~EHZADE E~~T~M~N~~ÇA~DA~LA~TIRMA TE~EBBüSLER~~
CEVDET KIRPIK*
G~R~~~
Saltanat sistemiyle yönetilen her devlette oldu~u gibi Osmanl~~Devleti'
nde de müstakbel hükümdarm, devrin ~artlar~ na göre oldukça üst düzeyde
e~itim görmesi, dönemin muteber eserlerini okumas~, en ~öhretli bilim
adamlar~~taraf~ndan e~itilmesi normal bir durumdt~ . Bilhassa kurulu~~ve
yükseli~~dönemlerinde ~ ehzadelerin müstesna bir talim ve terbiye
a~amas~ ndan geçtikleri görülmektedir. Bu y~llarda Osmanl~~ ~ehzadesi,
do~du~u andan itibaren valide sultan~n yan~~s~ ra, onun gözetimi ve denetimi
alt~ nda çok say~da görevli taraf~ndan bak~ lmakta; gelece~in hükümdar
aday~na lay~ k bir çocukluk devresi geçirmekteydi.
Bir ~ehzade be~-alt~~ya~lar~na geldi~inde kendisine münasip hoca tayi~~~
edilir ve dualar e~li~inde gösteri~li bir merasim ile e~itime ba~lard~~ki, buna
Bed'-i Besm ele denirdi'. Bu tören Topkap~~Saray~'n~ n harem bölümünde bulunan Darüssade A~as~~ dairesinde yap~l~ rd~. E~itim faaliyetleri bu dairenin
bulundu~u binan~n üst kat~ndaki ~el~zadegân Mektebi denilen özel bir
mekanda devam ettirilmekteydi. Topkap~~Saray~~d~~~ nda ya~ayan ~ehzadeler
için de bulunduklar~~ saraylarda bu maksatla özel daire olu~turulmu~~idi2.
~ehzade e~itiminin bu ilk a~amas~ , genel olarak Kur'an-1 Kerim okuma, yaz~~
yazmay~~ ö~renme gibi temel bilgi ve beceri kazand~ rmay~~hedeflemekteydi.
Bu ya~larda her ~ehzadenin Kur'at~'l hatmetmesi arzu edilmekteydi. E~itim
süreci ilerledikçe ilmihal, ahlak, tarih, dini ilimler ö~retilir; ayr~ca ata binmek, k~l~ç, kalkan, ok, m~zrak at~nak, avlanmak gibi sava~~için gerekli beceriler kazand~r~l~ rd~.

* Erciyes Üniversitesi, E~itim Fakültesi ö~retim Üyesi.
I Dersin besmele ile ba~lamas~~uygulamas~n~n Osmanl~~ tarihi boyunca geçerli bir adet
oldu~u anla~~lmaktad~ r. Nitekim Leyla (Saz) Han~ m, aralar~nda ilk dersin padi~ah~ n huzurunda
"Bismillah" sözüyle ba~lad~~~ n~~ belirtmektedir. Leyla (Saz) Han~m, An~lar 19. Yüzy~lda Saray
Harenn, Çeviren: ~en Sahir S~lan, ~stanbul, 2000, s.97.
2 Osman Ergin, Maarif Tarihi, I, ~stanbul, 1977, s.6-7.
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~ehzade e~itiminde en önemli a~ama, teorik ve pratik bilgilerin birlikte
verildi~i, devlet yönetme tecrübesinin kazand~ r~ ld~~~~ sanca~a ç~kma
dönemiydi. Belirli bir ya~a gelen her ~ehzade, yan~ nda valide sultan, maiyetinde hocas~, lalas~~ve di~er usta ö~retici ve dan~~ manlar~n da oldu~u kalabal~k bir heyet ile bey tayin edildi~i sanca~a giderdi. ~ehzade ile birlikte valide sultan~n da sanca~a gitti~ine dair bilgiler XV. yüzy~ l~n ba~lar~na de~in
uzanmaktad~ r. Valide Sultan, o~lunun e~itiminin takipçisi ve denetçisi
oldu~u kadar sanca~~ n yönetimini de gözetlerdi. Lala taraf~ndan ~ehzadenin
iyi e~itilmedi~i, yanl~~~yönlendirildi~i durumlarda müdahaleci olmakta, gerekti~inde sultana ~ikayet mektubu göndermekteydi3.
Osmanl~ lar taraf~ ndan XVI. yüzy~l sonlar~ na dek uygulanan bu usulün
son derece ba~ar~l~~ oldu~u görülmektedir. Devletin küçük bir modeli olan
sancakta divan toplamaktan halkla ili~ kilere, askere kumanda eunekten
bürokratik i~ lemlere, vergi meselelerini çözmekten memleket tefti~ine
var~ ncaya kadar, devlete ait her türlü yönetme bilgi ve yetene~ini elde eden
~ ehzade, bir gün gelip de saltanat makam~na geçti~inde idare usullerinin
tamam~na vak~ f, acemilik çekmeyen bir yönetici olmaktayd~. Bu ba~ar~l~~ sistem son olarak III. Mehmed'in (1596-1603) sanca~a gönderilmesinin
ard~ndan terk edilmi~tir.
Sanca~a ç~ kma usulünün b~ rak~lmas~yla ~ehzadelerin e~itiminde Kafes
usulü denilen yeni bir uygulama ba~lat~lm~~~oldu. Buna göre babas~~ vefat
eden ~ehzade saray~ n belirli bir bölümünde, emrine tayin edilen s~n~ rl~~
say~da harem a~as~~ve cariye ile hayat~n~~devam ettirmek mecbt~ riyetindeydi.
Bir ~ehzadenin burada ya~ad~~~~süre zarf~ nda elde etti~i teorik bilgi yeterli
olsa da, d~~ar~~ile irtibau olmayan, hayat~ , insanlar~~ve olaylar~~görmeyen,
tan~ mayan, adeta sosyal gerçeklerden kopuk bir zaman geçirdi~i a~ikâr idi.
Buradaki hayat s~k~c~~ ve bunaluc~yd~~'. D~~~dünya ile ilgili bilgiler, genelde
3 Mesela Leslie Pierce'in, Harem-i H~lmayun Osmanl~~~mparatorlu~unda H~ik~nnranl~k
Kad~nlar, ~stanbul, 2000, s.64-65'te aktard~~~ na göre II. Bayezid'in han~m~~Gülruh Hatun, o~lu
Alem~ah'~ n nezaretinde olmak üzere sancakta bulunmaktayd~. ~ehzadenin lalas~n~n uygunsuz
hareketlerinden dolay~~Gülruh Hatun kendisini padi~aha ~ikayet etmi~~ve lalay~~~ehzadeyi "hilaf-~~
~er' ve öd" davranmaya ikna için içki içmeye te~vik etmekle suçlam~~t~.
4
Kafes hayat~~ya~amak zorunda kalan ~ehzadelerin, can s~lunns~ ndan kurtulabilmek için
kendilerini bir tak~m me~guliyetlere verdikleri; hat, musiki, sedef kakmac~l~k, mücevhercilik,
kuyumculuk, tornac~ hk, marangozluk, cilt yap~m~, fildi~i ve abanoz i~lemecilik, sahtiyan üzerine
nak~~~yapma gibi sanatlarla u~ra~uklar~; baz~lar~n~n ise basbaya~i sanatkarane i~ler yapt~klar~~
görülmektedir. Mesela III. Ahmed devrin me~hur hattatlar~ndan olan Haf~z Osman'dan sülüs ve

~EHZADE E~ITIMI

577

~ehzadelere cariyelerce ula~t~ r~lan, ço~u zaman dedikodu ve abartmalarla
dolu olurdu5. Bu durumu Sultan II. Süleyman'~ n tahta ç~ karken söyledi~i
sözler oldukça dramatik biçimde gözler önüne sermektedir. 1687 y~l~ nda
tahta ç~kan yeni padi~ah kendisini kafesten almaya gelen saray görevlilerine
"Ölüm ferman~m ç~km~~sa söyleyin Namaz~m~~ k~lay~m da ald~~~ n~z buyrt~~u
öyle yerine getirin. Çocuklu~umdan beri k~ rk y~l hapislik çektim. Hemen
ölmek, her gün biraz ölmekten ye~dir. Tek bir nefes için ne korkulara katlan~yoruz!" diyerek a~lam~~t~6. Y~ne Sadrazam Siyavu~~Pa~a'ya, kafes hayat~ n~n
ac~mas~z yönünü ~öyle tasvir etmekteydi: "K~rk y~ld~r bir karanl~k yerde mahpus ve hayattan meyüs iken yeniden dünyaya gelip gözüm açt~m ve âlemi
hercümerç buldum; iki eteklerimizi belimize çal~p din ve dünyam~za hay~rl~~
i~lerde bulunma~a sây edelim."7
Yetene~i ne olursa olsun y~llarca sosyal hayattan kopuk ya~ayan böyle bir
~ehzadenin hükümdar oldu~unda ö~renece~i çok ~ey bulunmaktayd~, adeta
s~f~ rdan ba~layarak hayat~n her alan~ n~~ ö~renmeye mecburdu. Halbuki bulundu~u makam bir ~eylerin ö~renilece~i de~il, mevcut bilgi birikiminden
yararlan~ larak icraatlar~ n yap~laca~~~bir makamd~ . Koca bir devletin
yönetilece~i yerdi. Dolay~s~yla XVI. yüzy~l öncesinde saltanat ~nakam~ na
geçmeye zihniyet ve bilgi bak~ m~ ndan haz~ r durumdaki ~ehzadeler
dü~ünüldü~ünde, kafes usulünün uyguland~~~~dönemdekileri~~~ne derece yetersiz, ba~ar~s~z, amaçs~z, hatta devleti felakete sürükleyici bir e~itim
sürecinden geçtikleri kolayl~kla tahmin edilebilir.
Osmanl~~Devleti'nde Bauhla~ma e~ilimi yay~ld~kça, Avrupa devletleriyle
ili~kiler geli~tikçe kafes usulüne bak~~~da de~i~meye ba~lad~. Özellikle Tanzimat'tan itibaren ~ehzadelerin d~~ar~ya daha fazla aç~ld~klar~, saraydaki baz~~
toplant~lara kaulabildikleri, padi~ahlar~n yurt içi ve yurt d~~~~seyahatlerine
nesih, Veliyüddin Efendi'den de ta'lik dersleri alm~~t~. O kendi yapt~rd~~~~Sultanahmed ve Üsküdar'daki çe~melerin kitabelerini bizzat yazm~~t~r. Yine II. Mahmud'un da ~ehzadeligi
döneminde hat sanaun~~ ö~renmeye çal~~t~~~~anla~~ lmaktad~r. Abdullah Saydam, Osmanl~~
Medeniyeti Tarihi, Trabzon, 1999, s.84.
5 ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin Saray Te~kilat~ , Ankara, 1988, s.110-116,
127-128.
" Halil ~nalc~k, Osmanl~~Imparatorlu~u Klasik Ça~~
(1300-1600), Çev: Ru~en Sezer,
~stanbul, 2004, s.66.
7 Uzunçar~~l~, Ayn~~eser, 5.115.
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kat~lanlar~n oldu~u görülmü~türs. XX. yüzy~l ba~lar~nda ise art~ k kafes hayat~~
uygulamas~~ tamamen geride kalm~~, ~ehzadeler daha rahat bir biçimde
ya~amaya, padi~ahm izniyle yurt içinde ya da yurt d~~~ nda ziyaretlerde bulunmaya ba~lam~~lard~. Örne~in Veliaht Yusuf ~zzettin Efendi, 1910 y~l~~ bahannda ~ngiliz Kral~~VII. Edward'~n ölümü ve yeni kralm taç giyme merasimi
için ~ngiltere'ye gitmi~, dönü~te S~ rbistan ve Bulgaristan'a da u~rayarak bu
ülke krallar~na iade-i ziyarette bulunmu~tu. Ayn~~ ~ehzade 13-30 A~ustos tarihlerinde Almanya'daki askeri manevralar~~ izlemek üzere bu ülkeye
gitmi~ti". Temmuz 1919 tarihinde ~ehzadelerden Nurettin, ~erafeddin ve
Faruk efendiler ~sviçre'de bulunmaktayd~lart°.
XIX. yüzy~lda Osmanl~~ toplumunda meydana gelen tedrici de~i~im,
~ehzadelerin sadece gündelik hayat~n~~de~il, saray hayat~n~n her alan~n~, bu
arada e~itim usullerini de etkilemi~, ~ehzadelerin e~itiminde ça~da~~anlay~~~
ve de~erlere do~ru bir gidi~~söz konusu olmu~tu. Ülke genelindeki e~itim
hareketleri, de~i~ik ölçekte de olsa ~ehzade e~itimine yans~m~~~idi.
Osmanl~~Devleti'nin son dönemlerinde e~itim alan~nda meydana gelen
geli~meler önemli ara~t~rmalara konu olmu~tur". Buna kar~~ l~ k ~ehzade
e~itimi, öneminin aksine, ara~t~ r~c~lar~ n dikkatini beklenen ölçüde
çekmemi~tir. ~~te bu çal~~ma böyle bir ihtiyac~n giderilmesine yönelik olarak
haz~ rlanm~~t~ r. Ara~t~ rmam~zda ~ehzade mektepleri, ~ehzadelerin e~itim
8 Sultan Abdülaziz, 1867de Avrupa seyahatine ç~ karken yan~ na o~lu Yusuf ~zzeddin
Efendi ile iki ye~enini de alm~~t~. Judy Upton-Warp, "Abdülaziz'in Avrupa Seyahati," Osmanl~~2,
Ankara, s.120 Abdülaziz'in Avrupa seyahatine kat~lan bu iki ~ehzade Sultan Abclülmecid'in
o~ullar~, gelece~in padi~ahlar~~ olan Murad ve Abdülhamid idi. Tahsin Pa~a, Tahsin Pa~a 'mu
Y~ld~z Hat~ralar~~Sultan Abdülhamid, ~stanbul, 1999, 5.167.
9 Lütf~~Simavi, Son Osmanl~~Saray~nda Görchiklerim Sultan Mehmed Re~ad Han'~n ve
Halifenin Saray~nda Gördiiklerim, ~stanbul, 2004, s.100, 158-159; Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi
(BOA), Meclis-i Vükel (MV). 190/33, 21/S /1332 / 15 Temmuz 1914; BOA, MV. 152/29,
22/Ca/1329/21 May~s 1911.
1() BOA, MV. 216/68, 7/L /1337 / 6 Temmuz 1919.
11 Osmanl~~ Devleti'nin son dönemindeki e~itim faaliyederiyle ilgili dikkat çekici çal~~malar
aras~nda Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri E~itim Sistemi, Ankara, 1991; Mustafa Ergün, II.
Me~rutiyet De~Tinde E~itim Hareketleri (1908-1914) Ankara, 1996; Vahdettin Engin, Mekteb-i
Sultani, ~stanbul, 2003; ~lknur Polat Haydaro~lu, Osmanl~~imparatorlu~unda Yabanc~~Okullar,
Ankara, 1990; Abdurrahman Siler, Darülfünun Tarihi, Ankara, 1992 (Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi); Ekmelettin ~ hsano~lu, "Tanzimat
Öncesi ve Tanzimat Döneminde Osmanl~~ Bilim ve E~itim Anlay~~~," 150. Y~l~nda Tanzimat,
Yay~ na Haz~ rlayan H. Dursun Y~ld~z, Ankara, 1992; Bayram Kodaman-Abdullah Saydam,
"Tanzimat Devri E~itim Sistemi", 150. Y~l~nda Tanzimat, Yay~ na Haz~ rlayan H. Dursun Y~ld~z,
Ankara, 1992. say~labilir.
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sürecinin nas~l bir yol izledi~i, okutt~lan dersler, yap~lan s~navlar ve verilen
notlar, e~itimin kalitesi gibi meseleler izah edilmeye çal~~~ lacakt~ r.
Ara~t~rmay~~yaparken ar~iv belgeleri ile kaynak ve ara~t~rma eserlerinden yararlan~lm~~t~r. Zaman dilimi olarak II. Abdülhamid ve II. Me~rutiyet y~llar~~
seçilmi~tir.
~EHZADELERIN E~ITIM GÖRDÜKLERI KURUMLAR
Osmanl~~Devlen'nde genel e~itim alan~ nda ya~anan s~k~nt~lar, çok daha
geni~~boyutlu olarak hanedan mensuplar~n~ n e~itiminde ya~anmaktayd~. Sivil
ya da askeri e~itim kurumlannda ya~anan kalite probleminin yan~~ s~ra, kafes
sisteminden kaynaklanan bir tak~m ilave ~neseleler de mevcut idi. XIX.
yüzy~l~n bilhassa ikinci yar~s~ ndan itibaren giri~ilen e~itim kurumlar~n~~ ve
programlar~ n~~ça~da~la.~ urma çal~~malar~ndan saraydaki e~itim kurumlar~n~ n
da etkilenmemesi mümkün de~ildi. Özellikle II. Abdülhamid döneminde bu
hususta baz~~ yeni te~ebbüslere giri~ildi~i görülmektedir. Nitekim o y~llarda
ülke genelinde yeni usulde ö~retim yapacak okullar~ n say~s~~ daha da
arunlm~~t~12. Benzer ~ekilde 1879-1880'de bir ~ehzade ~ptidaisi aç~ld~~~ n~~
görmekteyiz13.
~ehzadelerin devam etti~i bu okulun ad~~baz~~resmi belgelerde Mekteb-i
Ali olarak geçmektedir. Bu mektepte ~ehzadelerin e~itint i~leriyle u~ra~mak
üzere seçkin bir hoca kadrosu bulunmakta, bu hocalar~n ba~~ nda da bir
mektep müdürü olup bir bak~ma ilkö~retimden adeta yüksek ö~retim diye
ifade edebilece~imiz bir seviyeye kadar devam eden kesintisiz bir e~itim
sürecinin söz konusu oldu~u anla~~lmaktad~ r. Dolay~s~yla bir ~ehzadenin
e~itim süreci boyunca alabilece~i bütün temel dersler ayn~~ kurum
bünyesinde, o bran~~n uzman~~olan kadrolarca verilmekteydi. Böylelikle
bütün ö~retim kademelerinin tek bir merkezden yönetildi~i, ö~rencinin seviyesine uygun derslere münasip hocalar~n tayin edildi~i bir uygulamadan
12 Meselâ Il. Abdülhamid tahta geçti~inde 250 olan rü~tiye say~s~~onun saltanat~ n~n
sonunda 600'e, 5 olan idadi say~s~~104'e, 5 olan Darülmuallimin say~s~~32'ye, 200 olan iptidâi
okullar~~4.000-5.000'e yükselmi~, 10.000'e yak~n s~byan okulu da usül-i cedide dönü~türülmü~tü.
Say~sal orandaki bu aru~lar~n kaliteye ayn~~derecede yans~d~~~~söylenemese de, geli~menin
boyutlar~~inkâr edilemez. Kodaman, E~itim Sistemi, s.I64. Bu gayretler neticesinde tahmini bir
istatisti~e göre 1800'lerde % 1 olan okur-yazarlik yüz y~l sonunda % 5-10 seviyesine ula~abilmi~ti.
Carter V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanl~~Memurlar~n~n Toplumsal Tarihi, Çev: G.Ç.
Güven, ~stanbul,1996, s.I48.
13 BOA,Y~ld~z Esas En-ak~~(Y.EE). 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880;
Kodaman, E~itim Sistemi, s.72.

580

CE'VDET KIRPIK

bahsediyoruz demektir. Bu kesintisiz e~itim süreci sebebiyle farkl~~ya~lardaki,
dolay~s~yla bir bak~ma farkl~~ s~ n~flardaki ~ehzadelerin devam ettikleri okul
ayn~~ olup idareciler ve ö~retmenler de ayn~~ ~ahsiyetler idi. Mesela 8
ya~~ ndaki Mehmed Burhaneddin Efendi ile 16 ya~~ndaki Abdülkadir Efendi
ve 21 ya~~ ndaki Mehmed Selim efendilerin not çizelgelerinde "Mubass~ r-~~
Mekteb-i Ai abd-~~memlfikleri Baha" imzas~ na rastlamaktay~z. Ayn~~ ~ekilde
Mehmed Burhaneddin Efendi'nin Kur'an-~~Kerim hocas~~ ile 15 ya~~ndaki
Ahmed Efendi ve 19 ya~~ndaki ~brahim Tevfik Efendi'nin Uhl~n-u Arabiye ve
~lm-i F~k~h ve Akaid hocas~~ayn~~~ah~s, yani Mehmed E~ ref tir". Ar~iv belgelerinden anla~~ld~~~~kadar~yla okulda 6 ya~~ ndan 21 ya~~ na kadar olan
~ehzadeler e~itim almaktaycl~15.
~lk aç~ld~~~ nda Ihlamur Kasn'n~ n bir dairesinde hizmet veren mektepte
~ehzadelerin d~~~ nda han~m sultanlar ile bir k~s~ m üst düzey devlet adamlar~n~ n (bendegan~n) çocuklar~~da e~itim görmekteydiler"3. Bir ara Y~ld~z Saray~n~ n A~~kap~s~~ d~~ar~s~nda iki katl~~ kagir bina olan mektepte daha sonra
sadece zadegan~ n çocuklar~~ ders görmü~, ~ehzadeler ise her biri için
yapt~r~lan kö~ kte kendilerine ders vermek üzere gelen hocalardan e~itim
alm~~lard~ r. Okulda verilen e~itim tam gün olup sabah haremden ç~ k~ p kendilerine ayr~ lan kö~ke giden ~ehzadeler, ö~leyin yemek aras~ ndan sonra yeniden mektebe dönerlerdi. Mekteb-i Ali'nin aç~k kald~~~~dönemde daha çok
Abdülhamid'in çocuklar~ na hizmet verdi~i anla~~lmaktad~ r. Okulda önceleri
üst düzey devlet adamlar~ n~n çocuklar~yla birlikte e~itim gören ~ehzadeler
daha sonra söz konusu çocuklardan ayr~larak e~itim görmü~lerdir.
~ehzadelerin ayr~~ e~itim görmesinde ~u olay etkili olmu~tur: "~ehzade
Abdülkadir Efendi, maiyetinde bulunan ~eker Ahmet Pa~a'n~ n o~lu ~ap
~zzet'e paras~n~~vererek ya buradan ya da Avrupa'daki ticarethanelerin birisinden bir tak~m e~ya ~smarlam~~. E~yalar gelmi~~~ehzade taraf~ ndan da teselliim edilmi~, fakat bir müddet sonra paras~ n~n tediyesi talebini havi fatura
da saraya gelmekte gecikmemi~tir. E~yan~ n bedeli ticarethanece al~ nmam~~~
BOA, Y~ld~z Peralende Evralu-Maarif Nezareti Maruzau (Y. PRK. MF), 2/78, 11 Zilkade
1310/27 May~s 1893.
15 BOA, Y.EE, 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880.
BOA, Y.EE, 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880. Belgede e~itimin "...bir
müddetten beri Ihlamurda kain Kasr-~~Alinin mekteb ittihaz buyrulan dairesinde..." devam
etti~i belirtilmekteydi. Tahsin Pa~a, mektebe devam edenlerle ilgili ~u bilgiyi vermektedir:
"Su~tan Hamid, ~ehzadelere mahsus mektebe baz~~ekabir çocuklar~n~n devam~na müsaade
etmi~ ti. Nitekim bilahare Mekke Emini olan ~erif Haydar Pa~a gençli~inde bu mektebe devam
etmi~ti." Tahsin Pa~a, Y~ld~z Hat~ralar~, s.30.
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olacak ki bu yola gidilmi~~ve i~te bu hadise Abdülhamid II üzerinde fena bir
tesir b~ rakm~~; Zadeganlar ~ehzadenin ahlak~n~~bo~uyorlar diyerek" onlar~~
de~i~ik mekteplere ve görevlere göndererek ~ehzadelerle alakas~n~~kesmi~~ve
bundan sonra mektep tamamen ~ehzadelere mahsus olmu~tur'''.
Mekteb-i Ali'nin aç~ld~~~~ilk dönemlerde (1880'de) Abdülhamid'in
çocuklar~n~ n yan~~ s~ra di~er ~ehzadelerden baz~lar~n~n meselâ Abdülmecid,
~evket ve Seyfeddin efendilerin de burada e~itim ald~ klar~~ anla~~lmaktad~ r.
Fakat sonraki y~llara ait kay~tlarda padi~ah~n kendi ~ehzadelerinin d~~~ ndaki
~ehzadelerin isimlerine rastlanmamaktad~ r. Bu durum mektebe devam edenlerin say~s~ n~ n s~ n~ rl~~ oldu~unu göstermektedir. Gerçekten de Sultan
Abdülhamid'in kendi o~ullar~ na gösterdi~i ihtimam~~ karde~lerine ve
ye~enlerine göstermedi~i, hanedan~n di~er mensuplar~ nca zaman zaman
dile getirilmekteydi. Nitekim Sultan Re~ad'~n o~lu Ziyaeddin Efendi,
çocuklar~n~n e~itim ve terbiyesine son derece itina gösterirken "Bizler muhtelif sebeplerle cahil kald~ k art~k ne kadar çal~~sak muvaffak olamaya. At~~
alan Üsküdar~~ geçti" diyerek üzüntülerini dile getirmi~tir. Veliahd Re~ad
Efendi'nin de Sultan Abdülhamid'in, evlatlar~ na yapt~~~~bask~dan dolay~~
tahsillerinin noksan kalmas~na üzüldü~ü nakledilmektedir's.
II. Me~rutiyetin ilan~yla birlikte ~ehzadelerin e~itim gördü~ü özel mektep kapat~lm~~, bundan böyle onlar da di~er devlet okullar~nda okumaya
ba~lam~~lard~ '''. Bununla birlikte II. Me~rutiyetin ilan~ndan sonraki dönemde
bir k~s~m hocalar vas~ tas~yla sarayda özel derslere devam edildi~i, Y~ld~z Saray~~bahçesinde yer alan kö~klerden birine ait odan~n her okulda bulunmas~~
gereken masa, s~ ra, karatahta ve tebe~ir gibi araç-gereçlerle donat~larak burada 1915' ten itibaren e~itim yap~lmaya ba~land~~~~anla~~lmaktad~ r'".
~ehzadelerin e~itimi s~ ras~nda sadece Mekteb-i Ali ile yetinilmemi~tir.
Devrin en ~öhretli e~itim kurumlar~ndan olan Mekteb-i Sultani"den de bu
amaçla yararlan~lm~~ t~ r. Nitekim yukar~da ismi geçen Ahmed Efendi ile
Mehmed Selim Efendi, bu okula bir süre devam etmi~lerdi. Mekteb-i Sultanfnin devrin standartlar~n~ n çok üstünde e~itim vermesi hanedan men17 Ergin, Maarif Tarihi, III, s.1049-1052.
18 Safiye Ünüvar, Saray Hat~ralar~n~, ~stanbul, 1964, s.49, 124, 132. Son derece azimli bir
~ahsiyet olan Ziyaeddin Efendi 40'11 ya~larda T~bbiyeyi bitirmi~, hatta yak~n çevresindeki bir
k~s~m insanlar~~muayene ederek ve amefiyadara da kat~larak mesle~ini icra etmi~ti.
19 Engin, Mekteb-i Sultani, s.229-231.
29 Ünüvar, Saray Hat~ralar~n~, s.14, 24.
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suplar~n~ n da burada e~itilmesine yönelik baz~~ aray~~lar~~ beraberinde getirmi~, hatta II. Me~ rutiyetin ilan~ ndan sonra II. Abdülhamid'in o~lu Mehmed Abid, Sultan Mehmed Re~ad'~ n torunlar~~ Mehmed Naz~ m, Mahmud
Nam~ k ve Ömer Fevzi, Halife Abdülmecid'in o~lu Ömer Faruk Efendi ve
baz~~ sultanzadeler burada yat~l~~ ö~renci statüsünde e~itim alm~~lard121 .
II. Me~ rutiyet sonras~ nda d~~ar~ya daha da aç~ k hale gelen saray hayat~~
~ehzadelerin e~itiminde yeni ufuklar aç~lmas~ na sebebiyet vermi~tir. Bu
dönemde bir k~s~ m ~ehzadenin Harbiye Mektebi'ne kay~ t yapt~ rmas~~
önemlidir22. Osmanl~~Devleti'nin yenile~~ne hareketlerinde bu mektebin ve
mektep mezunlar~n~ n oynad~~~~rol dikkate al~nd~~~ nda, baz~~ ~ehzadeler için
bu yolda tercihte bulunulmas~, sarayda bir zihniyet de~i~iminin ya~and~~~ n~~
göstermektedir. Hatta bu zihniyet de~i~ iminin bir göstergesi olarak
~ehzadelerin yurt d~~~ ndaki okullarda da e~itilmesi söz konusu olmu~tur. Nitekim Sultan II. Abdülhamid, ~ehzadeleri Viyana'daki Trezyanom Mektebi' (Theresianum) ne göndererek e~itim ald~ rmak istemi~, fakat hafiyelerin
olumsuz kanaat belirtmeleri yüzünden bu niyetinden vazgeçmi~ti. Onun yapamad~~~~uygulama II. Me~rutiyet sonras~ nda gerçekle~ebilmi~~ve Ömer Faruk Efendi'nin Viyana'daki Trezyanom Mektebi' 23nde bir süre e~itim almas~~
sa~lanm~~t~ r'''. Konuyla ilgili 28 ~ubat 1914 tarihli Meclis-i Vükela karar~na
göre "~ehzade Mecid Efendi hazretlerinin mahdumu Ömer Faruk Efendi
hazretlerinin Viyana'da tahsil-i askerisini ikmal etmesi için vuku bulacak
masâr~ f~ n Harbiye Nezareti bütçesinin tertib-i mahsusundan tesviyesi..."
münasip görülmü~~idi25. ~ehzade, Viyana'daki bu e~itiminden ba~ ka Prusya
Potsdam'da bir askeri akademiyi de bitirmi~ti2". Yine Birinci Dünya
Sava~~'n~ n devam etti~i y~llarda ~ ehzadelerden Osman Fuad, Abdülhalim ve
21 Engin, Mekteb-i S~~itani, s.229-231. Engin, söz konusu ~ehzadelerin okuldan mezun olup
olmad~klar~~ hakk~ nda herhangi bir bilgi vermemektedir.
22 Sultan Abdülaziz'in o~lu Yusuf ~zzeddin Efendi'nin (do~.1856 veya 1857) Harbiye'nin
Kara kuvvetleri bölümünde okudu~una dair bilgiler mevcuttur. Ercüment Ekrem Talu-Ziya
~akir, ~ehzade Yusuf izzeddin öldürüldü mü intihar m~~Etti, Yay~ na Haz~ rlayan: Tahsin
Y~ld~ r~m, ~stanbul, 2005, s.12.
23 Askeri okul 1754 y~ l~ nda devlet yönetimindeki reformlar s~ras~nda Kraliçe Maria
Theresia taraf~ ndan kurulmu~tur. http://www-gewi.uni-graz.at/edu/schul/voseel.doc
"Ergin, Maarif Tarihi, III, s.1050 ve 1079.
23 BOA, MV, Lef:1, 196/139, Lef:1, 1333 R 13, 15 ~ubat 1330/28 ~ubat 1914.
26 Murat Bardakç~, ~ahbaba, ~ stanbul, 2002, s.37-38. Dönemine göre bir hayli kaliteli bir
e~itim alm~~~olan Ömer Faruk Efendi, ~ kinci ~ nönü Sava~~ ndan sonra Anadolu harekat~ na
kat~lmak üzere ~ nebolu'ya gelmi~, ancak Ankara de~i~ik gerekçelerle buna kar~~~ ç~ km~~t~.
Selahattin Tansel, Mondros'tan M~~ danya ya Kadar, IV, Ankara, 1974, s.85-86. Ayr~ca ~ehzade, I.
Dünya sava~~na kat~ larak Verdun cephesinde sava~m~~ur. Ad~~ geçen ~ehzadenin sosyal hayatta
son derece aktif oldu~u, sportif faaliyetlerle yak~ ndan ilgilendi~i, hatta 1919'da 21 ya~~ ndayken
devrald~~~~Fenerbahçe Kulübü ba~kanl~~~n~~1924 y~l~ na kadar sürdürdü~ü bilinmektedir. Murat
Bardakç~, Hürriyet, 16 Ocak 2006.
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Abdürrahim efendiler Almanya'da askeri e~itim alm~~lar, Kas~m 1915 tarihli
Meclis-i Vükela karar~ndan anla~~ld~~ma göre, bir senedir bu ülkede bulunan ~ehzadelerin masraflar~n~n bir k~sm~~ Harbiye Nezareti'nin örtülü
ödene~inden kar~~lanm~~t~27.
Saraydaki e~itimde ya~anan zihniyet de~i~iminin bir ba~ka göstergesi de
sarayda görevlendirilen hocalara olan bak~~la ilgilidir. Mehmed Re~ad'~n
o~lu Ziyaeddin Efendi'nin kar~s~~ Ünsiyar Han~m, padi~ah nezdinde
giri~imlerde bulunarak ~ehzade ve sultanlar~na formel e~itimden geçmi~,
diploma!' bir hocamn tayin edilmesini sa~lam~~t~r. Bu çerçevede atamas~~
yap~lan Darülmuallimât mezunu Safiye (Ünüvar) Han~m, saraydaki ilk diplomal~~ bayan hoca idi. Ünsiyar han~m hocan~ n çocuklara uygulayaca~~~
e~itimin mektep programlar~na uygun olmas~n~~özellikle istemi~ti28.
~ehzadelerin küçük ya.~lardan itibaren temel e~itimin yan~~s~ra muhtelif
alanlarda kendilerini yeti~tirmeleri için çe~itli özel ders / kurs benzeri programlar~~takip ettikleri anla~~lmaktad~r. Bunlar aras~nda kendilerine özel hocalar tutulmas~~veya saray d~~~nda hizmet veren bir k~s~m geleneksel e~itim
kurumlar~na devam edilmesi gibi uygulamalar da mevcuttu. Örne~in Vahdettin Efendi, saraydaki e~itimin yan~nda, saraydan habersiz ~ekilde Fatih
Medresesi'ne bir süre devam etmi~; burada f~k~h, kelam, tefsir, hadis, Arapça
ve Farsça dersleri alarak bilgisini daha da ilerletmi~ti. Ald~~~~bu dersler sayesinde ~slami ilimler konusunda önemli ölçüde birikime sahip oldu~u,
padi~ahl~~~~döneminde ~eyhülislâm~n baz~~fetva mefinlerine müdahale ederek dini deliller ileri sürmesinden anla~~lmaktad~r2".
Ayr~ca ~ehzadelerden bir k~sm~n~n çe~itli tarikatlara girerek buralarda
tasavvuf e~itimi ald~ klar~, böylelikle kendilerini farkl~~ bak~mlardan da
geli~tirdikleri söylenebilir. Nitekim padi~ahlardan II. Abdülhamid ~âzeli ve
Kadiri30, Mehmed Re~ad Mevlevi3°, Vahdettin ise Nak~i-Halidi tarikat~na32
mensup idi. Padi~ahlar~n yahut ~ehzadelerin bu tarikatlarla ilgileri sempati
veya sohbetlere i~tirak tarz~nda olabilece~i gibi, o tarikata ait baz~~ dini
27 BOA, MV, 199/139, Lef:1, 29 Zilhicce 1333/ 08.11.1915. ~ehzadelerin do~um
tarihlerini Ay~e Osmano~lu 1894 olarak vermektedir. Ay~e Osmano~lu, Babam Abdülhamid,
~stanbul, tarihsiz, s.56.
28 Ünilvar, Ayn~~eser, s.13-15.
29 Bardakç~, ~ahbaba, s.37-39.
30 Osmano~lu, Babam Abdülhamid, s.22.
31 Simavi, Son Osmanh Saray~nda Gördüklerim, s.128.
32 Bardakç~, ~ahbaba, s.39.
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ritüellerin icras~~ ~eklinde cereyan etmi~~olmas~~ muhtemeldir" Öte yandan
bu ~ ahsiyetlerin mensubiyet duyduklar~~ ~eyhlerin dünyaya bak~~~ve
alg~lay~~lann~ n tesiri alt~ nda kalmalar~~da muhakkakum.
E~~T~M S~STEM~, DERSLER VE SINAVLAR
Sultan II. Abdülhamid ~ehzadelerin e~itimine çok büyük önem vermekte ve ~ehzade hocalar~ ndan bizzat rapor ve bilgiler almakta, bugünkü anlam~ yla karne diyebilece~imiz ~ ekilde, dersler ve derslerden al~nan notlar
düzenli olarak kendisine takdim olunmaktayd~ . Padi~ah~ n ilgisinin de
katk~s~yla Mekteb-i Ali'ye devam eden ö~renciler, dersleri belirli bir disiplin
anlay~~~~içerisinde ve büyük bir ciddiyetle takip etmekteydiler. Hanedan
mensuplar~n~ n çocuklar~n~~hocalara teslim ederken geleneksel Türk e~itim
modelinde yeri olan "Eti senin kemi~i benim" anlay~~~ na uygun sözler
söyledikleri, böylece hocalan e~itim verirken saltanat mensubu olmalar~~ sebebiyle talebelerine kar~~~çekingen davranmalar~~ önlenmekte idi". Dolay~s~yla hocan~ n s~k~~disiplininden ~ehzade olmak dolay~ s~yla kurtulmak söz
konusu de~ildi. "Mektebin idaresi sarayca nüfuzu bulunan Çerkez Lala
Hur~id Bey ad~ nda birisine verilmi~, Hur~id Bey mektep talebesine yani
~ ehzadelere ve zadegana dayak bile atarm~~. Hatta bir defas~ nda talebeden
Abdülmecid Efendi (halife) dayak korkusuyla kaç~ p Sultan Abdülhamid'e iltica etmi~, Müdür Hur~id Bey onu Hünkâr~ n yan~ ndan alarak ve kula~~ ndan
tutarak getirip yine talebe aras~nda dövmü~tür.'"36
~nceledi~imiz belgelerden, bat~~tarz~~ e~itim sisteminin getirdi~i baz~~ yenilikler ya da bauyla ili~kilerin s~ kla~mas~ ndan dolay~~yeni bir tak~ m derslerin
Abdülhamid, ~âzeli tarikat' ~eyhi Hamza Zâfir ile ahbapl~ k kurmu~, bu vesile ile tarikata
girmi~ti. Yine bu tarikatm önde gelen isimlerinden Ebulhüda Efendi'yle de yak~n ili~kisi vard~.
Osmano~lu, Babam Abdülhamid, s.22.
34 Örne~in II. Abdülhamid dini vazifelerini yerine getiren bir ~ah~st~. Padi~ah~n
k~z~~Ay~e
Osmano~lu "...babam do~ru ve tam dini itikada sahip bir Müslümandan ba~ka bir ~ey de~ildir.
Be~~vakit namaz~ n~~ k~lar, Kur'an-~~ Kerim °kurdu." demektedir. Osmano~lu, Babam
Abdülhamid, s.21-22. U~akl~ gil, Mehmed Re~ad'~~"müteass~ b denecek bir dereceye ç~kmaks~z~n
pek ziyade dindar" olarak nitelendirmektedir. Halit Ziya U~akl~gil, Saray ve Ötesi, ~stanbul,
1965, s.343-344. Mevlevi olan Mehmed Re~ad saray ba~imam~ na "çok ~ükür elhamdülillah
cenab-~~hakka bir rekat bile namaz borcum yoktur" dermi~. Ünf~var, Saray Hat~ralar~n~ , s.52.
35 Nitekim 1915'te ~ehzade Ziyaeddin Efendi'nin çocuklar~na hoca olarak atanan Safiye
Ünüvar'a çocuklar~ n annesi; "Yaln~z sizden ricam ~ udur: Dershaneden içeri girer girmez
sultanhk yoktur. Istedi~iniz gibi kendilerine muamelede serbestsiniz." demi~ti. Ünf~var, Saray
Hat~ralanm, s.14.
36 Ergin, Maarif Tarihi, III, s.1050.
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okutulmas~~ (Arapça ve Farsça gibi klasik dönemlerde de ö~retilen derslerin
yan~ nda Frans~zca ö~retimine de yer verilmesi gibi) ~eklindeki uygulamalara
ba~land~~~ n~ , fakat bunun yan~nda geleneksel ders ve konular~ n e~itim hayat~ nda yer almaya devam etti~ini görmek mümkündür. Özellikle e~itim
sürecinin ba~lang~ç y~llar~ nda gelene~in esas al~ nd~~~ n~, dini bilgilere tamam~yla vak~f, güzel ahlak sahibi çocuklar~n yeti~tirilmesinin hedeflendi~i
söylenebilir. Mesela Sultan Abdülaziz'in o~lu Abdülmecid Efendi'nin 12
ya~~ nda:" oldu~u s~ rada yani 1880 Aral~k ay~nda okudu~u dersler Kur'an-~~
Kerim, ~lmihâl, Risale-i Al~ Mk, Tuhfetül-~WI"n, Ara bi Emsile, Hatt-~~Sülüs ve
Nesih idi38. Bundan yakla~~ k alt~~ ay kadar öncesine ait bir belgeden
ö~rendi~imize göre ise aralar~ nda Abdülmecid'in de oldu~u ve ya~lar~~ 6 ile
12 aras~ nda de~i~en ~ehzadelerin ald~ klar~~ dersler ~öyleydi: Kur'a~~-~~Kerim,
Telaki, Diny-i Yekta, Türkçe okuma, Co~rafya, Hüsn-ü Hat, Frans~zca okuma
yazma ve tercüme, Frans~zca güzel yaz~, La Fontaine'den hikayele~"9.
Örgün ö~retimin ülke çap~ nda yay~lmas~ na paralel olarak müfredat
programlar~ nda standarda~man~n gerçekle~ti~i, ~ehzadelerin devam ettikleri
mektebin de buna az - çok ayak uydurd~~~u, devlet salnamesinde saraydaki
iptidai mektebin de di~er iptidai mekteplerle birlikte zikredilerek aynili~in
gösterildi~i görülmektedir". Nitekim ayn~~ y~llardaki iptidai mekteplerde
okutulan derslerle ~ehzadelerden iptidai mektep seviyesinde e~itim
görenlerin ders miifredat~~ aras~ nda, tamamen ayn~~ olmasa da, benzerlikler
vard~ r. Buna misal olmak üzere II. Abdülhamid'in o~lu Mehmed Burhaneddin Efendi'nin sekiz ya~~ ndayken ~ubat, May~s ve Temmuz 1893'teki imtihan
sonuçlar~n~n yer ald~~~~cetvellerdeki dersler ile normal iptidai mekteplerin
dersleri gösterilebilir. (Tablo-1).

M. Ça~atay Uluçay, Padi~ah'a= Kad~nlar~~ve K~zlar~, Ankara, 2001, s.172-174.
BOA, (Y~ld~z Perâkende E~rak~-Mabeyn Erkân~~ve Saray Görevlileri Arizalar~)
Y.PRK.SGE, Lef: 1, 1/55, 29 Zilhicce 1297/12 Aral~ k 1880.
33 BOA, Y.EE, 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880.
4() Kodaman, E~itim Sistemi, s.72.
37

38
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Tablo 1. Mehmed Burhanedclin'in ald~~~~dersler ve ayn~~dönemdeki iptidal mekteplerin dersleri
Mehmed Burhaneddin'in ald~~~~dersler (8
Ya~~nda)

~ptidai mekteplerin milfredat~~

Talim-i K~raat, Talim-i
K~ raat ve ~mla

K~ raat

Hüsn-ü Hatt

Hüsn-ü Hatt

Esma-y~~ Osmaniye ve
~mla

~mla

~mla ve Ezber

Kuran-~~Kerim

Kuran-~~ Kerim

Ulfim-~~ Diniye

~lmihâl

~lmihâl

-

Risale-i Ahlâk

Ahlâk

-

Hesab-~~Zihni

Hesap

Hesap*

~dman-~~Zihni

Tecvid

-

Mekteb-i Sultani'de iptidai
k~s~mda (ilk ik sene) okutulan
dersler
K~ raat ve Yaz~~
Hatt-1 Rika

-

Sarf-~~ Osmani

-

Elifba

-

-

K~sa Osmanl~~ Tarihi ve Co~rafyas~~

-

Muhtasar Sarf-~~Türki

Kaynak: BOA, Y.PRK.SGE, 5/25. Lef:1; 5/104, Lef 1, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893;
Y.PRK.MF, 2/78, Lef:3; 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893. Kodaman, E~itim Sistemi,
s.77. Ergin, Maarif Tarihi, III, s. 906; Engin, Mekteb-i Suitani, s.73.

Tablo-1'de verdi~imiz bilgilere bakt~~~m~zda burada normal iptidai
mekteplerin üç y~ll~k milfredatlyla Mehmed Burhaneddin Efendi'nin ald~~~~
dersler aras~nda, özellikle ikinci s~n~ftakilerle büyük benzerlik vard~r. ~ptidai
mekteplerin ikinci s~mfinda okutulan Kur'an-1 Kerim, ~lmihal, Ahlâk, ~mla,
K~ raat, Hesap, Hüsn-ü Hatt gibi dersler küçük isim farkl~l~klar~~hariç aynen
~ehzade taraf~ndan da okunmaktad~r. Fakat ~ehzade, mekteplerdeki Tecvid
dersini almazken, ilave olarak Hesab-1 Zihni ve ~dman-t Zihni ad~yla iki farkl~~
ders almaktayd~ n. Mehmed Burhaneddin Efendi'nin 8 ya~~ nda iken

*Bu ders Frans~zca k~s~mda okutulmaktayd~.
41 BOA, Y.PRK.SGE, 5/25. Lef:1, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
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okudu~u derslerle iptidai 2. s~ n~f derslerinin büyük ölçüde benze~mesi,
~ehzadenin önceden bir y~ l daha ders okudu~unu dü~ünmemize yol
açmaktad~ r ki, ~ayet bu tespit do~ruysa ~ehzadenin en az~ndan yedi ya~~~civar~ ndayken e~itime ba~lad~~~~ileri sürülebilir. Nitekim baz~~ ~ehzadelerin
daha küçük ya~ta okula ba~lad~ klar~~ da görülmekteydi. II. Abdülharnid'in
o~lu ~brahim Tevfik ile Abdülaziz'in o~lu Seyfeddin 6 ya~~nda iken iptidai
mektebe ba~lam~~lard112.
Tablo 1 'deki bilgiler incelendi~inde 8 ya~~nda olan Mehmed Burhaneddin Efendi ile daha önce ald~~~~dersler say~lan 12 ya~~ndaki Abdülmecid
Efendi'nin okuduklar~~ aras~nda bir paralellik bulumnaktad~ r. Bu demektir ki
ortalama 12 ya~lar~ na kadar ~ehzadelerin gördükleri e~itimin genel
çerçevesi, Kur'an okumak, ibadet edebilme usullerini ö~renip uygulamak,
okuma ve yaz~~ yazmay~~ ö~renmek, güzel ahlâka dair nasihatler dinlemek ve
okumak, basit ve zihni eksersize dayal~~ hesap yapmaktan ibaret idi.
Sehzadeler akranlanyla büyük oranda benzer dersler almalar~ na ra~men
seviye bak~ m~ ndan iptidai mektepte okuyan bir ö~renci ile durumunu
k~yaslamak, incelemeye tabi tutulan belgelerin içeri~inin k~s~ tl~~ olu~undan
dolay~~ mümkün olamamaktad~ r. Fakat yine de derslerin özel l~ocalar taraf~ ndan veriliyor olmas~, e~er kullan~llyorsa e~itim araç ve gereçlerinin yeterlili~i gibi daha bir çok husustan ötürü ~ehzadelerin daha kaliteli bir
e~itim ald~ klar~~ ileri sürülebilir. Burada hemen belirtelim ki muhtemelen
~ehzadelerin e~itim seviyelerini gösterir bir s~ n~f kavram~~ yoktu. Saraydaki
mektebin di~er mekteplere göre daha esnek bir program izlemi~~olabilece~i
tahmin edilebilir. Özellikle ö~rencinin ya~~na göre zaman içerisinde yeni bir
tak~m derslerin ilave edilmi~~olmas~~ ihtimal dahilindedir. Bu durum normal
e~itim kurumlar~nda okuyan ö~rencilerden farkl~~olarak çok say~da dersin
al~ nmas~ n~~ mümkün k~ lmaktayd~ . Nitekim daha büyük ya~lardaki
~ehzadelerin, ayn~~ dönemdeki rii~tiye ve idadilerde okutulan derslerden
farkl~~ dersler ald~klar~~ bilinmektedir. (Tablo-2).

12

BOA, Y.EE, 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/31 May~s 1880.
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Tablo 2. Baz~~~ehzadelerin Ald~ldan Dersler ve Di~er Okullar~n Yakla~~k
E~zamanl~~Milfredadan
~el~zadeler ve
Mekteb-i Sultan' Rü~diyelerde Mekteb-i Sit!- ~dadilerde
Ald~klan Dersler'Fiirkçe Tali
Okutulan
tatl~' Türkçe Ali Okutulan
(Orta) K~s~m
Dersler°
(Yüksek) K~s
Dersler"'
Dersleri°
Dersleri "

~stanbul
Darillfii~~ii~~ 'da
Meclresele- Okuldan Dersrinde °kutu- ler'
lan Dersleri"

Ahmed Efendi

Karaid4 Lisan-~~ Ulfi~~~-~~diniye Kimbet

Türkçe

Sarf

(15 ya~~nda)

Osmani,

Arapça

Mant~k

Nalliv

Cebir

Mant~k

Arapça

Arapça

Farsça

Türkçe Ok

Hesap

Osmanl~~ Tarihi Minellesat Alcaid Serin

1 ladis4 ~erif

Ezber ve ~mla

Co~rafya

~l~n-i Ablâk

Hendese4

Usul-~~Hadis

Hilsn-i Han

Hendese

UlC~m-~~Diniye

UIC~m4 Diniye

Türkçe

b~lla

Taril~~

Kitabet4 Res~niye ve

sat" Celal
ve milces"
seme

Belkat

K~raat ve Ezber

Co~rafya-y~~
Os~na~ d

Farsça
KimIxtt

Hatt

Al~lâle ve

Usul-ü defter Ma"fik
Kuram Kerim

Ul
Diniye
~ubesi

Kozmo~rafYa

Kad~ndr

Tefsir4 ~erif

F~k~l~~
Usul-~~Etkili
~l~n-i Kelam
Tarihi Din-i
~slatt~~
Edebiyat ~ubesi
Dersleri

~l~n4 Hal

Tercüme Hilu~-Taril~i
i Ilan
Un~umi

Edebiyat-t Osmaniye

~nda

F~lub

Taril~-i ~slân~~

~slam Tarihi

Taril~4
Osmani

Edebiyat-~~Arabiye

Hesab

Frans~zca

Talim-i Farisi

Kitabet

Edebiyat-~~Farisiye

Co~rafya

Resim

Frans~zca

Tarama

~~nla-y~~Osmani

Ii~nnastik

Edebiyat-~~ Frans aviye
Taril~-lOsmani
Co~rafya-y~~

43 BOA, Y PRK. SGE. 5/25, Lef:1, 2, 3, 30 Receb 1310 / 17 ~ubat 1893; BOA, Y. PRK. MF,
2/78, Lef:1, 2, 3, 11 Zilkade 1310 / 27 May~s 1893; Y. PRK. SGE, 5/104, Lef:2, 3, 11 Muharrem
1311/25 Temmuz 1893.
44 Belirtilen dersler 1900 y~l~~salnamesinde yer almaktad~ r. Ancak müfredatta okulun
kurulu~~tarihinden (1867), 1911'e kadar bir kaç dersin eklenmesi d~~~nda fazla oynama
yap~lmam~~u. Engin, Mekteb-i Sultard, s.62-65.
43 Belirtilen dersler 1896 y~l~~Sivas Rü~diyesi mi~fredaud~r. Kodaman, E~itim Sistemi, s.77.
4(' Engin, Mekteb-i Sultani. 5.63-65.
47 Osmanl~~Devleti'nin ilk istatistik Y~ll~~~~1897, V. Haz~rlayan: Tevfik Giiran, Ankara, 1997,
s.96.
'18 ~zgi, ~stanbul medreselerinden icazet alan baz~~ ö~rencilerin derslerini örnek vererek
buralarda okutulan derslerin ne denli çe~itli oldu~unu göstermektedir. örne~in Göyniiklü
Mustafa Z~lhdi 1870% y~llar~n ba~~nda Istanbul'a gelerek Çorlulu Ali Pa~a 2. Medresesinde sarf,
nahiv, mant~ k, belagat, fenn-i nrülnazara, filuh, usûl-u filuh, ahlak, hikmet, hadis ve tefsir
ilimlerini tahsil etmi~ti. Cevat ~zgi, Osmanl~~Medreselerinde ilim, I, ~stanbul, 1997, s.109-110.
Milfredat, 1900 y~l~ nda aç~lan Dürülfemün-i ~ahane'ye aittir. Ergin, Maarif Tarihi, III,
s.1219-1220.
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U~ ntuni ve Osmani ve Ülnra~d
~l~~~-i Asar-~~ /Vika
Ust~l-i Terbiye ve
Tedris
1 lik~ net-i Nazariye (il~~~-i al~valin
Nefis, Mant~k,
Al~liik, flikn~ et-i
Bedayi)
Ulütn-~~ Riyaziye
ve Tabiiye ~ubesi
Alxliilkadir
Efendi

(;ebr-i Alç~~
1 lendese-i

( lti ya~~ nda)
Kuram~~ Kerit~~~

1-lalliye

Diirr-i Yekta

1 lesab-~~"fa~ nan~i
ve "Fefazuli

~~~~ la
Taril~-i ~sh‘~ t~~

1 lesab-~~ ihtimali

1 lesab

blik~net-i Tabiye

Tali~~~-i Farisi

~l~ n-i Al~val-i CevNiye

Co~rafya
Frans~zca
~ n~ la-y~~ Os~ nani,
1 lesab-1
Mükemmel
~ brahim Tevfik
Efendi
(19 ya~~ nda)
Mee~naü'l-Adçlb
Dürr-i Yekta
l'end-i Anar
Sarf-~~Aral~i
1 lesab
liendese
~ n~la
Co~rafya
Frans~zca
Taril~-i ~slân~~
Usul-ü ~ l~~a
1 lesab-~~
Mükemmel
Meh~ ned Selim
Efendi
(21 ya~~ nda)

Kimya-y~~Uzvi
Kimya-y~~Gayri
Uzvi
Kimya-y~~1 layati
~l~ n-i Hayvanat.
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Mec~ naill-Adab
Sarf-~~Arabi
Pend-i Attar
~~nla
Hesab-~~
Mükemmel He~~dese
Ahval- i Nüc~~~~~~ve
Felekiyât
Frans~zca
Nal~v-i Arabi
Usul-ü in~a

Tablo-2 incelendi~inde 15 ya~~ndaki Ahmed Efendi ile 16 ya~~ ndaki
Abdülkadir Efendi'nin derslerinde bir paralellik göze çarpmaktad~r. Ahmed
Efendi bir taraftan Kur'an-~~Kerim ve ~lmihâl derslerini okumaya devam
ederken, di~er taraftan da ~mla-y~~Osmanl, Tarih-i ~slâm, Co~rafya, Hesap ve
Farsça gibi öteden beri Osmanl~~ e~itim sisteminde mevcut olan dersleri
okumakta, bunlara ilave olarak da Frans~zca gibi Osmanl~~dünyas~ na art~k
iyice girmi~~olan bir dersi de almaya ba~lamaktayd~ . Bu dönemde Arapça'n~n
dersler aras~ nda yer almamas~~ dikkat çekmektedir. 16 ya~~nda olan
Abdülkadir Efendi hâlâ Kur'an-~~Kerim okumaya devam etmektedir. Art~k
ilmihâl dersi yerine geçmek üzere yine bu kapsamda olan ve Mehmed Esad
~mamzade taraf~ndan kaleme al~ nan Dürr-i Yekta adl~~eseri okumaktad~ r50.
Ahmed Efendi'nin okudu~u di~er dersler bir ya~~büyük olan Abdülkadir
Efendi taraf~ ndan da okunmaktad~ r. Yaln~z bu sefer Hesab dersi yerine bir
kademe ilerisi olan Hesab-~~Mükemmel dersi verilmektedir.
19 ya~~ nda olan ~brahim Tevfik Efendi'nin dersleri aras~ nda Kur'an-~~
Kerim art~ k bulunmamaktad~r. Anla~~lan bu s~rada ~ehzadenin bu konudaki
bilgisi oldukça yeterli hale gelmi~tir. Belki de bir veya iki sene öncesinde
Kur'an-~~Kerim'in ö~retilmesi süreci sona erdirilmi~~idi. Bu ~ehzadenin
derslerine bakt~~~m~zda 15-16 ya~lar~ndaki ~ehzadelerin okuduklar~~dersler
aras~ nda yer alan Farsça'n~n art~ k okutulmad~~~ n~, yerine Arapça dersinin
okutuldu~unu, buna kar~~l~ k Frans~zca derslerinin de hâlâ devam etti~ini
görmekteyiz. Farsça, Arapça ve Frans~zca' n~n ayn~~anda okutulmas~ n~ n bir
ö~renciyi ne derece zor duruma dü~ürece~ini dikkate ald~~~ m~zda bunu tabii

50 Mehmed Esad ~ mamzade, Dün-i Yekta ~erhi. Dersaadet (~stanbul), 1315 (1899).
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kar~~ lamak gerekir. Özellikle Mehmed Selim Efendi örne~inde, ~ehzade 21
ya~~nda oldu~u halde Franzs~ca ö~renmeye devam etmesi dikkat çekicidir.
Mehmed Selim 31 May~ s 1880 tarihinde üst düzey devlet ricali taraf~ndan
Frans~zca s~nav~ na tabi tutulan ~ehzadeler aras~ ndayd~". S~ navda
kendisinden büyük sadece Abdülmecid Efendi'nin bulundu~u dikkate
al~n~ rsa onun da burada Frans~zca görmü~~olmas~~ihtimal dahilindedir. E~er
öyleyse ~ehzade 13 y~ld~r Frans~zca okumaktayd~ , en kötü ihtimalle Ahmet
Efendi gibi 15 ya~~nda Frans~zca almaya ba~lam~~t~ . ~ayet o da Ahmed Efendi
gibi 15 ya~lar~ nda iken Farsça ve Frans~ zca'p okumaya ba~lam~~~ise ve
aral~ks~ z olarak bu dersi okumaya devam ennekteyse, aradan geçen zamana
ra~men, Farsça' y~~ ö~rendi~i, fakat Frans~zca'p ö~renemedi~i gibi bir sonuç
ortaya ç~kmaktad~ r ki, bu da ~ehzadenin yetene~inin yan~~s~ra, Frans~zca'n~n
Osmanl~~genel kültürüne oldukça yabanc~~olu~uyla ilgili olsa gerektir.
Tablo-2'de listesi verilen derslerden özellikle ~brahim Tevfik ile Mehmed Selim Efendi'nin okuduklar~na bak~ld~~~ nda Hen dese, Ahvâl-i NücC~m
ve Felekiyât gibi pozitif bilimlerin okutulmas~~önemlidir. Bununla birlikte 1921 ya~lar~ndaki bu ~ehzadelere hala soyut ahlak ö~retisine dair Pend-i Attâr'2
gibi derslerin okutulmas~~gelenekten bir kopu~un olmad~~~n~ n, ~ehzadelerde
dini-ahlaki e~itimin daha ön planda görüldü~ünün göstergesi olsa gerektir.
Ba~ta Kur'an-~~Kerim olmak üzere ~lmihal ve Mecmaii'l-adâb gibi dersler
do~rudan bu gayeye yöneliktir. Ayr~ca Sarf-~~Arabl ve Nal~ v-~~Arabi gibi
Arapça dilbilgisi dersleri de ~slami ilimleri anlamaya yönelik dersler olup,
Akaid-i Diniye, Risale-i Ahlâk, ~lm-i F~k~h gibi dersler ayn~~ paralelde ele
al~ nabilecek derslerdi. Halbuki yirmili ya~lara gelen bir ~ehzade o zamana
de~in zaten yeterince dini-ahlaki ders alm~~~durumdad~r. Normal ~artlarda
bu ya~larda art~ k gelecekte ba~~ na geçece~i devletin yönetimine katk~~
sa~layaca~~~türden siyaset, dünya tarihi, iktisat gibi derslerin okutulmas~~ gerekirdi. Her ne kadar Tarih dersi var idiyse de bu daha ziyade ~slâm Tarihi ve
yine bu çerçevede Osmanl~~Tarihi idi. ~slam tarihindeki konular Dört Halife

BOA, Y.EE, 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880.
~ehzadelerden ço~unun ald~~~~ Pend-i Attar da ahlâk ö~retimi çerçevesinde
de~erlendirilebilecek bir dersti. Cetvellerde Pend-i Attar ~eklinde geçen ders asl~ nda Pendname
adl~~pek hacimli olmayan bir kitab~ n takibinden ibaretti. Kitap, me~hur Iranl~~ ~air ve mutasavv~f
taraf~ndan yaz~lm~~t~ r. Feridüddin-i Attar, Pendna~ne (»in- Kitab~,
.
Feridüddin Attar ( 6.1221)
Çeviren: M.Nuri Gençosman, Milli E~itim Bas~mevi, ~stanbul, 1985. M. Nazif ~ahino~lu, "Attar,
Feridüddin" Türkiye Diyanet Vakf~~~sla'~n Ansiklopedisi, IV, ~stanbul, 1991, s.95-98'de kitab~ n söz
konusu ~ah~s taraf~ndan yaz~ld~~~~~~~~~~üpheli oldu~unu belirtmektedir.
51

52
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ve nihayet Emeviler dönemine kadar gelmektedir. Osmanl~~ tarihinin
ö~retilmesine yönelik olarak Hayrullah Efendi Tarihi ad~yla bir ders vard~".
Avrupa tarihi ile dünya tarihi ve özellikle ça~da~~dünya tarihinin okutulmamas~, halen dünya çap~ nda bir devleti yönetmeye aday olan insanlar
için ciddi bir eksiklik olarak de~erlendirilebilir". Bu durum verilen e~itimin
ça~da~~normlara uygunlu~u konusunun 1893'lerde ba~ar~lamad~~~n~ n bir
göstergesi olsa gerektir.
~ehzadelerin ba~ar~~durumlar~n~~tespit etmek üzere imtihan evralu ya da
karneler haz~rlanmaktayd~ . Derslerle ilgili imtihan cetvellerinde hangi derste
hangi lusma kadar gelindi~i aç~kça yaz~lmaktayd~. Bununla ilgili baz~~misaller
verebilecek durumday~ z: Mehmed Selim Efendi'nin ders durumunu
gösteren cetvelde "fikra-y~~sabr etmek bahsine gelmi~lerdir"55, Abdülkadir
Efendi'nin s~nav cetvelinde Dürr-i Yekta ile ilgili k~s~ mda "terk-i salat bahsine
gelmi~lerdir" ve ~ brahim Tevfik'inkinde de "namaz~n 'adab~~ bahsinde bulunduklar~" ~ eklinde ifadelere rastlanmaktad~r55. Abdülkadir Efendi'nin
ald~~~~~ mla dersiyle ilgili hoca görü~ünde `Türkçe kelime (leri) hatas~zca yazabildikleri" belirtilmi~ tir57. Ba~ ka misaller de verilebilir: Ahmed Efendi'nin
Tarih-i ~slâm dersinde "ibaresini oldukça (iyi) okuyabildikleri", Abdülkadir
Efendi'nin ayn~~adl~~dersinde "ibaresini güzel okumakta olduklar~"58, "k~raat
tarikiyle Emeviler bahsinde bulunduklar~~"5", ~ehzade Ahmed 'in ders
kay~ tlar~ nda "k~ raat tarikiyle Emeviler bahsinde bulunduklar~ " ifadeleri
geçmektedir"°. Ayn~~durum dil dersleri için de geçerli idi: Mesela Mehmed
Selim Efendi'ye ait not cetvelindeki Nahv-i ArabI bölümünde "hurüf-u
mü~ebbihe bilfiil bahsine gelmi~lerdir" kayd~~bulunmakta Frans~zca bahsinde ise "mükaleme suretiyle tercüme ve ef al ile kelimann tatbikau" ifade-

53 Ergin,

Maarif Tarihi, 111,5.1062-1064.
Nitekim Mehmed Re~ad'~ n saray~nda ba~katip olarak çal~~an Halit Ziya U~akl~ gil, onun
tarih bilgisi hususunda "Osmanl~~tarihini pek iyi bilirdi, fakat umumi tarihe, dünya siyasetine
vak~f de~ildi" demektedir. U~ald~gil, Saray ve Ötesi, s.343-344.
BOA, Y.PRK.SGE, 5/ 104, Lef:2. 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893.
Yine Mehmed Selim Efendi'ye ait ba~ka bir not cetvelinde de "milcahede-i nefs bahsine
geldikleri" ifadesine yer verilmektedir. BOA, Y.PRK.MF, 2/78, Lef:1, 11 Zilkade 1310/27 May~s
1893.
59 BOA, Y.PRK.MF, 2/78, Lef:2, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
57 BOA, Y.PRK.SGE, 5/25. Lef:3, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
" BOA, Y.PRK.SGE, 5/25. Lef: 2,3, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
59 BOA,Y.PRK.MF, 2/78 , Lefil, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
BOA, Y.PRK.SGE, 5/104, Lef:2, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893.
54
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teri geçmektedir. Frans~zca dersiyle ilgili olarak Abdülkadir Efendi'nin imtihan cetvelinde ise "ibare luraauyla beraber kelimat-~~müsta'mele ezberlettirildi~i" kayd~~bulunmaktad~ r"', Ayn~~ dersle ilgili Abdülkadir Efendi'nin
kay~tlar~ nda yine benzer ifadeler vard~r: "ibare k~ raat~, kelimat-~~ müsta'mele
ve küçük küçük cümleler terkibiyle tasrif-i efal." Ahmed Efendi'nin s~ nav
cetvelinde de "ibare k~ raatiyle beraber kelimât ezberlettirildi~i" belirtilmekteydi". Bütün bu örneklerden anla~~l~ yor ki dersler daha ziyade anlat~m,
okuma, ezberletme k~ sa metin okuma, dil derslerinde fillerin ve kelimelerin
kullan~m~yla cümle olu~turma, nihayet konu~ma ve tercüme ~eklinde
i~lenmekteydi.
~ehzadelere okutulan derslerin çe~idinin yan~~ s~ ra içerikleri de önemli
idi. Derslerin içeri~inde hangi konular~ n yer ald~~~ n~~ göstermek üzere
Co~rafya dersini örnek olarak verebiliriz. Tablo-3'te 1893 y~ l~ nda baz~~
~ehzadelerin okuduklar~~co~rafya derslerine ait içerikler verilmi~tir. Tabloda
görüldü~ü üzere ders normal olarak co~rafyan~n tan~m~yla ba~lamakta, daha
sonra k~ talar~n fiziki özellikleri ile be~eri, siyasal ve dini özellikleri anlat~lmaktad~ r. Yaln~z tablodaki bilgiler de~erlendirilirken Ahmed Efendi'nin
15, Abdülkadir Efendi'nin 16 ve ~brahim Tevfik Efendi'nin 19 ya~~ nda
oldu~u hat~rda tutulmal~d~ r. Dolay~s~yla tabloda görülmeyen baz~~konular~ n
dersin içeri~inde olmad~~~ n~~ de~il, ~brahim Tevfik Efendi'nin 17 ve 18
ya~lar~ nda iken di~er baz~~co~rafya konular~ n~~(mesela Asya co~rafyas~~gibi)
i~lemi~~oldu~unu dü~ünmek gerekir. Buradan hareketle i~lenen konularda
bir devaml~l~~~ n mevcut oldu~unu söylemek yanl~~~olmasa gerektir.

BOA. Y.PRK.MF, 2/78, Lef:1, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
Y.PRK.SGE, 5/104, Lef:3, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893.

62 BOA,

Belleten C.LXXI, 38
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Tablo 3. ~ehzadelerin 1893'te Ald~~~~Co~rafya Dersinin ~çeri~i
~ehzadenin Ad~~
Ahmed Efendi

Aylar

Co~rafya Dersini!' içeri~i

~ubat

Tarifat-~~ co~rafya

May~s

Avrupa k~ tas~ n~n adalar~~

Temmuz

Ahval-i tabiyenin ta'rizi

~ubat

Avrupa k~ tas~n~n ahval-i tabiyesi

(15 ya~~nda)

Abdülkadir Efendi
(16 ya~~ nda)

May~s

Avrupa k~ tas~ n~n bo~azlar'

Temmuz

Avrupa k~ tas~ n~n körfezleri

?

?

?
~brahim Tevfik Efendi

?
~ubat

Afrika k~ tas~n~n memleketlere taksimi

May~s

Amerika k~ tas~ n~n ~ube-i cezire ve burunlar~.

Temmuz

Afrika k~ tas~ n~ n vasati memleketleriyle
nüfusu ve dinleri

(19 ya~~nda)

Kaynak BOA, Y PRK. SGE, 5/25, Lefil, 2, 3, 30 Receb 1310 / 17 ~ubat 1893; BOA, Y PRK. MF,
2/78, Lefil, 2, 3, 11 Zilkade 1310 / 27 May~s 1893.

~lk bak~~ta Co~rafyan~n baz~~konulanyla örtü~en di~er dersler de Feleklyât ve Al~ vâbl M~c~lm ad~yla an~lan derslerdi. Felekiyât ve Ahvâl-i N~k~lm
nedir? ~lm-i Felek, ~lm-i Mic~lm gibi de~i~ik adlarla an~lan felekiyâun ~slâm
tarihinde yayg~n anlam~~astronomi olmakla birlikte bazen astrolojiyi de içine
alacak ~ekilde kullan~lm~~t~r. ~slâm astronomlan gökteki cisimlerin men~ei ve
mahiyetlerine de~inmemi~, sadece onlar~n hareketlerini ve yerlerini tespitle
ilgilenmi~lerdir". Öte yandan ~lm-i Ahkâm-~~Ni~cüm denilen bilim dal~~ise asTevfik Fehd, "~lm-i Felek", Türkiye Diyanet Vakf~~ ~slâ~n Ansiklopedisi, XXII, ~stanbul,
2000, s.126. "~ hvan-~~ Saf' n~n tan~mlamas~na göre ilm-i felek üç dala ayr~l~r: birincisi feleklerin
yap~s~n~, y~ld~zlar~~ ve say~lar~ , burçlar~, büyüklükleri, aralar~ndaki uzakl~ klar ve hareketleri;
ikincisi astronomi cetvellerinin (zici ezyâc, zicaât) kullan~m~ , takvimlerin düzenlenmesi,
tarihlerin tespiti; üçüncüsü feleklerin donü~ü, burçlar~ n do~u~u ve y~ld~zlar~n hareketinden
dünyada olabilecekler hakk~ nda bilgi ç~ kar~lmas~yla ilgilidir." ~bn-i Haldun'a göre de bu bilim
geometri yöntemlerine ba~~vurmak suretiyle y~ld~zlar ve gezegenlerin hareketlerini tespit edip
inceleyen bir bilimdir. Fehd, "~lm-i Felek", 5.126.
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trolojidir. Bu bilim de dünyada meydana gelen bütün de~i~ikliklerin gök
yüzündeki cisimlerin etkisine tâbi oldu~u prensibi üzerine kurt~lmu~tur".
Bir ba~ka ifadeyle ~lm-i Al~kâm-1 Ntic~lm "...y~ld~zlar~ n konum ve hareketlerinin bir i~aret sistemi olu~turdu~una ve bu sistem sayesinde gelecek, ~imdiki
durum ve geçmi~ e dair bilgi elde etmenin mümkün oldu~una
inamlmas~d~r." Olaylar~n y~ld~zlar~ n tesirleriyle meydana geldi~ine inan~ld~~~~
için y~ld~zlar~n konumlarm~ n bilinmesi önemliydi. Bu yüzden yap~lacak faaliyederde y~ld~zlar~n durumlar~~göz önüne al~nmahyd~ . Bunu tayin ve tespit i~i
ise müneccimlere aitti. Y~ld~zlar~n i~ ler ve günler üzerindeki etkisini cetvellere ba~lam~~~bulunan müneccimler, hangi i~ in hangi gün ve saatte
yap~lmas~~gerekti~ine dair yöneticilere tavsiyelerde bult~ nmaktayd~"5.
Bu izahattan sonra ~ehzadelerin ald~ klar~~felekiyât ve ahvâl-i nücüm
derslerinin içeriklerine göz atmakta fayda vard~r. Ders müfredat~ n~n bir
k~sm~~ incelemeye tabi tutulan be~~~ehzadeden sadece Mehmed Selim Efendi'
ye ait olan imtihan cetvellerinde söz konusu dersler vard~. ~ubat 1893 tarihli
Mal~n ve Felekiyât ad~yla kay~ tl~~ dersin içeri~ine
s~ nav cetvelinde
n
hareketleri
ve
küre-i semadaki burçlar bahsinde" olduklar~, ayn~~
"küre-i arz~
~ehzadenin May~s ve Temmuz ay~ ndaki imtihan cetvellerine dü~ülen notlarda da s~ ras~yla "küre-i arz~ n harekât~~ bahsinde bulunduklar~" ve "küre-i
arz~ n müdir ve muallak oldu~u bahsinde" bulunduklar~~~eklinde ifadeler yer
almaktayd~ . Bu s~n~ rl~~aç~ klamalardan derslerin astronomi ile ilgili oldu~u
anla~~l~yor. Ancak derslerde bt~ rçlar mevzuuna da yer verilmi~~olmas~~astrolojiye ait bir k~s~m bilgilerin ö~renilmekte oldu~unu göster~nektedir.
Osman Ergin, II. Abdülhamid'in bu dersleri müfredata koydurmas~ n~~
~slam ve Osmanl~~ gelene~ini devam ettirmek isteyi~ inin sonucu olarak
de~erlendirmektedir. Padi~aha göre, hükümdarlar iktidar ve hayatlanyla
gili herhangi bir olay~~önceden ö~renmek istediklerinden, Felekiyât ve ~lm-i
Niict-ima vak~f olmak bir çe~ it istihbarata sahip olmak anlam~ na geliyordu'.
Dolay~s~ yla herhalde II. Abdülhamid'in amac~~da bu konularda bilgi sahibi
padi~ahlar yeti~tirmekti.

Nallino, "Astroloji", ~slâm Ansiklopedisi, I, 1997, s.682.
Fehd, "~ lm-i Ahl~am-~~ Nücüm," Türkiye Diyanet Vakf~~~slânt Ansiklopedisi, XXII,
~stanbul, 2000, s.124-126.
BOA, Y.PRK.SGE, 5/25, Lef:3; 5/104, Lef:2, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893;
BOA, Y.PRK.MF, 2/78, Lef:1, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
ii7 Ergin, Maarif Tarihi, III, s.1066.
61 C.A.
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Gerçekten de Osmanl~larda Fatih Sultan Mehmed zaman~ndan itibaren
müneccimlerin görü~lerine de~er verildi~i anla~~lmaktad~r. ~lmiye s~ n~f~~
mensuplar~~aras~ndan seçilen müneccimba~t, sadrazama mühr-ü hümayunun
verilmesinden, ordunun sefere ç~ kmas~na, ziyafet saatine ve padi~ah
kay~~~n~n yahut tersanede bir geminin denize indirilmesine kadar bir çok
i~te saat-1 muhtar veya e~ref saati belirler, ona göre hareket edilirdi". II.
Abdülhamid dönemine gelindi~inde hâlâ müneccimba~t ad~yla an~lan bir
görevli bulunmaktayd~". Saltanat~n sonuna kadar varl~~~n~~ sürdüren
müneccimba~ilar~n son zamanlardaki görevleri sadece her y~l bir takvim
yapmaktan ibaretti70.
Müfredatta rastlamad~~~m~z fakat ~ehzadelerin mutlaka ald~~~~anla~~lan
Müzik ve Resim gibi ba~ka dersler de bulunmaktaydrm. Bu derslerin hanedan
mensuplar~ nca al~nmas~~adeta bir gelenekti. Di~er hanedan mensuplar~nda
oldu~u gibi ~ehzadeler de mutlaka Müzik dersleri al~rd~. Nitekim Burhaneddin Efendi'nin daha yedi ya~~ndayken bir mar~~bestelemesi ve mar~~n Bahriye m~ z~ kas~ n~ n selaml~ k alaylar~ nda çal~ nmas~~ bunun en büyük
göstergesidir. Müzik e~itimi konusuna II. Abdülhamid'in özel bir önem
verdi~i anla~~lmaktad~ r. Nitekim k~z~~Ay~e Osmano~lu; "evlatlar~ n~n müzikle
me~gul olmas~n~~ister, bize piyanolar ve muhtelif musiki aletleri al~rd~. Huzurunda piyano çald~r~r, dinler, yanl~~lar~ m~z~~düzeltir, tempolara dikkat eder,
böyle çal~nmaz, tekrar ediniz" dedi~ini aktarmaktad~ r. Padi~ahm kendisine
ve karde~lerine de Sultan Abdülmecid'in Avrupa'dan birer piyano getirtti~ini, Frans~z ve Italyan hocalar marifetiyle özel dersler ald~ rtt~~~n~~biliyoruz. Örne~in II. Abdülhamid için Frans~z Alexandre Efendi özel müzik hocas~~ olarak tutulmu~tu". Ayn~~ ~ekilde V. Murat'~ n da iyi bir müzik e~itimi
ald~~~~anla~~l~yor. Vahdettin'in de iyi bir bestekâr ve sazende olmas~~bir ba~ka
misâl olarak verilebilir". Müzik e~itimi konusunda k~z-erkek ayr~ m~~
yap~lmamaktayd~. II. Abdülhamid'in k~z karde~i Refia Sultan'~n da Theresa
Romanao adl~~bir kad~ndan piyano dersleri ald~~~, saray~nda enstrüman ho68 Uzunçar~~ll, Saray Te~kilat~, s.369-370. Uzunçar~~ l~, Padi~ahlar~ n tamam~ n~ n
miinecchnba~mm belirledi~i e~ref saate itibar etmedi~ini belirterek buna örnek olarak I.
Abdülhamid'i gösterir.
69 BOA. ~rade-Dahiliye ( ~.DH), 797/64680. 7 Safer 1297/ 20 Ocak 1880.
711 Mehmet Zeki Pakal~n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, II, ~stanbul, 1983,
s.619-620.
71 Ergin, Maarif Tarihi, III, s.1065.
72 Osmano~lu, Babam Abchilhamid, s.25.
73 Bardakç~, ~ahbaba, s.37-38.
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cas~~hanende Bogos ve Salaba Franz adl~~ ~ah~slar~~ maa~l~~olarak çal~~t~ rd~~~~
bilinmektedir".
T~ pk~~ Müzik dersinde oldu~u gibi Resim dersinin de ~ehzadelere okutuldu~unu görmekteyiz. Nitekim yukar~da ad~~ geçen ~ehzadelerin hocalar~~
aras~nda Valeri ad~nda bir resim hocas~~bulunmaktayd~". Ay~e Osmano~lu,
saraydaki resim derslerine de~inerek bu konuyla ilgili ~u bilgileri vermektedir; "Eskiden ~ehzadelerin mektep dairesine resim hocalar~~da gelirmi~. Babam manzara ve çiçek resimlerinden ho~lan~ rm~~. Biraz da portre yapm~~.
Annemle ilk evlendi~i zaman onun karakalem bir resmini yapm~~.""
Müfredat~~~~ yan~ nda e~itimin niteli~inin ve kalitesinin önemli
göstergelerinden bir di~eri de ba~ar~n~n ölçülmesi ve de~erlendirilmesiyle
ilgili hususlard~ r. ~ehzadelerin ba~ar~ lar~~ nas~l de~erlendirilmekteydi?
S~ navlar~~ nas~l yap~l~yordu? S~nav sonuçlar~~kime nas~l iletiliyordu? Ö~renci
ba~ar~lar~~ de~erlendirilirken objektif davran~lmakta m~yd~? Ö~rencilerin
ba~ar~~durumu neydi?
Belgelerden anla~~ld~~ma göre her bir ~ehzadeye ait bir y~lda üçer adet
imtihan cetveli bulunmaktad~ r. Bu cetveller bir çe~it karne mahiyetinde
olup, takdir edilen numara, bunun niteli~i ile ö~rencinin o derste hangi
bölümde kald~~~~gibi k~sa bilgiler de yer almaktayd~. Haz~rlanan bu cetveller
padi~aha sunulmaktayd~. Padi~ah bu ~ekilde ~ehzadelerin geli~me düzeylerini
ay ay takip edebiliyordu. E~itim sürecinde ~ehzadelerin gösterdikleri performansa göre konular~n art~r~ld~~~~görülmektedir. Mesela Mehmed Burhaneddin ile ilgili çizelgede ~u bilgiler yer almaktad~ r: Bu ~ehzacle 30 Recep
1310 / 17 ~ubat 1893 tarihli bilgilere göre bir ayl~ k dönemde Kuran-1 Kerim'
in 24. cüz'ünden 3 sayfa okumu~, Oku adl~~ Risale-i Ah/al'tan yedi bahis ve
alt~~sayfa okumu~, Hüsn-ü Hatt dersinde ise 132 sat~ r karalama yazm~~t~ r".
Bundan yakla~~ k üç buçuk ay sonraki tarihe ait bir raporda ise ayn~~
~ehzadenin bir ayl~ k dönemde Kuran-1 Kerim'in 23. cüz'ünden 22 sayfa
okudu~u, Talim-i Ktraat ve ~mla dersinde Hazine-i Tedrisat adl~~kitaptan 18
sayfa okuyarak anlam~ n~~bildi~i, ~lmihal dersinde 7 sayfada 15 adet soru ve
cevap okudu~u, Risak-i Altlâk dersinde iki sayfal~ k malumat ve muhtelif na-

Ali Aky~ld~z, Mümin ve Müsrif Bir Padi~ah K~z~~Refia Sultan. ~stanbul, 1998, 5.15-16.
Ergin, Maarif Tarihi, 111,5.1065.
7( Osmano~lu, Babam Abdülhamid, s.26.
BOA. Y.PRK.MF, 2/78, Lef:3, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
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sihatleri ö~rendi~i, Hüsn-ü Haa dersinde ise 205 sat~ r karalama yapt~~~~
kay~~thd~r".
Bir ~ehzadenin e~itim durumundaki geli~ meyi takip etmek üzere
haz~ rlanan imtihan cetvellerinde yap~ lan ölçme ve de~erlendirme sonucunda al~nan not yaz~larak geli~ me düzeyi gösterilmekteydi. Bu cetvellerin
alt~na "~ehzadegân civanbahtlar~~efendiler hazerât~n~ n tederrüs buyurmakta
olduklar~~derslerden hacegân kullar~~vas~ tas~yla imtihan-~~hususileri bil-icra
müktesabât-~~ilmiye ve terakkiyât-~~âliyeleri lütfen manzuru'lhaza hazret-i faruk- ~~azamileri buyrulmak üzere cedvel-i mahsusuna derc-i tezbir olunmu~~
ve min gayr-i haddin ve liyakaten arz-~~ atabe-i süreyya mertebe-i hazret-i
z~llulahileri k~l~nm~~d~ r. olbabda ..."7" ~eklinde notlar dü~ülürdü. Bu notlar
benzer içerikte fakat farkl~~ifadelerle dile getirilir alt~nda bazen sadece mubass~rm bazen de bütün hocalar~ n mühürleri bulunurdu.
Tablo 4. Mehmed Selim Efendi'ye Ait Bir imtihan Cetveli.
Dersler

Derskre Tahsis Olunan
Nun~erolar

lktisab Buyurduklar~~ Bir ay zarf~nda gördükleri bahisler
K~ymetler ve Bulunduklar~~Dereceler

Mecmaül-adâb

45

45

Aliyy-ül-alâ

Sarf-~~Arabi

45

45

Aliyy-ül-alâ

Maksl~d kitab~~hitam bulmu~tur

Pend-i Attar

45

45

Aliyy-ül-alâ

F~ k.ra-y~~sabr etmek bahsine
gelmi~lerdir.

~mla

45

45

Aliyy-ül-alâ

Yanl~~s~z yazd~ klar~~

Hesab-~~
Mükemmel

45

44

Aliyy-ül-alâ

Tenasüb bahsine geli~~mi~tir

Hendese

45

43

Aliyy-ül-alâ

Tatbikat4 hesabiye
gösterilmektedir

Ahval- i Nücum
ve Felekiyât

45

45

Aliyy-ül-alâ

Kiire-i arz~n hareketleri ve küre-i
semadaki burçlar bahsinde

Frans~zca

45

40

Aliyy-ül-alâ

Tatbikath ibare k~raau milkaleme
ve esna-y~~ k~raatte efâl-i luyasiye ve
gayr-i k~yasiyenin tasrifleri

Hacca gitmenin adab~~ bahsine
gelmi~lerdir.

Kaynak: BOA, Y.PRK.SGE, 5/25, Lef:3. 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.

78 BOA, Y.PRK.MF, 2/78, Lef:3, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893; BOA, Y.PRK.SGE, 5/25.
Lef:1, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
79 BOA, Y.PRK.SGE, 5/25. Lef:3, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893. (Ek-1).
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Tablo-4'te görüldü~ü gibi ~ ehzadeye verilecek not genel olarak 45
üzerinden de~erlendirilmekteydi. Yaln~z Hüsn-ü Haa dersinin 20 üzerinden
de~erlendirildi~i görülmektedir. Puanlar~n niteli~i ~öyleydi: 43 ve yukar~s~~
aliyy-ii/-a 'IL 38-42 alâ, 31-37 karib-iil-alâ, 30 ve alt~~evsat.
~mtihanlar~n de~erlendirilmesi konusunda zaman içerisinde bir
de~i~imin söz konusu oldu~u anla~~lmaktad~ r. 1880 tarihli bir imtihan cetvelinde sadece dersler ve derslerden al~ nan notlar bulunmakta ba~ka bir
ayr~nuya girilmemektedir. Ayr~ ca o tarihteki notlar~n farkl~~ olarak 10
üzerinden verildi~i görülmektedir'".
~ehzadelerin imtihanlar~ , dersi okutan ö~retmenler taraf~ ndan
yap~lmaktayd~ . Bu tarihte s~ navlar~ n nas~l yap~ld~~~ na dair ip uçlar~ na
haz~ rlanan cetvellerin alt~na dü~ülen notlardan ula~ mak mümkün
olmaktad~ r. Cetvellerde; "Saye-i maarifpiraye-i hazret-i hilafetpenâhilerinde
~ehzadegân civanbahtlan efendiler hazerât~n~ n tederrüs buyurmakta olduklar~~derslerden marifet-i acizanemizle imtihan-~~ hususileri ifa k~l~nd~~~~maruzdur."81 Ve "...~ehzadegân civanbahtlan, devletin, necabedt~~efendiler hazerâun~ n min-gayr-i haddin ve'l-liyaka bu defa icra k~l~nan hususl imtihanlar~ nda güzel güzel cevaplar itas~ yla iktisâb buyurduklan k~ ym ve derecâu
hâki bir k~ta cetveli(n)..."82 ~eklinde ifadeler yer almaktad~r. Fakat kay~ tlarda
s~navlar~n yap~n§ ~ekline dair aç~k bir ifade yer almamaktad~r. Buna mukabil
dersin içeri~ine göre uygulamal~ , sözlü ya da yaz~l~~ yahut hem sözlü hem de
yaz~l~~yap~ld~~~n~~tahmin etmek zor de~ildir. Nitekim Mehmed Burhaneddin'
in Hüsn-ü Haa dersinde 132 sat~r karalama yazd~~~ ndan bahsedilmektedir.
Kuran-~~Kerim dersiyle ilgili olarak da "24. cüz'ü ~erifinden üç sayfa
okuduklan" kayal~d~r83.
Sultan II. Abdülhamid zaman zaman ~ehzade ve sultanlar~n kendi huzurunda imtihan edilmelerini isterdi. Hatta baz~~üst düzey devlet görevlilerinin
de bu s~rada sarayda bulunmalar~n~~ arzu etmekteydi. Buna dair bir örnek
olmak üzere 30 May~ s 1880 tarihli telgrafname
"Devir-i Umumiye Müfetti~li~i Cânib-i Alisine

BOA. Y.PRK.SGE, 1/55, Lel-A, 29 Zilhicce 1297/ 12 Aral~k 1880.
BOA, Y.PRK.SGE. 5/25,LeE2. 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
82 BOA, Y.PRK.MF, 2/78, LeEl, 11 Zilkade 1310/27 May~ s 1893.
83 BOA, Y.PRK.SGE, 5/25, LeEl, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
84 BOA. Y.EE, 42/266, 18 May~s 1296/30 May~s 1880.
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Bimennihi teala yar~ nki pazarertesi günü saat sekizde ~ehzadegân ve selatin-i izam hazerât~n~ n huzur-u hümayunda imtihanlar~~ icra olunaca~~ndan i~~bu imtihanda zat-~~ ali-i asafânelerinin dahi bulunmalar~~ ve
ak~am taam~ na dahi kalmalar~~ irade-i seniyye-i mülükane mantük-~~
münifinden bulunn~a~la saat sekizden evvelce mabeyn-i hilmayuna azimet
buyrulmas~~ bab~nda. 18 May~ s 1296." Saraya dönemin önde gelen devlet
adamlar~ndan ba~ta Gazi Osman Pa~a olmak üzere Mahmud Nedim, Safvet,
Hayreddin, Arifi, Nam~ k, Münif, Musurus pa~alar ile ~ngiliz Büyükelçisi Layard, elçilik ba~~tercüman~~ ve di~er üst düzey ki~iler de davet edilmi~lerdi.
~ehzadeler, padi~ah ve davete icabet eden misafirler huzurunda Edhem Pa~a
ile dönemin Maarif Naz~r~~Münif Pa~a taraf~ndan teker teker s~nava tabi tutuldular. Yap~lan imtihanlara kat~lanlar ba~ar~l~~olarak, padi~ah~n ve huzurda
bulunan di~er ~ah~slar~n be~enisini kazand~lar.
Sarayda yap~lan e~itimde dersi veren hocan~n de~il de, konu hakk~nda
bilgi sahibi di~er ki~ilerin m~l~neyyiz olarak s~ nav yapma gelene~inin
hanedan mensuplar~n~ n 1924'te yurt d~~~na ç~kar~lmas~ na kadar devam etti~i
anla~~lmaktad~r.
~ehzade e~itiminde teorik derslerin çok ön planda olmas~n~n yan~nda
üç yabanc~~dilin, yani Arapça, Farsça ve Frans~zca'n~n ö~retilmeye çal~~~ lmas~~
a~~ r say~ labilecek bir program~ n uyguland~~~ n~~ dü~ünmenfize yol
açmaktad~ r. ~üphesiz ki~inin bu üç dili ne derecede ö~rendi~i konusu ferdi
kabiliyetle yak~ ndan ilgilidir. Puan olarak bak~ ld~~~ nda, elimizdeki belgelerde durumlar~~gösterilen ~ehzadelerin iyi ve üzeri not alabildikleri söylense
de (Tablo-5), özellikle Frans~zca derslerinde ba~ar~n~n Arapça ve Farsça' ya
nazaran daha dü~ük olmas~, devrin kültürel yap~s~~ dikkate al~nd~~~nda normal kar~~lanmas~~gereken bir durum olsa gerektir.

BOA, Y.EE, 72/131. 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880.
8'; Cniivar. Saray Hat~ralar~m, s.122ve 140.
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Tablo 5. ~ehzadelerin Ald~~~~Yabana Dil Dersleri ve Durumlar~~
~el~zadeni~z Ad~~ Dersler

Aylar
~ubat

Ahmed Efendi

Notu
Talim-i Farisi,
39

May~s
Derecesi

Derecesi

Notu

a'lâ

41

a'lâ

Temmuz
Notu Derecesi
40 karib-ül-alâ

Frans~zca

36

karib-ill-a'lâ

36

karib-ül-alâ

32

karib-ill-alü

Abdülkadir
Efendi

Talim-i Farisi,

41

a'lâ

39

alâ

42

a'lâ

Frans~zca

38

a'lâ

39

a'lâ

34

karib-ül-alâ

~ brahim Tevfik
Efendi

Sarf-~~Arabi

42

a'lâ

40

a'lâ

37

karib-ül-alâ

Frans~zca

33

karib-ül-a'lâ

37

karit~-ül-a'lâ

41

45

aliyy-ül-a'lâ

-

-

-

a'lâ
_

Mehmed Selim Sarf-~~Arabi
Efendi
Nahv-i Arabi,

-

-

41

a'lâ

43

aliyy-ill-a'M

Frans~zca

40

a'lâ

41

a'lâ

41

a'lâ

Kaynak: BOA. Y.PRK.SGE, 5/25. 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893, BOA, Y.PRK.MF, 2/78, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893, BOA, Y.PRK.SGE, 5/104, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz
1893.

E~itim-ö~retim faaliyetlerinin padi~ahça yak~ ndan izlenmesi notlar~ n
abart~l~~olup olmamas~~üzerinde etkili olmal~d~r. Ölçme ve de~erlendirmede
bir miktar subjektif yan bulunma ihtimali her zaman vard~ r. Buna ra~men
notlar incelendi~inde farkl~~seviyelerde notlar~n oldu~u ve herhangi bir
abartma gayreti içine girilmedi~i ileri sürülebilir. Çünkü farkl~~ hocalar taraf~ ndan yap~lan imtihanlarda belirli ö~rencilerin notlar~~genelde yüksek ya
da dü~ük olabilmektedir. ~ehzadeler içerisinde üç ay~ n en yüksek not ortalamasma sahip olan~~ 42.3 ile Mehmed Burhaneddin Efendi en ba~ar~l~~ve 34
ortalama ile Ahmed Efendi en zay~f~~ idi. Gerçekten de Ahmed Efendi'nin
derslerinin kötü oldu~u yaln~z notlar~ndan de~il, derslerle ilgili cetvellerde
yer alan ifadelerden de anla~~lmaktad~ r. K~~r'al~-1 Kerim dersi için
"muayenede okuyabildikleri" yaz~l~d~ r ki, ~ehzade bu s~ rada 15 ya~~ nda bulunmakta ve e~er ola~anüstü bir geli~me yoksa bu dersi ilk olarak 7-8 y~l önce
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almaya ba~lam~~~olup bu kadar zamanda Kt~r'an'~~ ancak yard~mla okuyacak
düzeye gelmesi dikkat çek~nektedir87.
Notlarm~n yüksek olu~unun etkisi var m~d~ r bilinmez ama II.
Abdülhamid'in k~z~~Ay~e Osmano~lu'na göre Mehmed Burhaneddin Efendi'
nin, di~er ~ehzadelere göre babas~ n~ n yan~ nda özel bir yeri vard~.
Sehzadeler, selaml~k alaylarma babalanyla birlikte kat~l~ p kendi taburlarm~n
ba~~ nda bulunurlard~. Selaml~ k alay~~ bitti~inde geri dönerken II.
Abdülhamid kendi arabas~na sadece Mehmed Burhaneddin'i al~ r di~erleri
de kendi atlanyla saraya dönerlerdi. Notlar~ , zekas~~ ve çal~~ kanl~~~ n~~
yans~ tmakta olan ~ehzadenin ayr~ca müzik konusunda da yetenekli oldu~u
hatta yedi ya~~ ndayken mar~~besteledi~i bu mar~~~padi~ah~ n Bahriye
m~z~ kasma vererek çald~ rtu~~~bilinmektedir".
Halit Ziya U~akl~gil de bu ~ehzade hakk~nda benzer bilgiler verir. 31
Mart Vak 'as~~'ndan sonra, Sultan Mehmed Re~ad'~ n emriyle II.
Abdülhamid'in çoculdar~ndan baz~lar~m ziyaret ederek istek ve ihtiyaçlar~n~n
olup olmad~~~n~~tespite çal~~an Mabeyn Ba~katibi U~akl~gil, bu ziyaret vesilesiyle Mehmed Burhaneddin hakk~ nda ~u bilgileri vermektedir:
"Burhaneddin Efendi bende aksi tesir yapt~ . Onun hepsinden daha zeki
oldu~una dair bir çok rivayetler i~ itilirdi. Resimler yapar, piyano çalar, okur
yazar, lisan bilir derlerdi ve karde~lerinden çok büyük farklarla ayr~lan bu
o~lunu Abdülhamid hepsinden çok sever diye bilinirdi. Onun lehine say~ p
dökülen meziyetlerden bir büyük pay indirmi~~olmakla beraber, ~ahsan
di~erleriyle hiç mukayese edilemeyecek olan sevimlili~inden do~mu~~olsa
gerek, Ni~anta~~'nda kona~~mn bir salonunda kar~~~kar~~ya iki ahbab teklifsizli~i ile otururken bir s~ k~nt~~ duymad~m; hatta öteden beri i~itilmi~~
söylentilere geni~leyen bir inanmak arzusu duydum."8"
Derslerin içeri~i kadar ders i~leme usulünün de ~ehzade e~itiminde
önemli bir yeri oldu~u muhakkakur. Belgelerden anla~~ld~~ma göre ayn~~ tarihte düzenlenen farkl~~ ~ehzadelere ait imtihan cetvellerinden her biri farkl~~
içerikteydi. Yani ayn~~ tarihte düzenlenen imtihan cetvelinde farkl~~ dersler
vard~~ve ders isimleri ayn~~olsa bile ayn~~zaman diliminde i~lenen derslerdeki
konular farkl~yd~. Örne~in 25 Temmuz 1893 tarihli belgede Pencl-i Anar adl~~
BOA, Y.PRK.SGE, 5/25.30 Receb 1310/17 ~ubat 1893.
Osmano~lu, Babam Abdülhamid, s.56-57.
89 U~akligil, Saray ve Ötesi, s.35.
87
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dersi alan Mehmed Selim ile ~brahim Tevfik efendilerin bulunduklar~~son
konular farkl~yd~. Bu derste Mehmed Selim, "f~ kra-y~~sab~ r etmek bahsine..."
gelmi~ken, ~brahim Tevfik "zanaat-i dervi~~ve hubb-ü dervi~~bahsine"
gelmi~ ti". Verilen bilgilerden anla~~ ld~~~ na göre ~ehzadeler
ö~retmenlerinden topluca de~il, bireysel ders al~ naktayd~. Yani s~ n~ f
usulünde oldu~u gibi birden çok ~ehzadeye ayn~~anda ayn~~ konu anlat~lmamaktayd~. ~ehzadeler ya~larmdan dolay~~de~i~ik zamanlarda okula
ba~lad~ klar~ndan ötürü farkl~~seviyelerde bulunuyorlar& Gerçi okula e~~zamanl~~ ba~lasalar bile bireysel farkl~l~klar yüzünde ayn~~ düzeyde olamayacaklar~~ aç~kt~r. Bu aç~dan bak~ld~~~ nda e~itim imkanlar~ n~ n son derece elveri~li
oldu~u söylenebilir.
Bilhassa bireysel farkl~l~klar dikkate al~ narak yap~lan bir e~itimin verimli
geçmesi beklenir. Zira bu sistemde, en az~ ndan teorik olarak, milfredattaki
derslerden yahut konulardan biri ö~renilmeden di~erine geçilmeyece~-i
dü~ünülür. ~ehzade e~itiminde ya~~ya da y~l s~n~ r~~ bulunmad~~~ ndan onlar
arzu ettikleri sürece, istedikleri kadar dersi kendilerinin ve hocalar~n~ n kabiliyetlerine ba~l~~olarak farkl~~nicelik ve nitelikte alabilirlerdi"1 .
Saray mensuplar~ n~ n e~itimlerine devam ettikleri Mekteb-i Ali'nin bir
~ehzadenin tüm e~itimini kapsamad~~~~yukar~ da verilen bilgilerden
anla~~lmaktad~r. Nitekim padi~ahlarm ba~komutan olmalar~~hasebiyle askeri
nitelikli bir tak~ m becerilerin kendilerine kazand~r~lmas~~ gibi bir yolun da izlendi~ini tahmin etmek güç de~ildir. Ancak yukar~ da verilen bilgiler
aras~ nda bu tür derslerin veya e~itim sürecinin yer almay~~m~ n sebebi daha
özel nitelikli olu~undan kaynaklansa gerektir. Zaten özellikle II.
Me~rutiyetten sonra bir k~s~m ~ehzadenin Harbiye'de okuduldar~~ve Avrupa'
ya askeri e~itim almak üzere gönderildikleri, baz~lar~n~ n askeri birliklerde
fahri de olsa görevli say~ld~ klar~~bilinmektedir"'.
BOA, Y.PRK.SGE, 5/104, LeL2-3, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893.
Maarif Tarihi, III, s.1051.
92 Simavi ~ehzadelerin askeri birlilderde görev almad~~~n~~Mart 1910'daki S~rp kral~ mn
Osmanl~~Devleti'ni ziyareti vesilesiyle anlatmakta, bu s~rada ~ehzadelerin sivil k~yafet giymesini
kral~ n yad~ rgad~~~n~~ ve dönemde sehzadelere fahri de olsa askeri herhangi bir rütbenin
verilmedi~ini belirtmektedir. Simavi, Son Osmanl~~Saray~nda Gördüklerim, s.128. Buna ra~men
~ehzadelerden Selahaddin Efendi'nin o~lu Osman Fuad Efendi'nin Trablusgarp sava~~na
kat~ld~~~~anla~~lmaktad~r. U~akl~gil bu olay~~~öyle anlat~r: "Bu i~in ba~~na geçen fedailerin aras~na
hanedandan bir isim de kar~~t~. Selahüddin Efendi'nin genç o~lu Osman Fuad Efendi. Bu
~ehzade sonradan esaret i~kencesini de çekti, az kald~~talihi Cem Sultan~ nkine benzeyecekti."
U~akl~gil. Saray ve Ötesi, s.289. Ayn~~ ~ehzade askeri konulara olan merak ve hevesi nedeniyle
9()

91 Ergin,
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~EHZADE HOCALARI
~ehzade e~itiminin önemli bir yönünü de onlara ders veren
ö~retmenler olu~turmaktayd~. ~nceledi~imiz dönemde ~ehzadelere birer lala
tayin etme gelene~i devam ediyordu93. Lalalar küçük ya~lardan itibaren
atanmakta ve bu görevleri uzun süre devam edebilmekteydi. 1885'te ~brahim
Tevfik'in lalas~~olarak görünen Eyüp Efendi" I893'e gelindi~inde hâlâ bu
görevini sürdürmekteydi95. Bu lalalardan baz~lar~n~ n isimleri imtihan cetvelinde yer almaktad~r. ~brahim Tevfik Efendi'nin lalas~~Eyüp'ün ismi s~nav
cetvellerinde bulunmazken, ~ehzade Mehmed Selim Efendi'nin lalas~~
oldu~u anla~~lan Baha'n~n ad~~cetvellerde yer alm~~t~r"9 . Öte yandan 25
Temmuz 1893 tarihli bir imtihan cetvelinde bu ~ah~s "mubass~r-~~mekteb-i
âli" olarak tan~t~lmaktad~r97. Bilindi~i üzere mubass~r okullarda ö~rencilerin
durumu ile yak~ndan ilgilenen, düzenli~i sa~layan kimseydi. ~u halde Baha
Efendi, Mekteb-i i'de Mehmed Selim'in lalas~~olmakla birlikte ö~rencilere
ders veren bir ki~i de~ildir. Demek ki bu dönemdeki lalalar~n görevi mektepte genel gözeticilik gibi bir özellik ta~~maktad~r. Zaten cetvellerin alt~nda
isimleri geçen di~er ö~retmenler, bran~ lanyla birlikte zikredilmekte,
örne~in,"Farisi ve ~mla Hocas~~Kullar~~Ahmed Mazharüddin" veya "lisan-~~
Fransavl hocas~... Mehmed Nuri" ~eklinde an~lmaktayd~lar98.
Bu dönemde incelenen imtihan cetvellerinde ismi geçen hocalar~n
say~s~~ be~~olup bunlardan biri yabanc~, ikisi de subayd~. Yabanc~~olan Adolf
Jako9" Frans~zca hocas~ , subaylar ise mektebin müdürü ve ayn~~zamanda Riyaziye hocas~~"fahr-~~yaverân-~~hazret-i ~ehriyarilerinden" Binba~~~Mehmed Rifat ile "fahr-~~yaverân-~~hazret-i ~ehriyarilerinden" Frans~zca hocas~~Kola~as~~
1915'te Almanya'ya askeri e~itim için gitmi~ti. BOA. MV, 199/139, Lef:1, 29 Zilhicce 1333/ 8
Ekim 1915.
93 BOA, LDH, 962/76069, 8 Zilhicce 1302/17 Eylül 1885. Imparatorlu~un son y~llar~nda
da lala tayin etme gelene~i devam etmekteydi. Üntivar, Saray Hat~ralar~m, s.64.
94 BOA, ~.DH, 962/ 76069, 8 Zilhicce 1302/17 Eylül 1885.
BOA, Y EE, 85/69, 29.Z .1310/13 Temmuz 1893.
96 BOA, Y.PRK.SGE. 5/44, 30 Zilhicce 1310/13 Temmuz 1893.
97 BOA, Y.PRK.SGE, 5/104, Lef:1-2, 11 Muharrem 1311/25 Temmuz 1893. Baha'n~n
kendisini di~er imtihan cetvellerinde de ayn~~~ekilde tarutu~~~görülmektedir. BOA. Y.PRK.SGE,
5/25, Lef:2, 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893. 30 Receb 1310/17 ~ubat 1893; BOA, Y.PRK.MF,
2/78, Lef:1, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
" BOA, Y.PRK.MF, 2/78, Lef:2, 11 Zilkade 1310/27 May~s 1893.
99 ~ahs~n 1904 y~l~nda hali ~ehzadelere hocal~k yapt~~~~anla~~lmaktad~r. BOA, Y~ld~z
Mütenewi Maruzat Eyrak~~(Y.MTV), 259/82, 10 Safer 1322/26 Nisan 1904.
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AraMehmed Nuri idi. Farsça ve ~mla hocas~~Ahmed Mazharüddin,
biye ve ~lm-i F~k~h ve Akaid hocas~~Esseyyid Mehmed E~ref di~er hocalard~.
Bunlara ilaveten "fahri yaverân-~~hazret-i ~ehriyarilerinden ve erkan-~~harbiyei bahriye binba~~ larmdan Mehmed Hikmet bin Ebubekir de belgelerde ismi
geçen ~ah~slardan
Mekteb-i ii/i'de görev yapan bu hocalar kendi alanlar~ nda iyi olmalar~ndan ve itimat edilmelerinden dolay~~ padi~ahça seçilmekteydiler. Zaten
asker olan hocalar ayn~~ zamanda padi~ah~ n yaverlerindendi. Bununla birlikte söz konusu ~ah~slar kendi dönemlerinin önde gelen ~öhretli ili~n
adamlar~~ aras~nda say~lamazlar. Bunu ~ehzade hocalar~ndan biri olan Faz~l
Efendi ile ilgili verilen bilgilerden anlamaktay~z. Faz~l Efendi her gitti~i yerden bir vukuatla ayr~lmaktayd~. Atand~~~~Tarsus, ~çel, Urfa ve son olarak da
Siirt niyabetinden al~ narak memleketi olan Antakyada ikamete mecbur
edilmesi teklif edilmi~ti. Teklifi gündeme getiren ~eyhülislam,
"...mumaileyhin bulundu~u memuriyetlerde r~za-y~~ âliye tevfik hareket
etmesi lâz~ m gelirken aksini iltizam ile her birinden ~ikayetle infisal
etmesine ve zaten muamelat-~~ ~eriyeye kesb-i vukuf etmi~~zevattan
olmamas~ na mebni badema umur-~~ niyabette istihdam~~ haiz
olamayaca~~ ndan..." diyerek onun yeni bir görev almas~ n~~ engellemek
istemekteydi. ~u halde bir dönem ~ehzade hocal~~~~yapm~~~bir ki~inin, kendi
sahas~n~n bilgisine yeterli ölçüde vak~f olmad~~~~gerekçesiyle bir nevi zorunlu
emeklili~e sevk edilmesi söz konusu idim. Nitekim Abdülhamid döneminde
Mabeyn Ba~kâtipli~i yapan Tahsin Pa~a padi~ah~ n okul ö~retmenlerini büyük
bir itina ile seçti~ini ancak bu seçimde ba~l~ca ~art~n liyakat ve kifayetten çok
sadakat oldu~unu belirterek "hocal~ k vazifesini bu cepheden gören
kimselerin elinde ~ehzadeler tabiidir ki, ba~ka türlü yeti~emezlerdi"
demektedir. Tahsin Pa~a "ba~ka türlü yeti~emezlerdi" derken Abdülhamid'in
çocuklar~ n~ n ilmi ve fikri seviye bak~ m~ ndan yeterli olmad~ klar~ n~~
belirtmektedirm.
Bununla birlikte ~ehzade hocalarm~ n tamamen kifayetsiz ki~iler
oldu~una hülcmetmek de çok do~ru bir kanaat olmayacakt~r. Zira padi~ahm
BOA, Y. PRK. SGE, 5/25, Lef:1, 2, 3, 30 Receb 1310 / 17 ~ubat 1893; BOA, Y PRK. MF,
2/78, Lef:1, 2, 3, 11 Zilkade 1310 / 27 May~s 1893; Y PRK. SGE, 5/104, Lef:2. 3 11 Muharrem
1311/25 Temmuz 1893.
1°1 BOA, Y.MTV, 106/99, 19.R .1312 / 18 Ekim 1894.
I()2 Tahsin Pa~a, Y~ld~z Hat~ralar~, s.29-30.
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hoca seçerken güvenilir olmas~ na özellikle dikkat etmekle birlikte bu vasfa
sahip olanlar aras~ ndan en iyilerini seçmesi kuvvede muhtemeldir. Örne~in
May~s 1880 tarihinde padi~ ah ve önde gelen devlet adamlar~~huzurunda
yap~lan s~navda ö~rencilerin bilhassa Frans~zcadaki ba~anlan dikkat çekmi~~
ve bundan dolay~~padi~ah, Frans~zca ö~retmenlerine iltifatta bulunmu~ tu".
S~navdan yakla~~k bir ay sonra Eylül ay~~ba~~nda "Devletlu necabetlu efendiler
hazerât~na Frans~zca lisan~~talim etmekte bulunan..." Mösyö Garde'ye,
mülaz~m-~~evvellik (üste~men) rütbesi verilerek askerlik mesle~ine (silk-i askeriyeye) al~ nm~~~ ve be~inci rütbeden ni~an-~~ mecidP" ile
~EHZADE E~~T~M~N~N N~TEL~~~~
~ehzadelerden bir k~sm~ na yani II. Abdühamid'in çocuklar~ na ait ders
bilgileri dikkate al~nd~~~ nda, ~ehzade e~itiminin tenkit edilebilecek baz~~noktalarm~n bulunmas~na ra~men, çok geri bir e~itim oldu~u söylenemez. Bununla birlikte Tahsin Pa~a'n~ n hat~rlarmda anlatt~~~ na göre; Abdülhamid
çocuklar~n~n e~itimine gösterdi~i "itina nispetinde bir netice elde edilemeyi~inden ve çocuklar~n~ n tahsil seviyelerinden s~k s~k ~ikayet eder dururdu." Pa~a, söz konusu ~ehzadelerin "Avrupa prensleri derecesinde tahsil
ve terbiye gördükleri asla iddia olunamaz, hele baz~lar~~seviye-i ilmiye ve fikriye itibariyle son derece basit bir halde" olduklar~n~~belirterek özel okulda
ve özel hocalardan ders al~nmas~na ra~men e~itimin içeri~inin s~n~ rl~~
oldu~unu belirtrnektedir. Tahsin Pa~a, ~ehzadelerin bütün günlerini saraydaki dairlerinde geçirdiklerini, burada ki~isel geli~imlerini
sa~layamad~klanm, al~ nan tahsil ve terbiyenin bulunulan muhitle de bir ilgisinin oldu~unu dile getirmektedir". Gerçekten de ~ehzadelerin saray
d~~~ndaki hayatlar~~ sm~rl~yd~ . Bunlar Cuma selaml~~~na ç~kman~n yan~nda
Y~ld~z park~ nda gezinti yapabilirler ve Ramazanda camilere gidebilirlerdi.
Ancak padi~ah ~ehirde gezinti yapmalar~ na müsaade etmezdi. Hatta pek

103 BOA,

Y.EE, 72/131, 22 Cemaziyelahir 1297/ 31 May~s 1880.

I " Ni~an-~~Mecidi, 1852 tarihinden itibaren ihdas edilmi~~bir ni~an olup, iyi hizmet

edenlere verilmekteydi. Birden be~e kadar riltbelerde verilen ni~an~ n sonuncusu gümü~ten
yap~l~r ve gö~sün sol taraf~na talul~rd~. Bir üstü takdir edilmedi~i sürece ni~an, kayd-~~hayat
~art~yla verilmi~~olunurdu. Palcalm, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~d, s.428.
105
~.DH, nr: 65638. Selh-i Ramazan 97/ 23 A~ustos 1296/ 2 Eylül 1880.
" Tahsin Pa~a, Y~ld~z Hat~ralar~, s.29-30.
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sevdi~i o~lu Burhaneddin'in Cuma günleri ~ehirde gezmesine izin verdiyse
de can s~k~c~~baz~~olaylar duydu~undan onun bu iznini kald~rd~ l"7.
~ehzadelerin hayat~ nda ve bilhassa d~~anyla olan ili~kilerinde baz~~
rlamalar
olmakla birlikte bunlar hapis hayat~~ya~am~yordu. Örne~in Suls~n~
tan Abdülaziz'in o~lu ~evket Efendi'nin -ki bu s~rada 24 ya~~ndayd~- gündelik
hayat~na bak~ld~~~ nda tam bir serbestlik olmasa bile büyük bir k~s~ nt~~ da
yoktu. ~ehzade, ikametgah~na ayda bir iki defa çalg~~getirtir, Cuma ve Pazar
günleri ~i~li ve Ka~~ thane taraflar~= giderek gezer ve "Saray-~~Hümayundan
çera~~olmu~~üç-dört ihtiyar kad~ n~~ ara s~ra celb ederek ve eski hikayeler" anlatt~rarak vakit geçirirdii".
Sultan II. Abdülhamid'in çocuklar~ n~ n ald~~~~ e~itimin kalitesi
tart~~~ lmakla birlikte saraydaki özel bir okulda ve hususi hocalar~n yak~ n ilgileriyle hem de uzun süreli bir tahsil sürecinden geçmeleri önemli bir hadisedir. Bununla birlikte söz konusu padi~ah~n çocuklar~~d~~~ndaki son dönem
Osmanl~~ ~ehzadelerinin e~itim durumlar~~ ile ilgili o dönemde yap~ lan
gözlem ve de~erlendirmelere bak~ld~~~nda farkl~~bir manzarayla kar~~la~~l~r.
Mehmed Re~ad döneminde yakla~~ k dört y~ l saray ba~kâtipli~i yapan
ünlü yazar Halit Ziya U~akl~gil, "Sultan Re~at tahsil görmü~~bir zat
demektedir. O bir ba~ka yerde benzer ~ekilde ~u ifadelere yer verir: "Sultan
Re~at tahsil görmü~, görü~~ufkunu geni~letecek malumat edinmi~, memleketin muhtelif k~talar~~ hakk~nda tetkikat yapm~~, dünya tarihine dair tetebbülerde bulunmu~, harici siyasete müteallik görü~lere vas~l olmu~~bir zat
de~ildi elbette; Hanedandan hiçbiri öyle de~ildi ki o öyle olsun..." Yine
padi~ah~n ba~mabeyncisi olan Lütf~~Simavi de onun hakk~nda "yarat~l~~tan
zeki bir insan olan Sultan Be~inci Mehmed Re~ad Han, tam ve kâfi bir tahsil

"Tahsin Pa~a, Y~ld~z Hat~ralar~, s.172.
108 BOA, Y.PRK.SGE.6/117, 1313. ~. 25, 29 Kanun-~~ safi 1311/9 ~ubat 1896.
°"" U~akl~gil, Saray ve Ötesi, s.336, 343-344. Halit Ziya her ne kadar onun tahsil
görmedi~ini iddia etse de babas~ n~ n padi~ah olmas~~ve bu yönde bir gelene~in bulunmas~~
hasebiyle temel e~itimden istisna tutuldu~u söylenemez. Zira babas~~ Abdülmecid öldü~ünde
(1861), Mehmed Re~ad (1844-1918) , 17 ya~~nda bulunmaktayd~. Fakat Sultan Abdillmecid'in
V. Murat ile Il. Abdillahmit'in e~itimine daha bir özen gösterdi~i anla~~lmaktad~r. Nitekim Ay~e
Osmano~lu bu hususta ~unlar~~ nakletmektedir: "Büyükbabam Sultan Abdülmecid bu iki
evlad~na (Murat ve Abdülhamid) ayr~ca bir itina gosterirmi~. Her Cuma, selâmhk merasiminden
önce bu iki o~lunu mutlaka huzuruna celbeder, nasihatlarda bulunurmu~. Kendi yatak odas~n~n
alt~ ndaki oday~~bu efendilere, bir de büyük k~z~~Fatma Sultan'a ders odas~~ olarak haz~rlatm~~,
hocalar buraya gelip ders verirlermi~." Osmano~lu, Babam Abdülhamid, s.90.
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görmemi~ti. Oldukça Arapça malumau vard~. Mevlevilik tarikauna mensup
oldu~u için daha çok Farsçaya merak etmi~ti. Bu lisanda kuvvetli bir okumas~~
ve yazmas~~vard~. Tarihle de me~gul olurdu. Osmanl~~tarihini ve hususiyetle
Osmanl~~padi~ahlar~~ile alKal~~hadiseleri teferruatma kadar bilirdi." ~eklinde
yazmaktad~r''°.
Yine Halit Ziya, padi~ah~n Edirne ve Selanik gezileri s~ras~nda iki
~ehzadeyle aras~nda geçen diyalogda ~ehzadelerin e~itim durumlar~~ve bilgi
seviyelerine dair baz~~ip uçlar~~vermektedir. O, Edirne seyahati esnas~ndaki
gözlemini ~öyle aktar~r: "Ya~lanmaya ba~lam~~~bir ~ehzade Meriç nehrinden
bahsederken bana: Meriç F~rat'la kar~~~r de~il mi? Bu iki nehir nerede
bulu~urlar? dedi. E~er Dnieper ve Dniester nehirlerinden bahsedilseydi
belki mazur görülebilirdi. Tashihe lüzum görmedim. Latife ediyor, yahut,
beni imtihana çekiyor zann~ nda bulunmu~ças~ na güldüm ve öyle
geçi~tirdim". ~kinci konu~may~~ ~öyle anlatmaktad~r: "Bu Selanik yolculu~unda idi bu sefer genç ~ehzadelerden biri bana sordu: ~imdi
Çanakkale bo~az~ndan ç~k~l~nca Marmara'ya girmi~~olaca~~z de~il mi?
Gülmemeye çal~~ arak: Evet Selanik'ten dönerken Çanakkale'den geçip
Marmara'ya girece~iz dedim, anlad~~m~~bilmiyorum."m
Halit Ziya, ~ehzadelerin ismini vermemekle birlikte Mehmed Re~ad'~n
Ekim 1910'da yap~lan Edirne gezisindeki ya~l~ca iki ~ehzade, veliaht Yusuf
izzeddin ile Vahdeddin Efendilerdi. 23 May~ s 1911'de ba~layan Selanik seyahatinde padi~ah~n yan~nda bulunan ~ehzadeler ise padi~ah Ziyaeddin ve
Ömer Efendilerdi"2. Bunlardan Sultan Abdülaziz'in o~lu Yusuf ~zzeddin
Efendi, 1857 do~umlu olup 53, Vahdeddin de 49 ya~~nda idi. U~akl~gil'in
genç ~ehzade olarak bahsetti~i Ziyaeddin Efendi 38, Ömer Hilmi Efendi ise
23 ya~~ndayd~'''.
Söz konusu ~ehzadeler hakk~ ndaki bu anekdotlar, bilgi seviyelerini
göstermesi aç~s~ ndan gerçekten de son derece manidard~ r. Çünkü ilk ikisinden biri padi~ah olmu~tur. U~ald~gil, ~ehzadelerin bu ~ekilde çok s~radan
~eyleri bilmemeleri ve e~itim seviyelerinin dü~ük olmas~n~n sorumlulu~unun
kendilerinde de~il, onlar~~bu ~ekilde tutan idarecilerde oldu~unu vurgulamaktad~r. Ona göre "~ehzadeler öyle bir mai~et tarz~na mahkum idiler ki, saIl° Simayi, Son Osmanl~~Saray~nda Cncird~iklerin~~s.218-219.
Usalcligil, Saray ve ötesi, s.246.
112 &mavi, Son Osmanl~~Saray~nda G &dil' klerim, s.123, 125 ve 143.
113 M. Ça~atay Uluçay, Padisahlarm Kad~nlar~~Iv K~zlar~,
5.162, 183.
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ray muhitinden ba~ka bütün ufuklar kendileri için tamam~yla kapal~~
hükmündeydi."114
Sultan Abdülhamid, Yusuf ~zzeddin ile Vahdeddin efendilerin temel
e~itim ça~~n' geçmi~~olduklar~~bir tarihte tahta ç~km~~~olmas~ndan dolay~~onlar~n e~itimlerinin niteli~inden do~rudan do~ruya sorumlu tutulamaz ise de,
Mehmed Re~ad'~n çocuklar~n~n e~itimi üzerinde olumlu bir katk~s~n~ n olmad~~~~hatta menfi tesirde bulundu~u ~eklinde bilgiler mevcuttur. Y~ne de
kendilerini geli~tirmek için gayret gösteren ~ehzadelere dair az da olsa
örne~e rastlamak mümkündür. Nitekim kendi noksanl~~~n~n fark~nda olan
Ziyaeddin Efendi, ilerleyen ya~~ na ra~men t~ p tahsiline ba~lam~~~ve 40'11
ya~lar~nda T~bbiye'yi bitirmi~ti. Mezun olduktan sonra çevresindeki insanlan
muayene ederdi. Hatta bir keresinde ameliyata bile kat~lm~~t~. Y~ne bir gezi
s~ ras~ nda Sar~yer iskelesinde rastlad~~~~yüzü sapsar~~ bir ihtiyar~~muayene
etmi~, gerekli nasihatlerde bulunmu~tu.
Gerçekten de U~akl~gil'in ~ehzadeler hakk~ ndaki tespiti do~ruydu ama
daha sonra Sultan Mehmed Re~ad gerekli tedbirleri alarak yak~nlar~n~ n
e~itim eksi~ini gidermeye çal~~m~~t~r. Nitekim onun; "Analar babalar evlatlarm~n dini terbiyelerinden indallah nas~l mes'ul iseler, ben de bunlardan
mesulüm. Allah sormas~n" dedi~i rivayet edilmektedirH5.
Halit Ziya'n~ n yapt~~~~de~erlendirme bütün ~ehzadeleri kapsam~yordu.
Nitekim "Hangisiyle temas etti isem onlarda her türlü fikri mesai kabiliyetlerinin mevcudiyetini gösteren esas emareleri buldum, fakat bu kabiliyetlerin inki~afina müsait f~rsatlar elde edebilenler pek nadirdi. ~çlerinden asker
olup da Harbiye Mektebi'ne devam ettikleri için görgülerini, bilgilerini
geni~letenler, yahut mektep görmedikleri halde do~u~tan bir merak ve hevesle hususi muallimlerinden büyük ölçüde istifade edenler ellerine geçen
kitaplarla ayd~nlanma imkan~n~~bulanlar, ekseriyeti te~kil etmeseler bile, oldukça çoktu ve bunlarla görü~ülürken di~erlerinden duyulan esef çok azalard~ ." ~~ te iyi yeti~mi~~olanlardan biri Abdülaziz'in o~lu son halife
Abdülmecid idi. O, dil bilir, iyi yazar, musiki~inas, ressam ve de~i~ik bilgilere
sahip biri olarak bilinirdi 116 .
114 u~akho, Saray ve ötesi, s.245-247.
Saray Hani-alarm, s.22, 38, 49-50,128, 132.
U~ald~gil, Saray ve Ötesi, s.138 ve 246. U~akl~gil, "...Mecid Efendi'nin saraya geldikçe
bu ~ohretini teyid edecek vesileler bulmamalda beraber tekzib edecek hallerine de vak~f
olmad~m." demektedir. 5.138.
115 Ünüvar,

Belleten C.LXXI, 39

610

CEVDET KIRPIK

Genel olarak bak~ ld~~~nda ~ehzadelerin e~itimine önem verilmeye
çal~~~ld~~~ na dair örneklere rasdanmakla birlikte, saray~n, içinde bulundu~u
genel zaafiyet, aileler aras~ ndaki rekabet ve bireysel farkl~l~ klar, kalitenin istenen düzeye eri~mesini engellemi~ti. Hatta geleneksel e~itimin temel ilkesi
olan güzel ahlak sahibi insan yeti~ tirme hedefine de daima ula~~ld~~~~
söylenemez.
~ehzadelerin e~itiminde eskiye oranla bir tak~m de~i~iklikler olmakla
birlikte müfredatta ~slami e~itim yine merkezde bulunmas~ na ra~men,
e~itim kalitesinden yahut ba~ka nedenlerden dolay~~ her ~ehzadenin ~slam
ahlak~ n~n bütün unsurlar~ n~~ hal ve hareketlerine ayn~~ölçüde yans~ tt~~~~
söylenemez. Son üç padi~ah, siyasi tercihleri ve faaliyetleri bir yana dini hassasiyetleri ön planda olan ki~ ilerdi. Hatta Mehmed Re~ad, torunlar~na hoca
olarak tuttu~u Safiye Ünüvar han~ ma henüz derse ba~lamadan önce ~u
içerikteki iradeyi iletmi~ti: "Namaz k~ lmayanlara, oruç tutmayanlara yedirdi~im tuz ve ekme~i haram ediyorum. Bu iradem, hoca han~m taraf~ndan
talebelerine söylensin."117 Yukar~da de~inildi~i üzere II. Abdülhamid ve
Vahdeddin de dindar olmalar~yla tan~n~rd~ . Halbu ki, II. Abdülamid'in
o~ullanndan Abdülkadir Efendi tam tersi davran~~lar sergilemekteydi.
Abdülkadir Efendi, sarayda aç~lan Mekteb-i Ali'de babas~n~n yak~n takip,
ilgi ve deste~i ile s~k~~bir dini e~itimden geçmi~ ti. Bunu inceledi~imiz imtihan cetvellerinden anlamak mümkündür. Fakat ~ehzade, ilerleyen y~llarda
sergiledi~i hal ve hareketleriyle Dahiliye Naz~ r~~Talat Pa~a'n~ n Sadrazam Said
Halim Pa~a'ya yazm~~~oldu~u "mahrem" notlu tezkerelerine konu olmu~,
birden bire hükümetin ve saray~ n gündemine oturuvermi~ti. ~stanbul Polis
Müdürlü~ü 15 Mart 1914'te Dahiliye Nezareti'ne yazd~~~~yaz~da Abdülkadir
Efendinin Beyo~lu'nda uygunsuz mahallere gitti~ini, ~ubat'~n 25. gecesi saat
sekiz s~ ralannda Küçük Parmak Kap~~3 numaral~~"hanede sakine metresi Arkiro nam kad~n~ n hanesinde bir müddet kalarak saat onda mezkur haneye
gelen a~as~~ile birlikte arabaya rakiben Be~ikta~~cihetine gittikleri ..."
~eklinde bilgi veriyordu. Y~ne bu kad~n~ n o gün Feneryolunda ~ehzadenin
yan~nda oldu~unu, zira kad~n~n ara s~ra onun yan~na giderek e~lenceler
düzenledi~i de verilen haberler aras~ ndayd~. Ayn~~bilgileri ihtiva eden yaz~~

117

Ünf~var, Saray Hat~ralar~m, s.21.
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padi~ah~~durumdan haberdar etmek üzere mabeyne yaz~ld~, sadarete de iletfidins.
Saray, haberin ula~mas~ ndan hemen sonra ~ehzadenin hareketine sert
tepki göstererek alt~~ay ikametgâh~ndan ç~ kmama cezas~~verdi, yani ev hapsine mahkum etti"". Ceza, padi~ah~ n tahta ç~ k~~~ n~ n sene-i devriyesi
münasebetiyle iki ay kadar sonra 19 May~s'ta affedildi'20. Fakat ~ehzade verilen bu cezayla uslanmad~~benzer hareketlerine daha sonra da devam etti.
~lk olay~ n üzerinden iki y~l~~ a~k~n bir zaman geçmi~ti ki ~stanbul Polis
müdürlü~ü Dahiliye Nezareti'ne ilk olay~ n benzeri bir bilgiyi iletti.
Müdürlük; "...alt~~mah hanesinde ikamete mahkum edilmi~~olmas~ na
ra~men zab~ taca dahi dâi-i ~übhe olup s~ rf merkum Aleksander'~ n kerimeleriyle münasebât-~~gayri me~ruada bulunmak maksad~yla bir çok kimselerin devaml~~etmekte oldu~u mezkur haneye gidip i~ret isti'mal eylemekte
ve baz~~ gecelerini orada geçirmekte..." oldu~undan bahsediyordu.
Abdülkadir Efendinin, Temmuzun 23. gecesi Aleksander' ~n hanesine
gitti~ini ve "...merkumun aile ve kerimeleriyle birlikte hanenin sofas~ nda
i~ret isti'mal etti~i ve geceyi mezkur hanede imrâr eyledi~i indeltarassut
anla~~lm~~ ..." idi. Mesele bu sefer "mahrem" kayd~yla dönemin Dahiliye
Naz~ r~~Talat Pa~a taraf~ ndan Sadrazam Said Halim Pa~a'ya daha önceki Ceza
hat~rlat~larak iletilmi~ti121. Belgelerin içeri~inden ~ehzadenin bu son hareketinden dolay~~ nas~ l bir muameleye tabi tutuldu~unu anlamak mümkün olmarnaktad~ r.
SONUÇ
XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~nda ba~layan Osmanl~~modernle~mesinin, ~ehzade
e~itimini hangi yönden etkiledi~i sorusuna cevap vermek üzere yapt~~~m~z
bu ara~t~rman~n sonuçlar~ n~~~öylece s~ ralamak mümkündür:
1. Bu dönemde Osmanl~~saray~, dolay~s~yla ~ehzade e~itimi, eskiye nazaran daha fazla d~~ar~ya aç~k hale gelmi~tir.

118 BOA, Dahiliye-Kalem-i Mahsûs Mü clüriyeti Belgeleri (DH.KMS), 17/23, Lef:1,2, 2 Mart
1330/ 15 Mart 1914-4 Mart 1330/16 Mart 1914.
lig BOA. DH.KM.S. 17/23, Lef:4, 9 Mart 1330/ 22 Mart 1914.
12o BOA, DH.KMS, 17/23, Lef:5 6 May~s 1330/ 19 May~s 1914.
121 Bak DH.KMS, 41/5 Lef:1,2, 2 A~ustos1332/15 A~ustos 1916-1 A~ustos 1332/14
A~ustos 1916.
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~ehzadelere Bat~~tarz~~ e~itim verilmeye çal~~~lm~~, Bat~~tipi mektep tesis edilmi~; ancak geleneksel e~itimin tamam~ yla reddi gibi uygulama söz konusu olmam~~ ur.
Gerek II. Abdülhamid'in gerekse Mehmed Re~ad'~ n en az~ ndan kendi
çocuklar~ n~ n e~itimini en iyi ~ekilde gerçekle~ tirmek için çaba gösterdikleri,
bunda k~smen ba~ar~l~~olundu~u söylenebilir.
~ehzade e~itimi için aç~ lan okul, ilkö~retimden yüksek ö~retime kadar e~itimin her basama~nn~~bünyesinde bulundurmaktayd~.
Piyano, Resim, Frans~ zca gibi derslerin genç ~ehzadelere okutulmas~~
sarayda, ~slâmi kimlikten kaynaklanan bir taassubun olmad~~~ n~~göstermektedir.
~ehzade e~itiminde ba~ar~s~zl~ k ya da yetersizlik varsa bu daha ziyade
bireysel farkl~l~ klardan veya modern e~itim olu~ turmadaki genel yetersizlikten kaynaklanmaktayd~.
~ehzadelerin içinde kendisini çok iyi yeti~tirmeye çal~~anlar kadar,
gündelik hayat~ n zevk ve e~lencesiyle me~gul olanlar da vard~.
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Ek 1- ~ehzade Mehmed Selim ve ~ehzade Abdülkadir Efendi'ye ait not cetvelleri.
BOA, Y.PRK.SGE, 5/25 lef: 3
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