DARULFONON TAR~HÇES~NE GIRI~~(II)
ÜÇÜNCÜ TE~EBBÜS: DARULFÜNÜN-I SULTAN~~
EKMELEDD~N ~HSANO~LU
Tanzimat döneminde medreseden farkl~~ yeni e~itim müesseseleri kurma te~ebbüsleri içerisinde "DârulfünC~n" kurma dü~ünceleri 1845 y~l~ndan
itibaren ortaya ç~km~~t~r. Bu dönemde ilki 1863-65, ikincisi de 187o-1873
y~llar~~ aras~nda olmak üzere iki defa Dârulfiinün kurmaya te~ebbüs edilmi~~ancak her iki te~ebbüs de, daha önceki ara~t~rmalanm~zda belirtti~imiz üzere ba~ar~s~z olmu~tur. Bu incelemede ise 1874 y~l~nda Galatasaray
Sultanisi dahilinde kurulan ve üçüncü te~ebbüs diyebilece~imiz Dârulfür~Cin-~~ Sultani ele al~nm~~t~r.
Dârulfünün tarihçesine giri~~mahiyetindeki önceki çal~~mam~zda, Osmanl~~ idarecilerinin, ilk te~ebbüslerde nas~l bir müessese kurmak istediklerini aç~k bir ~ekilde bilmeden yola ç~km~~~olduklar~n~~ ve bu konuda ilk
dü~üncelefinde, de~i~en ve baz~~ yönleri ile modernle~en Osmanl~~ idaresinin muhtac oldu~u "münevver memur" yeti~tirme gayesinin a~~r bast~~~n~~
ifade etmi~tik. Daha sonralar~~ ise Dârulfünfln, her türlü bilimin okutulabilece~i kapsaml~~ bir yüksek e~itim müessesesi olarak ele al~nm~~t~r. Ancak
tespit edebildi~imiz kadar~yla gerek birinci gerekse ikinci te~ebbüste
Dârulfünün'un e~itim faaliyetleri daha çok halka aç~ k "ders-i 'am" yani
konferanslar ~eklinde olmu~tur. Her iki te~ebbüste de devlet taraf~ndan in~a edilen, birincisi çok büyük, ikincisi nisbeten daha küçük olan
Dârulfünfin binalar~n~~ kullanacak veya dolduracak orta e~itim görmü~~talebe potansiyeli bulunamam~~t~r. Dârulf~in~:In'un bahsetti~imiz ilk iki
dönemdeki ba~ar~s~zl~~~na yol açan sebepleri iki ayr~~ kategoride mütalaa
edebiliriz. Birincisi yukar~da bahsetti~imiz gibi hedeflerinin aç~k olmamas~~
yan~nda bu yeni e~itim müessesesinin modelinin tam olarak belirlenmemi~~ve mali kaynaklar~n~n sa~lam bir ~ekilde tespit ve temin edilmemi~~olmas~~ gibi unsurlard~r. ~kinci kategoride ise, ba~ta yeterli ö~retim kadrosunun olmay~~~~ ve orta e~itimi bitirmi~~kafi say~da talebenin bulunmay~~~ ,
burada okutulacak bilimlere ait Bat~~ dillerinden Türkçe'ye tercüme edilen
ders kitaplar~n~n eksikli~i ve ayr~ca, Türkçe'nin bir bilim dili olarak yeni
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terimleri kar~~layacak ~ekilde henüz i~lenmemi~~olmas~~ gibi amiller mütalaa edilebilir 1.
Ba~ar~s~z olan ilk iki te~ebbüsten k~sa bir müddet sonra Osmanl~~ devlet adamlar~~ Dârulfünt~ n kurma hususundaki üçüncü te~ebbüslerine daha
temkinli ve oldukça ihtiyatl~~ bir tav~ r ile ba~lam~~lard~ r. Bu yeni te~ebbüste, e~ki ~a~aal~~ aç~l~~lar yerini sessizce, mevcut bir müessesenin alt
yap~s~na dayanarak ve mütevazi bir ~ekilde kurulmaya b~ rakm~~t~r. Tanzimat ricalinin yeniden kurmay~~ tasarlad~klar~~ Dârulfünfin bu sefer 1 868'de
kurulan Galatasaray Mekteb-i Sultanisrnin temeli üzerine oturtulmaya çal~~~ lm~~~ve böylece bu yeni orta e~itim müessesesinin gövdesine yüksek
e~itim filizini a~~lama hedeflenmi~tir 2.
Dârulfünün-~~ Sultaneryi incelemeye geçmeden önce, Galatasaray Mekteb-i Sultantsi hakk~nda baz~~ temel bilgiler sunmak faydal~~ olacakt~ r.
Çünkü yukar~da da belirtti~imiz gibi, kurulmas~~ tasarlanan bu yeni
DârulfiinCin filizi, Galatasaray Sultanisi gövdesine a~~lanmak istenmi~, Sava
Pa~a'n~n tabiri ile de onun "fidanl~~~ na yeni bir tohum” olarak ekilmi~tir.
1868 y~l~n~ n ilk aylar~nda Fransa'n~n ~stanbul sefiri M. Boure, sadrazam Ali Pa~a ve Hariciye Naz~r~~ Fuad Pa~a ile ~stanbul'da, Avrupa liseleri
seviyesinde Frans~zca e~itim yapacak bir mektep aç~lmas~~ için ilk
görü~meleri yaparak, bu müessesenin dayanaca~~~esaslar~~ tespit etmeye ça' Ekmeleddin. ~hsano~lu "13rulfiinün Tarihçesine Giri~~Ilk Iki Te~ebbüs", Belleten, say~~ 210, Ankara 199o. S. 699-739.
Wrulfünün-1 Sultani ad~~ ile bilinen bu üçüncü te~ebbüs ~imdiye kadar sistematik
bir ~ekilde incelenmi~~de~ildir. Bu konu hakk~ nda Mahmud Cevat, (Maanf-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Te~kilat ve ~craat~; (~stanbul) 1338); Mehmed Ali Ayni (Diintlfiinun Tarihi, ~stanbul 1927) ve Osman Nuri Ergin, (Türkiye Maanf Tarihi, C. 1-5, ~stanbul 1977) gibi tarihçilerin verdikleri bilgiler, konuya daha sonra temas edenler taraf~ndan fazla bilgi ilaveleri yap~lmadan, tarihleri kar~~t~r~larak tekrar edilmi~~ve bunlar bir tak~ m yanl~~~anlamalara ve de~erlendirmelere yol açm~~t~r. Bu ara~t~rmam~zda, yukanda zikredilen kaynaklarda verilen
bilgiler de~erlendirilirken; incelememizde ba~ta, Sava Pa~a'n~ n yay~ nlam~~~oldu~u Universik
Impiriale Ottomane, Riglement et Programme (Constantinople 1876) ve Melciitib-i Aliye-i Fenniye
yani Diirulfünün-~~Sultanrnin Nizamname-i Dahil~:yesiyk Diirus Cedveli, (~stanbul 1876)'nden faydalan~lm~~t~ r. Bu kaynak eserlere makalemizde k~saca "Reglement" ve "Dürus Cetveli" ~eklinde
at~fta bulunulmu~tur. Di~er taraftan 1291-98 (1874-81) y~llar~na ait "Mekteb-i Suliani Tevzi-i
Afiikafat Cetvelleri" (k~saca MSTMC) taranm~~t~ r. Bu cetvellere dikkatimizi çeken ve birer
kopyas~ n~~ bize vermi~~olan Ziyad Ebüzziya Beyefendi'ye burada te~ekkür ederim. Bu kaynaklar d~~~ nda Düstur, Devlet Salnameleri ve dönemin gazeteleri ile tespit edebildi~imiz ar~iv
belgelerine dayan~larak tarih ve sair yanl~~l~ klar düzeltilmeye çal~~~lm~~t~ r.
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l~~m~~t~ r 3. Fransa E~itim Bakan~~ M. Victor Duruy da bu mektebin aç~lmas~~ için her türlü deste~i sa~layaca~~n~~ vaadetmi~~ve mektebin kurulu~~haz~ rl~klar~n~~ gerçekle~tirmek üzere Dr. Alfred Levistal'i tavsiye etmi~tir. Bu
zat 5 y~ll~k bir sözle~meyle, kurulacak olan lisenin müdür muavinli~ine getirilmi~tir. M. Levistal, 4 Nisan I868'de ~stanbula gelerek haz~ rl~ klara ba~lam~~~ve gerekli bina ve personel temini ile, en önemlisi e~itim kadrosunu
olu~turmu~tur.
Mektep, t May~s I868'de talebe kayd~na ba~lam~~~ve ~~ Eylül I868'de
büyük bir merasimle Beyo~lu'nda kendisine devlet taraf~ ndan tahsis olunan Galatasaray~~ ad~~ ile bilinen eski Askeri idadi binas~nda resmen aç~lm~~t~ r'. Haziran 1873'te ç~ kan bir irade-i seniyye ile mekteb-i Sultan? ile
Mekteb-i T~bbiye yer de~i~tirmi~tir. Mekteb-i Sultan? Gülhane'ye, Mekteb-i T~bbiye de Galatasaray~'na nakledilmi~tir 5. Bunun üzerine 1873-74
ders y~l~ na Gülhane'de ba~lanm~~ 6 ve Dârulfünt~n-~~ Sultan? ad~~ ile bilinen
' Mekteb-i Sultani'nin kurulmas~nda, 1856 Islahat Ferman~'nda öngörülen e~itim reformunun, ferman~ n ilan~ndan sonra ~ o y~ l geçmesine ra~men her hangi bir geli~me kaydedilmedi~i ve özellikle gayri müslimlerin durumunun düzeltilmesi hususunda Fransa'n~ n
Osmanl~~Devleti'ne vermi~~oldu~u muht~ra önemli rol oynam~~t~r Ekmeleddin ~hsano~lu,
"Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanl~~ Bilim ve E~itim Anlay~p", 150. T~l~nda
Tanzimat, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992, s. 370-71; ~hsan Sungu, "Galatasaray Lisesinin Kurulu~u", Belleten, say~~28, Ankara 1943, s. 317.
' Mektep Avrupa'da "derece-i saniye" olarak tabir edilen orta e~itim modelinde ve iki
lus~mdan müte~ekkil olacakt~r. Birincisi mektebe kay~t s~ras~nda e~itim durumlar~~yeterli
görülen talebelerin devam edece~i ve ö~renim süresi 5 y~l olan "dahil" k~sm~, ikincisi giri~~
esnas~nda yeterli malumat ve bilgi sahibi olmayanlann devam edecekleri haz~rl~k mahiyetindeki 3 y~ll~k "idadi" k~sm~d~r. A. ~i~man, Galatasaray Mekteb-: Sultanisinin Kurulu~u ve ilk E~itim y~llar~~1868-1871, S. 9-12, 13, 23; Acemi o~lanlann yeti~tirildi~i Galatasaray' binas~,
1839'da Sultan II. Mahmud taraf~ndan yeniden tamir ettirilerek Mekteb-i T~bbiye-i ~ahane'ye tahsis edilmi~~ve 1848'de geçirdi~i bir yang~ndan sonra uzun y~llar metruk vaziyette
kalm~~t~r. Bugünkü Galatasaray Lisesi'nin bulundu~u bina, Sultan Abdülaziz'in 1864'te buraya kargir olarak yeniden in~a ettirmi~~oldu~u k~~lad~r. K~~la daha sonra askeri idadi mektebi olarak kullan~lm~~t~r. 1868'de Galatasaray Sultanisi'ne tahsis edilen bu bina, Ali Pa~a'n~n vefat~ndan iki y~l sonra 1873 y~ l~ nda Mekteb-i T~ bbiye'ye tahsis olunmu~tur. Mekteb-i Sultani de T~bbiye'nin Gülhane'deki binas~na ta~~nm~~t~r.
Gülhane'deki bir k~~lada bulunan Mekteb-i T~ bbiye'nin yöneticileri daha fazla talebe
yeti~tirmeye uygun olan Beyo~lu'ndaki Mekteb-i Sultani binas~n~n kendilerine verilmesi için
yapt~klar~~ müracaat sonucunda, sadaret konuya müspet yakla~m~~~ve 24 May~s 1873'de padi~aha arz etmi~, 25 May~s 1873 tarihinde de iradesi sad~r olmu~tur: Ba~bakanl~k Osmanl~~
Ar~ivi (BOA) irade Dahiliye, nr. 46449.
Basiree, nr. 945, 9 Rebiyülah~ r 1290 (6 Haziran 1873) s. 1, st. 1; Hakayticul-Vakayt,
nr. 894, s. 1, st. 2; Ruzname-~~Cende-i Havadis, nr. 2303, 6 Ramazan 1290 (27 Ekim 1873) s.
4, st. 1.
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yüksek okullar burada kurulmu~tur. Mektebin ad~~Frans~zca yaz~~ malarda
Mekteb-i Soultani, Lycee Imperial Ottoman de Galata-Serai, Osmanl~ca
yaz~~malarda ise Galatasaray Sultanisi veya Galatasaray Mekteb-i Sultanisi
olarak geçmektedir.
Bu yeni mektep, sadece dini makamlardan ve ilk olarak da Vatikan'dan tepki görmü~tür. Daha mektep aç~ lmadan önce, Papal~k makam~~
iki emirname ile Katoliklerin bu mektebe girmesini yasaklam~~t~r. ~kinci
tepki Osmanl~~ ba~kentinde Frans~z nüfuzunu k~rmak için büyük çaba sarfeden Rus Elçisi ~gnatyer ten gelmi~~ve Ignatyef Ortodoks Rumlar~n bu
mektebe girmesine kar~~~propaganda faaliyetlerinde bulunmu~tur. Musevi
cemaati içinde de çocuklar~n~~ Müslümanlar~n sahip oldu~u, H~ristiyanlann yönetti~i bir mektebe göndermekte tereddüt edenler ç~km~~~ve bunun
yan~nda yemeklerde ~brani kaidelerine ayk~r~~ yiyecekler olmamak ~art~yla
çocuklar~n~~ gönderenler olmu~tur. Ulemâdan, Müslüman çocuklar~n mektebe verilmesine kar~~~resmi bir muhalefet gelmemi~tir. Bununla beraber,
birçok aile ba~lang~ çta mütereddid davranm~~t~r. Osmanl~~ bas~n~~ mektebin
lehine yaz~lar yazarak, gelece~in mühendislerinin, ö~retmenlerinin ve iktisatglann~n, Avrupa dillerini ö~reten bu mektepten yeti~ece~ini yazm~~lard~r. Ayr~ca, Müslüman çocuklar~ n Avrupa'ya gönderilmesine lüzum kalmayaca~~n~, H~ristiyanlarla temaslar~n~n Müslüman inançlar~~ üzerine zararl~~ bir etkisi olmayaca~~n~~da belirtmi~lerdi'. I~te bu ~artlarda e~itimini
sürdüren ve Osmanl~~ orta ö~retiminde bir dönüm noktas~~ say~lan Mekteb-i Sultani, daha sonraki y~ llarda, devlet adamlar~~taraf~ndan bünyesinde
yeni bir yüksek ö~retim müessesesinin temellerinin at~laca~~~zemin olarak
görülmü~tür.
Dândfiint2n-: Sultan Nin Kurulu~u
~kinci Dârulfünün'un 1873'de kapanmas~ndan sonra, ülkenin Bat~~tarz~nda bir üniversiteye ihtiyac~~ bulundu~una inanan Tanzimat ricali bu
yoldaki te~ebbüslerinden vazgeçmemi~tir. Mekteb-i Sultani 1873'de Galatasaray~'ndan Gülhane'ye nakledildi~inde, dönemin Maarif Naz~n Ahmed
Cevdet Pa~a bu Mektebin ileri s~n~flar~nda Mecelle-i Ahkâm-~~Adliye'nin
ve Roma Hukuku'nun tedrisini sa~lam~~t~r'. Böylece kurulacak olan Hukuk Mektebi'nin ilk tohumu at~lm~~t~r. Yine Cevdet Pa~a'n~n naz~rl~~~~
7

Niyazi Berkes, Türkiye'de Ça~da~la~ma, Do~u-Bat~~ Yay. nr. 1, ~stanbul, tarihsiz, s.

8

Dürus Cedveli, s• 4.

39.

2

DARULFÜNICNI TAR~FICESINE GIRI~~(II)

205

döneminde kurulmas~~ kararla~t~ r~ lan Mülkiye Mühendis Mektebi'nin
Mekteb-i Sultan? dahilinde ve devlet hazinesine külfet olmadan tesisi, 20
Nisan 1874 tarihli irade-i seniyye ile gerçekle~mi~tir 9. Bu Konuda Mü~ir-i
Has ~ehzade Yusuf izzeddin Efendi, 1873-74 ö~retim y~l~~ sonunda Mekteb-i Sultan? tevzi-i mükâfat merasiminde irad etti~i nutkunda, Mülkiye
Mühendis Mektebi'nin, devletin intizam ve imanna büyük katk~~ sa~layaca~~ ndan bahisle, memnuniyetini beyan ederken, z~mnen de padi~ah~ n
deste~ini göstermi~tir O.
Safvet Pa~a, 1874 senesi yaz~nda, Mekteb-i Sultan? müdüriyetine, daha önce programa al~ nan, ancak mektebin seviyesini a~an Mecelle, Roma
Hukuku ve Hukuk-1 Milel gibi baz~~ derslerin, orta tedrisattan aynlmas~n~~
ve mektebin dahilinde mezun olmu~~diplomal~~ talebelere tahsis edilmek
üzere bir Hukuk Mektebi'nin ihdas edilmesini emretmi~tir. Ayr~ca bir irade-i seniyye ile Hukuk Mektebi'nin kurulu~unu kanunla~t~rm~~t~ r. Safvet
Pa~a, Mülkiye Mühendis Mektebi ile Hukuk Mektebi'nin bir arada "Avrupa Dârulfüntinlan usillune tevfiken muntazam bir ddru't-tahsil (tahsil
evi)" ~eklinde kurulmas~ n~~ tensip etmesiyle derhal gereken i~ler yap~larak,
bu yeni "talimhâne-i cedide'hin kurulu~u gerçekle~mi~~ve müesseseye "Mekâtib-i Aliye-i Sultaniye" ad~~ verilmi~tir ". Böylece bir orta tahsil müessesesi
olan Mekteb-i Sultanrden ayr~, fakat ayn~~ bina dahilinde kurulmas~~ hedeflenen Dârulfüni.in-1 Sultanrnin ilk esaslar~~ tespit edilmi~tir 2.
Dârulfünt~ n-~~ Sultarrrnin idaresiyle de görevlendirilen Mekteb-i Sultan? Müdürü Sava Pa~a, Dârulfiint~ n'u, Mekteb-i Sultani'nin tamamlay~c~s~~
ve imparatorlukta mevcud bütün mekteblerin en son merhalesi olarak vas~fland~rmaktad~ r. Yeni kurulan bu müessesenin tanzim edilip, gelece~i teminat alt~ na al~n~ncaya kadar halka duyurulmamas~~ için Sava Pa~a'dan
çok dikkatli olmas~~ ve her türlü ~a~aadan kaç~ nmas~~ istenmi~tir '3. Tespit
Mülkiye Mühendis Mektebi'nin kurulmas~~ için Cevdet Pa~a'n~ n ba~kanl~~~ nda te~kil
edilen bir komisyonun haz~ rlam~~~oldu~u takrir ve layiha: BOA, Irade Dahiliye, nr. 47568
ve ekleri.
'<> Takvim-i Vakay, nr. 1673, 30 Cemaziyelevvel 1291 (15 Temmuz 1874), S. 2, St. 1-2.
" Dürus Cetveli, S. 3-4.
12 Rekientent, 13-14; Diirus Cetveli, S. 12-1 4.
13 Sava Pa~a, daha önce kurulan Osmanl~~ Dk~alfününlar~ nda derslere devam eden talebelerin yoklama ve imtihanlara riayet etmedi~ini ve bunlarda okutulan derslerin muntazam üniversite dersinden çok bir ders-i 'am (aç~ k konferans) ~eklinde oldu~unu belirterek
yeni kurulan Dkulftinân'da gerek talebelerin derslere devam~~ ve gerekse okutulan dersler
bak~ m~ ndan muntazam bir üniversite olu~turulmaya çal~~~ld~g~ ndan bahsetmektedir: Reglement, S. 12; Dtin~s Cetveli, 129.3, s. 3-4.
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edebildi~imiz kadar~yla Dârulfümln-1 Sultani ile ilgili halka tafsilatl~~ malumat ancak ~~876'da verilmi~tir. Sava Pa~a bu gecikmeyi ~öyle dile getirmektedir: "Dârulfünün bundan iki-ikibuçuk sene evvel kuruldu~u halde
bunun hakk~nda ancak ~imdi umCima tafsilatl~~ malilmat verilmeye ba~lanmas~ n~n sebebi ~udur ki; böyle bir mekteb-i âlinin tesis ve ikmali az
müddet zarf~ nda mümkün olmay~ p kaç s~ n~fdan ibaret ise ikmali dahi ol
kadar senenin mürüruna ba~l~~ oldu~undan ve ~imdi ise i~bu mekâtib-i
âliyenin üçüncü s~n~flar~~ tertib olunup yaln~z birer s~ n~flar~~ noksan kalmakla art~k ikmal olmu~~derecesine varm~~~bulundu~undan hâl ve istikbalinden milleti âgâh etmek iktiza eylemi~dir"".
Dârulfünün'un sessizce kurulmas~ n~n pek çe~itli sebepleri olabilir. Bizce en mühimi, k~sa bir müddet önce ikinci Dârulfünt~n'un kapat~lm~~~olmas~~ kar~~s~nda bu yeni te~ebbüste idarecilerin daha temkinli olmak ve
halk~n tepkisine hedef olmamak gibi bir dü~ünceyle yeni Dârulfünün'u
üstü kapal~~ bir ~ekilde kurma yolunu seçmi~~olmaland~r. Bu müessesenin
fiilen mevcud bir mektep dahilinde aç~lmas~n~n ve halka, kurulu~undan üç
sene sonra duyurulmas~n~n sebepleri bunlar olmal~d~ r.
1876-77 ö~retim y~l~nda Dân~lfünün-i Sultani Hukuk ile Turuk
u Maabir mekteplerinde üçüncü s~n~fa ait olan derslerin ba~lad~~~n~~ ve
Dârulfuniin'un her bölümünün ~imdilik yaln~z 3 s~ n~f~n~n bulundu~unu,
ertesi sene ise bütün s~n~flann tamamlanaca~~n~~ belirten Sava Pa~a, talebe
adedinin yüzü buldu~unu ve bu talebelerin çe~itli milletlere mensub olduklann~~ zikretmekle beraber, Edebiyat Mektebi'nden hiç bahsetmemektedir.
Sava Pa~a, gerek Avrupa'daki örneklerinde oldu~u gibi, gerekse 1869
tarihinde ç~ kar~lan Osmanl~~ Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nde aç~kland~~~~üzere Darülfürffin'un T~p, Fen, Edebiyat, ilahiyat ve Hukuk mekteplerinden ibaret olmas~~ gerekti~ine i~aret etmektedir. Osmanl~~ imparatorlu~u'nda t~p e~itimi veren iki müessese bulundu~undan, yeni bir t~p
fakültesi kurulmam~~~ve mevcut medreseler ile di~er milletlere ait dini
okullar da ilahiyat fakülteleri olarak addedildi~inden, Darülfünün'da sadece üç mektebin yer almas~~ öngörülmü~tür. Bunlardan Hukuk ve Fen e~itimi verenlerine "Hukuk Mektebi" ve "Mülkiye Mühendis Mektebi", Edebiyat e~itimi yapana da Türkçe metinde "Edebiyat Mektebi", Frans~zca metinde Faculti; des Lettres yani Edebiyat Fakültesi ad~~ verilmi~~olup üçüne
birden Mekâtib-i 41zye (yüksek okullar) denmi~tir 15.
' 4 Diirus Cetveli, S. 38.
15

Durus Cetveli, S. 5-6; Ayni, Darulfiiniin Tardu; ~stanbul 1927, S. 29.
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Dân~lfiinün-~~ Sultani'de e~itime 1291 (1874-75) y~l~nda Hukuk ve
Mühendisin-i Mülkiye mekteblerinde ba~lanm~~t~'.16. Sava Pa~a Mekteb-i
Sultan? müdürü s~fat~~ ile, A~ustos 1875 tarihinde Mektebi Sultan? tevzi-i
mükâfat merasimindeki konu~mas~ nda, bir önceki (1873-74 ö~retim y~l~)
merasimde Mü~ ir-i Has ~ehzade Yusuf izzeddin Efendi'nin, Sadrazam,
~eyhülislâm ve sair yüksek rütbeli devlet adamlar~ n~ n da haz~r bulundu~unu, o s~rada yeni aç~ lan Mülkiye Mühedisin Mektebi için "~ehzade Yusuf izzeddin Efendi Hazretlerinin te~vikkâr nutkunun bir semeresi olarak
Mektebin ra~bet gördü~ünü, birinci s~n~f imtihan~n~n yap~ld~~~n~~ ve bu
mektep daha önce bir âdi Mülkiye Mühendishanesi olmak üzere te~kil
olunmu~ ken, vaki olan ihtiyaca göre geli~tirilerek bir Turuk u Maabir
Mühendisli~i derecesine gelmi~" oldu~unu söylemektedir
Sava Pa~a Dârulfüntin'un kurulu~u hakk~nda da ~u aç~ klamalarda bulunmu~tur: "bu fidanl~~a bir tohum at~lm~~~yani, i~ bu Mekteb-i Sultani'de
hukuk dersleri talimine ba~lanm~~~idi. ~imdi an~ n dahi bir güzel meyve
veren a~ac~~ olmak üzere, hukuk dersleri yolunda tanzim olunarak i~bu
Mekteb-i Sultan? dairesinde bir Hukuk Mektebi kü~ad olunmu~~ve bir sene zarf~ nda tahsil-i ult'im ve fünün eden talebenin Turuk u Maabir talebesi gibi bu kere imtihanlar~~ yap~lm~~t~r. ~~te ~imdi umuma lisan-~~ ~ükraniyetle ilân ediyorum ki, hayli vakitten ben arzu olunan Darülfunün'un
derslerinden iki ~ubesi i~bu Mekteb-i Sultan? dairesinde aç~lm~~~ve bu Mekâtib-i Aliye (yüksek okullar), "Dân~ lfünün" heyetine girmek derecelerine
Sultaniy~~ünvan~yla yad olunmak ~ayan olmu~gelmi~~ve Melcdtib-i
tur" demektedir. Sava Pa~a konu~mas~n~~ "~~ bu Hukuk Mektebi ile, Turuk
u Maabir Mektebi'nin di~er s~n~flar~~ dahi tertib ve noksanlan ikmal olunarak üç sene sonra doktor ünvan~yla ç~ kacak talebenin Avrupa mekteblerinden ç~ kan talebeyle rekabet, belki yar~~abilecek derecede talim olunmalar~~ arzu olunup zat-~~ sami-i hazret-i sadaret penahiden (sadrazam) ve
Maarif Nezareti'nden görülen himmetler ve himayeler üzerine ~imdi bu
babda laz~ m gelen tedbirler ve ~slahata gayret sarf edilmektedir" 18.
Dârulfilniln ~~294 (1877) y~l~ nda ö~retime geçici olarak bir y~l ara vermi~tir. Bunun sebeplerini tam olarak anlamak mümkün olamam~~t~r. ~~
Ocak 1877 tarihinde Mekteb-i Sultanrnin müdürlü~üne getirilen Ali SuaMSTMC, 2292. s. 3; Dürus Cetveli, s. 3 Mahrnud Cevad, a. g. e., s. 163.
Takmm-i Vakayi, nr. 1750, il Recep 1292 (13 A~ustos 1875), S. 1-2, St. 1-3; Mahmud Cevad, a. g. e., S. 152-155.
IS Takvim-i Vakayi, nr. 175o, ayn~~yer.
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vi'nin mektepte yeni düzenlemelere gitmesi ve mektebi gayri müslümlerin
ezici ço~unlu~undan kurtarma çabalar~~ bu konuda bir fikir vermektedir.
Ali Suavi mektebin idaresinde gördü~ü aksakl~klar~~ ~ slah etmek üzere
Maarif Nezareti'ne birçok defa müracaatta bulunmu~ , ancak bir netice
alamad~~~~gibi, yaz~lar~ na cevap dahi verilmemi~ tir. Bunun üzerine do
~rudan padi~aha bir ariza göndererek mektebin durumunu bildirmi~tir 19.
~~
A~ustos 1293/24 A~ustos 1877 tarihli arizada Ali Suavi, mektebin hâl-i
haz~ rdaki durumu, müslüman ve gayri müslim talebelerin say
~s~~ ve bunlar~ n "burslu" veya "yat~ l~ " olarak nispetlerinin mukayesesinden, gayri
müslim muallimlerin kanunsuz hareketleri ve bunlar~ n bir ço~unun Bulgar komitac~ lar~~ oldu~undan ve ~slahat program~ ndan bahsetmi~tir.
Mekteb-i Sultan? ilk kuruldu~unda Müslüman ve gayri müslim 409
talebe ile ö~retime ba~lam~~, Osmanl~~ idarecilerinin yak~ n alâkas~~ sayesinde
çok revaç bulmu~~ve y~ l sonunda talebe say~s~~ 524'e kadar yükselmi~tir'.
Ali Suavi'nin, o gün için mektepte 162 müslüman, 377 gayri müslüm talebenin bulundu~u ve tam ücret ödeyenlerin say~s~ n~ n 26 oldu~u ve bunlar~ n yar~s~ na yak~n~ n~ n mektebin mevcuduna göre daha az say
~ daki
müslüman talebeler oldu~unu rakamlarla aç~ klamas~ ndan, zamanla burslu
talebe adedinin çok artm~~, buna kar~~ l~ k tam ücret ödeyenlerin say~s~n~ n
o nispette azalm~~~oldu~u anla~~lmaktad ~ r. Ali Suavi, bu sebeple mektebin
gelirlerinin dü~ tü~ünü ve gayri müslimlerin Müslümanlara nazaran Mekteb-i Sultani'den daha fazla yararland~~~ n~~ ileri sürmü ~tür 21. Arizan~ n sonunda "mesâil-i mezkürenin kaffesinde öteden beri Maarif Naz~ r~ 'n~ n
muavenetine müracaat oluna geldiyse de hiç biri icraya müsaid görünmedi~inden bu bâbda yaz~ lan muharrerât-~~ resmiyeye cevap verilmeye bile
cesaret edilmedi~inden Cenab-~~ hakka mütevekkilen ve zaman-1 hakkaniyet-1 adalet penahiye müsteniden vazife-i acizi icras~ na cesaret k~ l~ nd~~ ol
bâbta ve herhalde emr-ü ferman hazret-i veliü'l-emrindir. fi, 14 ~aban
~~ 294/11 A~ustos 1293 (24 A~ustos 1877).
1877-1878 Osmanl~ -Rus harbinin ba~lamas~ , Meclis-i Mebusan'~ n kapat~lmas~~ ve Sultan II. Abdülhamid'in "milel-i saire" hakk~
nda ihtiyatkâr
bir tav~ r almas~~ gibi faktörlerin yan~ nda Ali Suavi'nin bu arizas~~
Mekteb-i

341 .

"9 ~smail Do~an, Tanzimat~n ~ki Ucu: Münif Pa~ a ve Ali Suavi,
~stanbul 1991, S. 329-

2" ~ . Sungu, a. g. m, s. 323;
M. Sand~ koo~lu, F. Turanç, V. Semendero~lu, Galatasaray Lisesi "Mekteb-i Su/tan ~ " 1868-1968, ~ stanbul 1968, s. 16.
21 I. Do~an, a. g. e., s. 329-341.
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Sultanrdeki Darulftiniin'un tatiline sebep oldu~u bir yorum olarak ileri
sürülebilir. Ali Suavi'nin öldürüldü~ü Ç~ra~an Vakas~ 'ndan sonra, Mekteb-i Suba~-II Müdürü Halil Bey zaman~nda Darulfüntin-~~ Sultani, EkimKas~ m 1878'de tekrar e~itimine ba~lam~~t~ r. 1878-1879 ö~retim y~l~~ sonunda tevzi-i mükafat merasiminde konu~an mektebin müdürü Halil Bey
"Hukuk ve Turuk u Maabir Mektepleri her nedense tatil edilmi~~ve bunlar bu defa yeniden tanzim ve tevsi k~l~nm~~t~ r" demektedir 22.
Hukuk Mektebi
Darulf~inün-~~ Sultanrnin -yukar~ da belirtildi~i gibi- ilk kurulan mekteplerinden birisi Hukuk Mektebi'dir. Bu mektebin kurulu~~gayesi, yeni
bir idari döneme ba~layan Osmanl~~ Devleti'nde özellikle yeni kurulan adli
müesseselerde ihtiyaç duyulan elemanlar~~ yeti~tirmek olarak aç~ klanm~~t~r.
Bu mektebin kurulmas~~ ile ilgili olarak, Sava Pa~a "~~te bir kaç günde
idare-i devletin usi:11-1 cedidesi ilan olunup (Birinci Me~rutiyetin ilan~~
1876) Meclis-i Umumi (Meclis-i Mebusan) toplanacakt~r. Lakin i~bu meclise gelip milel-i Osmaniye'ye bihakk~n vekalet edecek ashab-~~ ilm-i hukuk
zevat pek azd~ r. islamlarda pek çok büyük f~k~ h alimleri var ise de ekseri
memuriyetlerde bulunurlar ve milel-i saire-i Osmaniye'de bulunan ashab-~~
ilm-i hukuk Türkçeyi lay~k~ yla bilmedikleri cihetle malumâtlan külliyen
faidesizdir. ~~te ilm-i hukukun bize ne derecelerde lüz~lmu oldu~unu ve
bunu tahsil edecek olanlar~ n ne suretlerde istifade edebileceklerini bu hal
dahi isbat eder"23. sözleriyle mektebe duyulan ihtiyac~~ belirtirken, hukuk
tahsili için, Osmanl~~ ve Frans~z lisan~~ yan~nda felsefe, mant~k, co~rafya,
umumi tarih ve bir dereceye kadar matematik ve Latince'ye vak~f olman~n
gereklili~ini öne sürmekte ve "velhas~ l her bir ilm-i mahsüsun mukaddimesi mesabesinde dürüs-~~ urnâmiden (umumi dersler) lüztimu kadar malumatlar~~bulunmak taht-~~ elzemiyettedir. Zira mebadi-i fünCindan (bilimlere giri~) bi-behre olan bir kimse ilm-i hukuk gibi ilmi-i vasi (kapsaml~~
bilim) tahsiline sarf edece~i imkanlar~ n beyhude gidece~ine ~üphe yoktur"
diyerek, bu bilimlerin hukuk e~itimi için mutlaka gerekli oldu~unu ifade
etmektedir 24 .
Halk~n davalar~ na bakmak ve hukukun üstünlü~ünü muhafaza etmek
için "bilgili zevat" yeti~tirmek gayesiyle kurulmu~~olan Hukuk Mektebi'nin
22 Vakit, nr., 1340 26 Recep 1296/15 Temmuz 1879, s.
179-180.
" Dürus Cetveli, s. ~ o.
" Dii~ts Cetveli, s. 12.

2, St. 2;

M. Cevad. a. g. e., s.

Bel!~ C. LVII, 14
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nizamnamesine göre: Mektepten mezun olanlar Adliye Nezareti'nde memur veya di~er hizmetlerde görevlendirilecek ve Osmanl~~ memleketinin
her yerinde avukatl~ k yapabileceklerdir. Buraya, Mekteb-i Sultani ve idadi
mektepleri veya Dersaadet ve ta~ra hususi mekteplerinden (az~ nl~ k özel
okullar~) mezun olmu~~diplomal~~ talebeler al~ nacakt~ r. Yan~nda ~ahadetnamesi olmayan, ancak daha önceleri Osmanl~ca, Frans~zca ve fen tahsili
görmü~~bilgili kimseler, kurulacak bir heyet huzurunda imtihan edilerek
okula kabul edilebileceklerdir. Ba~ar~ l~~ olamayanlar, eksikliklerini tamamlamak için Mekteb-i Sultani'de bulunan özel s~ n~ flara talebe olarak devam
edebilecek ve bir veya iki y~ l sonra tekrar imtihan edileceklerdir. Ba~ar~ l~~
olduklar~~ takdirde Hukuk mektebine kabul edileceklerdir. Ö~retim süresi
dört y~ l olup, dört y~ l sonunda dersleri ba~ar~yla tamamlayan talebeler
doktor ünvarnyla mezun olacaklard~r. Bu mektebe kay~ t yapt~ rmadan (hariçten) derslere devam eden ve özellikle memur kesiminden olan "müstemilere" (dinleyiciler) diploma yerine dersleri takip ettiklerine dair birer
tasdikname verilecektir. Talebeler dört y~ l boyunca kay~ t ve sair muamelelerin hiçbiri için para ödemeyeceklerdir. Yaln~ zca doktora risalelerini (mezuniyet tezlerini) kendi paralar~yla tab' edeceklerdir'.
Mektebe kay~ t yapt~ ran bir talebenin hergün derslere devam etmesi ve
muallimlerin sorular~ na do~ru cevap vermesi gerekmektedir. Bir sene zarf~ nda dört defa kay~ t yenilemek ve yaz~l~~ ve sözlü yap~lan sene sonu imtihanlarma girmek mecburiyetindedirler. Dört y~ll~ k e~itimin sonunda talebeler doktora (mezuniyet) imtaihan~ na girmeye hak ka~an~ rlar. Bu imtihanda yaz~l~~ ve sözlü yoklamadan ba~ ka bir ilmi mesele üzerine risale kaleme al~ p (mezuyinet tezi) Maarif Naz~ r~ 'n~ n ba~kanl~~~ nda müdür ve di~er
muallimlerin huzurunda risalenin savunmas~n~~ yapacaklard~ r. Bunu haz~ rlayamayanlar, doktoradan daha hafif bir imtihana girip "lisansiye" ünvamyla mezun olacaklard~ r.

Hukuk Mektebi Ders Program~:
Hukuk Mektebi'nin ders program~~ ile ilgili dört temel kaynakta
(Düstur, Re:glement, Diirus Ceduelz ve Salname) tekrar mahiyetinde bilgiler
bulunmaktad~ r. Bu kaynaklar aras~ nda program~~ s~ n~flara ay~rarak y~l y~l
veren Reglement, en tafsilatl~s~d~ r. Hukuk e~itimi tarihiyle ilgilenenler için
Hukuk Mektebi Nizamnamesi, D~istur, I. tertip C. III, 1293, s. 439-443.
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~~ burada kaydediyofaydal~~ olaca~~ n~~ ümid etti~imiz bu de~i~ ik versiyonlar
ruz. Ngkment'a göre Hukuk Nlektebinde okutulan dersler:
Birinci Sene: Hukuk'a giri~ , Mecelle (f~ k~ h), mukayeseli Roma hukuku, Roma müesseseleri (tarihi aç~dan).
kh), Mecelle, mukayeseli Roma
~kinci Sene: ~ slam hukuku (usül-~~ f~
hukuku, Osmanl~~ ticaret hukuku.
Üçüncü Sene: Mecelle, usül-~~ f~ kh, mukayeseli Roma hukuku, mülki
ve ticari davalar, ceza hukuku ve muhakeme usülü.
Dördüncü Sene: Mukayeseli Roma hukuku, ~ dare hukuku, Amme
26 .
hukuku (yerli ve yabanc~ ), ekonomi politik (tedbir-i müdun)
Diistur'da ç~ kan Hukuk
1876 y~l~ nda yay~ nlanan bu program~ n d~~~ nda
Mektebi nizamnamesinde yer alan ders adlar~~ ile Dürus Cetveli'ndeki
~~ Adliye, usül-~~ f~kh,
ders adlar~~ ayn~d~ r. Bunlar; f~k~ h, Mecelle-i Ahkâmhukuk-1 umürniye, (yani ilm-i hukukun millel-i salifede bulundu~u dere~~ Devlet-i Aliye, Roma
cat~~ muhtasar gözden geçirme), kavanIn ve nizamâtceza ve usül-~~ istintak,
~~
muhakeme,
kanunkavanIni, kanun-1 ticaret, usül-~~
yakavanin-i bahriye, hukuk-~~ düvel ve milel-i muahedat, tedbir-i müdun
ni servet-i milel (ekonomi politik)'.
ilk senede sadece iki hocan~n
Hukuk Mektebi'nde ö~retime ba~land~~~~
~~ Muallim Rauf
ders verdi~i görülmektedir. Bunlar, Mecelle dersi hocas
Muallim
M.D.
Hollys'dir.
Hukuk
Efendi ve hukuk-~~ milel dersi hocas~~
nda
kaç
talebenin
l~
y~
Mektebi'nde e~itime ba~lan~ lan 1874-75 ilk ö~retim
2 1 talebenin
bu mektebe kaydoldu~u bilinmemekle beraber, sene sonunda
n zikr-i ce~s~n~
imtihanlara girdi~ini ve bunlardan dördünün mükâfata, alt
. 1877 senesinde mektebin talebe mevmile lay~ k oldu~u görülmektedir 28
tir".
Bu
da
yakla~~ k olarak her y~l 20 ki~inin Hucudu 61 ki~iye yükselmi~
kuk Mektebi'ne girdi~ini ortaya koymaktad~r.

Riglemens, s. 62-63 ve ekteki program listesi.
" Dtistur, t. tertip, c. III, s. 442; Dana Cedvell, s. 47.
26

MSTMC,

29

1291,

S. 3-5.

sene 1294, S. 382-83.
Saina~ne-: Devlet-: Aliyye-i Osmaniye,
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Birinci ö~retim y~l~~ sonunda imtihanlar~ n~~
ba~ar~ yla tamamlayarak
mükâfat ve zikr-i cemile lay~ k görülen talabeler
~unlard~ r.
Alecelle dersinden;
Osman Halim Efendi,
Agop Nazl~yan Efendi,
Mehmed Refik Efendi,
Mehmet Efendi,
Mehmed Sad~ k Efendi,
Agopyan Efendi,

Mükafat-~~evvel
Mükafat-~~ saniye
Birinci zikr-i cemil
~ kinci zikr-i cemil
Üçüncü zikr-i cemil
Dördüncü zikr-i cemil

Hukuk-: rnilel dersinden:
Jan Yuanidis Efendi
Mükafat-~~ evvel
Yusuf Tevfik Bey
Mükafat-~~ saniye
Sad~ k Bey
Birinci zikr-i cemil
Mehmed Efendi
~ kinci zikr-i cemil
Serkizdoz
~ kinci zikr-i cemil
1875-76 ö~retim y~ l~ nda ders ve hoca say~s~ n~ n art~~~
n~~ tespit etmekteyiz. 1293 senesi Devlet Salnamesinde Hukuk Mektebi muallim ve ders say
~s~~ 5 olarak kay~ tl~d~ r 3".
F~ k~ h
Ahmed Efendi
Roma hukuku
M.D. Hollys
Ticaret hukuku
Nikolaki Efendi
Mecelle
Rauf Efendi
Roma idare mahkemesi tarihi
M. Goold
Üçüncü senede ders ve hoca say~s~ n~ n yediye yükseldi~ini görüyoruz'''.
Roma hukuku
~ slam hukuku (f~ k~ h)

M.D.Hollys (doyen)
Ahmed Efendi
Muallim muavini Ahmed Faz~l Efendi
Ticaret hukuku
Nikolaki Efendi
Mecelle-i Ahkam-~~ Adliye
Rauf Efendi
Roma idare mahkemesi tarihi
M. Goold
Ceza hukuku ve usül-~~ muhakeme M. Miltiade Jakobo
Hukuk Mektebi'M Ddrulftimin-z Sultani'den ayzrma te~ebbrisleris

Darulfünün-~~ SultarTnin 1 876'da Gülhane'den Galatasaray'a ta
~~nmas~~ hususu ortaya ç~k~ nca, Hukuk Mektebi'nde okuyan memurlar (Bab-1
Salname-~~ Devlet-: Aliyye-i Osmantye, sene ~~293, s. 138.
' Salname-i Devlet-: Ahyye-i Osmaniye, sene ~~294, S. 382-83;
Reglement, 67-68.
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Ali ketebesi) mektebin Beyo~lu'na ta~~ nmas~ na mani olmak istemi~lerdir.
Buna sebep olarak da mektebe gidi~-geli~in zorlu~unu ileri sürmü~ler ve
dolay~s~ yla Hukuk Mektebi'nin Galatasaray~'ndan ayr~ larak Bâb-~~ Ali civar~ nda bir yerde kurulmas~~ için idarecilere bask~~yapm~~lard~ r.
Bu durumun, baz~~ mevki ve makam sahibi olmak isteyenler taraf~ndan da desteklendi~ini 32 iddia eden Sava Pa~a ise, ayr~lman~n mahzurlar~n~~ uzun uzad~ ya anlatmaktad~ r: "Hukuk Mektebi'nde ders veren muallimlerin bir k~ sm~~ Mekteb-i Sultani hocaland~r ve bunlar~ n maa~lanna yap~lan ufak bir zamla bu okulda ders vermeleri sa~lanm~~ t~r. Hukuk Mektebi
ayr~l~r ise yap~ lan bu zamla yetinmeyecekleri gibi ek ders vermek için de
vakitleri olmaz. Mektebin ta~~ nmas~ yla birlikte okulun idari i~lerini yürütecek olan yeni memurlara ihtiyaç duyulacakt~ r. Bunun da hazineye ek
masraflar getirmesi kaç~ n~lmazd~ r. Avrupa'n~ n birçok ülkesine tahsile giden
talebeler döndüklerinde Türkçe'yi ve ilm-i f~kh~~ bilemediklerinden mahkemelerde ve di~er hizmetlerde istihdam edilememektedirler. Bunun haricinde tahsil esnas~ nda kazand~ klar~~ kötü fikirlerle de devlete ve millete zararlar~~ dokunmaktad~ r. Bu gibilerin ~ stanbul'a gelip ilm-i hukuk'u senelik 2530 liraya yat~l~~ olarak tahsil eylemeleri sa~lanm~~t~ r. Zaten bu mektebin tesisinin bir ciheti, bu talebelerin aya~~n~~ ecnebi mekteblerinden kesmek olyat~l~~ talebe kadu~undan, e~er Hukuk Mektebi Galatasaray'dan aynl~rsa
bul olunmayacakt~ r. Hukuk ve Turuk u Maabir Mektebi'ne devam eden
gibi,
talebeler birinci ve ikinci sene ayn~~ Avrupa üniversitelerincle oldu~u
er
Hukuk
Mekte~
Edebiyat Mektebi'nin derslerine devam etmektedirler. E
bi nakl olursa talebeler Galatasaray'da verilmekte olan Edebiyat Mektebi
derslerini takipte zorluk çekeceklerdir. Mektebin aynlmas~ n~~ gidip-gelmeÇin'de bile olsa gidip
nin zorlu~undan isteyen memurlar ve di~erleri, ~/im
~~t~ r".
O~reniniz hadis-i ~ eririne ters dü~mektedir"~ eklinde bir ifade kullanm
nDârulfünün-~~ Sultarirdeki Hukuk Mektebi'nin Dersaadet'e ta~~nmas~
~~da
özet
olarak
vermeye
çal
yukar~
~n
dan vazgeçilmi~~olmas~ , Sava Pa~a'n
~~~ n~~ göstermekt~~~m~z aç~ klamalar~n~ n idarecilerin üzerinde bir tesir yaratt
tedir. Fakat iki sene sonra Dersaadet'te yeni bir Hukuk Mektebi aç~lmas~~
yoluna gidilerek Dân~ lfilnün'un bu fonksiyonunun Adliye Nezareti'ne devredilmesi yolunun tercih edildi~i görülmektedir.
Hukuk Mektebi, daha önce de zikretti~imiz gibi 1877-78 ö~retim y~ve bir y~ l sonra
l~ nda Dârulfiinün'da derslere ara verilmesinde tatil edilmi~~
Dürt~ s Ceivelt, S. 27 .
3 D~i~t~s Cetvel:, S. 15-17.
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gazetelerde, mektebin yeniden derslere ba~layaca~~ na ve isteyenlerin müracaat edebileceklerine dair ilanlar ç~ km~~t~ r. 12 Ekim 1878 tarihli ilanda
"Mekteb-i Sultani derununda bulunan Hukuk Mektebi'nin bu defa yeniden kü~ad~ na Nezaret-i Celile-i Maarifçe karar verilerek 16 Ekim Pazartesi
günü sabahleyin derslere ba~lanaca~~ ndan bundan evvel mektebe devam
etmi~~olan talebe ile yeniden devam etmek arzusunda olup da ellerinde
matluba muvaf~ k ~ahadetnameleri bulunan talebenin kayd ve kabulleri
için sabahleyin alafranga saat dokuzdan ak~am dörde kadar Galatasaray~ 'nda mekteb-i mezkiir kalemine müracaat eylemeleri ve yedlerinde
~ahadetnameleri olmayanlar~ n kayd ve kabulleri Türkçe ve Frans~zca'dan matlubu vechile imtihan verme~e mütevakk~f (ba~l~ ) idü~ü ilan olunur" denilmektedir'.
Bundan da anla~~laca~~~üzere Hukuk Mektebi'nde e~itim 16 Ekim
1878 Pazartesi günü tekrar ba~lam~~t~ r. Mektepte okutulan derslerin ve
muallimlerin adlar~~ ise 1296 (1879) senesi Devlet Salnamesi 'ne' göre ~öyledir:
Dersin ad~~

Muallimin ad~~

Roma hukuku
M.D.Hollys
Usül-~~ f~ k~h
Ahmed Hamdi Efendi (~irvant)
Mecelle
Rauf Efendi
Hukuk-1 ticaret-i Osmaniye
Nikolaki Efendi
Hukuk-~~ cezaiye ve usül-1 muhakeme-i
medeniye
M. Baruçi
Roma hukuku
Miltiade Jakobo
Mukaddemat-~~ ilm-i hukuk ve ilm-i
servet-i milel
M. Karo
Hukuk-1 siyasiye
M. Chevalier
Mart 1880 tarihinde Darulfünün-~~ Sultani Hukuk Mektebi padi~ah~n
hirnayesine al~ nm~~t~ r. Bu tarihten sonra Hukuk Mektebi muallimlerine
maarif bütçesinden toplam 8640 kuru~~maa~~tahsisi kararla~t~r~lm~~t~'. 36.
~~ 297 (188o) senesi Hukuk Mektebi ders program~:
34

Vakit, nr. 1079, 15 ~evval 1295/30 Eylül 12941 I 2 Tesrin-i evvel 1878. s. 4, st 3.
Salname-~~ Devlet-i
Osmamye sene 1.29(3, s. 72.
(BOA), BM)-1 Ali Evrak Odas~~ (B.E.0) tasnifi, Ayniyat Defteri, nr. 1414, s. (3.
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Muallimin ad~~

Roma hukuku
M.D. Hollys
Usül-~~ f~ k~ h
Ahmed Hamdi Efendi (SirvanI)
Mecelle
Rauf Efendi
Hukuk-~~ ticaret-i Osmaniye
Nikolaki Efendi
Hukuk-~~ cezaiye ve usill-~~
muhakeme-i medeniye
M. Baruçi
Mukaddemat-~~ ilm-i hukuk ve
ilm-i sevet-i milel
M. Karo
Hukuk-~~ siyasiye
M. Chevalier 37
1881 senesi için ayr~ nt~ l~~ ders program~ na rastlanmam~~t~ r. Bu senenin
muallim say~s~~ (1298/ 1880 Devlet Salnamesi'nde 8 olarak verilmi~, fakat ne
muallimlerin, ne de derslerin adlar~~ belirtilmi~tir'.
Hukuk Mektebi'nden imtihana girip ~ahadetname alarak biri
müslüman olmak üzere yedi ki~ i mezun olmu~tur. Mezunlar~ n doktor unvamyla m~~ yoksa lisansiye unvamyla m~~ mezun olduklar~~ tespit edilememi~tir. Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlar~: Sad~k bey, H~risto Faridi, Toruzyan, Unc~ yan, Zoryan, Bezeryan, Balbalyan Efendilerdir".
E~itime, 1877-78 ö~retim y~l~nda bir y~ l ara verilmesi sebebiyle Hukuk
Mektebi ilk mezunlarm~~ Ekim 188o de vermi~ tir. Ancak, ö~retime 1874-75
y~l~ nda ba~layan mektepten, bir y~ll~ k derslerin tatil de hesapland~~~~halde,
ilk mezuniyetin 1878-1879 ö~retim y~ l~nda olmas~~ icabetmektedir. Bu bir
y~ ll~k gecikmenin sebebi anla~~ lamam~~t~r.
Hukuk Mektebi'den 188i y~ l~ nda alt~~ talebenin "lisansiye” unvanlyla
mezun olduklar~~ tespit edilmi~tir. Bunlar bu mektebin son mezunlar~d~ r.
Ancak tamam~~ gayri müslim olan bu talebelerin adlar~~ bilinmemektedir.
Bu talebeler daha sonra hukuk uygulamalar~ n~~ ö~renmek üzere mahkemelere mülaz~ m olarak tayin edilmi~lerdir'. Bu tarihten sonra Dârulfünün-~~
Sultan i ve di~er bölümleri hakk~ nda bilgi bulunamad~~~ ndan, Hukuk
Mektebi'nin faaliyetlerinin sona erdi~ini söyleyebiliriz. Bundan sonra adli
mercilerin personel ihtiyac~~ ise 1880 y~l~nda Dersaadet'te idari bak~mdan
37 Salname-: Devlet-I Ah" sene 1297, S. 400.
" Salname-i Devlet-i Alt:ye, sene 1298, S. 275.
3° M. Cevad, a.g.e, S. 202-203.
M. Cevad, a.g.e, S. 205.
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Maarif Nezareti'ne, tedris yönünden Adliye Nezareti'ne ba~l~~ olarak, devlet eliyle aç~lan Mekteb-i Hukuk taraf~ ndan kar~~lanmaya çal~~~lm~~t~ r 41.
Turuk u Maabir Mektebi
Dârulfünân-~~ Sultani dahilinde kurulan ikinci mektep, Turuk u Maabir Mektebi olmu~tur. 1874 y~l~ nda sivil mühendis yeti~ tirmek üzere 4 y~ ll~ k bir mektep te~ kil edilmesi hususunda ç~ kan irade-i seniyye gere~ince,
Maarif Naz~ r~~ Ahmed Cevdet Pa~a ba~kanl~~~ nda toplanan ve ~uray-~~ Devlet reisi muavini, Naf~a Naz~ r~~ Edhem Pa~a, Maarif Müste~ar~~ Salih Efendi, Mekteb-i Sultanl müdürü Fotyadi Bey, Mekteb-i Sultani ikinci
müdürü M. Grana ve Naf~ a Meclisi azas~~ M. Rithe'dan mürekkep bir komisyon olu~turulmu~ tur. Komisyon taraf~ ndan yap~ lan mütalaa neticesinde
20 Safer 1291 (7 Nisan 1874) tarihinde sadarete sunulan raporda, tasavvur
olunan dört y~ll~ k Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mekteb-i Sultani dahilinde ve iki y~ ll~ k olarak kurulmas~~ öngörülmü~ tür. Sebep olarak da
Mülkiye Mühendis Mektebi'nin ilk iki y~ l derslerinin Mekteb-i Sultani
dersleri ile ayn~~ ve buraya Mekteb-i Sultani'den mezun talebelerin al~ nmas~~ durumunda e~itim süresinin iki y~ l k~salacak olmas~~ ileri sürülmü~tür.
Bu mektebin kurulu~ u için üç yüz bin kuru~ luk bir tahsisata ihtiyaç
duyulmu~, ancak ö~retim süresinin iki y~ la indirilmesi ve hocalar~ n küçük
bir maa~~ilavesiyle Mekteb-i Sultanî'den getirtilmesi halinde ilk y~ l için
bütün masraflar~~ dahil olmak üzere 95 bin kuru~~kâti görülmü~tür. Bu
para da müdür M. Fotyadi taraf~ ndan, Mekteb-i Sultani gelirlerinden kar~~lanacakt~ r. Mülkiye Mühendis Mektebi, böylece devlet hazinesine bir
külfet getirmeden kurulmaya çal ~~~ lm~~ t~ r.
Bu komisyon ayr~ ca, Mülkiye Mühendis Mektebi nizamnamesini haz~ rlam~~t~r. Alt~~ maddelik bu nizamnameye göre, mektebin kontenjan~~ 12
ila 15 ki~i aras~ nda s~ n~ rland~ r~ lm~~t~ r. Kay~ t için, Naf~ a Nezareti mühendisleri taraf~ ndan imtihan edilecek adaylara, en az Mekteb-i Sultani mezunlar~~ derecesinde bilgili olmalar~~ ~art~~ aranacakt~ r. Mektep Maarif Nezareti'ne ba~l~~ olacak ve Naf~a Nezareti taraf~ ndan üç ayda bir tefti~~edilecektir. Mektebin mezunlar~~ Naf~ a Nezareti'nde mühendis muavini ve daha
sonralar~~ mühendis olarak istihdam edileceklerdir. Mülkiye Mühendis
Mektebi, bu ~ekliyle 2 Rebiyülevvel 1291 (20 Nisan 1874) tarihinde ç~ kan
irade-i seniyye ile resmen kurulmu~tur'.
4 ' Ahmed Bahtiyar Esen, "Hukuk Mektebi Tarihçesi", Ayl~ k Ansiklopedi, C. Il, s.
42. BOA, irade Dahiliye, nr. 47568.
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Avrupa üniversitelerinin be~~fakültesinden biri olan fen fakültesi yerine, devletin ve toplumun ihtiyaçlar~~ göz önünde bulundurularak kurulan
ve 1874-1875 ö~retim y~ l~nda e~itime ba~layan Mülkiye Mühendis Mektebi'nin ad~, birinci senenin sonunda Turuk u Maabir Mektebi olarak de~i~tirilmi~ tir. Riyâzi (matematik) ve tabii bilimlerin okutuldu~u mektepte,
münhas~ ran fen e~itimi yapmak yerine, devletin geni~~imparatorluk topraklar~~ üzerinde giri~ti~i bay~nd~rl~k faaliyetlerini ve özellikle ula~t~ rma sahas~nda yapmak istedi~i hizmetleri yürütecek mühendislerin yeti~tirilmesine dikkat edilmi~tir.
Sava Pa~a 1292 (1875) senesi Mekteb-i Sultan'~' tevzi-i mükâfat merasiminde yapt~~~~konu~mas~ nda Mühendis-i Mülkiye Mektebi'nin birinci s~n~f~n~n imtihanlann~ n yap~ld~~~ n~~ belirttikten sonra, "bu mektep daha önce
bir adi mülkiye mühendishanesi olmak üzere te~kil olunmu~~iken mevcut
ihtiyaclann gözönünde bulundurulmas~yla daha da geni~letilerek bir Turuk u Maabir Mühendisli~i derecesine gelmi~tir 43 demektedir.
Sava Pa~a, Turuk u Maabir Mektebi'nin önemini, "Mühendisin-i
Mülkiye Mektebi'nden ç~kacak talebenin emniyet-i istikbali dahi ilm-i hukuk doktorlar~ndan hiç a~a~~~de~ildir. Çünkü Hükümet-i Seniyye'nin
fünfin-~~ riyâziye ve tabiiyede maharet-i fevkaledeleri müsellem olacak memurlara muhtaç oldu~undan maada Memâlik-i Mahrusa'da her gün demiryollar~~ in~as~~ ve maden taharrisi (ara~t~rma) ve bu gibi daha pek çok
sanayinin icras~~ için bu kadar ~irketler te~kil olunmaktad~ r ki bunlar için
laz~m olan mühendislerin kaffesi ~imdilik Avrupa'dan celb ettirilmektedir"
~eklinde vurgulam~~t~ r".
Turuk u Maabir Mektebi, 1876'da yürürlü~e giren Hukuk Mektebi'nin nizamlar~ na uygun olarak idare edilecek ve buradan mezun olanlar
Naf~a Nezareti'nde istihdam edileceklerdir. Mektepten mezun mühendisler
"doktor" ünvan~ n~~ haiz olacaklar ve ona göre münasip bir memuriyete getirilecekler. Bu ünvan~~ alamayanlar ise doktorlardan daha hafif bir imtihan vererek kondüktor ünvan~ na nail olacak ve kodüktörlük veya buna
mümasil memuriyetlerde istihdam edileceklerdir'.
43 Mahmud Cevad, a.g.e, s. 1 .52-155.
" Dtirus Cetveli, S. lo.
45 Dtistur, I. tertip, C. III. s. 44.2-443; DitTUS Cetveli, S. 48.
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Reklement'a göre Turuk u Maâbir Mektebi'nde okutulacak derslerin
adlar~~ ~unlard~r".
Birinci Sene:
Deskriptif geometrinin birinci bölümü, analitik geometri,endüstriyel fizik, trigonometri (düzlemsel ve küresel), topografya (arazi ölçümü), yüksek
cebir, s~nai kimya, çizim (dessin lineaire: ombres et lavis).
~kinci Sene:
Diferansiyel ve integral hesap, s~ nai kimya, uygulamal~~ deskriptif geometri (ta~~kesme ve ah~ap yap~~ kafesi), endüstriyel fizik, genel mekanik,
jeoloji ve mineraloji, topografya (tesviye ve uygulamalar~ ), analitik geometri, perspektif çizim.
Üçüncü Sene:
Malzemenin mukavemeti ve in~aat~ n stabilitesi, jeoloji ve mineraloji,
uygulamal~~ mekanik, arazi üzerine ameliyat, yol ve köprü in~aat~, deniz
yap~lar~, sed ve baraj in~aat~, batakl~ klar~n kurutulmas~~ ve sulama, hidrolik, çizim (kostrüksiyon).
Dördüncü Sene:
Makinalar, yol ve köprü in~aat~, deniz yap~ lar~, mimarl~ k (sivil yap~lar), maden arama, teknoloji (malzemenin ara~t~r~lmas~~ ve haz~rlanmas~),
çizim (endüstriyel ve mekanik), jeodezi (haritalar), ke~if, proje ve raporlann yaz~lmas~~ (idari i~ler için).
Düstur ve Dürus Cetvelihde verilen ders listesinde ise Turuk u Maabir
Mektebi'nde ~u dersler okutulmaktad~r'; küresel trigonometri, yüksek cebir, analitik geometri, hesab-~~ tefazuli (diferansiyel hesap), hesab-~~ temami
(integral hesap), hendese-i resmiyenin ikinci k~sm~ , gölge ve menaz~ r (perspektif), ta~~kesimi, temami ve tefazuliye'ye tatbiken fenn-i mimari, heyet
(astronomi), taksim-i arazi, ilm-i hikmet-i tabiiye, ilm-i kimya, cerr-i eskal-i aliye (yüksek mekanik), makina-i tatbikiye, topografya ve makina e~kali, ilm-i miyah (hidrolik), ilm-i tabakatü'l-arz (jeoloji), in~aata laz~ m olan
e~yan~ n taharrisi (ara~t~ rmas~ ) ve yerden ihrac~~ ve istihzar (haz~ rlamas~) ve
Bkz. Reklernmt, ek liste.
' Düstur, t. tertip, c III, S. 44.2-43; Diin~s Cedve/i, S. 48-49; Regk~nent, S. 64-65.
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istimali (kullan~ lmas~), in~aat~ n derece-i takviyesiyle in~aata laz~ m olan e~yan~ n ta~~nmas~, arazi üzerinde ameliyat, yollar ve köprülerin tesviye ve
in~as~, sed ve bendlerin in~as~, demiryollar~ n tesviye ve in~as~, batakl~ klar~ n
tecfif ve tathiri (kurutulmas~~ ve temizlenmesi), bilcümle in~aat~ n ke~fi ve
haritas~~ ve bunlara ait olan hesab-~~ z~ ra ile sarf~~ laz~m egelen mebla~~mikdar~~ ve bunlar~ n üzerine mükemmel lâhiya tanzimi (ke~if ve proje).
Turuk u Maabir Mektebi'ne ba~l~~ ve iki y~ ll~ k e~itim veren
Kondüktör Mektebi'nin de aç~lm~~~oldu~unu zannetmekteyiz. Bu mektep
haldunda Riglern~neda ekli ders program~ndan ba~ka bir malumat bulunmamaktad~r'. Muhtemelen mühendislik mektebinden daha alt seviyede
e~itim görmek isteyen talebelerin devam ettikleri bir mektep olmal~d~r. Yine muhtemelen, bu mektebi bitirenler kondüktör olarak istihdam edilmektedir.
Kondüktör Mektebi ders program~~ ~öyledir:
Birinci Sene
Cebir (ikinci dereceden denklemlerin çözümüne kadar).
Trigonometri (üçgenlerin çözümü, logaritman~n kullan~m~.)
Geometri (Düzlem geometri, uzay geomet~isi ve uygulamalar~.)
Arazi ölçümü (e~riler teorisi ve uygulamalar~.)
Türkçe kompozisyon (mühendislik çal~~malar~yla ilgili resmi yaz~ lar~ n
haz~rlanmas~.).
Frans~zca kompozisyon.
Muhasebe (in~aat, yol ve mimarl~k çal~~malar~na uygulanmas~.)
Çizim (her cins çizim aletinin kullan~lmas~ , çe~itli ~ekillerin çizilmesi.)
~kinci Sene
Topografya (ilk k~s~m, planimetri, çe~itli topografya aletlerinin kullan~lmas~, basit tesviye.), yollar~ n in~aat~, köprülerin in~aat~, mimarl~k,
Türkçe kompozisyon, Frans~zca kompozisyon (terminoloji), çizim (çe~itli
büyüklükte ve prof~lde haritalar).
48

Reglement, ekteki liste.
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1874-75 ilk e~itim y~l~ nda ad~~ Mühendisin-i Mülkiye olan Turuk ve
Maabir Mektebi'nde be~~muallim görülmektedir. 1292 senesi Devlet Salna~nesilule mevcud muallimlerin adlar~~ ve hangi dersleri verdikleri kaydedilmi~tir'.
Dersin Ad~~

Muallimin Ad~~

Frans~zca ilm-i cebir ve riyaziyat-~~
aliye
~lm-i mesaha-y~~ arz ve tahsil-i
levaz~ mat-~~ bina ve tank
Miyah-~~ cari ve fenn-i mihanik
Di~er Frans~zca riyaziyat-~~ aliye
Ebniye ve resim ve hendese

Hüsnü Bey
M. Briot
M. Frade
M. Girard
M. Lambert

~lk y~l mektebe devam eden ve y~l sonu imtihana giren talebe say~s~~ 26
ki~i olup, bunlardan ikisi mükâfata, dördü zikr-i cemile lay~ k görülmü~tür 5° .
Kostantin Marikot
istefan Damadiyan
Maksut Kalust
Jan iftikidis
Konstantin Mauridis
Kirkor Zakaryan

Mükâfat-~~ Evvel
M ükâfat-~~ San i
Zikr-i cemil-i evvel (ma mükâfat)
Zikr-i cemil-i safi (ma mükâfat)
Zikr-i cemil-i evvel (bila mükâfat)
Zikr-i cemil-i sani (bila mükâfat)

1875-1876 ikinci ö~retim y~ l~ nda mektebin talebe ve muallim say~s~ nda
bir art~~~oldu~u görülmektedir'.
Dersin Ad~~

Muallimin ad~~

~lmi mesaha-y~~ arz ve tahsili levaz~ mat-~~ bina ve tank
M. Briot
Frans~zca riyaziyat-~~ aliye
M. P~ nar
Makina-i tatbiki
Kol A~as~~ Refik Efendi

" Sab~ame-i Devlet-~~Ahye, sene 1292, S. 134..
Zikr-i cemile lay~k görülen talebe say~s~~ be~~olarak verilmesine ra~men listede sadece dört isim zikredilmi~tir. MSTMC, 1292, 3-4.
Salname-: Devlet-i Abye, sene ~~ 293, s. ~~ 38.
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Binba~~~Ahmed Efendi
Fenn-i tefazuli ve temami
Yüzba~~~Emin Efendi (muallirn nivavini)
Topografya
M. Frade
Hidrolik ve mekanik
M. Lambert
Ebniye ve hendese-i resmiye
in~aat ve arazi üzerine ameliyat Kola~as~~ R~fat Efendi
Kola~as~~ Ethem Efendi
Cebir-i âlâ
Yüzba~~~Dani~~Efendi
Hendese-i halliye
Üçüncü ö~retim y~l~ nda (1876-77) Turuk u Maabir Mektebi muallimleri ve verdikleri dersler' ~unlard~ r.
Dersin Ad~~

Muallimin ad~~

M. Briot
In~aat ve arazi üzerine ameliyat
M. Lambert
Topografya ve resim
Makine-i tatbikiye ve ilm-i seyyalat(elektrik)M. Frade ile R~ fat Bey
Aziz Bey
Hikmet-i sanayi
Refik Bey
Hendese-i resmiye
Edhem Bey
Cebir-i âlâ ve müsellesat
Dani~~Bey
Hendese-i halliye
Ahmed Bey
Hesab-~~ tefazuli ve temami
M. Fleury
Kimya-i sanayi
M. Charell
~lmü'l-arz ve madeniyat
M. Abrami
Makina riyâziyesi
Hayri Bey
Topografya ve resim
M. Girard
Mamulat-~~ kimyeviye mustahz~ r~~
Kondüktör M. Cassan
Mektebin ilk aç~l~~~ nda talebe say~s~~ 26 iken üçüncü senesinde bu say~ n~ n 43'e yükseldi~ini görmekteyiz. Ancak Hukuk Nlektebi'nde bu üç y~ l
içinde talebe say~s~ n~ n 21'den 61'e yükselmi~~oldu~u gözönüne al~ nd~~~ nda
talebelerin Turuk u Maabir Mektebisne daha az ra~bet ettikleri ortaya
ç~ kmaktad~ r.
1877-78 ö~retim y~ l~ nda Dârulfüntin'da derslere ara verilmesinden dolay~~ Turuk u Maabir Mektebi de derslerine ara vermi~~ve 1878-79 ö~retim
y~l~ nda tekrar aç~lm~~t~ r. Mektebin aç~ l~~~~ yine gazeteler vas~ tas~ yla halka
duyurulmu~ tur. Gazetelerde yer alan ilân ~öyledir:
' 2 Sa1name-1 DevIel-~~Alrye, sene 1294, S. 382-383.
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"~lân-~~ Resmi: Mekteb-i Sultani dahilinde bulunan Turuk u Maabir
Mektebi bu kere saye-i maarif vaye-i cenab-~~ cihanbâni'de Maarif-i Umömiye Nezaret-i Celilesi taraf~ ndan tevsi ve ~slah olunarak i~bu doksan dört
senesi ~ehr-i te~rini saninin ibtidas~ ndan itibaren tekrar kü~ad olunup ikinci, üçüncü ve dördüncü senesi derslerine ~ehr-i mezke~ run alt~ nc~~ ve birinci sene derslerine dahi on üçüncü pazartesi günü talebe kayd ~ na ba~lanacakt~ r"
6 Kas~ m 1878'de tekrar aç~ lan Turuk u Maabir Mektebi'nde 1878-79
ö~retim y~l~ nda okutulacak dersler ve muallimlerin adlar~~ ~öyledir" 54.
Dersin Ad~~

Muallimin Ad~~

Cebir ve müsellesat
Hendese-i resmiye
~lm-i hikmet
Resim (topografya)
Umumi cerr-i eskal
Cerr-i eskal~n tatbikat~~
Fenn-i in~aat
~imendifer

Zeki Bey
Lökuk Bey
M. Charrel
M. Lambert
M. Lambert
M. Gazier
M. Briot
M. Briot

Daha sonralar~~ ise Vakit Gazetesi hde, Maarif Naz~r~~ Münif Efendi'nin
(Pa~a) emri üzerine Galatasaray'dan Hukuk Mektebi ile Turuk u Maabir
Mektebi'nin tenkihat sebebiyle ilga edildi~ine dair "Moniteur de Commerce"
gazetesinde ç~ kan bir haberin, Maarif Nezareti'nce 26 Zilkade 1296 (ii
Kas~ m 1879) tarihli resmi bir ilânla tekzib edildi~i görülür.
"19 Zilkade 1296 (4 Kas~ m 1879) sal~~ günü tarihiyle gazetenizde Moniteur de Commerce gazetesinden naklen; Mekteb-i Sultan~~dahilinde bulunan Hukuk ve Turuk u Maabir Mekteplerinin la~vedildi~i yaz~lm~~t~r.
Müâhheren icra olunan tenkihat münasebetiyle mezkur mektepler hakk~ nda baz~~ mü~külat tekevvün etmi~~ise de mealivaye-i hazret-i padi~ahenede
bekalar~ n~ n çaresi bulunarak kemakan ibka k~l~ nm~~t~ r. Fakat Mühendisin-i Mülkiye Mektebi'nin ikinci ve üçüncü s~ n~flar~nda ~akird bulunmamas~~ hasebiyle yaln~ z bu mektebin i~bu s~ n~ flar~~ la~vedilerek birinci s~ n~ f~~
Ter~iiman-~~ Haklkal , nr. ~~ 19, 14 Tesrin-i safi 1878. S. 2, St. 4; Vaku, nr. ~~ ~ o3, 15

Tesrin-i Sani 1878, s. 3, st• 4.
Salname, 1296, S. 72. Nlahmud Cevat, a.g.e, S. 183-84.
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b~ rak~lm~~~ve biminneti-taala ilerde bunun hâl-i sab~k~ na iadesi mümkün
olaca~~n~~ memul ederiz. Tashih ve ilan olunmas~~ temenni olunur" 55.
1879-1880 ö~retim y~l~ nda Mühendisin-i Mülkiye Mektebi ad~yla resmi kay~ dlarda yer alan Turuk u Maabir Mektebi'nde sadece iki hocan~nders verdi~i görülmektedir. M. Orpilidi ~skanovi, fenn-i in~aat, ~imendifer
ve turuk-u maabir derslerini, M. Depro ise resm-i hatti (dessin lin€aire)
dersini okutmaktad~ r". Muallim say~s~~ ve buna paralel olarak ders say~s~n~ n çok azalm~~~olmas~ , mektebe gösterilen ilginin büyük ölçüde kayboldu~unun bir di~er delilidir.
Turuk u Maabir Mektebi ilk mezunlar~n~~ Hukuk Mektebi ile birlikte
I88o y~l~nda vermi~tir. Mezunlar~n~ n tam say~s~~ bilinmemekle beraber, içlerinden Karakoç ve Handabayan Efendilerin Sivas Vilayeti'ne mühendis
olarak tayin edildikleri görülmektedir'. 1881 y~l~ nda Hukuk Mektebi mezun verirken Turuk u Maabir Mektebi mezun vermemi~tir. 1881 y~l~~ ve
sonras~ nda bu mektep veya Darulfünün-~~ Sultani hakk~nda herhangi bir
bilgi veya belgeye rastlanmam~~ t~ r. Bu durum Darulfünün Sultanrnin
1881 y~l~ nda kapanm~~~olabilece~ini göstermektedir.
Edebiyat Mektebi
Osmanl~~ Devleti'nde mevcud mekteplere ö~retmen yeti~tirmek gayesi
ile Darulfümln-1 Sultani dahilinde kurulan Edebiyat Mektebi hakk~ ndaki
bilgilerimiz di~er iki mektebe göre oldukça mahduttur. 1875 y~ l~~ tevzi-i
mükâfat merasiminde konu~an Sava Pa~a bu mektep hakk~ nda hiçbir söz
söylemedi~i halde, 1876 y~ l~ nda yay~ nlad~~~~ Rkment'da "Facult des
Lettres" olarak isimlendirdi~i Edebiyat Mektebi'nin varl~~~ ndan ve nizamnamesinden bahsetmektedir.
Hukuk ve Turuk u Maabir Mektepleri ile ayn~~ nizamnameye tabi oldu~u belirtilen Edebiyat Mektebi'nin di~er ~ubelerle baz~~ farkl~l~klar~~ oldu~u göze çarpmaktad~ r. Bunlar aras~ nda, nizamnamesinin Düstur'da de~il
Reklement ve Dzirus Cedvel~ 'nde yay~nlanmas~ ; bu nizamnameye göre, ders
program~ n~ n, di~er bölümler gibi dört ayr~~ s~ n~ f olarak de~il, sadece tek
bir program olarak verilmesi say~ labilir. Otuz be~~ki~i kadar talebesi bulunmas~na ra~men Hukuk ve Turuk u Maabir Nlekteplerinin birinci ve
s. 188.
M. Cevad,
" Solname-~~Devlet-i Al~:ye, sene 1297, s•400.
" M. Cevad, a.g.e, S. 203.
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ikinci s~ n~ f talebelerinin de Edebiyat Mektebi derslerini takip etmeye mecbur tutulmu~~olmas~~ bir di~er farkl~ l~ kt~ r
Nizamnamesine göre Edebiyat Mektebi'nde okutulacak dersler ~unlard~ r '9.
Mant~ k
Edebiyat-1 Arabiy-e
Edebiyat-~~ Yunaniye
Edebiyat-~~ Latiniye
Hikmet (ilm-i felsefe)
~ lm-i asar-~~ atika (arkeoloji)
Tarih-i umumi
Edebiyat Mektebi'nin derslere ne zaman ba~lad~~~~tam olarak bilinmemektedir. 1876 y~ l~ nda, nizamnamesinin yay ~ nland~~~~ y~ l~ n Devlet Salnamesi'nde Edebiyat Mektebi derslerinin ve muallimlerinin zikredilmi~~oldu~ u görülmektedir. Buna göre mektebin 1875-76 ö~retim y~ l~ nda derslere
ba~lam~~~olmas~~ muhtemeldir.
1293 (1876) senesi Devlet Salnamesi'nde Edebiyat Mektebi ders program~~ ve muallimlerinin adlar~~ verilmi~tir'.
Dersin Ad~~

Nluallimin Ad~~

~ lm-i mant~ k
Kerim Efendi
Roma ve Latin edebiyat~~ M. Carolid6
~lm-i asar-~~ atika
M. Jaquemot
~lm-i hikmet
M. Perrard
1294 (1877) Devlet Salnamesi 'ne göre, Edebiyat Mektebi muallimleri \,e
verdikleri dersler ~unlard~ r'.

' 8 Reglement, s. 15; Dürus Cetvel:, S. 16-17.
Reglement, s. 66; Diirus Cetveli, s. 50.
Salname-i Devlet-i Aliye, sene 1293, S. 138.
Bu y~ l~ n salnamesinde Dkulfünün-1 Sultani'nin talebe mevcudu verilmi ~tir. Burada,
Edebiyat Mektebi'ne 35, Hukuk'ta Mektebi'ne 61, Turuk-u Nlaabir Mektebi'ne 43 talebe.
n~ n devam etti~i ve bu mekteplerde toplam 139 talebenin mevcud oldu~u kay~ tl~ d~ r. Salname-: Devlet-t Abye, sene 1294, S. 382-83.
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Dersin Ad~~

Muallimin Ad~~

Mant~ k ve edebiyat-~~ Arabiye
Tarih-i umûmi ve hikmet (felsefe) tarihi
Edebiyat-~~ Yunaniye ve Latiniye
Hikmet (felsefe)

Kerim Efendi
M. Goold
M. Carolid6
M. Perrad
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1877-78 ö~retim y~l~ nda di~er iki mektebin kapat~ld~~~~ve 1878'de tekrar aç~ld~~~ n~~ belirtmi~ tik. Her iki mektebin aç~ l~~~~ile ilgili gazetelerde ilanlar ç~kt~~~~halde, Edebiyat Mektebi için herhangi bir ilan bulunmamaktad~ r. Ayn~~ ~ekilde, daha sonralar~~ di~er iki mektep mezun verirken, Edebiyat Mektebi'nin mezun vermemi~~olmas~~ onun ilk dü~ünüldü~ü gibi ba~~ms~ z bir mektep olarak de~ il, di~er iki mektebin talebelerine kültür
dersleri veren bir ~ube olarak kuruldu~ unu ortaya koymaktad~ r. Burada
dikkati çeken en bariz husus Arap, Yunan ve Latin edebiyat~~ okutulurken
Osmanl~-Türk edebiyat~ n~ n okutulmam~~~olmas~d~r.
DarulfiinC~n-~~ Sultan Nin idari ve Mali Yap~s~:
DarulfünC~ n-~~ Sultani üzerine yapm~~~oldu~umuz bu incelemede, her
ne kadar kurulu~unda Frans~z üniversiteleri örnek al~ nmak istenmi~~ise de
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun içinde bulundu~u ~artlar, devletin ihtiyaçlar~,
idarecilerin ve kamuoyunun temayülleri istikametinde kendine has bir ~ekilde geli~ti~i ve ayn~~ zamanda daha önceki tecrübelerin ~~~~~ nda baz~~ yeni
düzenlemelerin yap~lm~~~oldu~u görülmektedir.
Darulfünûn-~~ Sultani ile Mekteb-i Sultani ayn~~ bina içinde kurulmu~~
farkl~~ e~itim program ve seviyelerine sahip olmalar~ na ra~men ayn~~ müdür
taraf~ ndan idare edilmektedir. Devlet Salnamele~inde gerek Darulfünûn'un, gerekse Mekteb-i Sultani"nin Maarif Nezareti'nin "taht-~~
nezaretinde" oldu~u belirtilmektedir "2. Mektebin ilk müdürü olan M. de
Salve hariç sonraki bütün müdürler Maarif Nezareti taraf~ ndan tayin edilmi~tir°.
Darulfünün-~~ Sultani'de e~itim dört y~ ld~ r. Darulfünûn'da talebenin ve
d~~ardan gelenlerin istifadesi için "ilm-i hukuk, fürdm-1 tabiiye ve saireye
ait" Avrupa'dan getirtilmi~~kitaplar la zenginle~tirilmi~~bir kütüphanesi ve
"2 Dtirus Cetveli, S. 13; Salname-i Devlet-i Aliye, sene ~~ 287, S. 132.
"3 M. Sand~ kç~oglu, a.g.e. s. 29-3 ~~
Belleten C. L1711, 15
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yine paras~~ devlet taraf~ ndan ödenerek, Avrupa'dan getirtilen aletlerle donat~lm~~~bir kimyahane ve müzehanesi bulunmaktad~ r".
Nizamnamesinde, DârulfünCin-~~ Sultani'de talebe kay~ tlar~ n~ n ~~5
Eylül-15 Ekim tarihleri aras~ nda yap~ lmas~~ öngörülmü~~ve aç~ l~~~tarihi de
Ekim ay~ n~n birinci günü olarak tespit edilmi~tir. ö~retim Süresi 9 ay
olup, bunun 20 günü derslerin tekrar~ na, 1 o günü imtihanlara ayr~ lm~~~
bulunmaktad~ r".
DârulfünC~ n-~~ Sultani, Mektep müdürü ba~kanl~~~ nda te~kil olunan bir
"heyet-i idare" taraf~ ndan yönetilmektedir. Tespit etti~imiz kadar~ yla, 1876
y~ l~ nda "heyet-i idaresi"nin tamam~ n~ n gayri müslim ~ah~ slardan olu~tu~unu görmekteyiz. ~dare heyetinde bulunan ~ah~slar ~unlard~r".
Müdür [directeur]
Sava Pa~a [Sawas] (Rumeli Beylerbeyi)
Yanko Efendi [Yanco Vithynos]
Kalem Müdürü ve Mütercim [chancellier]
Kalem Müdürü Muavini [chancelier-adjoint] Ekonomus Efendi [Economus]
M.C. Labo
Kütüphaneci [bibliothcaire]
Her ne kadar kurulu~u esnas~ nda "devlete hiçbir külfet getirmeyece~i"
belirtilmi~~ise de, daha sonralar~ , mali dayana~~~olan Mekteb-i Sultarirnin
imkanlar~~ kendini finanse etmekte yeterli olamad~~~ndan Dârulfünfin-~~ Sultani mali yönden büyük ölçüde devlete ba~~ml~~ kalm~~t~ r.
Mekteb-i Sultan, ilk kuruldu~u y~ llarda talebe say~s~ n~ n çok olmas~~
sebebiyle bu talebelerden t~splanan paralarla mektebin ihtiyaçlar~ n~, muallim maa~lar~ n~~ ve sair giderlerini kar~~layacak imkanlara sahipti. Ancak
daha sonra bu mektepten mezun olacaklar~ n bir memuriyete tayinleri
söz konusu olmad~~~ ndan, talebe say~ s~ nda azalma meydana gelmi~tir. Bu
yüzden, mezunlar~~ devlet hizmetinde istihdam edilecek yüksek k~s~mlar~ n,
yani "Dkulfünân'un" aç~lmas~~ yoluna gidilmi~tir.
Dârulfür~i~ n'un harcama ve giderlerinin Mekteb-i Sultani taraf~ ndan
kar~~lanmas~ndan dolay~, y~ lda 25-30 lira aras~ nda bir ücret ödeyecek olan
yat~ l~~ talebeler hariç di~er bütün talebeler ücretsiz olarak Dârulfünün'a
kabul edilmi~lerdir. Sadece bitirme tezlerinin bas~ m~~ için gereken paran~ n
talebelerden tahsil edilmesi kararla~t~ r~lm~~t~ r. Sava Pa~a, 1876 y~ l~ nda Hu" Dious Cetvel:, S. 13.
'S Hukuk Mektebi Nizamnamesi, Düstur, tertip C. 111, ~stanb u l 1293, 439-43.
Dious Cetveli, S. 50; Salname, 1294, s.382-83; Reglement, s. 67.

DARULFÜNCIN TARIHÇESINE GIRI~~(II)

227

kuk Mektebi'nin Dârulfünfin'dan ayr~lmas~~ meselesine kar~~~ ç~karak, bu
müessesenin devlete yük olmad~~~ n~~ ve hatta son iki y~lda yakla~~ k ~ oo bin
kuru~~hazineye hibe etti~ini belirtmi~~ve Dârulfünün'un Mekteb-i Sultanrden ayr~lmas~~ durumunda mektebe devam eden talebe say~s~ n~ n dü~ece~ini, dolay~s~ yla mektebin ve Dârulfünfin'un gelirlerinin azalaca~~n~~ ileri
sürmü~tür.
1877 y~l~ nda Ali Suavi'nin Mekteb-i Sultani müdürlü~ü s~ ras~ nda
mektepte okuyan talebelerin büyük ço~unlu~unun burslu okuduklar~~ ve
Devletin her y~ l bu mektebe büyük miktarlarda yard~ mda bulundu~u belirtilmektedir. Ali Suavi bu mektebe verilegelen "tahsisat-~~ külliyenin" tedrici olarak be~~sene zarf~nda tamamen kald~r~lmas~n~n gerekti~ini söylemektedir. 1878 y~l~ nda Hukuk ve Turuk u Maabir mektepleri yeniden aç~l~rken muallim maa~lar~~ devlet hazinesinden ödenmeye ba~lanm~~~ve Hukuk Mektebi Padi~ah~n himayesine al~nm~~t~r'.
1870 y~l~nda ~kinci Dârulfünfin kurma te~ebbüsünde talebelerden belli
bir miktarda para al~nmas~~ yoluna gidilmi~ti ve muhtemelen bu sebepten
te~ebbüs ba~ar~s~z olmu~tu. Dârulfüntin-~~ Sultanrde ö~retimin ücretsiz olarak yap~lmas~~ öngörülmü~~olmakla beraber, müessese büyük nispette devletin deste~iyle ayakta durabilmi~tir. Di~er taraftan, Dârulfiinfin-~~ Sultanrnin 1881 y~l~nda kapanmas~nda mali durumundan ziyade, siyasi unsurlar~n sebep oldu~u görülmektedir.
Ö~retim Dili
Dârulfünt~n-~~ Sultanrnin kurulu~uyla birlikte e~itimin hangi lisansla
yap~laca~~~hususunda iki görü~~ortaya ç~km~~t~r. Bu görü~lerden biri, e~itim dilinin Türkçe, di~eri ise Frans~zca olmas~n~~ savunanlara aittir. E~itim
dilinin Frans~zca olmas~n~n gereklili~ini savunanlar, iddia olarak, üniversite
seviyesinde yaz~lm~~~ilmi eserler ile fen derslerini Türkçe verecek kâfi say~da mualimlerin bulunmad~~~n~~ ve Türkçenin ilim ve fenni ifade etmek
için yetersiz kald~~~n~~ ileri sürmektedirler.
E~itim dilinin Türkçe olmas~ n~~ savunanlar ise, ~stanbul'da pek çok
"ashab-~~ fen ve maarifet" muallim bulundu~unu, bunlar ihtiyac~~ kar~~layamaz ise lüzumu kadar muallimin d~~ar~dan getirtilebilece~ini iddia etmektedirler. Yaln~z, al~nacak muallimlerin, seçiminde, onlar~n, devletin ve
BOA, Bab-~~ Ali Evrak Odas~~ (BEO), Ayniyat Defterleri nr. 1419, sayfa 6.
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memleketin istifade edebilece~i vas~ flar~~ haiz olmas~ na dikkat edilmesi gerekti~ine inanm~~lard~r. Üzerinde hassasiyetle durduklar~~ konu, bunlar~ n
Türkçeyi bilmedikleri gibi, mesela bir hukuk âliminin ilm-i f~ kh~n ne oldu~unu dahi bilemeyece~ini, bu yüzden d~~ar~dan getirtilecek muallimlerin "Avrupa'n~n en müstamel lisan~~ ve ulûm ve fünun-~~ cedidesiyle beraber" Osmanl~~ kanunlar~ n~, örf ve adetlerini ve resmi lisan~ n~~ bilen adamlar
olmas~~ gerekti~idir".
Maarif Nezareti ile DârulfünCin-1 Sultani idarecileri aras~ nda bir mutabakat sa~lanm~~~ve o an için en makul görülen karara var~lm~~t~ r. Buna
göre, bütün derslerin Türkçe olarak yap~ labilmesi için gerekli muallimler
yeti~tirilene ve lüzumlu kitaplar haz~rlan~ncaya kadar, ~imdilik baz~~ derslerin Türkçe, baz~ lar~ n~ n da Frans~zca yap~ lmas~, Frans~zca okutulan derslerin, muallim muavinleri taraf~ndan Türkçe'ye çevrilerek tekrar edilmesi
öngörülmü~tür'. Bu karara göre: Hukuk Mektebi'nde; f~ k~h, ticaret hukuku, bahriye hukuku ve usül-~~ muhakeme dersleri Türkçe, Roma hukuku,
Roma müesseseleri ve genel hukuk dersleri Frans~zca yap~lacakt~r.
Turuk u Maabir veya Mühendisin-i Mülkiye adlar~~ ile bilinen mektepte, yüksek matematik dersleri Türkçe, fizik ve kimya-~~ sinai, topografya,
uygulamal~~ ve genel mekanik, hidrolik ve malzeme haz~rlama dersleri
Frans~zca okutulacakt~ r.
Edebiyat Mektebinde: ilm-i hikmet ve tarih-i umumiye dersleri Frans~zca verilirken, ilm-i mant~ k hem Frans~zca hem de Arapça verilecek, ayr~ca Edebiyat-~~ Arabiye dersi tabii olarak Arapça i~lenecektir 7°.
D'drulfür~ ân-~~Sultard Tercüme Heyeti ve Ders Kitab~~ Terctimekn.
Dârulfünt~ n-~~ Sultani'de bütün ilim ve fenletin e~itimini Türkçe verebilecek muallimleri yeti~tirene kadar baz~~ derslerin Türkçe baz~lar~n~ n ise
Frans~zca yap~ld~~~ n~~ zikretmi~tik. ~~te buna uygun olarak Darülfüntin'da
ilmi eserleri Türkçe'ye kazand~ rmak için bir tercüme heyeti olu~turulmu~~
ve ba~kanl~~~ na da Yanko Efendi getirilmi~tir 71.
Bu heyet, ikisi Hukuk Mektebi, ikisi Turuk u Maabir Mektebi için
toplam dört kitap tercüme etmeyi ilk hedef olarak tespit etmi~tir. Heyetin
6-7 .
16-18.
." R4lemen4 s. 18.
Diirus Cetvel:,

Reglement, s.

' t Reglement S. 50.
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ba~ar~l~~ çal~~malar~~ aras~nda hukuk konusunda f~k~ h muallimi Sirvani Ahmed Efendi'nin Arapça'dan Türkçe'ye çevirdi~i Levami'til-Dekayik fi Tercemet-i Mecamiii'l- Hakaytk (Usül-~~ F~ k~ h) (~stanbul, El-Hacc Mustafa Efendi
Matbaas~, I 293/ ~~ 876) ile Nikolaki Efendi taraf~ndan Frans~zca'dan
Türkçe'ye çevrilen Ticaret Hukuku adl~~ eserler zikredilebilir. Turuk u Maabir Mektebi için, M. Lambert'in telif etti~i Topografya dersleri adl~~ kitap
Dârulfüniin-~~ Sultan? mütercimi Yanko Efendi ve M. Lambert'in muavinleri Zabit Emin, Bedri ve Hayri Efendiler taraf~ndan Türkçeye tercüme
edilmi~tir". Bir de M. Fleury taraf~ ndan Türkçe'ye tercüme edilen Kimya-i Stnai adl~~ kitap zikredilebilir". Bu eserlerden Sirvani Ahmed Efendi'ninki bas~ld~~~~halde, di~erlerinin bas~l~p bas~lmad~~~~tespit edilememi~tir.
Genel De~erlendirme
Dârulfünt~n-~~ Sultan?, Osmanl~~ yüksek ö~retim sisteminin veya politikas~ n~ n modernle~me yönünde önemli bir merhalesini olu~turmu~tur. 18.
asr~n sonlar~ ndan itibaren, Osmanl~'da görülen e~itimde Bat~l~la~ma ve
modernle~me te~ebbüsleri, do~rudan yüksek ö~renimle ba~lam~~t~ r.
Mühendishaneler, T~ bbiye Mektebi ve Harbiye mektebi gibi ilk örneklerde, Osmanl~~ Devleti kendi kültür ve idari yap~s~ na uygun olarak, yüksek
ö~renimi bir külliye dahilinde de~il, münferid ve birbirinden ba~~ms~z
kurdu~u müesseseler halinde ele alm~~~ve daha ziyade devlet ve toplumun
ihtiyac~~ olan yüksek e~itim görmü~~personel yeti~tirmeyi hedeflemi~tir.
Askeri t~p ve teknik e~itim veren mektepler d~~~ nda, Osmanl~larda
yüksek ö~retimde ilk farkl~~ yakla~~mlar, 1845 y~l~nda birinci Dârulfünün
kurma te~ebbüsüyle ba~lam~~, ancak bu yeni müessese mevcut sistemin
yap~s~ na tam olarak uymad~~~ndan, uygulamada, istenilen hedeflere ula~~lamam~~t~r. Kafi say~da orta ö~retim görmü~~talebe potansiyelinin olmamas~, yeterli ö~retim kadrosunun bulunmamas~, ders kitaplar~ n~n haz~rlanmam~~~olmas~~ ve bu yeni müessesenin Osmanl~~ idarecileri taraf~ndan tam
olarak anla~~lamam~~~olmas~~ gibi baz~~ aksakl~klar sebebiyle Dârulfünün,
halk~~ ayd~nlatmak üzere umuma aç~ k konferanslar~n verildi~i bir müessese
olarak görülmü~tür.
1869'da Sadullah Pa~a ve yard~ mc~lar~~ taraf~ndan Frans~z E~itim sisteminin tercüme ve adaptasyonuyla haz~ rlanan "Maarif-i Umümiye NiRegleMelll S. 51.
Rigk~nent s. 51; Dtirus Cetvel:, s. 37-39.
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zamnamesi” ile, ilk defa Bat~~ sistemine uygun bir e~itim modeli ortaya
konmaya çal~~~lm~~t~r. Bu Nizamname, Osmanl~~ sistemine tam olarak uymamakla birlikte (özellikle medreselerin ihmal edilmesi), Dâmlfiinün ile
ilgili maddeleri Avrupa üniversiteleriyle benzerlik ta~~maktad~r. Fakat uygulamada ba~ar~l~~ olunamam~~~ve 187o'te aç~lan ikinci Dârulfiinün 1873'e
kadar zorlukla ayakta kalabilmi~tir. Bu döneme kadar, yüksek ö~retimde
modemle~me te~ebbüslerinde, Osmanl~~ kültür ve sosyal yap~s~na uygun
bir sistemin bulunamad~~~~ve özellikle Dâmlfünün kurmada ba~ar~l~~ olunamad~~~~görülmektedir.
Dârulfürffin kurmada üçüncü te~ebbüste ise, 1873 y~l~nda Galatasaray
SultanIsi dahilinde kuruldu~unu gördü~ümüz Dârulf~iniln-~~ Sultani'de üç
ayr~~ yüksek ö~renim mektebinin bir arada, bir külliye halinde, yani bir
üniversite ~eklinde olmas~, yukar~da bahsetti~imiz, Osmanl~~ yüksek ö~renim sisteminde yeni bir merhale ve önemli bir geli~medir.
1873 y~l~nda Maarif Naz~n Ahmed Cevdet Pa~a önce Galatasaray Sultantsi'nin yüksek s~n~flar~nda Mecelle dersinin okutulmas~n~~ sa~lam~~~ve 20
Nisan 1874'te burada bir Mülkiye Mühendis Mektebi aç~lmas~na önayak
olmu~tur. Daha sonra Safvet Pa~a mektebin Müdürü Sava Pa~a'y~~ ayn~~ binada bir Dârulfünün kurmakla görevlendirmi~tir. Daha önceki iki te~ebbüste kar~~la~~lan zorluklar göz önünde bulundurularak, bu defa
Dârulfünün'un kurulu~u halka aç~klanmam~~~ve öncekiler gibi ~a~aal~~ aç~l~~lardan, büyük binalar in~a etmekten kaç~n~lm~~t~r.
Dârulfünün-1 Sultan? ad~~ verilen bu müessesede Hukuk Mektebi,
Müllciye Mühendis Mektebi (bir y~l sonra Turuk u Maabir Mektebi ad~n~~
alm~~t~r) ve Edebiyat Mektebi'nden olu~an üç ~ube aç~lm~~t~r. Her ne kadar Avrupa üniversitelerinin en az be~~fakülteden olu~tu~u bilinmekte ve
1869 y~l~nda yay~nlanan Maarif-i Umümiye Nizamnamesi'nde de
Dârulftmünlann t~p, fen, edebiyat, hukuk ve ilahiyat fakültelerinden olu~mas~~ öngörülmekte ise de Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda t~p e~itimi veren
iki yüksek okul bulundu~undan ve mevcut medreseler ile gayri müslimlerin din? okullar~~ ilahiyat fakülteleri olarak addedildi~inden, sadece hukuk,
edebiyat ve fen fakültelerinin aç~lmas~~ tercih edilmi~tir. Fen fakültesi de
devlet ve toplumun o dönemdeki ihtiyaçlar~~ istikametinde, sivil mühendislik e~itimi veren bir yüksek okul halinde kurulmu~tur.
1874-1881 y~llar~~ aras~nda e~itim veren Dâmlfünün-~~ Sultan?, 18771878 ö~retim y~l~nda derslerine ara vermekle beraber faaliyetlerini ancak
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alt~~ y~ l devam ettirebilmi~tir. Bu dönem içerisinde, Hukuk Mektebi iki,
Turuk u Maabir Mektebi bir dönem mezun verebilmi~tir. Dârulfünün'un
ilk defa mezun vermesi, Osmanl~~ e~itim tarihinde önemli bir geli~me olarak kabul edilmelidir.
Dârulfünün-~~ Sultani'nin di~er iki te~ebbüsten farkl~~ yönlerini k~saca
ele alacak olur isek, ba~ta mali yönden devlete daha az ba~~ ml~~ oldu~unu
ve gelir kaynaklar~ n~ n Mekteb-i Sultani talebe harçlar~ ndan sa~lanmaya
çal~~~ ld~~~n~~ söyleyebiliriz. ~ kinci olarak modern Avrupa üniversitelerinden
yola ç~ karak fakülteler (mekâtib-i aliye) olu~turulmu~~ve bu fakülteler mezun vermi~tir. Son olarak da daha önceki Darulfünûnlarda devletin
"münevver memur" yeti~tirme hedefinin burada "meslek adamlar~ " yeti~tirmeye yönelmi~~oldu~u görülmektedir.
Bat~~ kültürüyle yeti~mi~~devlet adamlar~ n~ n büyük destek ve himayelerinin bulunmas~ na ra~men, Darulfünün-~~ Sultani'nin resmi bir statüye kavu~turulamad~~~~anla~~lmaktad~ r. 1876'da Birinci Me~rutiyet'in ilan~, Meclis-i UmOrril'nin toplanmas~~ ve imparatorlu~un yeni bir idari döneme ba~lamas~~ ile büyük bir de~i~iklik geçirdi~i bir devirde, özellikle gayri
müslim teb'an~ n mecliste temsil hakk~ na sahip olmalar~ , toplumda yeni
bir tak~m ihtiyaçlar ortaya ç~ karm~~ t~ r.
Dârulfünün-~~ Sultani'nin bir de siyasi vechesi bulunmaktad~ r. ~lk
müdürü ve aslen Rum olan Sava Pa~a, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun her
vilayetinde, birçok gayri müslim talebenin Avrupa, Rusya ve Yunanistan
üniversitelerine tahsile gittiklerini ve dönü~lerinde Osmanl~~ dil, örf-adet ve
kanunlar~na yabanc~~ kald~ klar~ ndan herhangi bir vazifeye getirilemediklerini belirtmektedir. Sava Pa~a, bu gibi talebelerin Dârulfünün-~~ Sultani'ye
al~ n~ p buradan mezun olduklar~~ takdirde dallar~ na göre Adliye veyahut
Naf~a Nezaretlerinde istihdam edilebileceklerini ve bundan da devlete
büyük faydalar sa~lanaca~~~görü~ündedir.
Bizce, Sava Pa~a'n~ n devlete fayda sa~layaca~~n~~ söyledi~i bu uygulamada, ba~ka hedefinin de olabilece~i göz ard~~ edilmemelidir. Bu hedef,
Galatasaray Sultanisi'nde okuyan, ancak mezun olduklar~ nda herhangi bir
vazifeye tayin edilme imkanlar~~ olmayan, büyük ço~unlu ~u gayri müslim
talebelerin, aç~ lan Dârulfünün-~~ Sultani'den mezun oldu~unda, Me~rutiyet
idaresinin sa~lad~~~~imkanlar dairesinde, devletin önemli mevkilerinde istihdam~ n' sa~lamak oldu~u, bir yorum olarak ileri sürülebilir. Hukuk ve
Turuk u Maabir Mekteplerinden 188o ve 1881 y~ llar~ nda mezun talebele-
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rin tamam~ na yak~ n~ n~ n gayri müslim olmalar~~ bunu destekleyen bir gerçektir.
Son olarak, bilim tarihi aç~s~ ndan bir de~erlendirme yapacak olursak,
her ne kadar Avrupa üniversiteleri örnek al~ narak kurulmaya çal~~~ lm~~sa
da burada temel bilim e~itiminden ziyade, prati~e yönelik ve hukuk,
mühendislik ile ö~retmenlik gibi geni~~uygulama sahalar~ na sahip dallar
üzerinde yo~unla~~lm~~t~ r. Akademik olarak, dil meselesine bir çözüm bulunmas~, modern ders kitaplar~ n~ n telif veya tecüme yoluyla kazand~ r~lmas~~
yoluna gidilmesi ve talebelerin ara~t~ rmaya dayal~~ bitirme tezi haz~ rlamalar~~ önemli geli~meler olarak görülmelidir. Bütün bunlar Dârulfünün-~~ Sultani'nin Osmanl~~ yüksek ö~retimindeki yerini belirleyen hususlard~ r.
1Ydrulfzinün-~~ Sultanf Kronolojisi
~~845
~~ 3 Ocak ~~863
4 Nisan 1868
~~ May~s 1868
1 Eylül 1868
~~869
1870
25 May~s 1873

Haziran 1873
1873

7 Nisan 1874

20 Nisan 1874

15 Temmuz 1874

~ lk DârulfünC~ n kurma te~ebbüsü.
~ lk Dârulfünt~ n'un aç~ l~~~~
Galatasaray Mekteb-i SultanIsi'nin kurulu~~haz~ rl~ klar~ n~ n ba~lamas~ .
Mekteb-i Sultani'ye talebe kayd~na ba~lanmas~~
Mekteb-i Sultani'nin resmen aç~ l~~~~
Maarif-i Umümiye Nizamnamesi'nin yay~ nlanmas~~
~ kinci Dârulfünün'un kurulmas~~
Mekteb-i Sultani'nin Gülhane'ye, Mekteb-i T~bbiyenin de Galatasaray'a ta~~ nmas~ na dair ç~ kan irade-i
seniyye
Mekteb-i Sultani'nin Gülhane'ye ta~~ nmas~~
Maarif Naz~ r~~ Ahmed Cevdet Pa~a'n~ n Mekteb-i Sultani'nin ileri s~ n~ flar~ nda "Mecelle ve Roma Hukuku"
gibi derslerin tedrisini sa~lamas~~
Cevdet Pa~a ba~kanl~~~ ndaki bir heyetin Mekteb-i
Sultani dahilinde Mülkiye Mühendis Mektebi'nin kurulmas~~ hususunda haz~ rlad~ klar~~ raporun padi~aha
sunulmas~~
Mülkiye Mühendis Mektebi'nin kurulmas~ na dair irade-i seniyyenin ç~ kmas~~
~ehzade Yusuf ~zzeddin Efendi'nin 1873-74 ö~retim
y~l~~ Mekteb-i Sultani tevzi-i mükâfat merasiminde
Mülkiye Mühendis Mektebi'ne girmeleri için talebeyi
te~vik mahiyette bir konu~ma yapmas~~
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Safvet Pa~a'n~ n, Mekteb-i Sultan? müdürü Sava Pa~a'y~ , bu mektebin dahilinde Hukuk ve Mühendis
mekteplerinden olu~an birer "darut-tahsil" kurmas~~
için görevlendirmesi
Sava Pa~a'n~ n, Mekteb-i Sultan? tevzi-i mükâfat mera13 A~ustos 1875
sinnindeki konu~mas~nda Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Turuk u Maabir Mektebi haline gelmi~~oldu~unu belirtmesi
Hukuk ve Turuk u Maabir Mekteplerinin nizamna25 Ocak 1876
mesinin Diistur'da yay~ nlanmas~~
Dârülfunim-~~ Sultanrnin umuma tan~ t~lmas~~
1876
Hukuk Mektebi'nin Dârulftinün-~~ Sultani'den ayr~l1876
mas~~ isteklerine kar~~~Mekteb-i Sultan? müdürü Sava
Pa~a'n~n savunmas~~ ve mektebin eski durumunu korumas~~
Ali Suavi'nin Mekteb-i Sultan?. müdürlü~üne getiril1 Ocak 1877
mesi
Ali Suavi'nin Mekteb-i Sultani'nin durumu hakk~nda
24 A~ustos 1877
Sultan II. Abdülhamid'e ariza sunmas~.
Dârulfüntin-~~ Sultanrnin e~itime ara vermesi
1877
Dârulfünün-~~ Sultan? Hukuk Mektebi'nde e~itime ye16 Ekim 1878
niden ba~lanmas~~
Dârulfür~iin-~~ Sultan? Turuk u Maabir Mektebi'nde
6 Kas~ m 1878
e~itime yeniden ba~lanmas~~
Hukuk Mektebi'nin Padi~ah'~n himayesine al~nmas~~
1878
15 Temmuz 1879 Mekteb-i Sultan? müdürü Halil Bey'in 1878-79 ö~retim y~l~~ tevzi-i mükâfat merasimindeki konu~mas~~
Moniteur de Commerce gazetesinin 4 Kas~ m 1879 tarihli
t I Kas~ m 1879
nüshas~ nda, Dârulfünün-~~ Sultani'nin kapat~ ld~~~ na
dair ç~ kan haberin Maarif Nezareti'nce tekzib edilmesi
1874

Ekim 1880
1881

Hukuk ve Turuk u Maabir Mekteplerinin ilk mezunlar~ n~~ vermesi
Hukuk Mektebi'nin ikinci mezunlar~ n~~ vermesi.

EKLER:
EK ~~
Hukuk Mektebi Nizamnamesi
Dava-i ibad~ n hüsn-i riayet ve tesviyesiyle muhafaza-i hukuk emr-i
ehemmi istikmal olunmak için malumatl~~ zevat yeti~tirilmek ve ikmal-i
fünün ile ~ahadetname alanlar Adliye Nezaret-i Celilesi'nce memuriyet ve
hizmetlerde istihdam k~ l~ nmak üzere Mekteb-i Sultanl derununda tesis ve
kü~ad olunmu~~olan Hukuk Mektebi'nin nizamat-~~ dahiliyesidir.
Madde: Mekteb-i Hukuk'a kayd ve kabul olunacak talebe Mekteb-i Sultan i ile mekâtib-i idadiyede tahsil-i ulûm ve fünün etmi~~ve yedinde ~ahadetnamesi bulunmu~~tak~ mdan olacakt~ r.
Madde: Mekteb-i Sultani ve mekâtib-i idadiyeden maada Dersaadet ve ta~ralarda bulunan mekâtib-i mahsüsadan ç~ k~ p, Hukuk Mektebi'ne
girmek arzu edenlerden mekâtib-i mezkûre ~akirdan~~ derecesinde imtihan
verebilenler do~rudan do~ruya Mekteb-i Hukuk'un birinci s~ n~ f~ na idhal
olunacak ve liyakat ve iktidarlar~~ derece-i matlübede olamayanlar ikmal-i
nevak~s~~ için Mekteb-i SultanI'de tertib olunmu~~olan s~ n~ f-~~ mahsüsa
mülaz~ m s~ fat~yla devam ettirilerek bir veyahut iki sene sonra bi'l-imtihan
ibrâz-~~ liyakât eyledikleri halde kezalik Mekteb-i Hukuk'un ikinci s~ n~ f~ na
ilhak k~ l~ nacaklard~ r.
Madde: Hukuk Mektebi'ne kabul olunacak talebenin ismi, ~öhret
ve derece-i sinni ve ikametgah ve vatan-~~ aslileri koçanl~~ deftere kayd ve
imla ve bunlar~ n suret-i kabullerini mübeyyin yedlerine cenab-~~ daireden
birer k~ ta varaka-i mahsiisa ita k~l~ narak bunlar mektebin talebe-i muntazamas~ ndan addedilecektir.
Madde: Mektepde okunacak derslerde haricten bulunmak isteyenler devam ve imtihan ile mükellef olmayacak ve bunlara diploma ita olunmay~ p muallimleri taraf~ ndan birer k~ t'a tasdikname verilebilecek ve bu
kesim talebenin isimleri di~er bir deftere kayd ve i~aret olunarak yedlerine
birer k~ ta duhuliye varakas~~ ita edilecektir.
Madde: Talebe-i muntazama yevmi okunan derslere devam ve muallimleri taraf~ ndan irae ve teklif olunan esaileye ecvibe itas~ na akdeni ~ r
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senede dört defa evkat-~~ muayyenede idare-i mektebe bi'l-muraca "enskripsiyon" tabir olunan kay~d pusulalar~n~~ ald~ ktan sonra sene nihayeti
imtihan~ n~~ ve ikmal-i müddet-i tahsiliyelerinde "doktora" yani müntehi
imtihanlar~n~~ tahriren ve takriren ifa eyleme~e mecbur olacakt~r.
Madde: Mektebin bilcümle muallimleri nezdlerinde talebenin esamisini havi bir defter mevcud olup, beher gün derslere bed ve müba~eretten evvel talebenin yoklamas~~ bi'l-icra nâ-mevcud olanlar i~aret ve mevcud
olanlar irad olunacak suallere verecekleri cevaplar~ n nikat usülü üzere derecat~~ derc ve imla k~l~ nacak talebeden her hangisi hakk~ nda muallimlerin
bir güna mütalaalar~~ varsa mülahazat hanesine i~aret ile derslere hitam
verildikten sonra defter-i mezküre idare canibine ita k~l~ nacakt~r.
Madde: Mekteb'in kalem-i mahsusas~ nda vucudu laz~ m gelen defterden maada alt~nc~~ maddede zikr olundu~u üzere muallimin taraf~ ndan
canib-i idareye yevmi verilen ders cedvellerindeki i~areti nakl ve kayd eylemek için bir esas defteri dahi tutularak i~ bu defterde talebenin isimleriyle
bulundu~u s~ n~flar ve okuduklar~~ dersler tahrir ve mualliminin i~aretleri
aynen ve talebenin etvar ve ahlak~~ hakk~ nda idarenin tahkikat-~~ vakas~~ icmalen kayd olunacakt~r.
Madde: Be~ inci maddede beyan olundu~u vechile vakt-i muayyenede laz~m gelen kayd pusidalarm~~ almak isteyen talebenin defter-i mahst~sda muharrer isimleri s~ ras~ nda gösterilen i~aretlere nazaran iki ay zarf~ nda bir dersde bilâ mani-i ~er'i dört defa haz~r bulunmad~klar~~ veya muallimlerin suallerine mütemadiyen ecvibe-i sahihe veremedikleri veyahud
bu esnada bir güna su-i hâl ve hareketleri tebeyyün eyledi ~i halde mücazeten zikrolunan enskripsiyonun hak talebinden sak~ t olacaklard~r ve sene-i tedrisiye içinde laz~ m gelen dört enskripsiyonu olamayanlar sene nihayeti imtihan~ na kabul olunmay~ p sebeleri defter-i mahsüsun mülahazât
hanesinde gösterilecek ~u kadar ki talebe hakk~ nda bu iki cezan~ n tayinine
müdür ve muallimlerin reyleri munzam olacakt~r.
Madde: Sene-i tedrisiye içinde devam ve muallimin taraf~ ndan irad
olunan suallere hakk~ yla cevap ita edip de enskripsiyonlar~ n~~ tamamen
alanlar ve bu esnada bir güna su-i hâl ve harekette bulunmayanlar sene
ahar~~ imtihan~ na kabul olunacaklard~ r.
~~ o. Madde: Sene ahar~~ imtihan~~ tahriri ve takriri olup imtihan zamanda
müdür ve muallimin ictima ederek evvel emirde tahriri olan imtin~
han evrak~ n~~ mütalaa ile kabüle sayan olanlara nikat usülünde derece ta-
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yin ve vaz edildikten sonra takriri imtihanlar~na bed' ve müba~eret olunacakt~ r. Takriri imtihanlar~~ kabul olunmayanlar üç mah sonra tekrar imtihana girmek üzere imtihan-~~ takririden red olunacaklard~r.
1. Madde: Zirde muharrer cedvelde gösterildi~i vechile Mekteb-i
Hukuk'ta okunacak dersler dört sene zarf~ nda itmam edilecektir.
Madde: Avrupa mekâtibinin müddet-i tedrisiyeleri yedi aydan
ibaret ise de Memalik-i Mahrusa-i ~ahane'de bu misüllü ulûm ve fünt~nu
tahsil edenler, muallimlerin tedris ve talimlerinden daha ziyade müstefid
olmalar~~ için Mekteb-i Hukuk'un sene-i tedrisiyesi dokuz mah olup ~uhur-~~ mezkûrun sekizi tahsile, birinin yirmi günü tekrara ve on günü imtihanlara münhas~ r olacakt~r.
Madde: 4 sene zarf~ nda devam ve her sene dört defa tecdid-i kuyud muamelesini icra ederek her sene ahar~nda imtihan~ n~~ verebilenler,
dördüncü sene nihayetinde doktora yani münteha imtihan~na kabul olunacaklard~ r.
Madde: Doktora yani münteha imtihan~~ onuncu maddede gösterilen ~erâite tevfikan tahriri ve takriri olaca~~ ndan bade'l-imtihan doktor
ünvan~ n~~ ihraz etme~e hahe~ ker olan talebe bir mesele-i ilmiye üzerine bir
risale kaleme al~ p Maarif Nezaret-i Celilesi'nin taht-~~ riyasetinde olarak
müdür ve mualliminden mürekkeb akd olunacak bir mecliste risale-i mezloire mündericat~n~~ tenvir ve ispat ile arz-~~ liyakât ve ehliyet ettikten sonra
doktor ünvan~ n~~ haiz olacaklard~ r.
Madde: Gerek doktora imtihan~ na ve gerek risale-i mebhûs-anhan~ n telifine muvaffak olamayanlar, mektepçe olan haklar~ ndan külliyen iskat edilmeyip bu makuleler doktorlardan hafif bir imtihan vererek "lisansiye" yani mezuniyet ünvan~ na nail olacaklard~ r.
Madde: Doktor ünvan~ na nail olanlar mehakim ve hizmet-i Devlet-i Aliye'de istihdama kesb-i istihkak eyleyecekler ve lisansiye rütbesine
nail olanlar dahi Memalik-i Mahrusa-i ~ahane'nin her taraf~ nda dava vekaletine mezun olacaklard~r.
Madde: ~~ bu Hukuk Mektebi'ne kayd ve idhal olunan talebenin
suret-i tahsillerinden ve mecbur olduklar~~ tecdid-i kuyud ve muamelat~~ icras~ndan ve diploma ahz~ ndan dolay~~ bir gune masraflar~~ olmay~ p, yaln~z
dördüncü sene nihayetinde halleyledikleri mesele-i ilmiye risalesini kendi
akçeleriyle tab' ettirme~e mecbur olacaklard~ r.
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Hukuk Mektebi 'nde Tedr~s.Olunacak Derslerin Cedvelidir:
F~ k~ h, mecelle-i ahkâm-~~ adliye, usül-~~ f~ kh, hukuk-~~ umumiye (yani
ilm-i hukukun milel-i salifede bulundu~u derecat~~ muhtasar gözden geçirme), kavanin ve nizamât-~~ Devlet-i Aliye, Roma kavanini, kanun-~~ ticaret,
usül-~~ muhakeme, kanun-~~ ceza ve usül-~~ istintak, kavanin-i bahriye, hukuk-~~ düvel ve milel-i muahedat, tedbir-i müdun yani servet-i milel (ekonomi politik)
28 Zilhicce 1292/13 Kântin-~~ Sâni 1291 (25 Ocak 1876) tarihli bu nizamname, Diistur, tertip, C. III, Dersaadet 1293, S. 439-442; Dtirus Cedveli,
s. 41-47'de ve Reglement, s. 55-63'te yay~ nlanm~~t~ r.
Turuk u Maabir Mektebi Nizamnamesi:
Turuk u Maabir Mektebi'nin nizamnamesi Hukuk Mektebi nizamnamesinin ayn~~ olup yaln~z mekteb-i mezkürdan mahrec mühendisin; doktor
ünvan~ n~~ ihraz edecek derecede ibraz-~~ liyakât eylerler ise Naf~a Nezareti
Celilesi'nde memuriyetlerde istihdam ile münasip meratibe nail olacaklar
ve bu ünvan~~ ihraz edemeyenler doktorlardan hafifce bir imtihan vererek
kondüktör ünvan~ na nail olup kondüktörlük, ve buna mumasil memuriyetlerde istihdam olunacaklard~r.
Turuk u Maabir Mektebi 'nde Tedris Olunacak Derslerin Cedvelidir:
Hesab-~~ tefazuli (difTeransiyel), hesab-~~ temarni (integral), hendese-i
resmiyenin ikinci k~sm~~ ve gölge ve menaz~ r (perspektif) ve ta~~kesimi, temami ve tefazuliye'ye tatbiken fenn-i mimari, heyet (astronomi), taksim-i
arazi, ilm-i hikmet-i tabiiye, ilm-i kimya, cerr-i eskal-i aliye (yüksek mekanik), makina-i tatbikiye, topografya ve makina e~ kali, ilm-i miyah (hidrolik), ilm-i tabakatü'l-arz (jeoloji), in~aata laz~ m olan e~yan~ n taharrisi (ara~t~ rmas~) ve yerden ihrac~~ ve istihzar (haz~ rlamas~) ve istimali (kullan~lmas~ ),
in~aat~n derece-i takviyesiyle in~aata laz~m olan e~yan~ n ta~~nmas~, arazi
üzerinde ameliyat, yollar ve köprülerin tesviye ve in~as~ , sed ve bendlerin
in~as~, demiryollar~ n tesviye ve in~as~, batakl~klar~ n tecfif ve tathiri (kurutulmas~~ ve temizlenmesi), bilcümle in~aat~n ke~fi ve haritas~~ ve bunlara ait
olan hesab-~~ zira ile sarfi laz~ m gelen mebla~~mikdar~~ ve bunlar~ n üzerine
mükemmel lâhiya tanzimi (ke~if ve proje).
28 Zilhicce 1292/13 Künün-~~ Sâni 1291 (25 Ocak 1876) tarihli bu nizamname, Dzistur, tertip, C. III, Dersaadet 1293, S. 442-443 ve Diirus Cedveli, s. 48-49'da ve Reglement, s. 64-65'te yay~ nlanm~~t~ r.
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Edebiyat Mektebi Nizamnamesi

Memalik-i Mahrusa-i ~ahane'de mevcud mekâtibde Türkçe ve Frans~zca ve sair elsine-i mütedavile üzere tedris-i ulüm ve fününa muktedir
muallimler yeti~tirmek üzere Mekteb-i SultanI derununda kü~ad olunmu~~
Edebiyat Mektebi'nin nizamnamesidir.
~~bu Nizamname dahi Hukuk Mektebi nizamnamesinin ayn~~ olup
mekteb-i mezküra devam ile ulâm-1 edebiye ve hikmetde ikmal-~~ malumat
eden zevat (Muallim-i Edebiyat) ünvan~ n~~ ihraz edecekler ve taraf-~~ devletten mekâtib-i resmiyede muallimin hizmetinde istihdam olunacaklar~~ gibi
kendileri dahi istedikleri mektepde hocal~ k edebileceklerdir.
Edebiyat Mektebi 'nde Tedris Olunacak Derslerin Cedvelidir:

Mant~ k, edebiyat-~~ Arabiye, edebiyat-~~ Yunaniye, edebiyat-1 Latiniye,
hikmet (ilm-i felsefe), ilm-i asar-~~ atika (arkeoloji), tarih-i umumi.
Bu nizamname, 1876'da yay~ nlanan Dzirus Cedveli (s. 50) ve Reklement'da, (s. 66) bulunmaktad~r.

