~ ka Tanzimat devri ricalinin biyografilerini haz~ rlayan
baz~~ yazarlar da k~ smen bu konuya temas et~ nekte, eksik ve sistemli olmayan bilgiler vermektedirler. Dönemin gazetelerinden ve ar~iv belgelerinden
azami ölçüde istifade ile haz~rlanan bu ara~t~ rmam~zda, Dâmlfünün kurma te~ebbüslerine, geli~ mesine, faaliyetlerine ve bu müessesenin kurulmas~ n~n arkas~ ndaki zihniyete ~~~ k tutmaya çal~~aca~~z.
B~R~ NC~~DARULFÜNON KURMA TE~EBBÜSÜ
Tanzimat döneminde ele al~nan kamu e~itimi (terbiye-i amme) ve Avrupa biliminin al~ nmas~~ hususu ile padi~ah~n bizzat ilgilendi~i görülmektedir. Sultan Abdülmecid'in ileride üzerinde duraca~~m~z bir nutkunda, amme e~itiminin devletin temeli hükmüne girmi~~oldu~u ~eklindeki ifadesi 1 ,
devletin o dönemde bu konuyu hangi boyutlarda ele alm ~~~oldu~unu izaha kâfidir.
1

Takvim-i Vekay~, nr. 303, 27 Recep 1262, S. 2, St. 2.
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Sultan ~ kinci Mahmud devrinde ba~layan e~itimde modernle~ me hareketi Abdülmecid devrinde de devam etmi~tir. Genç ya~ ta tahta geçen
Sultan Abdülmecid babas~ n~ n tam bir takipçisi olmu~tur. Ocak 1845 (Muharrem 1261) tarihinde Meclis-i Vâlâ'y~~ ziyaretinde okunan hatt-~~ ~erifinde, Sultan Abdülmecid, memleketin imar~~ için al~ nmas~~ gereken ~slahat
tedbirlerini - vezirlerini sert bir dille ikaz ederek - ortaya koymu~tur. Bu
hatt-~~ ~ erif devletin ekonomik, siyasi ve kültürel tarihi bak~ m~ ndan çok
önemli bir belgedir.
Sultan Abdülmecid öncelikle "sivil ~slahat için, ne yap~ lmas~~ icab ediyorsa bütün vükelân~ n tek bir dü~ ünce etraf~ nda birle~ erek müzakere ve
mütalaa etmelerini" istemektedir. Daha sonra bu meram~ n, arzu edilen seviyeye gelebilmesinin, her hususta cehaletin ortadan kald~ r~lmas~ na ba~l~~
olmas~~ sebebiyle, "ilim ve fenlerin menba~~ ve sanayinin kayna~~~olacak
mekteplerin icad~~ ve in~as~~ ilk i~ lerinden addolundu~undan, memleketin
münasib mahallerine kurulmas~~ gereken mekteplerin tanzim edilmesini ve
halk e~itiminin çaresine bak~lmas~ n~" emretmi~tir 2.
Bu belge bize, memleketin imar~~ ve halk~ n refah~~ için, halk~ n e~itilmesine devlet taraf~ ndan verilen önemi göstermektedir. Padi~ah~ n bu sert tutumu kar~~s~ nda devlet mekanizmas~ , halk e~ itimi konusunda harekete
geçmi~tir.
Meclis-i Vâlâ, e~itim i~ lerini düzenlemek üzere, Mart 1845'te ulemâ,
asker ve bürokrat s~n~ f~ ndan seçilecek kimselerden Meclis-i Muvakkat ad~ nda, geçici bir Maarif Meclisi kurulmas~ n~~ kararla~t~ rm~~t~ r. Geçici Maarif
Meclisinin kurulu~~maksad~ , belirtilen temel prensipler çerçevesinde gerekli e~itim planlamalar~ n~~ yapmakt~ r. Bu prensiplerden birincisi "her ferdin
öncelikle zarüri olan dini farizalar~ n~~ ö~renip kendi i~ lerinde ba~kas~na
muhtaç olmayacak derecede tahsil görmesi" olarak telâkki edilen temel
e~itimdir. Di~eri ise, ferdin, ak~ l ve hikmet'in icab~~ olan, faydal~~ ilim ve
fenleri kazanmas~ , faziletli, terbiyeli ve malumâtl~~ olmas~~ için verilen e~itimdir. Yine bu çerçeve dahilinde Geçici Maarif Meclisi ilk i~~olarak mahalle mekteplerinin yeniden düzenlemesiyle vazifelendirilmi~tir. Görüldü~ü
gibi Geçici Maarif Meclisinin vazifeleri aras~ nda Dârulfünün ad~~ alt~ nda
ayr~~ bir e~itim müessesenin kurulmas~~ fikri bulunmamaktad~ r. Bu Meclis,
13 Mart 1845 (4 Rebiülevvel 1261)den itibaren Bâb-~~ Ali'de kendisine tahTaTakvim-i Vekayi, nr. 280, 12 Muharrem 1261, s. 1, St. 1-2; Ahmed Lütfi Efendi,
9-10.
s.
1328,
Dersaadet
8,
c.
~ih-i Liiifi, Ne~ r. Abdurrahman ~eref,

702

EKMELEDD~N ~HSANOGLU

sis olunan bir odada haftada iki gün toplanarak faaliyetlerine ba~lam~~t~ r 3.
Yakla~~ k onbir ayl~ k çal~~malar~~ neticesinde Meclis-i Vâlâ'ya takdim etti~i,
e~itimin planlanmas~~ hakk~ndaki layihalar~ nda Osmanl~~ literatüründe ilk
defa gördü~ümüz Ddrulfzinün adl~~ bir e~itim kurumunun tesisi fikri de yer
almaktad~ r".
Dârulfünün'dan Osmanl~ larda ilk defa söz edilirken, bununla neyin
kasdedildi~i ve nas~ l bir müessese kurulmak istendi~i 19 ~ubat 1846 (22
Safer 1262) tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatas~ ndaki Dârulfünün'a ait ibareden
tam olarak anla~~ lamamaktad~ r. Ancak öngörülen ilk hedefin, devlet hizmetini daha iyi bir ~ ekilde yürütecek memur yeti~tirmek oldu~u aç~ kça
belirtilmektedir. Bu konuda "as~ l hakiki murad saltanat~ n önemli hizmetlerinde kullan~ lmak üzere e~itilmi~~ maNmatlz memur (bendegân) yeti~tirmek
sureti oldu~undan ilk önce ad~~ geçen meclisin (Meclis-i Maarif-i Umumiye) ve meselâ Bab-~~ Ali ketebesinden ve ba~ kalarmdan tertip edilerek Bab-~~
Ali'de yahut ba~ ka uygun bir mahalde Dârulfiin~:m kurulmas~~ yoluna
gidilmeli..." denilmektedir'. Dârulfünt~ n ad~~ alt~ nda yeni bir e~itim kurumunun te~ kilinden ilk defa bu ~ekilde bahsedilmektedir.
Nisan 1846'da Sultan Abdülmecid Rumeli seyahatine ç~ kt~~~~ s~ rada,
Dârulfünün'un kurulmas~n~~ emretmi~tir. Ayr~ ca, daimi bir Maarif Meclisi'nin kurulmas~~ hususunda çal~~ malar~ n ba~lamas~ n~~ da istemi~tir. Yine
Meclis-i Vâlâ'n~ n, 21 Temmuz 1846 (27 Receb 1262) tarihli mazbatas~ nda
bütün bu maarif çal~~ malar~ n~~ düzenleyecek ve devam~ n~~ kontrol edecek ve
do~acak her türlü meseleyi müzakere edip bir karara ba~layacak Meclis-i
Maarif-i Umiimiye ad~ nda bir Daimi Maarif Meclisi'nin kurulmas~~ ve bu
meclisin te~ kili, vazife ve azalar~ n~ n tesbiti ve tayini kararla~t~r~lm~~t~ r. Bu
mazbataya göre Daimi Maarif Meclisi, daha öne kurulmu~~olan Geçici
Maarif Meclisi'nde haz~ rlan~ p Meclis-i Vâlâ'ya sunulan layihalar~ n uygulamas~ na memur k~ l~ nm~~t~ r. Bu lay~ halarda ele al~ nan meseleler üç ba~l~ kta
incelenebilir. Birincisi s~ byan mekteplerinin ~slah~ , ikincisi rü~tiye mekteplerinin yeni bir nizama sokulmas~~ ve üçüncü olarak da ~stanbul'da bir
Dârulfünt~ n kurulmas~d~ r 6 .
Meclis-i Vülâ-~~ Ahl~ân~-~~ Adliyenin Meclis-i Muvakkat (Geçici Meclis)'in kurulmas~ na dair karar~ nda: ülkenin imar~ , milletin saadet ve refah~ , halk~n cehaletten kurtar~ lmas~~
gibi tedbirleri içine alan ~ slahat program~, Takvim-i Vekayi, nr. 283, 4 Rebiülevvel 1261, s.
1, st. 1.
4

6634.

22 Safer 1262 (19 ~ubat 1846) tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatas~
; irade Dahiliye, nr.

5 irade Dahiliye, nr. 6634.

Takvim-i Vekayi, nr. 303, 27 Receb 1262 (21 Temmuz 1846), s. 2, St. 2; irade Dahiliye, nr. 6634; Kenan Akyüz, Enctimen-i Dâni~~Ankara 1975, s. 42-48.
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Bu mazbatada Dârulfünün kavram~n~ n biraz daha tekamül etti~i
görülmektedir. Zira, Dârulfünün, malumat ve hüsn-i ahlakça mükemmel
olmak isteyen ve bütün ilim ve fenleri okumaya hevesli veya devlet dairelerinde çal~~ mak isteyen herkese, gerekli bilgileri sa~layan bir kurum olarak dü~ ünülmektedir. Bu Dârulfünün'da, bütün fen ve ilimlerin okutulaca~~ , talebelerin gece ve gündüz bannabilecekleri ve çal~~abilecekleri belirtilerek bütün bu masraflar~n Devlet taraf~ ndan kar~~lanmas~~ kararla~t~r~lm~~t~'''.
Daimi Maarif Meclisi öncelikle, kurulmas~~ padi~ah taraf~ndan emrolunan Dârulfünün'a talebe yeti~tirecek mahalle mekteplerinin (s~byan ve
rü~tiye) ~slah~ na, bu mekteplerin küçük ve büyük olarak iki k~sma ayr~ lmas~ na, bu iki çe~ it mektebin kendi içlerinde s~n~flara ayr~ lmas~ na, bu
mektepleri yerinde tefti~~edecek bir müdür ve muavine ihtiyaç oldu~una
karar vermi~tir.
Mekteplerin ~slah~~ için y~ll~ k 5000 kese akçe tahsis olunmu~tur. Bu
paran~n bir k~sm~n~ n da, Dkulfünün binas~~ tamamlan~ nca, buraya tayin
olunacak hoca ve memurlar~n maa~lar~n~ n, al~ nacak talebenin doyurulmas~~
ve giydirilmesi masraflann~ n kar~~lanmas~~ için Dârulfürlim'a tahsisi gerekece~i belirtilmi~tir. Ancak ~ imdilik sadece, Dârulfünün'da okutulacak kitaplar~ n telif ve tercümesi, sat~n al~ nacak kitap, harita ve matematik aletleri
için ~~ 000 kese kadar bir paran~ n hazineden ç~ kart~lmas~~ istenmi~tirs.
Daimi Maarif Meclisi'nin bu mazbatas~~ Meclis-i Umumi'de
görü~ülmü~, Dârulfür~iin ve di~er mektepler için ilk safhada sadece 500
kese verilmesi kararla~t~r~lm~~t~r 9.
Bu ~ekilde kurulmas~~ kararla~t~nlan Dân~lfünt~ n için Bâb-~~ Hümâyün
civar~ nda bulunan eski cephane binas~~ ve biti~i~indeki sultan saray~~ arsalar' yer olarak gösterilmi~~ve bu arsalar üzerinde, geni~, sa~lam, güzel ve
de~erli bir binan~n in~as~~ kararla~t~r~lm~~ t~ r. Ke~if ve ölçümleri yap~ lan bu
yerin, merkezi olmas~na dikkat edilmi~ tir. Yap~lacak binan~ n içerisinde,
~rlaDkulfünön kurulmas~ , ilk defa Meclis-i Muvakkat layihalanna dayanarak haz
nan bu mazbatada zikredilmektedir. Yapt~~~m~z ar~iv belgeleri ve gazete taramalar~nda bu
tarihten önce Dârulfünün'a ait bir i~arete rastlanmam~~ t~ r. Mazbata için bak irade Dahiliye,
nr. 6634.
, irade Dahiliye, nr.
8 14 Zilkade 1262 tarihli Meclis-i Maarif-i Umömiye Layihas~
6634.

9 19 Zilkade 1262 tarihli Sadaret arz tezkeresi ve 24 Zilkade 1262 tarihli irade-i seniyye, irade Dahiliye, nr. 6634.
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okutulacak çe~itli ilim ve fenler için ayr~~ ayr~~ odalar ve dershaneler,
kütüphane, müze ve laboratuvar kurulmas~, k~saca, binan~ n bütün teferrat~yla tamamlanmas~~ planlanm~~t~ r
Daima Maarif Meclisinde al~ nan kararlar muvacehesinde, gerek s~ byan ve rü~ tiye mekteplerinin i~ lerinin yürütülmesi, gerekse Dârulfünün'un
in~a, nizamat ve levaz~ mat~ n~ n haz~ rlanmas~ na nezaret etmek üzere 9 Ocak
1847'de (21 Muharrem 1263) bir Mekatib-i Umümiye Nezâreti kurulmu~tur. Naz~ rl~~~ na da vakanüvis Esad Efendi getirilmi~tir I .
Dârulfünân'un kurulma haz~ rl~ klar~~ devam ederken, Daimi Maarif
Meclisi taraf~ ndan al~ nan bir kararla, Encümen-i Dani~, Dârülmaarif binas~ nda geçici olarak 15 Temmuz 1851'de padi~ah~ n da haz~ r bulundu~u,
Sadrazam Re~id Pa~a'n~ n, Hayrullah Efendi'nin ve Cevdet Efendi (Pa~a)'n~ n nutuklanyla aç~ lm~~t~ r. Dârulfiintin'da okutulacak ders kitaplar~ n~~
haz~ rlamakla vazifelendirilen Encümen-i Dani~'in k~ rk dahili ve ilk aç~ l~~~ nda otuzüç yerli ve yabanc~~ harici üyesi olmas~ na ra~men kendisinden as~ l
beklenen ders kitab~~ haz~ rlama vazifesini yerine getirememi~tir. Zira
1863'te Dârulfününda serbest derslere ba~lan~ ld~~~ nda Encümen-i Dani~'in
burada okutulmak üzere tek bir eser dahi haz~ rlamam~~~oldu~u görülür 12.
Encümen-i Dani~ 'in mimarlar' hiç ~ üphesiz devrin en önde gelen devlet ve bilim adamlar~~ olmu~ tur. Bir taraftan Ali, Fuad ve Re~id Pa~alar di~er taraftan Ahmed Cevdet Pa~a ve Hayrullah Efendi bu müessesenin kurulu~unda etkili rol oynam~~lard~ r.
29 Nisan 1857'de (5 Ramazan 1273) ayr~~ ayr~~ faaliyette bulunan bu
gibi meclis ve nezaretlerin birle~ tirilerek, hepsinin tek merkezden idaresini
sa~lamak maksad~ yla bir Maarif-i Umilmiye Nezâreti kurulmu~tur. Naz~ rl~~~ na da Meclis-i Ali-i Tanzimat azas~ ndan Sami Abdurrahman Pa~a (Sami pa~a) tayin k~ l~ nm~~t~ r '3.

I" Takvim-i Vekayi, nr. 306, ~~ o Zilkade 1262, S. 1, st. 1.
11 Mahmut Cevat, Maant-i Umumiye Neza~eti Ta~ihçe-i Te~kilat ve Icraat:, Dersaadet

1338, s. 34-35.
12 Kenan Akyüz, Enciimen-i &ini~, Ankara 1975, s. 42-48; Ahmed Cevdet Pa~a, Te~zakir, haz~ rlayan Cavid Baysun, cüz. 4.9 ve Tetimme, 2. Bask~, Ankara 1986, s. 53-55.
13 Mahmud Cevat, a.g.e., s. 66.
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Dân~lfi~ni~ n Binas~n~n ~n~aas~~
DârulfünCin binas~n~ n in~as~, 1837'de ~ stanbul Rus elçilik binas~n~~ in~a
için gelen ~ talyan mimar Gaspare Fossati'ye verilmi~tir". 1838-1849 y~llar~~
aras~ nda ~imdi hâlâ Rus ba~ konsoloslu~u olarak kullan~ lan binay~~ yapt~~~~
esnada, Osmanl~~ Devleti taraf~ ndan kendisine bir Dârulfünün binas~~ in~a
etmesi teklif edilmi~~ve Kas~ m 1846'da kendisiyle bunun için bir mukavele
yap~lm~~t~r".
14 Kas~ m 1846 (25 Zilkade 1262) tarihli ba~ka bir kay~ttan in~aat~n
ba~lam~~~oldu~unu görüyoruz 16. G. Fossati taraf~ ndan ba~lan~ lan in~aata
daha sonra Mimar Ahmed Efendi devam etmi~~17 ve Dârulfünt~ n binas~n~n
in~aat~~ daha uzun y~ llar sürmü~tür.
A~ustos 1861 (Safer 1278) tarihinde binan~ n ikinci ve üçüncü katlar~~
tamamlanm~~t~ r '8. ~n~aas~~ devam etmekte olan üç katl~~ ve 125 odal~~ bu
büyük binan~ n Dârulfünün'un ihtiyac~ ndan fazla oldu~unu dü~ünen baz~~
nezaretlerin bu binaya yerle~meyi veyahut bir k~sm~na el koymay~~
dü~ündükleri anla~~ lmaktad~ r. Temmuz 1861'de (Muharrem 1278) Maliye
Nezareti, memurlar~ na bu binada bir muallimhane te~kili için baz~~ odalar
talep ve bu odalar~n tefri~i için 12750 kuru~~tahsisat istemi~~ve bu iste~i
padi~ah taraf~ ndan kabul edilmi~tir 19 .
Binan~ n üç katl~~ olarak in~a edilmi~~olmas~, kurulmas~~ arzu edilin Elârulfüntin'un büyük bir ~ekilde tasavvur edildi~ini göstermektedir. Binan~ n
14 Fossati'ler asl~nda ~sviçre'de ya~ayan ~talyanlardan mimar iki karde~tir. Bunlardan

mimarl~k
büyü~ü ve en tan~nm~~~olan~~ Gaspare Trajano Fossati, 7 Ekini 18o9'da do~mu~~
~ktan sonra 20
ö~renimi görmü~ tür, 1833'te Rusya'ya gitmi~tir. Burada birçok binalar yapt
~tür. SemaMay~ s 1837'de Istanbul'a gelmi~, 1858'de Isviçre'ye gitmi~~ve 1883'te orada ölmü
vi Eyice, "Istanbul'da ilk Telgrafhâne-i Amire'nin projesi (1855)", ~stanbul Üniversitesi Edebiyat FakUltesi Tarih Dergisi, say~~ 34, ~stanbul 1984, s. 63-64.
~n~n in~a'5 irade Meclis-i Vâlâ, 6740; Mimar Fossati ile biraderinin Dârulfünün binas
Fossati'ye 4., biraderine 5.
s~~ ve Ayasofya Camii tamirindeki üstün hizmetlerinden dolay~~
rütbeden birer ni~an verilmi~tir. Takvim-i Vekayi, nr. 623, 8 Cemaziyelevvel 1278, s. 1, st.
2- 1

irade Meclis-i Vâlâ, nr. 6740.
Dârulfünûn binas~~ in~aat~ na io Zilkade 1266 (17 Eylül 185o) tarihinde aslen Macar
olup ihtida eden Mimar Ahmed Efendi 750 kuru~~maa~la tayin k~l~nm~~t~ r; lo Zilkade 1266
tarihli bir müsvedde, Cevdet Maarif, nr. 7190.
18 Dârulfünün binas~n~n duvarlar~n~~ in~a eden Yorgo Kalfa ile ikinci ve üçüncü katlann duvarlar~n~n in~as~yla ilgili yap~lan mukaleveye dair mazbata, 8 Safer 1278 tarihli Mecli16
17

s-i Vâlâ mazbatas~ , irade Meclis-i Vâlâ, nr.
19

20203.

irade Dahiliye, nr. 27275.
Belleten C. LIV, 45
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in~aat~ , 6 Mart 1865 (8 ~evval 1281) tarihinde tamamlanabilmi~tir. Binan~ n yirmi y~ la yak~ n bir zamanda tamamlanmas~~ ve buraya külliyetli para
harcanmas~~ kar~~s~ nda, devrin Vakanüvisi Ahmet Lütfi Efendi "in~a i~i senelerce uzad~~ hatta o kadar uzad~~ ki ba kontrato Avrupa'dan getirtilen mimarina pek çok seneler verilen maa~lar~ n toplam~ yla epeyce bir bina-i ilmi
meydana getirmek mümkündü" demektedir'.
Baz~~ yazarlar Lütfi Efendi'nin Darulfünün'a kar~~~oldu~unu belirtmektedir'. Oysa Lütfi Efendi'nin bu müesseseye de~il, ancak e~itimdeki hatal~~ uygulamalara kar~~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Lütfi Efendi, e~itim i~inin
s~ byan, rü~ tiye ve dârulfünün olarak üçe ayr~ ld~~~n~ , ancak üçüncü derecede olan darulfünemun bina ve in~as~ na birinci derecede ehemmiyet verildi~ini, "bu yüzden maarife hizmet olmad~~~~gibi o vakitten ~imdiye kadar
k~ rk seneyi geçti maarif te~kilat~~ dahi henüz istenilen dereceye ula~amad~.
in~allah gerek s~ byan ve sair mekteplerin geli~ mesi gerek darulfüm:mun
yeniden tesis ve ihyas~~ Padi~ah~ m~z (Sultan ~ kinci Abdulhamid) zaman~nda müyesser olur" ~eklindeki bu ifadesinden onun, darulfününa kar~~~ olmad~~~~aç~ k olarak anla~~ lmaktad~ r.
Darulfünün binas~ n~ n gecikme sebeblerini izah ederken Lütfi Efendi
"vakit ve halin müsaid olamay~~~~ve bu yolda olan nümayi~karan~ n de~i~mesi sebebiyle bir müddet tamamlanamad~ . Tamamland~~~ nda ise, maksad~ na uygun olarak kullan~lamad~. Yaln~ z ismi Darulfünân kald
~ " demektedir ".
Ddrulfi~i~ iin'da Derslerin Ba~lamas~~
Devrin Sadrazam~~ Keçecizade Fuad Pa~a, Dârulfünün in~as~ n~ n tamamlanmas~ n~ n gecikece~ini görerek, resmen aç~ l~ ncaya kadar baz~~ derslerin serbest olarak halk (umum) için konferans (serbest ders) ~eklinde yap~ lmas~ n~~ uygun görmü~ tür. Bunun üzerine padi~ah taraf~ ndan "her kim
ister ise gelip dinlemek üzere, hikmet-i tabiiye (fizik) ve kimya fenlerine
dair bir ders kü~ad olunmas~~ hususunda bir irade-i seniyye" buyrulmu~20
Ahmed Lütfi Efendi, Tarih-i Lutf~, Ne~reden Abdurrahman ~eref, c. 8, Dersaadet
1328, S. 117.
21 Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, C. 1-2, ~ stanbul 1977, s. 554; ~ brahim
Hakk~~ Akyol, "Tanzimat Devrinde Bizde Co~rafya ve Jeolojin, Tanzimat 1, s. 566. Mehmed
Ali Ayni, Darulfrint-in Tarihi, ~stanbul 1928, s. 28.
22

13-14.

Ahmed Lütfi, a.g.~., s. 117; Cevdet Pa~a'da ayn~~ kanaatleri payla~~ r, Tezakir, c. 1, s.
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tur 23. Dârulfünün binas~ n~ n baz~~ odalar~~ dershane ~eklinde sokularak devlet taraf~ ndan daha önce getirtilmi~~ve bu defa yeni sat~ n al~ nm~~~bulunan
fizik ve kimya aletleri ile numuneler yerlerine yerle~tirilmi~tir. Burada bir
de kütüphane kurulmu~ tur. Bu dershanenin tertip ve tanziminde, o vakit
Tophane mü~irli~inde bulunan Halil Pa~a'n~ n da büyük hizmeti
görülmü~tür'.
Dârulfünt~ n'da konferanslar (ders-i 'am) Meclis-i Vâlâ-~~ Ahkâm-~~ Adliyye azas~ ndan Edhem Pa~a'n~ n nezareti alt~ nda 13 Ocak 1863 (22 Receb
1279) saat 6.da Kimyager Dervi~~Pa~a'n~ n konu~mas~yla aç~lm~~t~r 25.
Dervi~~Pa~a, fizik ve kimya biliminin ne derece lüzümlu ve ehemmiyetli oldu~unu belirtti~i giri~~konu~mas~ndan sonra, bu ilk derste fizik ve
kimya ilimlerinin konusunu ve maksad~ n~, havan~ n özelliklerini, elektrik
kuvveti ile di~er baz~~ fizik mesele ve kanunlar~n~~ halk~ n anlayaca~~~uslupta
i~lemi~, daha sonra bu konularla ilgili tecrübeleri halk~ n önünde uygulam~~t~ '''.
Büyük ra~bet gören bu ilk dersi 5oo'e yak~ n ki~inin takip etti~i
görülmektedir. Hatta, dershanede yer bulamay~ p d~~ar~da kalanlar~ n da oldu~u belirtilmektedir. ~ lk defa fizik (elektrik) tecrübelerine ~ahit olan halk,
bunlan büyük bir merakla seyretmi~ tir. Ay sonuna kadar bir ders daha
yap~lm~~~ve bu dersi de oldukça kalabal~ k bir halk toplulu~u dinlemi~,
hatta konuyla yak~ ndan ilgilenmeyen kimseler (Münif Pa~a'ya göre cahil
halk) önceden gelip yer tutmu~~oldu~undan, dersleri izlemeye gelenler d~~ar~ da kalm~~t~ r. Baz~~ kimseler tecrübeleri bir oyun olarak telâkki ettiklerinden, sadece bunlar~~ seyretmekle yetinmi~lerdir.
Bu derslere halk~ n bu derece ilgisi, devlet adamlar~n~~ ve özellikle e~itim ile u~ra~anlar~~ hem ~a~~ rtm~~~hem de çok memnun etmi~tir. Nitekim,
Sadrazam Fuad Pa~a birçok devlet adam~n~~ da yan~ na alarak 24 Ocak
'863 (3 ~aban 1279 Pazartesi) günkü derse gelmi~~ve ders bitiminde dinleyicilere k~sa fakat dikkate ~ayan bir konu~ma yapm~~t~r. Fuad Pa~a'ya
n fizik ve kimya dersleri verece~i
23 Dkolfünfin'un aç~laca~~~ve burada Dervi~~Pa~a'n~
bir hafta öncesinden ilan edilmi~tir; Takvim-i Vekayi, nr. 676, 7 Receb 1279 (29 Aral~k
1862), s. 1; Tasfir-i Efkar, nr. 56, 18 Receb 1279 (7 Ocak 1863), s. 1.
24 M. Ali Ayni, a.g.e., s. 13.
Mecmua-i Fur~ün, c. 1, say~~ 6, Ce25 Münif Efendi, "13rulrünün'da Ders-i'âm kü~ad~",
maziyelah~r 1279, S. 258-60.
26 Münif Efendi, Mecmua-i Füntîn, c. 1, say~~ 7, Receb 1279, s. 3o1.
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göre âlemin yarat~c~s~~ yüce Allah'~ n nimetleri ve ihsan~~ bütün kullar~n~~ ~amil oldu~u gibi, devletin vazifesi dahi her türlü nimeti bütün tebas~na e~it
olarak da~~tmakt~ r. En büyük nimetin ilim ve marifet oldu~undan bahsederken, Dârulfünân'da "tedris ve talim olunan fenne hikmet-i tabiiye deniyor ise de, hakikatte bunun hikmet-i ilahi" oldu~unu vurgulam~~t~r. Fuad Pa~a "zira hikmet-i tabiiyye, bizim aczimizin bile bilemeyce~i mertebede marifet-i ilahiyeyi gösterir. Hikmet buna bir alet, bir vas~ta olup, eski
hikmet ile yeni hikmetin fark~~ ise yelken gemisiyle vapurun fark~~ gibidir"
diyerek eski ve yeni bilimler aras~ nda ho~~bir te~bih yapm~~t~r 27.
3 ~ubat 1863 (13 ~aban 1279) tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatas~ nda Dârulfüniin'da aç~lan dershanede Dervi~~Pa~a'n~ n vermekte oldu~u derslerin
her s~n~f ahaliden 400-500 ki~i taraf~ndan dinlendi~i ve bu derslerin halka
fayda sa~lad~~~~için, Dervi~~Pa~a'ya te~ekkür edilmektedir. Ayn~~ mazbatada, halk~ n ilgisi üzerine Divân-~~ Muhasebat Reisi Ahmed Vefik Efendi
(pa~a) tarih ve Divan-~~ Zabtiye Reisi Salih Efendi'nin zooloji, botanik ve
jeoloji konular~ n~~ içine alan ~lm-i mevalid (tabii ilimler) dersleri vermesi
kararla~t~r~ld~~~~ifade edilmi~tir. Ayr~ ca, bunun gibi yüksek rütbeli zevat~ n
ders vermesinin halk~~ te~vik edece~i ve bu derslerin devletin e~itim politikas~n~n süratle geli~mesini sa~layaca~~~belirtilmektedir.
16 ~ubat 1863 (26 ~aban 1279 Cumartesi) günü Salih Efendi'nin tabii
ilimler, ve ertesi gün ise Ahmed Vefik Efendi'nin tarih dersleri ba~lam~~t~r.
Bu derslere de 200-300 ki~i kat~lm~~t~ r 28. Bu arada, Mart 1863'de (~evval
1279) Dârulfünün'da astronomi dersinin aç~ lmas~~ ve bu dersi Mekteb-i
Bahriye'den Said Efendi'nin okutmas~~ istenmi~tir. Ancak Said Efendi, Tersâne için gerekli baz~~ sipari~leri almak için Londra'ya gidece~inden, bu
derse Said Efendi'nin dönü~ünde ba~lanmas~~ kararla~tmlmi~t~r 29 .
Halka aç~k dersler bu ~ekilde devam ederken Dervi~~Pa~a'n~ n tedavi
maksad~ yla Paris'e gitmesi üzerine, onun dönü~üne kadar, Dârulftiniin'daki fizik dersini Mekteb-i Harbiye Naz~ r~~ Saffet Pa~a vermeye
ba~lam~~t~r 30. Saffet Pa~a, 7 May~s 1863 (18 Zilkade 1279 Per~embe) günü
vermi~~oldu~u ilk derste yerçekimi kanunlan üzerinde durmu~ tur. Saffet
Alecmua-z Frintin, c. 1, say~~ 8, s. 331.
irade, Meclis-i Valk nr. 21829.
29 Deniz Müzesi Ar~ivi, Mektubi Bölümü, Defter nr. 51, s. ~~ , (17 ~evval 1279/7 Nisan 1863).
30 Takvim-i Vekayi,
nr. 695, 22 Zilkade 1279 (11 May~ s 1863), s. 3, st. 2.
27

28
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Pa~a'n~ n derslere ne kadar devam etti~i bilinmemektedir. Zira Dervi~~Pa~a, Paris'ten döndükten sonra, ara verilmi~~olan fizik dersini 24 A~ustos
1863 (9 Rebiülevvel 1280) tarihinden itibaren yeniden okutmaya ba~lam~~t~r. Dersler Pazartesi ve Per~embe günleri olmak üzere haftada iki defa,
saat be~~buçukta yap~lacakt~ r. Verilen ilanlarda, bu derslerin özellikle "eh1-i sanayi ve hirer taraf~ ndan izlenmesinin faydal~~ olaca~~n~ n belirtilmesi 31,
derslerin halk~ n hangi kesimine hitap etmesinin istendi~ini göstermektedir.
Böylece, Dârulfilnün'da verilen derslerin say~s~~ dörde ula~m~~t~ r. Bunlar fizik, kimya, tabii ilimler ve tarih dersleridir. Astronomi dersi henüz
ba~lamam~~t~ r. Maarif-i Umiimiye Nezareti, bunlara co~rafya dersinin de
kat~lmas~n~~ arzu etmi~~ve bu dersin hocal~~~ na padi~ah~ n iradesiyle Maarif-i Umilmiye Nezareti muavinlerinden Mekteb-i Mülkiye co~rafya hocas~~
Mehmed Cevdet Efendi tayin edilmi~tir. Co~rafya dersi, 13 Ekim 1863 (29
Rebiülah~r 1280 Sal~ ) günü saat dörtten be~e kadar haftada bir defa olmak üzere okutulmaya ba~lanm~~t~r32.
Yeni derslerin aç~lmas~ , Dârulflinün'a ilk günlerdeki kadar olmasa bile halk~n ilgisinin devam etti~ini gösterir. Hatta, Takvim-i Vekayi'de ç~kan
bir yaz~da, Dervi~~Pa~a'n~ n fizik dersine devam edenlerin, bu derslerin tertiplenmesinden dolay~~ padi~aha te~eklcürlerini sunduklar~~ve bu derslerden
çok istifade ettikleri belirtilmektedir. Bu dersler neticesinde, dersleri takip
edenlerin, bu maddi dünyada mevcut olan her türlü acayip ve garip olaylar~n meydana gelmesinde Allah'~ n kudret ve büyüklü~ünün bir kat daha
anla~~lm~~~oldu~unu ifade etmeleri 33 , derslerin ilmi derecesini ve fikri
yönünü belirtmesi aç~s~ ndan bizce önemli bir aç~klamad~r. Derslere olan
ra~betin bir di~er misali, Sadrazam Kâmil Pa~a'n~n 25 Nisan 1864 (18
Zilkade 1280 Pazartesi) günü Salih Efendi'nin ilm-i mevalid dersini dinlemesidir. Bu da, halk~n derslere devam~n~~ te~vik etmi~tir"
O s~ rada Dahiliye Nezareti Müste~ar~~ olan Dervi~~Pa~a'n~n iki y~ld~r
Dârulfünün sürdürdü~ü fizik derslerini izleyen birçok ki~i bir imtihana tabi tutulmu~, ba~ar~l~~olanlara sertifikalar~~ (~ehadetname) verilmi~tir".
Dârulfuni'in binas~ nda verilen halka aç~ k bu derslerin faydadan hali
oldu~u söylenemez ise de, bunlar~ n yüksek ö~retim kurumu faaliyeti olaTakvim-i Vekayi, nr. 71o, 8 Rebiülevvel 1280 (23 A~ustos 1863), s. 3, st. 3.
32 Takvim-i Vekayi, nr. 717, 27 Rebiülah~ r 128o (12 Ekim 1863), S. 2, St. 2.
33 Takvim-i Vekayi, nr. 742, 26 ~evval 128o (4 Nisan 1864), S. 2, St. I, 2.
34

Takvim-i Vekayi, nr. 745, S. 2, St. I.
de Constantinople, nr. 4574, 12 Ocak 1865.

35 journa/
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rak dü~ünülmedi~ini de göstermektedir. Ancak bu derslerin, devletin kamu e~itimi "terbiye-i amme" politikas~na bir katk~ da bulunmas~~ bak~ m~ndan ba~ar~ l~~ oldu~u söylenebilir. Dârulfünûn için bir nizamname haz~ rlanmam~~~ve müessese özellikleri kazand~ r~lmam~~~olmas~n~ n, ~evkle ba~lanan
Dürulfünün kurma te~ebbüsünü menfi yönden etkiledi~ini de belirtmek isteriz.
Ddrulftiniin Binas~n~ n Tamamlanarak Maliye Ar~zareli'ne Tahsis Edilmesi
Dârulfünün dersleri, yukar~ da anlat~ ld~~~~ ~ekilde Mart 1865 (~evval
1281) tarihine kadar iki y~ l~~ a~k~ n süre muntazaman devam etmi~tir. Bu
tarihlerde Dârulliinün binas~ n~n in~aat~~ tamamlanm~~ , ancak bina Maliye
Nezareti'ne tahsis olunmu~ tur. Daha sonra Evkaf ve Adliye nezaretlerine
tahsis olunan bu bina, 1877 ve 1909 Me~rutiyet dönemlerinde Meclis-i
Mebusan toplant~ lar~ na tahsis edilmi~~ve en son Adalet Saray~~ olarak kullan~ l~ rken 4 Aral~ k 1933'te tamamen yanm~~t~ r"
Devrin Naf~a Naz~ n Edhem Pa~a'n~ n haz~ rlad~~~~tezkerede, binan~ n
maliyeye verilmesinin Dârulfünün'u ortadan kald~ racak"' ve derslerin kesilmemesi için yeni bir bina in~a edilmesi gerekti~i bildirilmektedir. Bu tezkerede bir memnuniyetsizli~in varl~~~~ aç~ kça görülmektedir". Daha önce
de bahsetti~imiz gibi, Maliye Nezareti, bundan 6 y~ l önce bu binada muallimhane kurmak için birkaç oda alm~~t~.
Dârulfünün binas~ n~ n Maliye Nezareti'ne tahsisi neticesinde, derslerin
kesildi~i anla~~lmaktad~ r. Ancak bu derslerin kesilmesine mani olmak için
ba~ ka bir yere yeni ve daha muhtasarca bir Dârulfilmin binas~~ in~aas~ na
karar verilmi~~ve Sultan Mahmud Türbesi yan~ ndaki Miri f~ r~ n arsas~ nda
in~aata ba~lanm~~t~ r". Bir müddet Maarif Nezareti ve bugün Bas~ n Müzesi olarak kullan~ lan bu binan~ n resim ve planlar~~ mimar Barboratti (veya
Barborani) Kalfa taraf~ ndan haz~ rlanm~~~ve in~aat~ n~~ Mühendis Ali Vasfi
Kalfa üstlenmi~tir 38.
~ lk Dârulfünün binas~ n~ n Maliye'ye tahsisi ve yeni bir Darulfünün binas~n~ n in~as~~ hususunda, Edhem Pa~a'n~ n vermi~~oldu~u tezkere ile SaCumhun:yel Gazetesi, nr. 3442, 4 Ka'nün-~~ evvel 1933 Pazartesi.
Edhem Pa~a'n~ n Takriri; irade Dahiliye, nr. 37077; Takvim-i Vekayi, nr. 794,
14
Zilkade 1281 ( ~ o Nisan 1865), s. 1, st. 1-2.
13 ~evval 1283 (1 ~~ Mart 1865) tarihli Belediye Meclisinin Dârulfünün in~aat~~ ke~if
defteri; Irade Dahiliye, nr. 37077.
36
37
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daretin padi~aha sundu~u arz tezkeresi aras~ nda baz~~ farkl~~ unsurlar bulunmaktad~ r. Edhem Pa~a, Dârulfünün'daki serbest derslerin çok faydal~~
oldu~unu ve Dârulmuallimin ve Mekteb-i Mülkiye talebesinin dahi burada dersleri takip etti~ini bildirmekte ve herkes için lüzümu ve faydas~~ aç~ k
olarak görülen Dârulfünün'un henüz yeni yeni yerle~meye ba~layan derslerinin terkedilerek Dârulfünün'un tatil edilmesinin uygun olmayaca~~n~~
belirtmektedir.
Sadaretin arz~nda ise, ~imdiye kadar öngörülen halk e~itiminin yayg~ nla~t~ r~lmas~~ hedefleri d~~~nda, Dârulfünün'un kurulma sebebleri aras~nda "talebeleri, tahsil için ecnebi devletlere gitme ihtiyac~ndan kurtarmak,
ve gittikleri yerlerde fasid fikirler edinmelerine mani olmak" da zikredilmektedir. Bu da, Dârulfünün'a yeni ve farkl~~ bir tarzda yakla~~ld~~m~~
gösterir.
Bu tarzda bir yakla~~ m ilk defa olarak kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r. Öte taraftan Dârulfünün, di~er bir ifadeyle "Üniversite" fikri Osmanl~da ~eklini
tam bulamam~~t~ r. Sadaret'in arz~ nda, Dârulfünün binas~ n~ n bu i~~için
büyük oldu~u ve daha küçük bir binan~ n in~a edilmesi istenmektedir. Ancak, bu binan~n in~aas~na ba~lan~ld~~~~zaman, Avrupa'ya tahsile gidi~e mani olmak fikri belirtilmi~~ise de, fen tahsiline gösterilen ra~betten dolay~~
büyük ve geni~~bir binan~ n yap~lmas~~ tercih edilmi~, fakat binan~n doldurulamayaca~~~sonradan anla~~lm~~t~ r. 1846'da Fassati'ye yapt~ r~ lan plan ve
resimler uygun görüldü~ü halde, aradan geçen zaman içinde, bu binan~ n
ihtiyaçtan büyük oldu~una karar verilmesi, henüz bir Dârulfünân fikrinin
yerle~memi~~veya tam olarak ~ekillenmemi~~oldu~unu gösterir.
Ayn~~ tarzda, Dârulfünün için "baz~~ zatlar muvakkat birer dershane ittihaz~yla ilm-i mevalid ve hikmet-i tabiiye ve kimya gibi ~eyler tedrisine
ba~lam~~" ifadesi kullan~ lmakta ve bu faliyetlerin pek mühimsenmedi~i anla~~lmaktad~ r. Her~eye ra~men, Dârulfünün'un tamamen terkedilmesi
taraflar~~ da olmayan Sadaret, bu i~~için tahsisat aramaya ba~lam~~t~r. Yap~ lan ke~if gere~ince 600.000 kuru~a mal olaca~~~anla~~lan yeni
Dârulfünün binas~ n~ n in~a masraflar~~ için de~i~ik kaynaklardan yararlan~lmas~~ dü~ünülmü~ tür. Kereste ve sair gerekli malzemeler Bab-~~ seraskeri,
Tershane ve Tophane'den tedarik edilecektir. Masraflar~n bir k~sm~n~n
Dârulfünân binas~ na ayr~ lan arsa üzerindeki f~ r~ n~ n enkaz~ ndan elde edilecek paradan ve ~stanbul taraf~ nda surlarda yap~ lan baz~~ düzenlemeler s~ ras~nda ortaya ç~ kacak arsalar~ n sat~~~ ndan (tashih olunan kule zemini paras~ndan) kar~~lanmas~~ yoluna gidilmi~tir. Di~er bir k~sm~~ ise, daha önce
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la~vedilen banknot ka~~tlann~n sat~~~ ndan elde edilecek paradan kar~~ lanacakt~r 39. Bu da, DârulF~ln~ln in~as~na do~rudan hazineden para tahsis edilmeyip, çe~ itli yollardan para tedariki yoluna gidildi~ini göstermektedir.
26 Mart 1865 (25 ~evval 1281) tarihli ~rade-i Seniyye ile in~as~na ba~lan~lan ikinci Dârulfünt~ n binas~~ 186g (1286) y~l~ nda tamamlanabilmi~tir.
Yeni binan~n in~aat~na ba~lanmas~yla, derslerin yap~ labilmesi için yeni bir
yer aranm~~t~r. Çemberlita~~civar~nda, Atik Ali Pa~a Camii kar~~s~nda bulunan ve geçici olarak Mekteb-i Mülkiye'ye tahsis edilen Nuri Pa~a Kona~~~bu i~~için kiralanm~~t~ r. 1865 senesi ortalanna do~ ru bu konakta yeniden serbest derslere ba~lanm~~t~r. ~ lk ders, rg Nisan 1865'de (23 Zilkade
1281) Salih Efendi taraf~ ndan verilen tabii ilimler dersi olup 4° ikincisi ise
üç gün sonra Binba~~~Ahmed Efendi taraf~ ndan verilen fizik dersidir 41.
Mehmed Ali Ayni, kaynak göstermeden bu kona~~n bir müddet sonra,
bütün muhteviyanyla birlikte yanm~~~oldu~unu söylemektedir. Bu binan~ n
8 Eylül 1865'de (16 Rebiülahir 1282) ç~kan büyük Hoca Pa~a yang~n~nda
yanm~~~olmas~~ muhtemeldir 42. Serbest derslerin I86g (1286)'da yeni
Dârulfünün binas~~ aç~l~ ncaya kadar devam etti~ine dair bir makimat bulunamam~~t~ r.
1869 (1286) y~l~ nda Maarif Nezareti'nin Sadarete takdim etmi~~oldu~u
bir layihada serbest derslerin bir de~erlendirmesi yap~lm~~t~r. Burada derslerin pek de faydal~~ olmad~~~~kanaati hakimdir 43. Bu layihaya göre, dersleri takip edenler üç gruba ayr~lm~~ t~r. Birinci grup memurlard~ r. Bunlar
memuriyette olmalar~~ sebebiyle muntazaman devam edememi~ ler ve an39 24 ~evval 1281 (22 Mart, 1865) tarihli Sadaret arz tezkeresi, irade Dahiliye nr.
37077; Ahmed Lütf~~ Efendi, Dârulfünün in~a masraflarm~ n kule zemini arsalar~ ndan kar~~lanaca~~n~~ (hulya bu ya~eklinde bir ifade kullanarak) belirttikten sonra "yapal~ m derken koca ~stanbul'un cihat-~~ mamuresinin ap-aç~ k kalmas~~ için bir büyük ya~ma kap~s~~ aç~ld~" demektedir, Tarih-i Lu~f~, C. ~ o, haz. Münir Aktepe, T.T.K. yay. Ankara 1988, S. 132 dönemin levanten gazetelerinden journal de Constantinople' ta y~ k~lmas~~ dü~ünülen surlann arsalann~ n sat~lmas~ ndan elde edilen para bu yeni binan~ n in~as~nda kullan~laca~~~belirtilmektedir, nr. 4647, 8 A~ustos 1865.

Takvim-i Vekayi, nr. 795, 23 Zilkade 1281 (19 Nisan 1865).
Takvim-i Vekayi, nr. 796, 26 Zilkade 1281 (22 Nisan 1865).
42 M. Ali Ayni, a.g.~., s. 28. Yapm~~~oldu~umuz kaynak taramalar~
nda bu kona~~n
yanmas~ yla jjgili herhangi bir bilgiye rastlamad~ k. 16 Rebiülahir 1282 tarihinde Hoca Pa~a'dan ba~lay~ p Ca~alo~lu, Çemberlita~, Sultanahmet ve Kad~ rga semtine kadar sirayet
eden bu yang~ nda Nuri Pa~a kona~~n~ n da yanm~~~olmas~~ muhtemeldir; Takvim-i Vekayi,
nr. 815, 27 Rebiülahir 1282 (19 Eylül 1865), S. 2, St. 1-2.
43 M. Ali Ayni, a.g.e., s. 18.
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cak dinleyici olarak derslere i~tirak etmi~lerdir. ~ kinci grup, muntazam devam ettikleri halde dersleri anlayacak seviyede olmayanlard~ r. Üçüncü
grup ise dersleri efsane, fizik deneylerini de e~lence niyetiyle takip edenlerdir. Bu layihada, ilk Dârulfüntin'un tesisi esnas~nda kar~~la~~ lan zorluklardan ve edinilen tecrübelerden, bu yeni Dârulfür~ iin kurulurken istifade
edilmesinin, yeni Dârulfünün'u öncekinin akibetinden kurtaraca~~~aç~kça
ifade edilmektedir.
DikRULFÜNÜN KURULMASINDA IKINCI TE~EBBÜS
1869 (1286) y~ l~~ ba~lar~nda yürürlü~e giren ve II. Me~rutiyet'e kadar
geçerli olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Türk Maarif Tarihi bak~m~ ndan önemli bir dönemin ba~lang~c~~ olmu~tur. Bu nizamnamede ikinci
bir DârulfünC~ n kurma te~ ebbüsünün mahiyeti oldukça aç~ k bir ~ekilde ortaya ç~ kmaktad~ r. Bu nizamnamedeki Dârulfünün anlay~~~ , daha önceki
Dârulfünün anlay~~~ndan oldukça farkl~~ ve geli~mi~~tarzdad~ r. 198 maddeden olu~an nizamnamenin 51 maddesi Dârulfünün ile ilgili olup, bu maddelerde Dârulfünün'un idari, dahili (ilmi), mali ve hukuki durumu belirtilmektedir". Bu nizamname ayr~ca Osmanl~~ tarihinde bu konudaki ilk te~ebbüstür.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin esas mimari ~ura-y~~ Devlet Maarif Dairesi Ba~kan Ba~muavini olan Sadullah Pa~a'd~ r. Bu daire, Maarif
Naz~ r~~ Safvet Pa~a zaman~ nda münhas~ran böyle bir nizamname haz~ rlamak üzere özel olarak te~kil edilmi~tir. Maarif Dairesinde Sadullah Pa~a'dan ba~ka, Daire Ba~kan~~ olan Kemal Pa~a, Dadyan Artin Efendi, ReNuri Efendi Kona~~'nda yap~ lmakta olan derslerin, bu kona~~n yanmas~ yla tatil
edilmi~~oldu~u ihtimalini belirtmi~tik, 1281 ile 1285 y~llar~~ aras~ nda Dârulfünfin'la ilgili her
hangi bir belgeye rastlamad~ k. 1286 y~l~ nda Dürulfünfin'un yeniden faaliyete geçmesi için
yap~lan çal~~malar sebebiyle buna ikinci te~ebbüs demekteyiz; Nizamname, Dristur, I tertip,
c. 2, Matbaa-i Amire 1289 (Safer 1290'da bas~ m~~ tamamlanm~~t~ r), s. 198-204, Nizamname
5 bölüm ve 198 maddeden ibarettir. ~lk bölümde mekteplerin k~s~ mlar~~ ve dereceleri ele
al~ nm~~~ve umum mektepler be~~"~ube" halinde incelenmi~tir. Bunlar s~ byan, rü~tiye, idadiye, sultani ve yüksek mekteplerdir. Mekatib-i aliye (yüksek mektepler) ~ubesinde Dârulmuallimin ve Dârulmualimat ve Dârulfünun zikredilmektedir. ~ kinci bölümde Maarif-i Umumiye te~kilat~ , üçüncü bölümde mekteplerin imtihan ve diploma nizam~, dördüncü
bölümde muallimler, be~inci bölümde ise maarifin mali cephesi ele al~ nm~~t~ r. 51 madde ile
en fazla yer Dârulfünf~ n'a verilmi~tir. Askeriyeye ba~l~~ Harp Okulu, T~ bbiye ve Mühendishanelere ait maddelere bu nizamnamede yer verilmedi~i gibi, medreseler de söz konusu
edilmemi~tir. Bu nizamname o günün ~artlar~ nda maarifin yeni esaslara göre düzenlenmesine sebep ve vesile olmas~~ bak~ m~ ndan önemlidir.
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caizade Ekrem Bey, Mahmud Mansur Efendi ve Dragon Çankof Efendi
bulunmaktad~r. Bu heyetin gayesi, 1789 Fransa ink~lab~ ndan o güne kadar
Frans~z e~itim sisteminin geçirmi~~oldu~u tecrübeleri ve yap~lan tatbikatlan inceleyerek, memleketin o günkü ~artlar~n~~da göz önünde bulundurarak Osmanl~~ Devleti'nde uygulanabilecek bir maarif nizamnamesi haz~rlamakt~.
Dadyan Artin Efendi, Fransa'da e~itim sahas~nda o güne kadar yap~lm~~~ ~slah çal~~malar~n~~ aynnt~lanyle Sadullah Pa~a'ya aktarm~~, Pa~a da
bunlar~n içinden dü~ünülen maarif politikas~na uygun olanlar~~ seçmi~tir.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi bu ~ekilde Frans~z e~itim sisteminden istifade edilerek haz~rlanm~~t~r44a.
Dar:itti:int-M Nizamnamesi
1869 (1286) tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 79'uncu
maddeden 128'inci maddeye kadar olan k~sm~~DârulfünC~n ile ilgilidir. Bu
nizamnamede, Dârulrtinân'un kurulu~una, organlanna, programlar~n~n
ana hatlar~na, ö~retim üye ve yard~mc~lar~n~n hak ve görevleriyle tayin ve
terfi ~artlar~na ait esaslar tesbit edilmi~tir. Ayr~ca, ö~rencilerin kay~t i~leri,
devamlann~ n kontrolü, müderrislik ruusu imtihanlan, Dârulfüntin'un mali
idaresi, kütüphane ve laboratuar kurulmas~~ ve di~er konular ile ilgili
hükümler de yer alm~~t~r.
Diirulfünün 'un Huküld Statüsü
Nizamname hükümlerine bak~ld~~~nda, Dârulrtinün'un, o günün ~art
ve icablanna göre k~smen de olsa ilmi ve idari özerkli~e sahip oldu~u
söylenebilir. DârulfünC~n, Maarif Nezareti'nin inhas~yla ve padi~ah~n irade-i seniyyesi ile tayin olunacak bir "naz~r" taraf~ndan idare edilecektir.
Naz~r, nizamnamenin Dârulfiinfin ile ilgili hükümlerini icra etmekle
mükellef oldu~u gibi, talebelerin hareketlerine dikkat ve nezaret edecektir.
Di~er taraftan, bir hadise vukuunda, Maarif Nezaretini bu konuda haberdar etmekten mesuldur.
Dârt~lftinf~n muallim ve muavinleri, nizamnamenin muallimlere ait
hükümleri mucibince seçilip tayin olunacakt~r. ~ube muallimleri her sene
içlerinden birini ~ube müdürlü~üne seçecek ve ~ube müdürleri ise gerekti~inde ~ube muallimlerini toplayarak, ~ube ile ilgili i~leri ve hususlan
görü~eceklerdir. Naz~nn ba~kanl~~~~alt~nda ~ube müdürlerinden olu~an
44

Mehmed Galip, Sadullah Pa~a yahut Mezardan Nida, Konstantiniye, tgog, s. 26-28.
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Dârulfürdin Meclisi, Dârulfürdin ~ubelerinin ders cetvelini haz~ rlayacak,
disiplin i~lerini, günlük muamelelerini ve Maarif Nezareti'nden gelen yaz~lar~~ müzakere edecektir.
Ddrulfiiniin'a Ö~renci Al~nmas~, Ö~rencilerin S~n~ f Geçme, imtihan ve Devamlan
En az on alt~~ ya~~ n~~ dolduran adaylar giri~~imtihan~n~~ kazand~klar~~
takdirde Dârulfürd~n'a kay~t yapt~rabilmektedir. Bu giri~~imtihan~nda sorulan derslerden birisini daha önce herhangi bir devlet okulunda okumu~~ve
imtihanlar~n~~ vermi~~olan talebeler, bu imtihandan muaf tutulacakt~r. Bu
da mekteplilerin medreselilere tercih edildi~ini göstermektedir. Talebeler
her üç ayda bir kay~ t yenileyecek ve her sene sonunda o sene görmü~~olduklar~~ derslerden imtihan edilecektir. Üçüncü y~l sonunda; evvela o y~l~n
derslerinden, daha sonra bulundu~u ~ubenin bütün derslerinden imtihan
yap~lacakt~ r. Bu iki imtihan~~ da ba~aran talebe, ~ube idaresi taraf~ndan belirlenen bir mesele hakk~nda bir müsvedde (tez) haz~rlayacakt~ r. Imtihan komisyonu huzurunda yap~ lacak tez savunmas~n~~ da ba~ar~ yla tamamlayan
talebeye ~ehadetname verilecek ve mezun say~lacakt~ r. Mezun talebelerden
müderris olmak isteyenler, bir y~l daha kay~t pusulas~~ al~p ilmi bir müsvedde haz~rlad~ klar~~ ve bunun imtihan~n~~ ba~ard~klar~~ takdirde müderris ünvan' alacaklard~ r. Dârulfüntin gündüzlü olup, bütün derslerin halka aç~k bulunaca~~~Nizamname hükümlerinde
Diirulf~iniin'un Mali Durumu
Dârulfünt~ n tarihini inceleyen veya genel olarak ondan bahseden eserler, onun devaml~l~~~ n~~ etkileyen en önemli hususa, yani Dârulfünân'un
mali yönüne temas etmeyi ihmal etmi~lerdir.
Devlet bütçesinde ayr~~ bir tahsisat~~ bulunmayan Dârulfürdin'un mali
kaynaklar~~ ba~~~lar, talebe harçlar~~ ve devletin y~ll~ k yard~m~~ olarak
dü~ünülmü~tür. Bu kaynaklar Dârulfürd~ n'da te~kil olunmu~~sand~k taraf~ndan idare edilecektir 45. Görüldü~ü gibi, Dârulfünün sa~lam gelir kaynaklar~na sahip k~l~nmam~~t~r.
~u
45 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin 125. maddesinde D~rulfünün'un varidat~~
~ekilde aç~ klanm~~t~ r: "imtihan harçtan has~lat~ , hediyeler ve mevkufattan ve devletten verilecek i~ne-i seneviyeden ibarettir. Bu i~ne, fazla-~~ mas~r~f~~ tesviye için verilece~inden,
D~rulfünün varidat-~~ sairesi tezayüd ettikçe i~ne-i mezküre miktan tenezzül edecektir".
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Talebe kay~ t ve imtihan harçlar~~ oldukça yüksek tutulmu~tur. Talebeler, ilk kay~ t esnas~ nda yar~ m, her üç ayda bir, kay~ t yenileme s~ras~ nda
çeyrek alt~ n ve her y~ l sonunda imtihan~~ için iki alt~ n harç ödemek mecburiyetindedir. Mezuniyet esnas~ nda, imtihan harc~ ndan ba~ka ruus harc~~
da al~ nmaktad~ r. O günün ~artlar~ nda, yüksek harç ödeyerek
Darulfünân'a devam edecek talebe say~s~ n~ n her geçen gün daha da azalaca~~~~üphesizdir.
Bunun yan~s~ ra derslere isteyenlerin gelip dinleme serbestli~inin bulunmas~~ da muhtemelen kay~ tl~~ talebe say~s~ n~ n azalmas~ na sebep olmu~tur'''. Mali yönden en çok güvenilen söz konusu talebe harçlar~~ ümid
edildi~i kadar yeterli gelir sa~lamam~~~olmal~d~ r.
Ddrulfiindn'un

H~iviyeti

Nizamnameye göre Darulfünün, Hikmet (Felsefe) ve Edebiyat, ~ lm-i
Hukuk ve Ulum-i Tabiiye ve Riyaziye ~ubelerinden olu~maktad~ r. Nizamnamede bu üç ~ube (fakülte)de okutulmas~~ öngörülen dersler ~unlard~ r:
Felsefe ve Edebiyat ~ubesi
~ . ~ lm-i terkib-i vücud-i insan ve ilm-i ahval-i nefs (Biyoloji ve Psikoloji)
Mant~ k
Meani ve beyan (Retorik)
Kelâm
Ahlak
Hukuk-i tabiiye
Tarih
Arapça, Farsça, Türkçe, Frans~ zca, Yunanca ve Latince gramerleri
ve aruz
Tarih-i umtimi
~~ o. Arkeoloji ve nümizmatik
Ilm-~~ Hukuk ~ubesi
I. F~ kh
Usul-i f~kh
Roma hukuku

46

Takvim-i Vekayi,

nr. 1351,

10

Safer 1288, s. 3, st. 2-3.
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Frans~ z medeni kanunu
Usul-i muhakeme
Kara ve deniz ticaret kanunu
Ceza kanunnameleri
Usul-i muhakeme-i cinayet
~dare hukuku
~~o. Milletler hukuku
Ulâm-~~ Tabiiye ve R~:yâziye ,S'ubes~~
Heyet (Astronomi)
Hikmet-i Tabiiye (Fizik)
Kimya
~ lm-i tabakat ül-arz (Jeoloji)
~ lm-i maadin (Mineraloji)
~ lm-i nebatat (Botanik)
~ lm-i hayvanat (Zooloji)
Hendese (Geometri)
Müsellesat (Trigonometri)
I o. Hendesenin cebire tatbikat~~ (Analitik geometri)
Hendese-i resmiye (Deskriptif geometri)
I 2. ~lm-i menaz~ r (Perspektif)
Hesab-~~ tefazuli ve temami (Diferansiyel ve ~ntegral hesap)
Cerr-i eskal'in nazariyat ve tatbikat~~ (Mekanik)
Tarih-i ulum-~~ tabiiye (Tabii ilimler tarihi?)
~ 6. Riyaziye (Matematik)
r 7. Tahtit-i arazi (Topografya)
Ö~ retim üç sene olacak ve dersler Türkçe okutulacakt~r. Ancak
Türkçe ders veremeyen muallimler dersleri Frans~ zca verebilecektir 47.
Ders program~n~n oldukça kapsaml~~ ve detayl~~ haz~rlanm~~~oldu~u
görülmektedir. Mezuniyet tezi, müderrislik tezi gibi ara~t~ rmaya dayal~~ çal~~malar~ n da yerald~~~~nizamnamede Dârulfünün içinde müze, kütüphane, laboratuar gibi birimlerin de aç~lmas~~ kararla~t~r~lm~~t~r. Dersler Frans~ z modeli üzerine kurulu olmas~ na ra~men, Felsefe ve Edebiyat ~ubesinde, ~ark dillerinden Türkçe, Arapça ve Farsça yan~nda Bat~~ dillerinden
Frans~ zca, Yunanca ve Latince derslerinin programda yer almas~, Hukuk
47

Nizamname, Diistur, C. 2, 202-203.
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~ubesinde ~slam hukukundan F~ k~h dersleri yan~ nda, Frans~z medeni kanunu, Roma hukuku ve milletleraras~~ hukuk derslerinin bulunmas~, idarecilerde ~slam ve Bat~y~~ telif etme gayretlerinin bulundu~unu gösterir.
~kinci Ddrulfünün 'un aç~l~~~~
Nisan 1869 (Muharrem 1286) ay~nda yürürlü~e girmi~~olan Maarif-i
Umumiye Nizamnamesiyle, ayn~~ tarihlerde in~aat~~ tamamlanan
Darulflinün binas~n~n aç~lmas~~ da dü~ünülmü~tür. Maarif Naz~n Safvet
Pa~a taraf~ ndan verilen bir tezkerede, Darulfünün'un May~s 1869'da (1285)
aç~lmas~ , müdürlü~üne idari ve tedris i~ lerinden sorumlu olmak üzere
Tahsin Efendi'nin tayin olunmas~~ teklif edilmi~tir. 8 Nisan 1869 (25 Zilhicce 1285) tarihli ~ rade-i seniyye ile bu tayin padi~ah taraf~ndan tasdik
edilmi~tir 48 .
Darulfiini~n'un aç~ l~~~~ ancak bir y~l sonra ~ubat 187o'de (Zilkade
1286) gerçekle~ebilmi~tir 49 . Bu süre içerisinde, Darulf~inün binas~n~n eksikleri tamamlan~ rken, te~kil edilmi~~olan kütüphanesine Paris'ten muhtelif
kitaplar getirtilmi~tir. Darulfiinün kütüphanesine konulmak için 3500
frank ödenerek Paris'ten sat~n al~nan kitaplar~!' listesi incelenecek olursa,
Avrupa'da yayg~ n bir felsefi anlay~~~olan luinzanizm ve pozitivizmin bütün
belli ba~l~~ eserlerinin bu listeye dahil edildi~i görülmektedir. Mekteb-i Sultani müdürü Mösyö Sava taraf~ndan haz~rlanm~~~olan bu listede bilim, tarih, co~rafya, t~ p, edebiyat, felsefe ve sair konularda eserler bulunmaktad~r. Ayr~ ca bu listede Avrupa'da ne~redilen bir çok ilmi periyodik bulunmaktad~ r. Ancak bu periyodikler daha sonra üstü çizilerek iptal edilmi~~ve
listeden ç~kar~lm~~t~r 50. Avrupa'daki en son ara~t~rmalar~ n yer ald~~~~bu
periyodiklerin sat~n al~nmas~ ndan vazgeçilmesi, Osmanl~~ idaresinde "ara~t~rma" kavram~n~n yer almad~~~ n~~ göstermektedir. Di~er bir ifadeyle, Bat~'dan al~nmas~~ gereken kitaplann sadece kültür ve ders kitaptan olarak
görülmesi, o dönemde Osmanl~'n~n Bat~~ bilimine bak~~~aç~s~n~~ ortaya koymak bak~m~ ndan önemli bir örnektir.
48 Safvet Pa~a'n~ n 17 Zilhicce 1285 (31 Mart 186g) tarihli tezkeresi ve 24 Zilhicce 1285
tarihli sadaret arz tezkeresi ve 25 Zilhicce 1285 (8 Nisan 1869) tarihli irade-i seniyye; Irade
Dahiliye, nr. 4.1014.
49
5°

Takv~m-i Vekay~, nr. 1492, 20 Zilkade 1286, s. 1-3, st. g.
Bu periyodikler aras~ nda: Annales Scientifiques de l'Ecole Normale, Annales Mathirnati-

ques, Annales de Chemie et de Physique, Annales de Mines, Annuaire de la Sociiti Mitiorologique de
France 1849-1852 bulunmaktad~r. (25 Rebiülah~ r 1286) tarihli liste, Irade Hariciye, nr. 14123.
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Birinci te~ebbüste Encümen-i Dani~~vas~ tas~yla yap~lmas~~ dü~ünülen,
Dârulfünün'da okutulacak kitaplar~ n tercümesi i~ i için, bu defa bir
tercüme cemiyeti te~ kil edilmi~~ve tercüme faaliyetlerine ba~lanm~~t~ r 51 .
Ekim 1869'da (Receb 1286) Dârulfünün'a al~ nacak talebelerden daha
önce Maarif Dairesinde isimlerini deftere kay~ t ettirenlerin, 9 Ekim 1869
(3 Receb 1286) gününden itibaren hergün saat 5 ile 'o aras~ nda
Dârulfünün'a gelerek imtihana girmeleri ilan edilmi~tir. Binden fazla talebe imtihan için müracaat edip imtihana girmi~~ve içlerinden 45o'den fazlas~~ Dârulfünün'a kabul edilerek kay~tlar~~ yap~lm~~t~ r. Kabul edilen talebelerin ço~u medrese talebesidir 52 . Nitekim, medrese talebeleri ~uhur-~~ selase'de (Receb, ~aban, Ramazan aylar~nda) ta~raya cerre 53 ç~kt~klar~ ndan
Dârulfünün'un aç~l~~~~ onlar~n dönü~ üne kadar ertelenmi~tir. Ayn~~ zamanda Ramazan ay~n~~ (Aral~k 1869) bo~~geçirmemek için Tahsin Efendi'nin idaresi alt~ nda, geceleri teravihten sonra halka aç~ k umumi konferanslar verilmesi kararla~t~r~lm~~t~r. Ramazan~ n ikinci gecesinden ba~lamak üzere onbe~~günlük bir program yap~lm~~t~ r. Bu programa göre konu~malar~n zaman~~ ve kimler taraf~ ndan verilece~i a~a~~daki tabloda belirtilmi~tir 54 .
Konu
Su"
Yer yüzünde meydana gelen
büyük de~i~iklikler
H~ fz-~~ s~hhat
Sindirim
Sinir sistemi

Konu~mac~~ Günü (Ramazan)
Tahsin Efendi

2

Aziz Efendi
Emin Efendi
Vahid Efendi
Hüseyin Efendi

3
4
5
6

51 Takvim-i Vekayi, nr. 1144., 2 1 Cemaziyelah~ r 1286, s. 1, st. 1-3. Bu cemiyet 1282 senesinde Maarif-i Umumiye Nezaretine ba~l~~ olarak Münif Pa~a'n~ n ba~kanl~~~ nda kurulan
Tercüme Cemiyetinden ayr~~ olarak kurulmu~~olup, bu cemiyetle bir ilgisi yoktur. Mahmud
Cevat, a.g.~., s. 91; Bu cemiyetin de Encümen-i Dani~~gibi kendisinden beklenen vazifeyi
yerine getiremedi~i anla~~lmaktad~ r. Zira bir y~ l sonra, Maarif Nezareti'nin kimya fizik ve
tabii bilimlere ait kitap tercüme ettirece~ine dair bir ilan~ n~ n ç~ kt~~~ n~~ görmekteyiz, Basiret,
nr. 130, 29 Rebiülah~ r 1287, S. 4, st. 2.
52 Takvim-i Vekayi, nr. 1149, 3 Receb 1286, s. 2, St. 2-3.
53 Cerre ç~ kmak: Talebe-i ulümun, halk~ n bu üç aylarda daha çok ibadet etmeleri
münasebeti ile, onlan dini konularda bilgilendirmek ve bu hizmetler kar~~l~~~nda verilen ze-

kat, sadaka ve ücret ile gelir sa~lamas~d~ r.
54 Takvim-i Vekayi, nr. 1167, 27 ~aban (2 Aral~ k 1869).
s~ v~~ ve gaz halini
55 Tahsin Efendi "suya dair" yapm~~~oldu~u konu~mada, suyun kat~,
basit bir uslupla ve elementer seviyede izah etmektedir; M.A. Ayni, a.g.e., s. 26.
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Tarih-i Tabii-i insan
Vezaif-i insaniye
Kan dola~~m~~
Is~~ ve hareketin kimyevi de~i~imi
Is~~ kaynaklan
Hayvanlar
Astronomi

R~fat Bey
Selim Efendi
Vahid Efendi
Tahsin Efendi
Aziz Efendi
R~ fat Bey
Tahsin Efendi

8
9

1I
12
13
15

Ramazan ay~ n~ n onbe~ inden sonra ise ~u konu~malar yap~ lm~~ t~ r:
M~ knat~s~yet-i arz-~~ hayvani
Silsile-i hayvanat
Makine
Mekabirin s~ hhatçe tesiri
Sanayinin geli~ mesi ve servet
kaynaklar~~
Oksijen
ittihad-~~ kuvâ-~~ tabiiye
Gezegenler
Mizac ve iklimler

Cevat Efendi
R~fat Bey
Tevfik Efendi
Vahid Efendi
Münif Efendi
Emin Efendi
Aziz Efendi
Selim Efendi
Aziz Efendi

Ramazan ay~~ boyunca devam eden bu konferanslar hakk~ nda, Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi, "bu listede yüksek mekteplerin temel derslerini olu~ turan fenlerin hepsinin bu kadar k~ sa bir zamanda okutulmas~ n~n
anlams~ z ve garip oldu~u" ~ eklindeki kanaatini belirtir. Bu konferanslar~ n
tertiplenmesini farkl~~ bir ~ekilde ele alan Lütfi Efendi, "bu çe~it hikem-i
tabiiye derslerini ancak havas~ n (elit) anlayabilece~ini ileri süren ve kendilerini erbab-~~ hikmetten addedenler, bu dersleri umuma hem de Ramazan
ay~ nda göstermekle, kendi kendileriyle tenakuza dü~üp, hikmete kar~~~geldiler" ifadesiyle hayretini belirtir 56.
Ddrulfin~r~n'da Ö~setimin Ba~lamas~~
Dârulfürnin nihayet 20 ~ubat 187o'de (19 Zilkade 1286) Sadrazam Ali
Pa~a'n~ n da haz~ r bulundu~u bir törenle ö~retime aç~ lm~~t~ r. Bu törende
56 Ahmed Lütfi Efendi, Vakannnis Ahmed Lülfi Efendi Tarihi, C. 12.
Haz. Münir Aktepe, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 1988, S. 82.
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ilk nutuklar Maarif Naz~r~~ Safvet Pa~a ve Meclis-i Kebir-i Maarif Reisi
Münif Pa~a taraf~ndan verilmi~, bunlar~~ Dârulfünün Müdürü Tahsin
Efendi'nin Türkçe, Maarif Meclisi azas~~ Aristoklis Efendi'nin Frans~zca ve
o s~rada ~stanbul'a gelmi~~olan Cemaleddin Afganrnin Arapça nutuklar~~
takib etmi~tir. Dualar~ n okunmas~ ndan sonra Darülfünün aç~lm~~t~ r. Takvim-i Vekayi'nin, aç~l~~~n ertesi günü ç~kan say~s~ nda, törende yap~lan konu~malardan Safvet Pa~a ve Münif Pa~a'n~ n, bir sonraki say~s~ nda ise
Tahsin Efendi ve Arapça olarak Cemaleddin Afganrnin nutuklar~ na yer
verilmi~tir 57 .
Safvet Pa~a'n~ n aç~~~nutkunda yer alan "bulundu~umuz as~rda ak~ llara durgunluk veren yeni icadlar, fizi~in (hikmet-i tabiiyye) ilerlemesiyle
vücuda gelmi~~büyük eserlerdir. Orta seviyedeki mekteplerden mezun
olup, ilim ve bilgilerini bir kat daha artt~ rmak isteyenler için Dârulfünün
ad~ yla kurulan bu "medrese-i ilmiye" nin tesisiyle gerçek medeniyetin esas~~ tahkim edilmi~tir. Memleketin her s~ n~ f ahalisi, asr~n icab~ na uygun hareketle, ilim ve fenlerde ve sanayide her bak~ mdan terakki yolunu seçmelidir" ~eklindeki ifadesinde esas fikir, Avrupa'n~ n ilim ve sanayide ilerleme
sebebinin ilim ve fen oldu~u, Devletin terakkisi için Bat~'daki bu ilim ve
fennin al~nmas~~ gerekti~idir.
Münif Pa~a ise nutkunda, ilmin fetihlerle, zaferlerle elde edilen geçici
üstünlüklerle k~ yas edilemeyecek derecede, devletin ve milletin refah~n~~
sa~layan bir amil oldu~unu belirtir. "Asr~m~z~ n mizaç ve ihtiyac~n~~ bilenlerin, bay~nd~ rl~ k ve iktidar~ n ilim ve marifet ile meydana geldi~ini kabul ettikleri bir gerçektir. Bu olmaks~z~n memleketin ~slah~~ hakk~ nda al~ nan tedbirlerin hiç birinde arzu edilen hedefe ula~~lamaz. Ula~~ lsa bile, bu devaml~~ olmaz".
Devletin e~itim için yeni okullar tesisi yan~ nda ferdi te~ebbüslere de
önem vermesi gerekti~ini vurgulayan Münif Pa~a, "yak~n kom~umuz olan
Avrupal~lar uzun y~llar çal~~arak, ilim ve fende ilerlemeleri sayesinde medeniyetin en yüksek derecesine ula~m~~lard~ r. Bizim onlardan geri kalmam~ z ne memleketin faydas~ nad~ r, ne de saltanat~ m~z~n ~an~ na yak~~~r" diyerek halk~~ te~vik edici usluptaki konu~ mas~ n~ , Dârulfünün'un memleketin
her taraf~nda "ult~ m ve maarifin" yay~lmas~~ ve sanayinin geli~mesine son
Takvim-: Vekar, nr. 1192, 20 Zilkade 1286, S. I-2, st. 1-3-4; nr. 1193, 22 Zilkade
1286, s. 2 st. 1-3, S. 3, st. 1-3. Cemaleddin Afgani'nin nutkunun Türkçesi için bkz. Osman
Keskioglu, "Cemaleddin Efgani" A. U. ilahiyat Fakültesi Dergisi, c. 10, 1962, S. 91-102.
57

Belleten C. L1V, 46
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derece faydal~~ olaca~~n~~ belirterek ve bu eserinden dolay~~ padi~aha tazimlerini sunarak bitirir.
Darulfünt~ n müdürü Tahsin Efendi ise, konu~mas~nda e~itimin ve
e~itim kurumlar~ n~ n devlet, toplum ve fertlerin hayat~ ndaki öneminin, medeniyet ve refah~ n vazgeçilmez sembolü oldu~unu belirterek "elhas~ l ilim
ve terbiye, ruh-~~ medeniyet ve mütekefill-i terakki-i saadet ve cila-bah~-~~
ahlak-~~ ümmet ve haf~z-~~ kavanin-i mülk ve devlettir" demektedir. Ilim ve
e~itimin önemini vurgulayan örneklerle devam eden Tahsin Efendi, konu~mas~ n~~ asr~ n terakkiyat~ n~~ yakalamak için gençlerin Darulfünün'a girmelerini te~vik edici sözlerle ve heyecanl~~ bir usliipla bitirir.
Daha sonra söz alan ve konu~mas~ n~~ Arapça olarak yapan Cemaleddin Afgan? ise, daha çok Islam birli~inin te~kilinde e~itimin ve ilmin önemine dair ifadeler kullan~rken, Avrupan~ n bu sayede ilerledi~ini, islam
ülkelerinin Avrupa emperyalizminin etkisinde kalmas~ ndan bahsederek,
buna kar~~~islam ülkelerinin birlik halinde hareket etmesinin, ilimde ve
e~itimde ilerlemesine ba~l~~ oldu~unu vurgular. Afgan?, Hilafet merkezi
olan Istanbul'da böyle bir Darulfünün aç~lmas~n~ n bu hedefe ula~~lmas~ nda önemli rol oynayaca~~n~~ ifade ederek konu~ mas~ n~~ bitirir.
Ddrulfünf~ n Ders Programlar:
Darulfünün'da okutulacak dersler Maarif nizamnamesinde belirtilmi~~
olmakla beraber, gerek hoca, gerekse kitap bulma güçlü~ü yüzünden bu
programda de~i~iklik yap~lmas~~ zaruri görülmü~tür. Darulfünün ders program~~ bir kaç safhada haz~ rlanm~~t~ r 58. Maarif Naz~ n Safvet Pa~a 26 A~ustos 1869 tarihinde Darulfünün'da okutulacak derslerin hocalann~ n seçilmesi hakk~ nda bir rapor haz~rlam~~t~ r. Safvet Pa~a bu raporunda, ~ubeleri
(fakülteleri) göz önünde bulundurmadan, bir ders program~~ haz~ rlam~~~ve
sadece o dersleri verecek olan hocalar~ n tespiti ve tayini yoluna gitmi~tir.
Safvet Pa~a'n~ n bu raporunda, birinci derece say~ lan dersler, matematik, fizik, astronomi, botanik-zooloji-jeoloji ve mineraloji dersleridir. Bu
derslerin hocal~~~ na askeri mektep hocalar~ ndan seçilecek kimselerin getirilmesine çal~~~ lm~~t~ r. ~kinci derece say~ lan usul-~~ f~ kh, f~ kh, felsefe, kelâm,
ve edebiyat derslerine ise bu konularda fal ve kemd sahibi hocalar~ n (ule58 Buradanda anla~~laca~~~gibi Nizamnamenin Dârt~
lftinün'a ait maddelerinde, memleketin o günki durumu göz önünde bulundurulmadan haz~ rlanm~~t~ r. Nitekim Nizamnamede belirtilen ders program~ n~~ uygulamak mümkün olmam~~t~ r.
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mâ) seçilmesine itina gösterilmi~tir. Seraskerlik makam~ yla yap~lan
görü~meler sonunda, Safvet Pa~a, botanik-zooloji ve jeoloji derslerine Mekteb-i T~bbiye hocalar~nda Doktor Miralay R~ fat Bey'in, matematik, fizik ve
astronomi derslerine Mekteb-i Harbiye hocalar~ndan ve Erkân-~~ Harp
Kaymakam~~ Tevfik Bey'in, tarih derslerine ayn~~ mektebin Frans~zca ve tarih hocas~~ Mahmud Efendi'nin, kimya dersine Mekteb-i T~bbiye hocalanndan Aziz efendi'nin, muavinli~ine de Bonkowski Efendi'nin tayinini
teklif etmi~tir. Felsefe ve kelâm dersleri için Meclis-i Maarif azas~~ Abdulkerim Efendi, f~kh ve usul-~~ f~ kh dersleri için Mustafa Vehbi Efendi, Arapça dersi için ise Ahmed Faris Efendi'nin tayini dü~ünülmü~tür.
Dârulfününa seçilen hocalar ba~ ka yerlerde vazifeli olduklar~ndan ayr~ca buradan maa~~almayacaklar ise de yaln~z R~fat ve Tevfik Beyler ile
Aziz, Bonkowski ve Ahmed Faris Efendilerin Dârulfünündaki vazifeleri sebebiyle eski maa~lar~ na bir miktar zam yap~lacakt~ r. Bu miktar ise ayl~k
toplam 6550 kuru~~kadard~ r. Bu raporun sonunda ilm-i tabakatu'l-arz
(jeoloji), usül-~~ kavânin ve muhakemât ve servet-i milel (iktisat) gibi ihtiyaç
duyulan di~er derslerin hocalar~~ ileri bir tarihte tespit edildi~i zaman bunlar~n, sadarete bildirilece~i belirtilmi~tir 59. Nitekim 23 Ocak 187o'te yine
Safvet Pa~a'n~ n sadarete sundu~u tezkerede 60, yeni tespit edilen hocalar~n
listesi ve kuru~~olarak maa~~miktarlar~~ belirtilmektedir. Bu tezkerede daha
önce EI-Cevaib gazetesini ç~ karan Ahmed Faris Efendi'nin verece~i Arapça
dersi kald~r~lm~~t~ r. Safvet Pa~a'n~ n yeni belirledi~i hocalar ve verecelderi
dersler ~unlard~ r:
Kitabet ve Edebiyat
Frans~zca
Hukuk
iktisat
Co~rafya
Usul-i defteri
Resim

Haftada 5 saat
Haftada 3 saat
Haftada 2 saat
Haftada ~~ saat
Haftada 2 saat
Haftada 2 saat
Haftada ~~ saat

Selim Efendi
Pertev Efendi
Ahmed Kamil Efendi
Sakal~~ Ohannes Efendi
Halid Bey
Münir Bey
Mösyö Giz

1500 kuru~~
~~000 kuru~~
800 kuru~~
500 kuru~~
700 kuru~~
~~000 kuru~~
500 kuru~~

59 Maarif Naz~ r~~ Safvet Pa~a'n~ n 18 Cemaziyelevvel 1286/14 A~ ustos 1285 tarihli tezkeresi ve 28 Cemaziyelevvel 1286 tarihli Sadaret arz~~ ve 29 Cemaziyelevvel 1286 tarihli irade-i seniyye; Irade Dahiliye, nr. 41632; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, C. 1-2, ~stanbul 1977, s. 556-557.
60 20 ~evval 1286 (23 Ocak 1870) tarihli Safvet Pa~a'n~ n sadarete arz~~ ve muallim liste-

si, irade Dahiliye, nr. 42253.
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O s~ rada haz~ rlanmakta olan 187o (1287) senesi Devlet Salnamesz' nde
Dârulfünün ders program~~ ve hocalar~~ a~a~~daki ~ekilde verilmi~tir 61 :
Botanik-zooloji-jeoloji
Felsefe ve Kelam
Tarih
Kitabet ve edebiyat
Matematik, fizik, astronomi
F~ kh ve usül-i f~ kh
Kimya
Co~rafya
Resim
Hukuk
Frans~zca
iktisat
Usül-i defteri

Miralay Dr. R~fat Bey
Mevaliden Abdulkerim Efendi
Mahmud Efendi
Selim Efendi
Tevfik Bey
Mustafa Vehbi Efendi
Aziz Efendi ve Bonkowski Efendi (muavin)
Halid Bey
Mösyö Giz
Konstantinidi Efendi
Ohannes Efendi

Yine 1870 (1286) senesi için Dârulfünün'un son ~eklini alan ders
program~~ Takvim-i Vekayi 'de ~u ~ekilde ilan edilmi~tir 62:
Darulfüne~ n-~~ Osmani Ders Cetveli
Günler

Ders

Hoca

Pazartesi

Edebiyat
Frans~zca
Tarih
Co~rafya

Selim Efendi
5-6
Konstantinidi Efen. 7-8
Mahmud Efendi 8 . 15-9 . 15
Halid Bey
9 . 30— I o . 30

Sal~~

Edebiyat
Fizik
Matematik
Resim

Selim Efendi
Aziz Efendi
Tevfik Bey
Mösyö Giz

Frans~ zca
Hukuk
Tarih
Co~rafya

Konstantinidi Ef. 5-6
Ahmed Kamil Ef. 7-8
Mahmud Efendi 8 . 15-9 . 15
Halid Bey
9 . 30-1 o . 30

Çar~amba

Saat

5-6
7-8
8.15-9. 15
9 . 30-10 . 30

Salmane-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, sene ~~ 287, s. t 16.
62

Takvim-i Vekayi, nr. 1184, 1 Zilkade 1286 (2 ~ubat 1870), s. 1, st. 2-3.
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Per~embe

Cumartesi

Edebiyat
Mant~k
Matematik
Tarih
Hukuk
Frans~zca
Edebiyat
Fizik
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5-6
Selim Efendi
7-8
Kerim Efendi
8 . 15-9 . 15
Tevfik Bey
Mahmud Efendi 9 . 30— ~ o . 30
Ahmed Kamil Ef. 5-6
Konstantinidi Efen. 7-8
8 . 15-9 . 15
Selim Efendi
9 . 30— 1 o . 30
Aziz Efendi

Ders programlar~~ haz~ rlan~ rken nizamnamede ön görülen hususlara
tam olarak riayet edilmedi~i anla~~lmaktad~ r. Zira üç ~ube olarak kurulmas~~ dü~ ünülen Darulfünün ders program~nda ~ube ayr~m~~ bulunmay~p,
bütün talebelerin ayn~~ dersleri görmeleri istikametinde bir program haz~ rlanm~~t~r. Ayr~ca bir naz~ r taraf~ ndan idare edilmesi gerekirken,
Darulf~inün ba~~na bir ~midiir tayin edilmesi müessesenin nizamnamesine
uyulmad~~~na di~er bir örnektir. Ancak o günün ~artlar~~ alt~nda bir çok
imkans~zl~klar~ n, nizamnamenin tam olarak uygulanmas~ nda baz~~ aksakl~klara sebebiyet vermesi tabii kar~~lanmal~d~r.
Bu arada Darulfürnin'da kurulmu~~olan laboratuar için Fransa'dan fizik aletlerinin al~nd~~~ n~~ görmekteyiz. Al~ nan fizik aletleri listesine bak~lacak olursa, temel fizik tecrübeleri için gerekli aletlerin hemen hepsinin listede mevcut oldu~u görülür. Bu aletler incelendi~inde eksiksiz bir fizik
laboratuar~n~n kurulmas~n~ n istendi~i intiba~~ elde edilmektedir. Listede fizik deneylerinin klasik aletleri (mesela, düzgün h~ zlanan hareketi incelemek için kullan~ lan Atwood aleti) mevcut oldu~u gibi, son ç~kan yeni modeller de yer almaktad~ r. Mesela volta pili, bikromatl~~ pil gibi pillerin yan~ nda 1867'den sonra ç~ kan pil modellerinden de 2 tane bulunmaktad~r.
Liste, 1869 tarihli oldu~una göre, yeni ve geli~tirilmi~~aletlerin (mesela
Arsted'in piezometresinin Despretz ve Saigey taraf~ndan geli~tirilmi~~~ekli)
getirtildi~i anla~~l~r.
Listede kat~, s~v~~ ve gazlar~ n özelliklerini incelemek için gerekli aletlerin yan~ nda optik ve elektrik tecrübeleri için çok say~da alet kay~tl~d~r. Optikte aynalar, polarizasyon deneyleri için mercekler, spektroskop bulundu~u gibi elektrikle ilgili di~er aletler yan~ nda be~~tane Leyd ~i~esi (kondansatör) göze çarpar. Listenin sonunda, rezonans borular~ n~ n Ganot'nun eserinin 1868'de bas~ lan 13. edisyonunun 178, 18o-184 numaral~~ ~ekillerindeki gibi oldu~u kay~tl~d~ r 63.
63 Tahsin Efendi taraf~ ndan, 30 Muharrem 1287 (2 May~s 1870) Dârulfünür~'da Fizik
dersi deneyleri için haz~ rlanm~~~liste, irade Dahiliye 43038.
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Darulfünün dersleri 1870 (1287) y~ l~ nda kesintisiz devam etmi~tir.
A~ustos ~ 87o'de (1287 senesi Cemaziyelevveli), DarulfünCin derslerine devam eden talebeler mümeyyiz huzurunda imtihan edilerek bir üst s~ n~ fa
geçmi~lerdir. Talebelerin bu k~ sa zamanda, tahmin edilenden daha fazla
ba~ar~l~~ olduklar~~ görülmü~tür 64.
1870 (1287) senesinde Darulfüntin'daki bir di~er faaliyet, Ramazan
gecelerinde halka aç~k konferanslar~ n tekrar ba~lamas~d~ r. Darulfüntin idaresi, tespit etti~i ders ve konular~~ iki ay öncesinden ilan ederek, bu konularda konferans verebileceklerin müracaat etmelerini istemi~tir. Burada ele
al~ nan konular ise ~unlard~r 65 :

I. Fizik: ~s~, ses, ~~~ k, ate~, yanma, kuvvet, bo~luk, telgraf, görme ve
emsali.
Kimya: yeni madenler, demir, çelik, analiz ve yanma.
Meteroloji: buhar ve hava, f~ rt~ nalar, zelzele, gök ku~a~~, kar ve
ya~mur, tulumba.
Kozmo~rafya: Güne~~ve mahiyeti, ay, y~ ld~zlar ve galaksiler, kuyruklu y~ ld~zlar, seyyare-i arz (yer küre).
Psikoloji (ilm-i tabiat-1 insan): asab-~~ hassase ve muharrike, kan
dola~~m~, teneffüs, kalp ve d~ma~, ölüm ve hayat.
T~ p: H~fz-~~ s~ hha, çevre kirlili~i, vücud temizli~i ve çevre düzenlemesi, iklimlerin tesiri, ilaçlar.
Tabii bilimler: esnaf-1 ben-i adem (~ rklar), kar~ nca ve ar~, s~ n~f-~~
hayvanat, idrak-~~ hayvanat, cins ve nevilerin devaml~~ veya farkl~~ olmas~, k~ymetli ta~lar ve bitki türleri.
Jeomorfoloji: ~stanbul civar~~ arazi yap~s~, bitki ve hayvan fosilleri.
Ziraat: Araziyi ~slah eden maddeler (gübreler), bu~day, pamuk,
bahçe z~raati, a~açlar, ziraat aletleri, ziraatte en son geli~ meler.

" Basiret, nr. 149, 26 Cemaziyelevvel 1287 (25 A~ustos 1870), S. 4, st. I -2; Takvim-i
Vekayi, nr. 1267, 7 Cemaziyelah~ r 1287 (4 Eylül 1870), S. 2, st. 3; Basiret, nr. 157, 7 Cemaziyelevvel 1287, S. 4, st. 2.
65

1-'2.

"Müsamerk-~~ ilmiye ve edebiye", Takvim-i Vekayi, nr. 1277, 1 Receb 1287, S. 2, st.
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~~ o. ilim ve sanai'nin geli~mesi: taksim-i maltimat-~~ insaniye, tertib-i
fünün, son icadlar, matbaac~ l~ k, harp teknolojisi, riyaziye, ölçü ve
tart~lar.
1. iktisat: çal~~mak, banka, ka~~t para, ticaret, makina ve fabrika,
topluluklar ve ~irketler.
1 2. Hukuk: Hukuk-i tabiiye ve mevzua, deniz hukuku, Devletleraras~~
hukuk, idare hukuku, cinayet, sulh ve muharebe.
Ahlak: fazilet ve nakiselerin fayda ve mazarratlan.
Edebiyat: muhtelif yaz~~ma örnekleri, yaz~~ çe~itleri, nesir ve ~iir.
Dârulfünün idaresi taraf~ndan haz~rlanan bu listede görüldü~ü gibi
Dân~lfürd~n vas~ tas~yla modem bilim ve teknolojinin bir çok konusu halka
sunulmak istenmi~tir. Bunun yan~ nda, Osmanl~~ vatanda~~ na hukuk ve iktisad sahalar~nda Bat~'daki yeni yakla~~mlar~~ tan~tmak hedef al~ nmam~~t~ r.
Cemaleddin Afgan Nin Ddrulfüniin'daki Konferans~~
Dârulfünf~ n'da aç~lan bu Ramazan konferanslar~ nda, Maarif Nezareti,
o s~ rada Istanbul'da bulunan ve daha önce de zikretti~imiz gibi
DârulfünC~ n'un aç~ l~~~merasiminde bir konu~ma yapan Cemaleddin Afganrden sanayi üzerine bir konferans vermesini istemi~tir.
Ramazan ba~lar~ ndaki ilk konferanslardan biri muhtemelen Afgani' ninki olmu~tur 66. Bu konu~ma daha sonra da izah edece~imiz gibi, bir
tak~ m spekülasyonlara yol açm~~t~ r. Konferans metninin tamam~~ ~imdiye
kadar bulunamam~~~ise de Afganrnin El-Redd ala-Dehriyin adl~~ eserini
Arapçaya tercüme eden ve giri~inde müellif~ n biyografisine de yer veren
M. Abduh, Afganrnin bu nutuk ile ilgili versiyonunu özet olarak vermektedir. Bir çok Türk ve yabanc~~ ara~t~ rmac~lar buradan istifade ederek Cemaleddin Afganrnin konu~mas~ nda dine ve ilme ayk~ r~~ bir söz söylemedi~i halde, ulemân~n taassubuna kurban oldu~u ~eklinde hadiseyi izaha çal~~m~~lard~ r 67. Afganrnin talebesi olan Abduh ise, onun konferansta
"san'at~" tarif ve k~s~mlar~ n~~ sayarken Peygamberli~i de bu meyanda
66 Nikki R. Keddie, Sayyid Yamal ad Din "al-Afgani" A Political Biography, University of
California Press, Los Angeles 1972, p. 58-80.
67 Mehmed Akif, Cemaleddin Efgani, Strat-~~ Müstakim, s. 9o, s. 207-208; Ali Canib,
"Cemaleddin Efgani", Hayat, s. 77, 17 May~s 1928, c. 3, s. 3-6.
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zikretmesi üzerine, Afganrnin, zaten kendisini çekemeyen uleman~ n ve
~eyhülislaml~ k makam~n~ n ~iddetli tepkisine maruz kald~~~ n~~ söyleyerek 68
hadiseyi tamamen Afganrin etraf~ nda kopmu~~bir f~ rt~ na ~eklinde göstermi~tir.
Devrin Osmanl~~ gazetelerinde bu hususa yer verilmemesi de Afganrnin biyograf~sini yazanlar~ n mübala~al~~ bir izah tarz~~ getirmelerine sebep olmu~~ve Darulfünânun bu hadise sonunda kapat~ld~~~~ ~eklinde kanaatlerin ortaya ç~ kmas~na yol açm~~t~ r. Bu meseleyi daha aç~ k ve objektif
olarak izaha yard~ mc~~ olaca~~n~~ ümid etti~imiz ve Ba~bakanl~ k Ar~ivi Y~ld~z Esas evrak~~ aras~nda yeni buldu~umuz bir belge, ~eyhülislaml~ k makam~ n~ n tepkisinin Afganrnin ~ahs~ na de~il, konu~mas~ nda kulland~~~~ifadelere kar~~~oldu~unu göstermektedir.
Sultan ~ kinci Abdülhamid, muhtemelen 1301 (1884-85) y~ l~ nda, zaman~ n Dahiliye Naz~ r~~ Edhem Pa~a'dan 69 , intihab-1 memurin (memur seçme) komisyonu azas~~ Emin Mehmed Bey vas~tas~yla "Afgan ulemas~ ndan
~eyh Cemaleddin Efendi'nin 1287 (187o) senesinde Dersaadet'ten uzakla~t~ r~lmas~= sebebini sormu~~ve bir gün içinde tercüme-i haline dair duyduklann~~ ve bildiklerini kendisine arz etmesini" istemi~tir.
Müsvedde halinde olan bu belgede, Edhem Pa~a "aradan çok zaman
geçmi~~oldu~u cihetle" ~eklinde söze ba~lamakta ve Cemaleddin Efendi ile
o zamanlar görü~mü~~oldu~unu ve Arapça-Farsça bilen kabiliyetli bu gencin kendisinde iyi bir tesir b~ rakt~~~ n~~ ifade etmektedir.
Edhem Pa~a hadiseyi Padi~aha ~u ~ekilde arz etmektedir: "O zaman
ben adliye naz~ n idim, Sultan Mahmud türbesi civar~ nda Valide Mektebinde umüm dersler aç~ l~ p hergün ashab-1 ilim ve maariften 70 biri bir
68 Cemaleddin Afgani, R~sdleg fi ~bidl Mezheb al-Dehn:yin,
Farsçadan Arapçaya tercüme
eden Muhammed Abduh, Kahire 1312, s. 8-9.

Belgede geçen ifadelerclen, bu arizay~~ Dkulftinun'un aç~l~~~~esnas~nda Meclis-i Ahkam-1 Adliye Naz~n olan Edhem Pa~a'n~ n yazm~~~oldu~unu, ara~t~rmalar~ = neticesinde
ö~renmi~~bulunmaktay~ z. ibnül Emin Mahmud Kemal ise bu arz~n Ahmed Cevdet Pa~a
taraf~ndan verildi~ini söylemektedir (Son As~r Türk ~air/en, c. 3, S. 1874.) Ancak Cevdet Pa~a Nisan I870 tarihinde Adliye Nezaretinden azledilerek Bursa'ya Vali olarak gönderildi~inden A~ustos 187o'de Dürulftinun'daki bu hadiseler esnas~nda Naz~r bulunmamaktad~r. Sultan ikinci Abdulhamid'in Cevdet Pa~a'dan aynca bir ariza istemi~~olmas~~ da muhtemeldir.
79

mi~tir.

Buraya önce "ulemklan" yaz~lm~~~iken bu 'ashab-~~ ilm ve maarif' ~eklinde düzeltil-
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fende orada um~lma ders takrir eylerdi. Cemaleddin Efendi'ye edebiyattan
bir ders okutturulmak laz~m gelip nezâretin tensIbi ile Cemaleddin Efendi
dahi orada sanayiden bahsederek derse ba~lay~ p sanaat~~ genel olarak ~ugl
(i~~veya me~guliyet) ve '<mei (çal~~ma) diye tarif ettikten sonra k~s~ mlarm~~
sayd~~~~ s~rada Nübiivveti (Peygamberlik) dahi bir tür sanat olarak söylemi~~
oldu~undan keyfiyet Bab-~~ fetvaya aksedince ~eyhülislâml~k makam~ ndan
Maarif Nezarefine itiraz olunmakla o gün ak~amdan sonra saat bir raddelerinde Safvet Pa~a taraf~ ndan bir adam gelip -Naz~r Pa~a ~imdi sizi istiyor- diye haber getirdi. Derhal kalk~ p Safvet Pa~a'n~ n kona~~na gittim. Cemaleddin Efendi yan~nda idi. Ol günkü takriri bir varak üzerine yaz~lm~~~
olmakla Safvet Pa~a [bana] verdi okudum, Cemaleddin Efendi'ye sordum,
sanaat lafz~n~~ genel olarak ~ugl ve âmel manas~ nda kullanarak Niibiivveti dahi o s~ rada zikretti~ini ifade eyledikte sanaat tekrdr-~~'am& (çal~~malar~ n tekrar~~ ile) ile has~ l olan meleke manas~nda örf ve ~st~lah olmu~tur. Ancak
Arapça'da genelde '<mei manas~nda kullan~ la gelirse de h~rfet (zanaat, meslek) ve tekrâr-~~`amâl ile has~l olan meleke manas~ nda örf olmu~tur. Örf ve
~st~lah-~~ memlekete muhalif olarak ale'l-umiim ~ugl ve `arr~el manas~nda
kullan~lmada aç~k olmayan ve ~üpheye sebebiyet verecek yak~~~ks~z sözler
vard~. Bari sunu' (yapma, i~) lafz~n~~ kullansa idiniz beis gözükmezdi diye
kendisine, derse gidip izah ile merâm~ n~n nübüvveti sanayi-i madifeden
saymak olmay~p mücerred o da bir nev'i i~~neklir gibi sözler ile itizar eylemesi laz~m gelece~ini Safvet Pa~a'ya söyledim. Lakin oralara vakit kalmay~ p Seyhülislâml~k taraf~ndan vaki olan ~iddetli itirazlara Bab-~~ ali dayanamay~p ferdas~~ Cemaleddin Efendi nefy ve zikrolunan dersler de tatil olundu."
Hadisenin cereyan~n~~ bu ~ekilde arz ettikten sonra "el-has~l Cemaleddin Efendi'nin nefyine sebeb ancak sunu' ve ~ugl ve i~~nel gibi bir lafz yerinde örf ve ~st~lah-~~ memlekete münâfi olarak san 'al lafz~n~~ istimal eylemi§
olup ba~ka bir sebeb yoktur" diyerek ~ahsi kanaati de ilave etmi~tir 71 .
Bu belgenin ~~~~~nda hadisenin cereyan ~ekli ve Afganrnin ~stanbul'dan uzakla~t~r~lmas~ n~n sebebinin de Peygamberlik makam~na uygun
dü~meyen bir s~fat~~ (belki de bilmeyerek) kullanmas~~ oldu~u büyük ölçüde
aç~kl~~a kavu~mu~~bulunmaktad~r. Hadisenin vuku buldu~u dönemin "kamuoyu" nun yap~s~~ ve niteli~i göz önünde bulunduruldu~u takdirde Me~i-

'1 Y~ld~z Esas Evrak~, K~s~m 38, Evrak 553/586, Zarf 93, Kutu ~ o.
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hat'in ald~~~~karar~ n hakl~~ oldu~unu söylemek mümkündür 72. Bu hadise
hakk~nda Cemaleddin Afgani taraftarlar~~ veya muhalifleri aras~ ndaki tart~~malar 73 konusunda kat'i bir kanaat olu~abilmesinin, bir ölçüde yeni belgelerin bulunmas~na ba~l~~ oldu~unu söyleyebiliriz.
Bu arada, Dân~lftinün Müdürü Tahsin Efendi, "baz~~ sebepler"den
dolay~~ görevinden al~narak yerine Maarif Nezareti muavinlerinden 1{z~ m
Efendi muvakkaten tayin olunmu~tur 74.
1287 senesi Ramazan ay~ndaki Dârulfünün konferanslar~ n~ n bu ~ekilde büyük bir hadiseye sebebiyet vermesi üzerine, Dânilfünün'un ilga olunaca~~~hakk~nda bir tak~m ~ayialar~ n ç~kt~~~~görülmektedir. Her ne kadar
bu ~ayialar Maarif Nezareti taraf~ndan tekzip edilmi~~ise de 75, ilk aç~l~~~nda gösterilen ra~betin azalmas~ na da sebep olmu~tur.
Türk maarif tarihi ile ilgili yaz~larda, um~lmiyetle bu hadiseden sonra
Dârulftinün'un kapat~ld~~~~fikri hakimdir. Bunun ba~l~ca sebebi ise, Safvet
Pa~a'n~n 17 Mart 1879 tarihinde Sadullah Pa~a'ya yazd~~~~bir mektuptur. 76
Paris sefiri Safvet Pa~a'n~ n ayn~~ tarihlerde Berlin sefiri olan Sadullah Pa~a'ya Dârulfünün'un aç~l~~~merasiminde meydana gelen hadiseler hakk~nda gönderdi~i mektupdaki aç~klamalarda baz~~ kan~~kl~klar bulunmaktad~r.
Dârulfünün'un aç~l~~~merasiminde bulunan Safvet Pa~a mektubunda, "Benim, Münif Efendi ve Cemaleddin Afganl taraf~ndan okunan nutuklar
72 Keddie'nin ifadesine göre tek sebebin nübüvveti de sanaattan saymas~~ olmad~~~n~~
belirterek, bunun sebebini kendince baz~~ ba~ka ihtimallere ba~lamaktad~r. Bu ihtimaller
aras~nda Cemaleddin Efendi'nin ba~~na Osmanl~~ ulemâ san~~~giymesinin onlann itiraz~na
sebeb olmas~~ ve Osmanl~~ ulemas~n~ n tarih boyunca Do~u, ~ran ve Hind müslüman bilim
ve fikir adamlar~ na kar~~~duyduklar~~ husumeti saymaktad~ r. Keddie, a.g.~. s. 79-80; Niyazi
Berkes'e göre Seyhülislâm~n sava~~n~ n as~l hedefi Afganl~~ de~il, Üniversitenin kendisi ve arkas~ndaki Safvet, Münif Pa~alar ve Tahsin Efendi ile Frans~z e~itim Projesidir. Berkes,
Türkt:ye'de Ça~da~la~ma, [~stanbul tarisiz], s. 238.
73 Cemaleddin Afgan? konu~mas~ n~ n a~~ r bir tenkidini ihtiva eden ve ders vekili Filibeli Halil Efendi taraf~ ndan Al-Suytif al-Kavi~ ti, adl~~ arapça eseri ve o~lu Hayreddin Feyzi
Efendi taraf~ ndan yap~ lan Türkçe tercümesi 1290(1872) y~l~ nda Istanbul'da bas~lm~~t~ r.
74 Takvim-i V~kayi, nr. 1302, 17 Ramazan 1287 ( 1 o Aral~ k 1870).
75 Hakay~kul-V~kay, nr. 146, 5 Zilkade 1287, s. 1, st. 1.
76 Bu mektup ilk olarak M. Ali Ayni Efendi taraf~ ndan yay~nlanm~~t~ r. Ayni Efendi,
bu mektubu esbak sadaret müste~ar~~ Fuad Bey'den buldu~unu söylemektedir. Eserinde bu
mektubun bir k~sm~n~~ yay~ nlam~~t~ r, M. Ali Ayni, a.g.e. s. 26-28; Mektubun tamam~~ için
bkz. ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ll, "Sadullah Pa~a'n~ n Safvet, Cevdet Pa~alar ve Safvet Pa~azâde
Refet Beyle Mektupla~mas~" B~lleten, c. 15/57, Ocak 1951, s. 283-87. Uzunçar~~l~~ Hoca bu
Mektuplann nerede oldu~unu belirtmemektedir.
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Türkçe yaz~l~~ oldu~u halde bunlar~~ Kur'an Ayeti ve Hadis-i ~erif zanneden Murad Molla Tekkesi ~eyhinin ellerini kald~r~ p duaya ba~lamas~ " 77
ibaresinden Safvet Pa~a'n~n zaman içerisinde hadiseleri unuttu~unu
göstermektedir. Çünkü daha önce de belirtti~imiz ve Takvim-i Vekayi 'de
de görüldü~ü gibi Darulfünün'un aç~l~~~nda son konu~may~~ Afgani Arapça
olarak yapm~~t~ r. Özetini daha önce verdi~imiz bu konu~man~ n dini motiflerle süslü ve heyecanl~~ bir ~ekilde okunmas~n~n arkas~ndan, merasimin
sonunda dua etmekle görevlendirilen ~eyhin duaya ba~lamas~nda ~a~~lacak
bir ~ey yoktur. Böyle oldu~u halde Saffet Pa~a, bunu "mechulu'l-efkar
ve'l-ahval bir Afganl~n~ n sun'-~~ Huda oldu~unu murad ederek Nübüvvet
bir sanatt~r demesi binbir güçlükle vücuda getirilen bir medrese-i cedide-i ilm~ye 'nin ilgas~na mucib oldu" ~eklinde ifade etti~i, Afgani'nin 1870 Ramazan'~ nda Darulfünün'da yapm~~~ old~~u di~er konu~mas~yla kar~~t~rarak,
ikinci Darulfünün te~ebbüsünün ba~ar~ s~zl~kla sonuçlanmas~n~~ böyle basit
~ekilde izah etmeyi ve klasik bir suçlama tarz~~ olarak, meseleyi ulemân~n
cehalet ve taassubuna ba~lamay~~ tercih etmi~tir.

Ddrulfiiniin'da ~kinci Ders rili
~kinci sene derslerine 22 Ocak 1871 (19 ~evval 1287 Pazartesi) günü
ba~lanm~~t~r 78 . Kaz~m Efendi'nin müdürlü~ünde ba~layan ikinci senenin
ders program~~ ~öyledir 79 :
Kitabet ve edebiyat

Selim Efendi

2 Matematik, fizik ve

astronomi
3 Kimya
4 Co~rafya
5 Resim
6 Frans~zca

Tevfik Bey
Aziz Efendi ve muavini Bonkowski Efendi

7 R~ka

Muhtar Bey

Halid Bey
Mösyö Giz
Konstantinidi Efendi

Görüldü~ü gibi bir önceki y~ l ders program~ ndan bir çok dersler ç~kart~l~ rken, sadece Darulfünün eski müdürü Tahsin Efendi taraf~ndan konulan rik'a dersi ilave edilmi~ tir.
'7 ~ . Hakk~~ Uzunçars~ l~, a.g. makale, s. 28478 Takmm-t Vekâyi, nr. 1307, 15 ~evval 1287, S. t, st. 3.
79 Salmane-t Devlet-t Aliyye-1 Osmaniye, sene 1288, S. 132.
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Maarif Nezareti, Dârulfünün'a ra~beti artt~ rmak için nizamname ~artlar~ n~~ hafifletip, Dârulfün~:~ n'a giri~i kolayla~t~ rmaya çal~~m~~t~ r. Maarif Nezareti'nin bu hususta yay~ nlad~~~~yaz~da, "Dârulfür~ iin'un her ne kadar istenilen seviyeye ula~amam~~~ise de, aç~l~~~ ndan bu yana ilmin yay~lmas~ nda önemli bir rol oynad~~~ " belirtilmi~ tir. O güne kadar elde edilen
tecrübelere dayan~ larak derslerin yeniden düzenlenmesi lâz~ m gelmi~~ve
duruma göre talebenin ihtiyac~ na daha uygun ~ekilde yeniden tertip edilmi~tir. Ders günleri ve saatleri ayarlanm~~~ve ilm-i mevalid ve astronomi
dersleri ilâve edilmi~tir. Ayr~ ca derslerin herkesin anlayaca~~~ölçüde daha
basit i~lenmesi dü~ünülmü~tür ".
Bu ayarlamalardan sonra Dârulfürnin ders program~, halk~ n ve özellikle memur kesiminin dersleri takip edebilmesi de göz önünde bulundurularak Takvim-i Vekdyi'de ne~redilmi~ tir. Bu ders cetveli 16 Ocak 1871
( ~~ ~aban 1288) tarihine kadar bir kaç defa ilân edilmi~tir 81:
Günler
Cumartesi
Pazar
Sal~~
Çar~amba
Per~embe

Dersler
Astronomi
Türk Edebiyat~~
~ lm-i Mevalid
Fizik
Türk Edebiyat~~
Türk Edebiyat~~
~lm-i Mevalid
Fizik
Astronomi

Saat
4-5
5-6
4-5
5-6
5-6
4-5
5-6
4-5
5-6

Hocalar
Tevfik Bey
Selim Efendi
R~fat Bey
Aziz Efendi
Selim Efendi
Selim Efendi
R~fat Bey
Aziz Efendi
Tevfik Bey

Derslere devam edenlerin, burada okutulan dersleri rahatça anlayacak
seviyede olmad~~~~anla~~ lmaktad~ r. Ayn~~ zamanda, Dârulfünün'a devam etmek isteyenlerin, art~ k aran~lan ~artlara uymas~~ mecburiyeti kald~ r~lm~~~ve
hiç bir muamele yapt~ rmaks~z~ n derslere girmesi kolayla~t~ r~ lm~~t~ r. Bu durum Dârulfünün'un ne seviyede oldu~unu bize aç~ kça göstermektedir.
Dönemin levanten gazetelerinde ise Dârulfüne~ n'un e~itim derecesinin çok
dü~ük oldu~u belirtilmekte hatta, The Levant Herald gazetesi,
" liakaytkul-Vekayz, nr. 224, t Safer 1288 (21 Nisan 1872).
Takvim-i Vekayi, nr. 1347, 30 Muharrem 1288 (21 Nisan 1871) tarihli nüshas~ ndan,
Ta/nam-, Vek4),i, nr. 1419, 1 ~aban 1288 tarihli nüshas~ na kadar bir kaç defa ne~redilmi~ tir.
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Dârulfünün'da okutulan matematik dersinin normal ilkokul matemati~inden biraz daha geli~mi~~oldu~unu söylemektedir 82 .
Elimizde yeterli miktarda kaynak olmad~~~ndan bu y~ l (1 87 1) sonunda
kaç talebenin yeniden kay~t yapt~ rm~~~oldu~unu bilememekteyiz. Ancak
Nisan 1871'de, Dârulfünün'da yeniden halka aç~ k konferanslann verilmeye
ba~lanmas~~ ve yeni dönemde ders saatlerinin erkene al~ nmas~~ DârulfünC~nun programlannda baz~~ de~i~ikliklerin oldu~unu ve daha az ra~bet
gördü~ünü dü~ündürmektedir.
Zilhicce ~~ 288) tarihli Hakay~~ ku Vekayi gazetesindeki
~~o ~ubat 1872
"Dârulfünün'da ne hakk~yla tedrise ne de lay~klyla tahsile muktedir mualibaresi Dârulfünün'un
lim ve talebe bulunamay~ p akibet tatil edildi"
kça
ifade
etmekte
ise
de,
derslerin
bir
y~ l daha devam ettikapat~ld~~~ n~~ aç~
~ini Devlet Salnamesindeki ders program~ ndan anlamaktay~z.
1289 (1872) Senesi Devlet Salnamesinde yer alan bilgilerden Dârulfünün
müdürlü~üne, Kaz~ m Efendi'nin yerine, yine müderrisinden Hilmi Efendi'nin getirildi~i ve o yal~ n ders program~ n~n da önceki programlara göre
çok de~i~mi~~ve ders say~s~n~ n azalm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Talebe
mevcudu ise yüz ki~iden ibarettir. Ders program~nda, matematik hocas~~
Miralay Haf~ z Bey, co~rafya hocas~~ Kola~as~~ Arif Efendi, tarih hocas~~ Ahmet Hilmi Efendi, Farsça hocas~~ Abdurrahman Efendi, Arapça hocas~~ Hamid Efendi, komposizyon (in~a) hocas~~ Sad~ k Bey, rik'a hocalar~~ Na~id
Bey ve Tayyar Efendi bulunmaktad~r 84 .
Bilinen son Dârulfünün ders program~~ 129o(1873) Senesi Devlet Salnamesi'nde görülmektedir. Bu programda, matematik dersi hocas~~ Haf~z
Pa~a, in~a hocas~~ Sad~ k Bey, co~rafya hocas~~ Arif Efendi, Arapça hocas~~
Hamid Efendi, tarih hocas~~ Ahmed Hilmi Efendi ve r~ k'a hocas~~ Tayyar
Efendi'dir 85 . Bu salnamede Dârulfünün müdürü yine Hilmi Efendi olup
talebe say~s~~ ise yetmi~üç ki~iye inmi~tir. Bu tarihten sonra Devlet salnamelerinde Dârulfünt~ n ders programlar~~ yer almamaktad~ r.
1 87o-73 y~ llar~~ aras~ nda, kesintisiz e~itim verdi~i anla~~lan bu ikinci
D-arulfünün'dan veya ~ubelerinden talebe mezun olup olmad~~~~bilinmemektedir. Ayr~ ca bu müessesenin faaliyetlerinin ne ~ekilde bitti~i henüz
"Education in Turkey", The Levant Herald, 16 Decembre 1871, cilt 2, S. 866, st. 3-4.
Hakayzkul-Vekayi, nr. 484, 1 Zilhicce 1288 ( ~ o ~ubat 1872). S. 2, St. 1-2.
84 Salname-i Devlet-i Ahyye-i Osmaniye, sene 1289, s. 2 20.

82

83

85

Salname-i Devlet-i ~lliyye-i Osmaniye, sene 1290, s. 197.
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tam olarak aç~ kl~~a kavu~mam~~t~ r. 1293 (1876) senesinden sonra salnamelerde, Galatasaray Mekteb-i Sultani'nin ders program~~ aras~ nda
Darulf~inün ders program~ na da yer verildi~i görülmektedir. Halen üzerinde çal~~ t~~~ m~z ve üçüncü te~ebbüs olarak telakki edebilece~imiz, Galatasaray SultarTsinde te~ kil edilen bu Darulfünün'dan, k~saca bahsetmek istiyoruz.
1872 tarihinde Galatasaray Sultani'si Gülhane'de bir binaya ta~~n~ nca,
Ahmed Cevdet Pa~a bu okulda okutulan hukuk dersine Mecelle'nin de ilave edilmesini istemi~ tir. Akabinde Maarif Naz~ r~~ Safvet Pa~a'n~ n destek ve
himayesinde bu mektepte üç ~ube halinde Hukuk, Edebiyat ve Turuk ve
Meabir Yüksek mekteplerinin aç~lmas~~ kararla~t~ r~lm~~t~ r 86. 1874-75 ders
y~l~ nda ilk olarak Hukuk mektebinde ö~retime ba~lanm~~~ di~er bölümler
ise daha sonra aç~ lm~~t~ r. Ocak 1876'da bu Hukuk ve Turuk ve Meabir
"yüksek mekteplerine" dair bir nizamname ve ders program~~ haz~ rlanm~~~
ve Diistitr'da yay~ nlanm~~t~ r 87 . Nizamnamede bu bölümlere "yüksek mektepler" deniliyor ise de 1293 (1876)'dan sonraki Devlet Salnamelerinde bu
mektepler clarulfünfin olarak zikredilmektedir. Maalesef bu te~ebbüs de
uzun örnürlü olmam~~~ve birkaç y~ l sonra kapanm~~t~r.
Bir sonraki Darulfünün kurma te~ebbüsü, Sultan ikinci Abdulhamid'in yirmibe~inci cülus y~ ldönümü vesilesiyle 19oo y~l~ nda yine Istanbul'da gerçekle~mi~ tir.
***
Tanzimat döneminde medreseden farkl~~ yeni bir ilim müessesesi olarak halk e~itimi planlamas~~ dahilinde ele al~ nan ~stanbul'da Darulfünt~ n
kurulmas~ n~ n sathalarm~~ özetleyecek olursak, Darulfünün'un ilk kurulma
te~ ebbüsünde hedefinin ne oldu~unun tam olarak anla~~ lmad~~~n~~ görüyoruz. Burada, Tanzimat öncesi dönemde, mesleki yüksek e~itim veren
müesseselerden "mütefennin zabit" yeti~tirme hedefinden farkl~~ olarak, daha çok yeni tip bürokrat "münevver memur" yeti~tirme gayesinin ön planda tutulmu~~oldu~u görülmektedir. Daha sonra ise Darulfünün, her türlü
bilimin okutulabilece~i bir yer olarak görülmü~tür. Bu ilk te~ebbüste, kurulu~~ve i~leyi~ ine dair bir nizamnamesi bulunmayan Darulfünün, halka
aç~ k konferanslar vermek suretiyle faaliyette bulunmu~tur.
" M. Ali Ayni, a.g.e., S. 29-31; O. Nuri Ergin. a.g.e., c. 4, S. 563, 697; Faik Re~it
Unat, T~irkiye'de E~itim Sisteminin Geli~ mesine Tarihi Bir Bak~~, Ankara 1964, S.Ilo; Niyazi
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Montreal 1964, p. 182.
'7 25 Ocak 1876 tarihli nizamname, Diistilr, Birinci tertip, c. 3, Dersaadet 1293, s.
438-4-48.
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Alt yap~s~~ olamayan ve ülkede ilk defa kurulmas~~ dü~ünülen bu e~itim ve bilim müessesesi için gerekli haz~rl~ klar planl~~ ve sistemli bir ~ekilde
yürütülememi~tir. Kurulmas~ n~ n ilk dü~ünüldü~ü günlerde (1846)
Darulfünün'un Bâb-i âli ketebesinden bir grupla vakit geçirmeden mevcut
binalarda i~e ba~lanmas~~ istenmi~tir. Daha sonra in~aat~~ ondokuz y~l süren
(1 846-1865) üç katl~~ 125 odal~ , kütüphanesi, müze ve laboratuar~~ olan
büyük bir binada kurulmas~~ yoluna gidilmi~ tir. Külliyetli miktarda paralar
harcanarak yap~ lan ve Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin "cesim bina"
olarak vas~fland~ rd~~~~binan~ n, ancak bir kö~esinde halka aç~ k dersler
(1863) verilebilmi~tir. Osmanl~~ bürokrasisi kurdu~u bu büyük binaya daha
in~aat~~ tamamlanmadan el koymu~~ve bina tamamland~~~ nda, Dârulfünün
tek faaliyeti olan halka aç~ k konferanslar~na, ba~ ka yerlerde devam etmek
mecburiyetinde kalm~~t~ r.
Yirmidört y~la yak~ n bir zaman devam eden bu birinci te~ebbüste,
yüksek e~itim için gerekli haz~ rl~klar~ n tamamlanmas~~ hususunda yap~lan
çal~~malar~ n gere~i gibi yürütülmedi~i anla~~lmaktad~ r. Bunun en bariz
örne~i, Darulfuniin'a gerekli ders kitaplar~ n~ , telif veya tercüme yolu ile
haz~ rlamakla görevlendirilen Encümen-i Dani~'in (i851'de kurulu~undan
186o?'a kadar) kendisinden bekleneni ba~aramamas~~ olmu~tur.
Dârulfünün'un ihtiyac~~ olan ders kitaplar~n~ n tercümesi i~iyle, birinci te~ebbüste kurulan Encümen-i Dani~~örne~inde oldu~u gibi, ikinci te~ebbüste Tercüme Cemiyeti görevlendirilmi~tir.
Dârulfünün için yap~ lan ilk "büyük" bina tamamland~~~ nda bu bina
ba~ka nezaretlere tahsis olundu~undan, daha "küçük" ikinci binan~n in~aat~na ba~lanm~~t~ r. Yeni bina eskisine nazaran daha h~zl~~ bir ~ekilde bitirilmi~tir (1865-1869). in~aat müddetince halka aç~k derslerin ba~ka yerlerde sürdürülmesi, Osmanl~~ Devleti'nin Darulfünün kurma hususundaki
azmininin ve kararl~ l~~~ n~ n devam etti~ini göstermektedir. Fakat, bu yeni
müessesenin tam bir tarife ve net bir tavsifi yap~lmadan, devletin büyük
binalar in~a etmeye ve bu i~~için külliyetli miktarda para harcamaya
yönelmi~~oldu~u da görülmektedir.
i87o'deki ikinci Darulfünün kurma te~ebbüsünde, her ne kadar Fransa'dan bir nizamname aktarma yoluna gidilmi~~ise de, bu nizamnamenin
esaslar~~ tam olarak uygulanamam~~t~ r. Öncelikle Devlet bu yeni müesseseyi sa~lam mali kaynaklara kavu~turamam~~t~ r.
Nizamname esaslar~ ndan farkl~~ olarak, eldeki imkanlar nispetinde yeni
ders programlar~~ haz~ rlama yoluna giden Dürulfünün idaresi, kay~ tl~~ tale-
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beleni ve derse dinleyici olarak kanlanlarla yürüttü~ü dersler ve Ramazan
aylar~ nda halka aç~ k verilen konferanslar ~eklinde e~itim faaliyetlerini
sürdürmü~tür.
Yeterli orta ö~retim görmü ~~talebenin bulunmamas~ ndan ba~ ka, kafi
derecede e~itim kadrosuna da sahip olmayan devlet, bu eksikli~ini di~er
de~i~ik e~itim müesseselerinde bulunan yerli müslüman ve gayri müslüm
hocalarla kar~~ lamaya çal~~m~~t ~ r. Sultan ~ kinci Mahmud zaman~ nda Mekteb-i T~ bbiye aç~ l~ rken bu müessesenin ba~~ na Avrupa'dan bir uzman hoca getirtilmi~~olmas~ na ra~men, daha sonra kurulmu~~olan bu yeni müesseseye Avrupa'dan her hangi bir yabanc~~ hoca getirtilmesinin dü~ünülmedi~i görülmektedir. Nitekim Darulfünün'a fizik deneyleri için Avrupa'dan
laboratuar malzemeleri al~ n~ rken bu malzemeleri kullanacak bir uzman
getirtilmedi~i görülür.
Bu ikinci te~ebbüse, Darulfünân'da bir laboratuar ve bir kütüphane
kurulmas~~ da planlanm~~t~ r. Kurulacak olan laboratuar için Avrupa'dan fizik ve kimya deney alet ve edevat~n~ n sat~n al~ nmas~, te~ebbüsün hakikaten ilmi bir yakla~~mla ele al~ nd~~~ n~ n delilidir. Modern bilimin deneye
dayal~~ oldu~unun fark~ na var~ lm~~~olmas~ na ra~men, Kütüphane için,
ara~t~ rma neticelerinin bulundu~u periyodiklerin sat~ n al~ nmas~ndan vazgeçilmesi, ders kitaplanyla yetinilmesi ve ayr~ca Bat~ 'n~ n temel bilim kaynaklar~ n~ n de~il, daha ziyade sat~ n al~ nan ders kitaplar~ n~ n tercüme edilmesi, Darulfünün'un ilmi hüviyetini ortaya koymaktad ~r.
Darulfünün'un dört y~ ll~k bir e~itim faaliyetinin oldu~ unu tespit etmemize ra~men bu süre içerisinde bu müessesenin mezun verip vermedi~ini
henüz bilmiyoruz.
Genellikle, 187o'te Ramazan konferanslar~ nda Cemaleddin Afgani'nin
sanaat üzerine yapm~~~oldu~u konu~man~ n sebebiyet verdi~i hadiselerden,
sonra Darulfünün'un kapat~ ld~~~~yolundaki görü~ lerin aksine, biz bu
müessesenin 1870-1873 y~ llar~~ aras~ nda e~itim faaliyetlerini sürdürdü~ünü
tespit etmi~~bulunmaktay~ z. Ancak yine de 1873 y~l~ ndan sonra niçin ve
ne ~ekilde kapand~~~~net ve aç~ k olarak bilinmemektedir. Kapanmas~ ndaki
amillerin ba~~ nda, mali imkans~zl~ klar ve yeterli talebe ve hocan~ n bulunmamas~~ gibi meseleler oldu~unu söyleyebiliriz. Ayr~ ca Darulfünün'da okutulmakta olan derslerin ayn~~ ~ekilde meslek adam~~ yeti~ tiren Dârulmuallimin, Darulmuallimat, Mektebi Mülkiye ve ~ dadiler gibi orta dereceli mekteplerde de okutulmas~n~ n ve bu mekteplerin, talebeler ve ebeveyn taraf~ ndan daha fazla tercih edilmesinin bunda etkili oldu~u söylenebilir.

DARULFUNÜN KRONOLOJ~S~~
Ocak 1845 Sultan Abdulmecid'in Meclis-i Vâlâ'y~~ ziyareti
13 Mart 1845 Meclis-i Muvakkat'~n kurulmas~~
19 ~ubat 1846 Geçici Meclis'in layihalar~ na dayanarak Meclis-i Vala'n~ n,
ilk defa Dârulfünün'un kurulmas~ ndan bahseden mazbatas~~
Nisan 1846 Sultan Abdülmecid'in Rumeli seyahatine ç~ kt~~~~ s~ rada
Dârulfünân'un ve Daimi Maarif Meclisi'nin kurulmas~ n~~ emretmesi
2 ~~ Temmuz 1846 Daimi Maarif Meclisi'nin kurulmas~~
Eylül 1846 Daimi Meclis'in biraz daha tekâmül etmi~~bir Dârulfüntin kurulmas~~ fikrinin yer ald~~~~layihas~~
Kas~ m 1846 Dârulfünün binas~ n~ n in~aas~~ için Mimar Fosatti ile mukavele
yap~lmas~~ ve in~aatin ba~lamas~~
9 Ocak 1847 Mekâtib-i Umumiye Nezareti'nin kurulmas~~
17 Eylül I85o Dârulfünün binas~~ in~aat~ na Mimar Ahmed Efendi'nin getirilmesi
15 Temmuz 1851 Encümen-i Dâni~'in Kurulmas~~
29 Nisan ~~ 857 Maarif-i Umumiye Nezareti'nin kurulmas~~
Nisan 1861 Cemiyet-i ~ lmiye-i Osmaniye'nin kurulmas~~
A~ustos 1861 Binan~ n 2. ve 3. katlar~ n~ n tamamlanmas~~
13 Ocak 1863 Dârulfünân'da Dervi~~Pa~a'n~ n dersiyle halka aç~ k konferanslar~ n ba~lamas~~
24 Ocak 1863 Sadrazam Fuad Pa~a'n~ n Dârulfünün'a derse gelmesi ve konu~mas~~
16 ~ubat 1863 Salih Efendi'nin Tabii Ilimler Dersinin ba~lamas~~
17 ~ubat 1863 Ahmed Vefik Efendi'nin Tarih Dersinin ba~lamas~~
25 Nisan 1864 Sadrazam Kamil Pa~a'n~ n Salih Efendi'nin Dersini dinlemeye gelmesi
Mart 1865 Dârulfünün binas~ n~ n in~aat~ n~n tamamlanmas~~ ve Maliye Nezaretine tahsisi
26 Mart 1865 Dârulfünün için yeni bir binan~n in~aas~ na ba~lan~ lmas~~
19 Nisan 1865 Dârulfünün derslerine Çemberlita~'taki Nuri Pa~a kona~~nda yeniden ba~lanmas~~
8 Eylül 1865 Hoca Pa~a yang~ n~~ ve bu yang~ nda Dârulfünt~ n'un yanmas~~
Mart 1869 ~ kinci Dârulfünün binas~ n~ n in~aat~ n~ n tamamlanmas~~
Nisan 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin yürürlü~e girmesi
Bel/elen C. LIV, 47
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8 Nisan 1869 Tahsin Efendi'nin Dârulfünün müdürlü~üne tayini
30 A~ustos 1869 Safvet taraf~ ndan haz~ rlanan ilk Dkulfünün ders program~~
9 Ekim 1869 Dârulfünün'a giri~~imtihan~ n~ n aç~ lmas~~
2 Aral~ k 1869 Dârulfünün'da Ramazan ay~ nda Tahsin Efendi taraf~ ndan
tertip edilen halka aç~ k konferanslar~ n yap~lmas~~
2 ~ubat 187o Dürulfünün hocalar~ = tayini
20 ~ubat 1870 DârulfünCin derslerinin ba~lamas~~
5 A~ ustos 1870 Birinci sene sonu imtihanlar~ n~ n yap~lmas~~
Aral~ k 1870 Dkulfünün'da Ramazan ay~~ konferanslar~ n~ n aç~ lmas~~ ve Afgani"nin konu~mas~~
~~ o Aral~ k 1870 Tahsin Efendi'nin Müdüriyetten azli ve yerine Kâz~ m
Efendi'nin tayini
22 Ocak 1871 ~kinci ders y~ l~ n~ n ba~lamas~~
2 ~~ Nisan ~~ 871 Dârulfünt~ n'da halka aç~ k konferanslar~ n ba~lamas~~
1872 Bilinen en son Dârulfünün ders program~~

Res. ~~ — Birinci Darulfünün Binas~n~n Denizden Umumi Görünü~ü
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