GALATASARAY L~SES~N~N KURULU~U
IHSAN SUNGU
T. T. K. Aziisindan, Maarif Vekilli~i Müste~ar:

Modern ö~retim bu memlekete Galatasaray lisesiyle girdi.
Modern orta ö~retimi temsil eden lise mefhumunu Türkiye'ye bu
müessese tan~tt~ . Türk içtimal hayat~ n~ n yenile~ mesinde, garp kültürünün, gam zihniyetinin memlekete girmesinde ve yay~lmas~ nda
bu okul en mühim âmillerden oldu. Bu hakikati anlamak için Türkiye'nin edebiyat, ilim, ö~retim, idare, sanat ve ticaret âleminde
ün alm~~~Galatasaray mezunlar~~listesine göz gezdirmek kâfidir.
Bu bak~ mdan Galatasaray~n aç~l~~~ na rastl~ yan 1 Eylül 1868 tarihi
Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktas~~ say~ labilir. Bugünlerde ku~l
rulu~ unun 75 inci y~l~n~~ kutlad~~~ m~z bu de~erli müessesenin nas
kuruldu~unu ara~t~ rmay~~ faideli buldum.
Galatasaray lisesinin kurulu~u, Osmanl~~imparatorlu~unun K~r~ m muharebesinden sonra ilân etti~i 18 ~ubat 1856 tarihli islahat ferman~ nda tespit edilen islâhat program~n~ n tatbiki ile ilgilidir. K~r~ m muharebesinin sonlar~na do~ru Rusya ile aktolunacak
~ubat
sulh eseslar~ n~~ tespit etmek üzere Viyana'da imza edilen 1
1855 tarihli protokolda di~er üç mesele ile beraber Osmanl~~ imparatorlu~unun H~ ristiyan tebaas~~ haklar~n~ n tan~ nmas~~ meselesine
de temas edilmi~ti. 1856 Paris kongresinden önce Osmanl~~imparatorlu~u ile di~er Devletler aras~nda yap~ lan müzakerelerde
Imparatorluk dahilinde tatbik edilmek üzere haz~rlanan islâhat
esaslar~~ sözü geçen 18 ~ubat 1856 tarihli fermanda tespit edildi.
Bu fermanda Imparatorlu~un müslüman olm~yan tebaas~ na evvelce
vermi~~oldu~u haklar teyid ediliyor ve kendilerine yeniden bir
~ yan
tak~ m haklar veriliyordu. Bu haklar aras~ nda müslüman olm
~ natebaan~ n ehliyet ve iktidarlar~ na göre Devlet hizmetlarine al
ristiyan tecaklar~~ tasrih olunmu~tu. Bab~ âli, islâhat ferman~nda H~
n
Paris
muahedesine
geçirilerek
ecnebaaya tan~nm~~~olan haklar~
bilerin Devlet i~ine müdahale etmelerine vesile vermek istemiyordu. Bunun üzerine Devletler hiç olmazsa, Osmanl~~ ~ mparatorlu-
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~unca ne~redilmi~~olan islâhat ferman~ n~~ senet ittihaz ettiklerini
muabedeye koymak istediler. Bab~ali Devletlerin Paris muahedesine geçirmek istedikleri Prendraient acte tâbirindeki acte kelimesi
kar~~l~~~ n~ n lâgatte senet kelimesi oldu~unu görünce evvelce Rusya'ya böyle bir senet vermemek için muharebeyi göze ald~~~ n~~
ileri sürerek bu tâbirin muahedeye konulmamas~ nda israr etti.
Nihayet Paris muahedesinin 9 uncu maddesinde, âkit Devletlere
tebli~~olunan islâhat ferman~~ dolay~siyle " bu tebli~- in yüksek de~erini tespit ettikleri,, ve "bu tebli~in âkit Devletlerin ne Padi~ ah ile tebaa aras~ ndaki münasebetlere ne de imparatorlu~un dahili idaresine gerek mü~tereken gerek ayr~~ olarak hiç bir veçhile
müdahale etmelerine hak vermedi~i „ tasrih edildi.
Müahedenin bu sarahatine ra~men Devletler islâhat ferman~n~ n tatbiki için ara s~ ra Bab~aliyi s~ k~~t~ rmaktan vazgeçmediler.
1866 da Girit'te kopan ihtilâlden sonra bu müdaheleler s~ kla~t~.
Bilhassa Çarhk Rusyas~~ Osmanl~~ Imparatorlu~unun muhtelif yerlerinde körükledi~i isy-anlar~~ vesile ederek H~ ristiyanlara islâhat
ferman~ nda verilen haklar~~ bile kâfi görmüyer, imparatorlu~un
baz~~ k~s~ mla~~ na muhtariyet verilmesinde israr ediyordu. Rus diplomatlar~ n~ n a~z~ nda " autonomie veya anatomie „ tehdidi s~ k s~ k
geçiyordu 1 . Fransa, islahat ferman~ n~ n ne~ rinden on sene geçti~i
halde Bab~ alinin memlekette ciddi surette islâhat yoluna gitmedi~ini ileri sürerek ve islahat ferman ~ n~ n hâvi oldu~u esaslar~~ on
alt~~ maddede hulâsa ederek bunlar ~ n tatbiki lüzumuna dair 22 ~ubat 1867 de Bab~ âliye bir muht~ ra vermi~ti. Bu m~~ ht~ rada ba~l~ ca,
H~ ristiyanlar~ n Devlet hizmetlerine kabulü, geni~~bir maarif sistemi
kurulmas~, H~ ristiyan tebaan ~ n da idareye i~ tirâkini iltizam eden
ve evvel. Tuna vilâyetinde tatbik edilen vilayet kanununun di~er
vilâyetlere te~ mili, mahkemelerin âleniyeti meselesinin tatbiki ve
H~ ristiyanlar~ n ~ahitli~e kabulü, ticaret mahkemelerinin geni~letilmesi, ecnebilere Türkiye'de emlâke tasarruf hakk~ n~ n verilmesi,
evkaf~ n ~ slahl, vergilerin tanzimi, dahili gümrüklerin kald~ r~ lmas~,
memlekette demir yollar~, ~oseler, limanlar tesisi ve bunlar~ n ecnebilere imtiyaz ~ eklinde verilmesi, maden ve orman i~lerinin isIOh~, büyük ~ ehirlerde belediye te~kilat~~ kurulmas~ , bütçe usulünün
tatbiki, Devletin alacakl~lar~ n~ n haklar~ n~~ muntazaman almalar ~ n~~
Ed. Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, Cilt 2, Sa. 5.
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temin edecek tedbirlerin al~ nmas~~ meselelerine temas ediliyordu 2.
Bu muht~ran~ n dikkate de~er önemli noktalar~ ndan biri Türkiye'de
tatbik edilecek maarif sistemine ait k~sm~d~ r. La Turqui et le Tanzimat adl~~ eserin muharriri Enge~hardt'a göre muht~ran~n maarifi
ilgilendiren k~sm~~ o s~rada Frans~ z Maarif Naz~rl~~~nda bulunan
Victor Duruy taraf~ ndan tespit edilmi~tir.
Muht~ rada maarif için :
1 — H~ ristiyanlar taraf~ndan aç~lm~~~olan okullar~n te~viki ve
bunlara yard~ m edilmesi,
2 — Baz~~ vilâyetlerde orta ö~retim müesseseleri aç~larak bunlara H~ ristiyan tebaa çocuklar~ n~n da al~nmas~,
3 — Ilkokullar için ö~retmen yeti~tirilerek ilk ö~retimin tedrici bir surette inki~af ettirilmesi,
4 — Islâm ve H~ ristiyan talebenin bir arada devam edece~i
bir Üniversite kurulmas~, burada, memlekette bugün esasen mevcut olan T~ p tahsilinden ba~ka hâkim s~ n~f~n~ n yeti~mesine imkân
verecek Fen, Tarih, Idare ve Hukuk gibi ilimlerin gösterilmesi,
5 — Muhtelif mesleklere haz~rl~ yacak müesseselerin aç~lmas~,
( orduda subaylar~~ yeti~tirmek için bir müessese mevcuttur; bu
müesseseden H~ ristiyan subay yeti~ince orduya da H~ ristiyan tebaa al~ nacakt~r.)
6 — Umumt kütüphaneler kurulmas~,
esaslar~~ tespit edilmi~, bundan ba~ ka " iyi te~kil olunmu~~bir cemiyette her türlü terakkinin ba~l~ca ~art~~ olan kad~ n terbiyesine
de mevki verilmesine i~ aret olunmu~tur.
Bu muht~ ra üzerine Istanbul'da ö~retim dili Frans~ zca olarak
bir lise aç~lmas~~ Sadr~ âzam Ali ve Hariciye Naz~ r~~ Fuat Pa~alar
ile Fransa'n~ n Istanbul Büyükelçisi M. Bouree aras~nda kararla~~yor. Frans~z Hariciye Naz~r~~ Marquis de Moustier taraf ~ndan, M.
Bouree'ye yaz~ lan 15. Mart. 1867 tarihli tahriratta 3 "Sadr~âzamla
Hariciye Naz~ r~ mn Istanbul'da tedrisat~~ Frans~ z maarifi prensiplerine göre Hristiyanlarla müslümanlara verilmek üzere bir büyük
lise aç~lmas~~ hakk~nda mutab~k kald~klar~n~~ bana bildiriyorsunuz.
2 Le Baron 1. de Testa, Reeueil des Traites de la Porte Ottomane avec
les puissances etrangeres. cilt 7. Sa. 418.
3 Le Baron 1. de Testa, ayn~~ eser, Sa. 429.
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Ben umumi tahsile geni~~ölçüde inki~af verilmesinin acil bir zaruret oldu~u hakk~ndaki fikirlerimizi Do~uda kabul ettirmenin zannolundu~undan daha az mü~kül oldu~unu dü~ünüyorum. Bana
bildirdi~iniz proje, bu fikrin do~rulu~unu teyid etti. Maarif Nazir~ m~ z M. Duruy ile bu mesele hakk~ nda görü~tüm. Bab~alinin bu
meselede sarfetmeye haz~ r oldu~u mesaiye yard~ m etmiye haz~r~ z...„ denilmektedir. Frans~z Hariciye Naz~ r~, ayn~~ tarihle, Istanbuldaki Frans~z Büyükelçisine yazd~~~~tahriratta eenebilere Türkiye'de
emlak tasarrufuna müsaade edilmesi ve Müslüman ve Hristiyan
âzadan mürekkep bir ~ûray~~ Devlet Dairesi te~kili Bab~alice mutasavver oldu~u hakk~ nda verdi~i izahata kar~~~memnunlu~unu
bildiriyor ve bu Daireye mümkün oldu~u kadar çok Hristiyan âza
al~ nmas~~ için Bab~ ali nezdinde israr etmesini tebli~~ediyor. Hariciye Naz~ r~, M. Boure'ye yazd~~~~22. Mart. 1867 tarihli tahriratta
Osmanl~~ Naz~ rlar~ n~ n islâhat lehindeki temayüllerini tespit etmekle
bahtiyar oldu~unu bildirdikten sönra "biliyorsunuz ki temennilerimizde Osmanl~~ imparatorlu~unun Müslüman tebaas~~ ile Hristiyan
halk~n~~ asla ay~ rm~ yoruz. Kavmiyetler aras~ nda asla fark gözetmiyoruz. Birinin saadetinin di~erininkine s~ k~~ s~ k~ ya ba~l~~ oldu~una ve biri
için yap~ lan iyili~in di~erlerine de iyilik getirece~ine inan~ yoruz 4„
diyor. Büyükelçinin Osmanl~~ Naz~ rlar~~ ile konu~malarinda islahat~ n
acele ba~ar~ lmas~~ üzerinde durmas~ n~~ tasvip etti~ini bildirdikten
sonra "görünüyor ki Bab~ ali Vilayet sistemini te~ mil etmek arzusundad~ r. Bu temayülü kuvvetlendirmeliyiz. Fakat ben, azim ve
cesaretle ilerlemeleri~~ i israrla istedi~imiz teceddüt yolunda Türkleri muvaffakiyete kavu~turacak âmiller üzerinde dü~ ündükçe Türkiye'de umumi ö~retime birinci mevki verilmesi zaruretine daha
çok kanaat getiriyorum. Pek do~ru olarak dedi~iniz gibi Türkiyenin ö~retim müesseselerinden mahrum olu~u en iyi idari kombinezonlar~~ akamete u~ratacakt~ r. Ali ve Fuat Pa~alar te~ebbüs ettikleri eseri müsmir k~ lmak için terbiye meselesini halletmeye kendilerini mecbur bilmelidirler. Terbiye meselesi Türkiye için yaln~z
istikbalde ~ rklar~~ birbirine yakla~t~ rmak ve durumlar~n~~ mülayimle~tirmek için de~il, yeni kanunlar~~ tatbik etmeye muktedir memurlar~~
~imdiden yeti~ tirmek için de zaruridir„ sözlerini ilave ediyor ve
tahrirat~ na "bu bo~luklar~~ doldurmak için lüzumlu görülecek her ~eye
4

Ayn~~ eser, Sa. 432.
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müzaharet etmeye haz~ r~z; hemen her ~eyi, yeniden yap~lmas~~ zaruri
olan bir idare ~ ubesi için büyük bir ihtimam ve dikkatle bizzat
me~gul olmalar~~ ve ilgilenmeleri için Sadr~âzam ile Hariciye Nazir~ na ne kadar israr etseniz yeridir„ sözleriyle nihayet veriyor.
Di~er taraftan Fransa'n~ n Istanbul'daki Büyükelçisi M. Bouree
Frans~z Hariciye Naz~ r~ na yazd~~~~22. Mart. 1867 tarihli tahriratta '
"Frans~z Maarif Naz~ r~~ taraf~ ndan Türkiye'de ö~retim meselesini
incelemek üzere memur edilen Üniversite Umumi Müfetti~i Istanbul'a geldi. Kendisini Osmanl~~ Naz~ rlar~~ ile temasa getirmiye müsaraat ettim. Gerek Hristiyanlara gerek Müslümanlara tahsis olunacak müesseseleri bir arada gözden geçirdik ve pratik baz~~ teferrüat~~ tamamland~ ktan sonra Hükûmdara takdim olunacak proje
üzerinde Ali ve Fuat Pa~ alarla mutab~ k kald~ k. Tekliflerimizin
gördü~ü iyi kabulden dolay~~ memnun olmaktan ba~ ka diyece~imiz
yoktur. Bab~ ali, Imparator Hükümetinin teklif etti~i lütuf kar mesai
te~ rikinden istifade etmeye azimli görünüyor. Ümit edebiliriz ki
mesaimiz asla neticesiz kalm~yacakt~ r„.
Istanbul'da Türkçe ç~ kan Istanbul Gazetesinin 11. Te~rinievvel
1867 tarihli ve 145 say~ l~~ nüshas~ nda "Istanbul'da bir Frans~ z
mektebi„ ba~l~~~~alt~ nda* La Presse adl~~ bir Frans~ z gazetesinden
tercüme edilmi~~bir f~ krada Galatasaray lisesinin aç~laca~~~ ~öyle
anlat~ llyordu
"Ehemmiyeti umum indinde musaddak olan bir madde ~stanbul'da rehin-i husul olmaktad~ r. Bizim mekteplere mümasil mükemmel bir mektep yap~ lacak ve fakat derununda talim ve terbiye
Türkistan~ n ihtiyac~~ gibi bizimkilerden ziyade olacakt~ r. Galata'da
bunun için mahal-li mahsus ve erbab-~~ malûmattan hocalar haz~ rlanm~~t~ r. ~imdiye kadar baz~~ bu yola yak~ n mektepler in~as~ na
Istanbul'da ve Suriye ve Lübnan cihetlerinde ba~lan~lm~~t~ r... Lakin
bu mektep taraf-i Hükümet-i seniyeden in~a ve masarifine muktazi akçe hazine-i hükümetten ita olu~~ acak ve berveçhi balâ terbiye-i mevzuas~~ Fransa'n~ n mekâtibine tatbik edilecektir. Bu inektepte Frans~z lisan~ ndan ve elsine-i atikadan maada f ûnun-i tabiiye ve hikemiye ve riyaziye tedris ve tarih ve co~rafya ve
emval-i milliye ve hukuk talim olunacakt~ r. Has~l~~ orada gençleri
dahili ve harici memur iyetlerde ve berri ve bahri hizmetlerde
5
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kullan~lmaya müstait edecek terbiye verilmek mukarrerdir. Bu,
bizim mekteplerin bir kaç~n~~ bir yere getirmek demektir. Türkistan~~sevenler ve günden güne tarik-i medeniyette kattetti~i mesafeleri nazar-i memnuniyetle görenler için bu tasavvurun efal ile
tasdiki haberi gû~nevaz olacakt~ r. Ancak müessislerine farz olan
dahi maddeyi lâyikiyle dü~ünüp esas-i sahih üzerine oturmaktad~r.
Filhakika adam yeti~tirmek elzemdir ve bahusus günün birisinde
memuriyete ça~r~ lmak icin mutlaka male~matl~~adam tedarik eylemelidir.„
Istanbul gazetesinin 8. ~ubat 1868 tarihli ve 232 say~l~~nüshas~ nda Galatasaray'~n aç~laca~~~"Dersaadet Fransa Sefiri M. Bourenin ihtar~~üzere n~sf~~ müslüman ve di~eri h~ristiyan ~akirdan~ndan
mürekkep olarak Darülfünun nam~~ile Galatasaray~~mekteb-i mahsus ittihaz k~l~nm~~~ve muallimleri dahi Fransa Maarif Nezareti
taraf~ ndan tayin olunmu~~idi~inden yak~nda derslere mübaderet
olunaca~~~i~itilmi~tir.„ f~ krasiyle haber verilmi~tir.
Abdülâziz'in Hariciye Naz~r~~ Fuat Pa~a ile birlikte 21 Haziran
1867 den 7 A~ustos 1867 tarihine kadar süren Avrupa seyahati
bilhassa Nafia, Maarif, Ordu ve Maliye i~lerini inki~af ettirmenin
bir zaruret oldu~u kanaatini kendisine Vbrdi. Geri dönünce Bab~âliye gönderdi~i Hat'da bunu vaz~ h olarak bildirdi 6. Di~er taraftan Frans~z Hariciye Naz~ n Marquis de Moustier taraf~ ndan Fransa'n~n Istanbul'daki maslahatgüzar~~M. Outrey'ye gönderilen 23
A~ustos 1867 tarihli tahriratta 7 "Sultan~n seyahatten ald~~~~intibalar hakk~ndaki tafsilât~~büyük bir ilgi ile bekliyorduk. Gönderdi~iniz telgraflarda bu hususta verdi~iniz izahattan dolay~~ size te~ekkür ederim. Majestenin Fransa'da gördü~ü sempatik kabulün
k~ymetli hat~ras~n~~ muhafaza edece~ini size temin etti~ini yaz~ yorsunuz. Abdülâziz'in minnet duygusunu Imparatora arzetmeyi
bir vazife sayar~m. Bu Hükümdar minnettarl~~~n~~ancak, Imparatorun kendisine verdi~i dostca nasihatlar~~dikkate almakla ve milletlerinin iyili~ini aramak için bütün Hükümet reislerine her zamandan ziyade ifas~~zaruri olan vazifeye sar~lmakla ödeyebilir.
Sultan, Naz~ rlara beyanat~ nda Türkiye'de umund ö~retime ~iddetli
bir h~z vermek ve bir çok demir yollar vücude getirmek ve Em6
7

Ruznâme-i Ayine-i Vatan, 14 A~ustos 1867 trihli say~s~.
Le Baron 1. de Testa, ayn~~ eser, Sa. 495.
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lâk Bankas~~ açmak gibi tedbilrerle memleketin gelir kaynaklar~n~~
art~rmak karar~ nda oldu~unda israr etmi~tir. Büyükelçilikle muhaberelerim, Türkiye'de ö~retimin tamimi meselesi hakk~ndaki
~iddetli ve devaml~~ ilgimizi tebarüz ettirmi~tir. Bu fikri tahakkuk
ettirmeyi temin için Osmanl~~ Naz~ rlar~n~n ilk te~ebbüslerine faal
surette mesaimizi te~rik etmek için müsaraat etmi~tik. Sultan~n
ifadesinde bugün bu çal~~malar~ n kati neticelerini ve bir kaç ay
evvel tanzim etmi~~oldu~umuz plânlar~ n yak~nda icra olunaca~~~
teminat~ n~~ görmekle seviniyoruz„ demi~tir.
O s~ rada Girit ihtilâli devam ediyordu. Sadr~âzam Ali Pa~a,
Hariciye Naz~ r~~ Fuad Pa~ay~~ Istanbul'da vekil b~ rakarak 3. Birinci
te~rin. 1867 de bizzat Girit'e gitti. O s~ralarda bir Frans~z muharrire, Türkiye'nin tatbik etmekte oldu~u islâhattan bahsederken
"biz yürümeliyiz, çok geride kald~~~m~ z için süratle yürümeliyiz.
Fakat çabuk yürüyece~iz diye istim kazanlar~m~z~~ da berhava etmemeliyiz„ diyen 8 muhafazakâr Ali Pa~a, Giritten gönderdi~i 3.
~aban 1284 (30. lkincite~rin. 1367) tarihli mühim lâyihada, imparatorlu~u tehdid eden tehlikeleri ve islahat yap~lmas~~ hakk~nda
Devletler taraf~ndan yap~ lan tazyiki izah ederek "tevarih-i ezmine-i sab~ ka ve siyyema vukuat-~~ haliyenin erbab-~~ dikkate tâyin
eyledi~i ilm-i itibar ve tecrübe iktizas~ nca böyle bir mevkii hevilnâkten yar~m tedabir ve teenni ile ç~k~lmak kabil de~ildir ve
meydanda olan emarata nazaran badazin teenni ve tereddüt ile
geçirecek vaktimiz de kalmad~~ gibidir„ dedikten sonra "bir büyük .„ bora ufukta belirmekte ve gamam-i zulmanisi üstümüze
do~ru gelmekte iken sefine-i Devleti kurtarmak için biraz yük
atmakta tereddüt iktiza eder mi ve at~lmay~ pta maazallahü taalâ
gemi karaya dü~tü~ü gibi tahfif-i bar-~~ hatar için fedas~nda hisset
olunan hamule de beraber garetzede-i emvaç-i telef olmaz m~? Ve
elde nedametten ba~ka sermaye kal~r m~~ ve nedametin bir faidesi
olur mu?„ diyor 9. Lâyihada Ali Pa~a, Imparatorlu~un Müslüman
olm~yan tebaas~ n~n nas~l ecnebi tesiri alt~nda yeti~tiklerini ve Devlet hizmetine girmeyi hak olarak istediklerini uzun uzad~ya anlatt~ ktan ve bunun "H~ristiyanlar~ n her nevi hidematta kullan~lmalar~~
tecviz olunacak olur ise onlar asr~m~zda idare-i mülke muktazi
8 Turkiye Rical-i Devleti, Chalmel Lacour'un 1868 de Revue de Deux
Mondes'de ç~kan makalesinin tercümesi, ~kdam matbaas~~ 1326, Sa. 59.
9 Yeni Tasviriefkar, 13 A~ustos 1909 tarihli say~s~.

Belleten : C. VI12, F. 21
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olan ulüm ve fününda bizden ileri olmalar~~ cihetle i~leri bittabi
istilâ ederler ve islâm memurlar~~geri kal~ r ve bir de milel-i gayr-i
müslimeye bu kadar yüz verilmekten islâm naho~nut olur„ yolunda mahzurlar~n~~ sayd~ ktan sonra "ancak zikrolunan ulûm ve
fününun tahsil etmeksizin ve kendimizi etraf~ m~zda olan milel-i
mütmeddine-i saire ile müsavata getirmeksizin biz bu mülkü H~ristiyanlar olmasa da idare edemiyece~imiz derkârd~ r„ diyor ve
milel-i gayr-i müslimeye madameki iki yüz sene evvel etti~imiz
muameleyi etmek ve kendilerinin gözlerini kapay~ p hâmileri olan
iki yüz milyondan ziyade tebaay~~ ~amil bulunan düvel-i kaviyyeyi
mahiv veyahut müdahale ve ifsattan külliyen men etmek„ kabil
olmad~~~ na göre imparatorlu~u bekliyen tehlikelerin büyüklü~ünü
gözden kaç~ rmamak ve "kurtulman~n çaresini aray~p bulmakta iltizam-i sürat eylememiz ve olur olmaz mahzur ve mü~kül önünde
ili~ip„ durmamak lüzumunda israr ediyor "".
Ali Pa~a, lâyihas~nda Hiristiyanlar~n Devlet i~inde istihdam~~
hakk~ nda hat~ ra gelen mahzurlar~~ önlemek için "umur-i devlette
kullan~lmak, Türkçe okuyup yazmay~~bilmeye muallâk tutulur ve
böylece ilân olunur ise buna ne bizim tebaa-i gayr-i müslimenin
ve ne düvel-i maltimenin kat'a bir diyecekleri olamaz„ dedikten
sonra milletin seviyesini yükseltmenin zaruri oldu~una sözü naklederek "zira bu has~l olmazsa gene dayanamay~p biteriz ve her
nas~l etsek ve etraf~m~za Çin duvar~~ gibi hisarlar çeksek gene
malümatl~~ kavimler bize galebe eder ve refte refte her ~eyi elimizden al~ rlar, fakat biz "milletimizi terbiye edelim onun husulüne
kadar usul-i haz~ ray~~ tutup gidelim ve H~ ristiyanlara yeniden feyiz
ve istihdam kap~s~n~~açm~yal~m„ der isek bu mümkün olamaz ve
âcilen def'ine çal~~makl~~~m~z lâz~mg elen mehalik ve muhatarat
vakit vermez„ diyor. Netice olarak "~erh ve tafsil olunan tedabirin hemen ittihaziyle beraber terbiyet-i umumiyeye muktazi olan
esbab~ n istihsal ve ikmalini dahi Devletin en birinci i~i bilip ona
göre elbirli~i ile tesviye-i serias~ na leylü nahar ikdam olunmak
ve bu yolda akça diri~~olunmamak„ zaruretini kaydettikten sonra
Müslüman olm~yan tebaan~n Türklere dü~man bir zihniyette yeti~melerinde Rum çocuklar~ n~ n Yunanistan'da, Bulgar gençlerinin
1.° Yeni Tasviriefkâr gazetesinin 14 A~ustos 1909 tarihli say~ s~~ ( Bu layihan~ n sureti 1327 de M. Cemal taraf~ ndan vesaik-i Siyasiye ad~~ alt~ nda negrolunan eserde de ç~ km~~t~ r).
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Rusya'da y-eti~ melerinin büyük âmil oldu~una i~aret ederek, bu
mahzurun önüne geçilmek için "bir dakika akdem mekteplerin
tanzim ve tevsii ve islam ve H~ ristiyan çocuklar~n~n tahl~t~~ ile ~u
tehlike-i azimenin„ giderilmesine lüzum gösteriyor
Nihayet Ali Pa~a, 1868 ~ubat~ n~n sonunda Girirten geri döndü ve ilk i~~olarak kabiney e yeni unsurlar ald~. Bunlar aras~ nda
Nafia ve Posta ve Telgraf Nezaretine Agaton Efendi tayin olundu. Bu suretle Türkiye'de kabineye ilk defa olarak bir H~ ristiyan
Naz~ r girmi~~oluyordu. Bundan sonra Meclis-i Valân~ n yerine
~ûray-i Devlet ile Divan-i Ahkâm-i Adliyenin kurulmas~na te~ebbüs etti. M. Bouree, Frans~z Hariciye Naz~r~ na yazd~~~~10 Mart
1868 tarihli tahriratta 12 Ali Pa~an~ n avdetinden sonra Osmanl~~
kabinesine ilk H~ristiyan Naz~ r~n al~nd~~~n~, Divan'i Ahkâm-i Adliyenin kuruldu~unu, ~ûray-i Devletin kurulmas~~ kararla~t~~~n~~ bildiriyor, Frans~z medeni kanununu adapte eden Komisyonun 1500
veya 1600 maddeyi seçti~ini teb~ir ediyordu.
Nihayet Galatasaray Lisesinin aç~lmas~~ resmi olarak kararla~~ yor. Sadaretten mabeyine gönderilen 21 Zilhicce 1284 ( 15 Nisan
1868) tarihli tezkerede "her memlekette medeniyet ve mamuriyetin en büyük esas~~ ulüm ve maarif olup bir müddettenberi bu
babta devletçe masruf olan himem-i mütevaliyenin semere-i nafias~~ iktitaf olunmakta ve gerek Dersaadet ve gerek ta~ralarda
tesis ve tanzim k~l~nm~~~olan mekatib-i rü~tiye ve s~byaniye derece-i ulâde olarak terbiyet-i umumiyenin inti~arma bais oldu~u
misillu mekâtib-i mahsusaya mensup olan idadi mekteplerde dahi
her birine laz~ m olan fünunun mukaddemat~~ tahsil ettirilerek bu
tarikle dahi ne~ r-i maarife himmet k~l~ nmakta ise de hidemat-i
devletin her neyine kesb-i kabiliyet ve mekâtib-i hususiyede
ikmal-i makimata tahsil-i liyakat etmek için Avrupa'n~n en büyük
mektepleri raddesinde yani her s~n~f ahalinin müstaiddan-i etfaline
mahsus olmak üzere bir mekteb-i umumi-i idadi tesisi ve Galatasaray~~ binas~n~ n buna tahsisi emir ve ferman-i maarif - unvan-i Cenab-i ~ehen~ahi iktizay-i âlisinden bulunmu~~olmasiyle
mekteb-i mezkûrun suret-i tesis ve te~kiline dair bir nizamname
yap~ larak istek edenlerin yaz~lmak üzere ~imdiden ne~ir ve ilan
II Yeni Tasviriefkâr, ayn~~ say~.
Le Baron ~. de Testa, ayn~~ eser, Sa. 511
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olunmas~~ lâzimeden oldu~u gibi mekteb-i mezbura münasip bir
isim verilmesi dahi iktizay-i halden oldu~una binaen bunun
Mekteb-i Sultani nam-i celili ile yadolunmas~~ ve i~bu mektebe bir
Naz~ r-i sani tayini icabederek mekteb-i idadi-i askeri ders Naz~ r~~
Kaymakam ~smail Bey lisan a.~ ina ve liyakat ve dirayetli bulunistizam olunuyor ve bu
du~undan onun Naz~ r-~~ sani tayini...„
tezkere üzerine irade ç~ k~ yor.
M. Boure, Frans~z Hariciye Naz~ r~ na gönderdi~i 29 Nisan
1868 tarihli tahriratta Galatasaray lisesinin aç~ lmas~ na ve talebe
kayd~ na ba~lan~lmas~ na irade ç~ kt~~~ n~~ bildiriyor ve "ihtimam ile
yaz~lan bu vesika, Avrupa'da mevcut örne~e göre imparatorlu~un
bir müessese kurma zaruretini tesbit ediyor. Yeni lise her s~ n~ftan
ve her dinden talebe kabul edecektir. Talimat~~ her talebeyi dininin icaplarm~~ ifaya mecbur tutmaktad~ r. Fakir bir aileden olup
hakiki bir zihni kabiliyet gösteren talebe için burslar tahsis olunmu~tur. ~ cab~ na göre be~~veya alt~~ sene sürecek tahsil sonunda
diploma alacak talebe umumi hizmetlere veya askeri ve sivil
yüksek okullara girebileceklerdir. ~imdiden okula müslüman, ermeni, katolik, grek, musevi ve bulgar olmak üzere 300 talebe
kay~t için müracaat etmi~tir. Bu müsaraat, imparatorlu~un muhtelif unsurlar~~ aras~ nda manevi bir ba~~te~kil ederek halen kendilerini bir birinden ay~ ran bat~ l fikirleri de söndürmeye yar~ yacak
bir reformun ba~ar~~ ile neticelenmesine hay~ rl~~ bir alâmettir „ diyor.
20 May~s 1868 tarihli ve 304 say~l~~ Istanbul Gazetesinde resmi bir ilânda Maarifin ehemmiyetine i~aret edildikten sonra Mekteb-i Sultani ad~~ ile bir mektep aç~ ld~~~~izah ediliyor ve "bu lütuf ve inayet-i seniyeden istifadeye umum ahali taraflar~ ndan
müsaraat olunmak lâz~medendir. Zira bu mektepte be~~sene okuyup ~ahadetname alacak çocuklar istedikleri halde hidamat-i Devlette istihdam için saire müreccah tutulacaklard~ r„ diyor ve bundan sonra mektebe kabul ~artlar~ n~~ ve yat~l~~ ve yat~s~ z talebeden
al~ nacak ücretleri bildiriyor. Bu ilân Devletin resmi gazetesi olan
Takvim-i Vekayi'de de ne~rolunmu~tur.
13 « Mekteb-i Sultaninin ellinci sene-i devriye-i tesisi münasebetile » lise
idaresi taraf ~ ndan 1918 de nesredilmis olan risale, Sahife 4-5.
14

Le Baron de Testa, ayn~~ eser, Sa. 517.
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Galatasaray~ n tesisi hakk~nda irade ç~ kt~ ktan sonra mektebin
on maddelik nizamnamesi gazetelerle ne~rolunmu~, bu nizamnamenin Türkçe, Rumca ve Ermenice bask~lar~~ da ayr~ca ç~kar~lm~~ t~ r.
Istanbul Gazetesinin 16, 17 ve 18 Haziran 1868 tarihli ve 323,
324 ve 325 say~l~~ nüshalar~nda sureti ne~ rolunan nizamnamenin
4 üncü maddesinde, okulda okunacak dersler " lisan-i Osmani,
Frans~z lisan~, ahlak ve adap, kavanin ve t~p ve eczac~l~ k fenlerinin tahsiline laz~m olacak kadar lâtin lisan~ n~n mebadisi, i~tikakat~~ Yunaniye, Tarih-i Osmani ve umum, umum co~rafya ile
memalik-i mahruse-i ~ahanenin ziraat ve ticaret ve s~ naat ve ahval-i mülkiye co~rafyas~ , riyaziyat-i âdiye ve aliye, ilm-i heyet,
cerr-i eskal ve cihet-i ameliyat~, hikmet-i tabiiye ve kimya, tarih-i
tabii, mebadi-i ilm-i hukuk, ilm-i idare-i mülkiye, mebadi-i ilm-i
hitabet ve edebiyat, resm-i hatti ve resm-i adi, muhasebe ve defter tutmak ve mevadd-i ticaret dersleri olacak ve bunlardan ba~ka Mekteb-i Sultanide bir idmanhane tertip olunup bu idmanhanede ~akirdan~n sinlerine göre her türlü alât ve edevat bulunaca~~ndan ~akirdan-i mezkür bütün müddet-i tahsiliyelerinde jimnastik fennini dahi talim ve tahsil edeceklerdir. Rum ve Ermeni
lisanlar~~ zatiyata ait oldu~undan umum derslerinden addolunmay~p
ancak bu makule ~akirdan~ n familyalar~~ taraf~ndan talep ve istida
olundu~u surette elsine-i mezküre dahi talim„ olunabilece~i tesbit edilmi~tir. Nizamnamenin 5 inci maddesi "her s~n~f ~akirdan
mensup oldu~u millet ve mezhebinin ayin ve adat~m ifaya mecbur
olaca~~ndan millet-i müslime ~akirdan~~ mektebe mahsus olan cami-i ~erife devam ettirilip vazaif-i diniyelerini talim etmek üzere
mektepte mahsus bir hoca bulunacakt~ r. Kezalik millet-i gayr-i
müslime ~akirdan~~ dahi mensup olduklar~~ mabetlere gönderilip
vazaifi mezhebiyeleri cemaat rüesalar~~ ile familyalar~n~ n matlubu
veçhile talim ettirilecektir„ ~eklinde tesbit edilmi~tir.
Galatasaray lisesinin ilk müdürü fransa tebaas~ ndan M. de
Salve, müdürlükten istifa ederek Fransa'ya döndükten sonra lisenin kurulu~u hakk~nda Revue de Deux Mondes mecmuas~n~n 15
birincite~rin 1874 tarihli say~s~nda L'enseignement en Turquie - Le
Lyce imperial de Galata - Serai ba~l~~~~alt~nda ne~retti~i bir makalede 15 Türkiyede Türkler için o vakta kadar ilk ö~retim ile
15

M. de Salve'in bu makalesinin taraf~ mdan yap~ lan tercümesi Galatasaray
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yüksek ö~retim aras~nda bir orta ö~retim müessesesi kurulmam~~~
oldu~undan bahsederek:
"Bu teessüfe de~er bo~luk, hakim milletin seviyesini di~er
unsurlar~n seviyesinden a~a~~~indiriyor ve yüksek okullar ile
umumi hizmetlere girenlerin iktidars~z veya kâfi derecede haz~rlanmam~~~olmalar~ n~~ mucip oluyordu. Bu hale nihayet vermek için
büyük masraflar ihtiyar edilerek Paris'te k~rk osmanl~~ talebesi bulunuduruluyordu. Bunlar, orada mümtaz ö~retmenlerden ders al~yor,
sonra Türkiye'ye avdet ediyorlard~. Maatteessüf, te~kilat~ndaki
noksandan dolay~~ bu "Paris Mekteb-i Osmanisi„ kendisinden beklenilen neticeleri vermedi ve lâ~vedilme~e mecburiyet has~l oldu.„
dedikten sonra sözü Galatasaray lisesesinin nas~l tesis edilmi~~
oldu~una naklederek "Bu ~artlar dairesinde, çocuklara ailelerinin
nezareti alt~ nda tahsillerini tamamlamalar~n~~ temin edecek ve hangi
okuldan olursa olsun, iyi terbiye görmü~~bir adam için elzem olan
edebt ve fenn'i bilgileri verecek okullar kurma~a te~ebbüs etmek
pek tabii görünüyordu. Fransa Büyük elçisi Mösyö Boure Istanbul'a gelir gelmez buralar~n~~ dikkate alarak Osmanl~~ hükümetini
imparatorlu~un muhtelif ~ehirlerinde orta ö~retim için liseler tesisine te~vik etti ve bu hay~rhahane te~ebbüse Sultan Abdülaziz
ile vükelas~ n~n dikkatlerini celbe muvaffak oldu. Mösyö Boure,
bu hususta kendilerine telkin ve ilhamlarda bulunmakla beraber
kendi arzular~n~~ muvaffakkiyetle tetviç için elzem olan tedbirleri
de onlara kabul ettirdi. Bu vesile ile Mösyö Boure'nin u~rad~~~~
hücumlar, dü~manlar~n~ n bu müessesenin ehemmiyetini ve Osmanl~~
hükümetine yapabilece~i hizmeti takdir etmekte olduklar~ na delâlet eder.
"Beyo~lunda, Bo~aza naz~r, k~~la olarak in~a edilmi~~olan
Galatasaray~ n güzel binas~, ilk tecrübe için n-~ iinasip görüldü. Vi1'4/ellerde aç~lacak liselere nümune hizmetini görmek üzere orada
bir nümune lisesi tesisi kararla~t~ r~ld~. Bu müessesenin tesisine
hâkim olan muzaaf fikir ~u idi : Biri memlekete ecnebi bir lisanla
verilecek bir tedris idhal etmek, di~eri umumi hizmetlerde
mütesavi haklarla istihdam edilebilecek bütün vatanda~lar~~ haLisesinin 50 inci y~ ldönümü münasebetiyle ne~redilen risalede Frans~ zca asl~~ ile
birlikte ç~ km~~t~ r. Bu tercümenin buraya ald~~m parçalar~ n~ n ifadesi bugünkü
dile göre de~i~tirilmi~tir.
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z~rlamak için, yerli ~rklar~~ uzla~t~rmak üzere ciddi bir te~ebbüste
bulunmak. Bu proje, büyüklükten hali de~ildi. Fakat tatbikatta o
kadar garip güçlükler gösteriyordu ki hemen umumiyetle tatbik
kabiliyetini haiz görünmüyordu.„ diyor.
M. de Salve, sözüne devam ederek : "~arkta terakkiyi temin
ve tevsi için o kadar çok uzun zamanlar gayretlerini birle~tirmi~~
ve uzla~t~rm~~~olan Sadrazam Ali ve Hariciye naz~r~~Fuat Pa~alar,
1868 senesi ilk aylar~ nda Mösyö Bouree ile kati surette itilâf etmi~ler ve yeni müessesenin dayanaca~~~esaslar~~ aralar~nda kararla~t~ rm~~lard~.
"Hükümet, Müslimler, Gregoriyen ermeniler, rumlar, bulgarlar, Ermeni katolikleri, Lâtin katolikleri ve museviler için yüz
elli meccani talebe tahsisat~~ verdi. Paras~z girmek hakk~~ ancak
Osmanl~~ tebaas~na hasredilmi~ti. Fakat ücretini vermek ~artiyle
cins fark~~ gözetmeksizin herkes okula girebilecekti. Hükümetçe
verilen 400.000 frankl~k tahsisat, hemen binan~ n okul haline ifra~~na ve e~ya ve ders levaz~m~~ile fenni kolleksiyonlar~ n sat~n
al~nmas~na tahsis edildi. Bundan ba~ka lisenin adi masraflar~~
için senelik 500.000 frank kadar tahsisat~~ vard~. Sonralar~~ bu tahsisat~n fazlal~~~ndan bahisle ac~~ ac~~ ~ikayet edenler oldu. Hakikatta ise bu müessese, hükümete di~er yüksek okullar~ n her birinden daha az yük oluyordu. Okulda bir talebeye isabet eden
masraf~n ortalama mikdar~ , gerek bizim Fransa'daki liselerimiz,
gerek Paris'teki Osmanl~~ Mektebi talebesine tahsis edilen masraftan daha az bulunuyordu.
"Okulun ve tedrisat~ n büyük bir k~sm~, Osmanl~~Hükümetinin
talebi üzerine Fransa Maarif Naz~r~~ taraf~ndan gönderilen ve Osmanl~~ Maarif Naz~r~ n~n emri alt~ na konulan Frans~z memurlara
tevdi edilmi~ti.
"Almanlar, Italyan jezvitleri ve museviler taraf~ ndan ~arkta aç~lm~~~olan bir çok okullarda görülen muvaffakiyetler, Mösyö Duruy'nin nazar~~dikkatini celbetmi~~oldu~undan Akdeniz k~y~lar~ndaki mühim merkezlerde Frans~z okullar~~açmay~~ tasmim etmi~ti.
Bu okullar~ n murakabesi vazifesini Atina'daki Frans~z okuluna
tevdi etmeyi dü~ ünüyordu. Galatasaray Türk lisesinin aç~lmas~~
kendi arzular~ na o kadar temas ediyorki bütün kuvvetiyle bu tasavvuru te~vik etmemesi mümkün de~ildi.
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"Tedrisat, Frans~ zca olacak ve edebiyat, tarih, co~rafya, ri3,,aziyat, Ulümu tabiiyeyi ihtiva edecek ve Türkçe Arabi ve Farist dahi ayr~ca okunacakt~ . Yunanca ve Lâtince dersleri i~ tikakat~~
feninyenin anla~~ lmas~ n~~ kolayla~t~ racakt~ . Yunanca talebenin k~sm~~ azami için ruzumere muamelâtta istifadeyi mucip olacak, latince de lslav ~ rk~ na mensup talebeyi bilhassa alâkadar edecektir...„ diyor.
Galatasaray Lisesinin aç~lmas~~ karar~~ o s~ rada Istanbul bas~n~ nda çok ilgi uyand~ rd~.
Istanbul Gazetesinin 5, May~ s. 1868 tarihli ve 293 numaral~~
say~s~ nda "Halimiz„ ba~l~~~~alt~ nda ç~ kan ve ifadesi o zaman için
dikkate de~er derecede sade olan bir makalede "Her millet ilerliyor, he millet zengin olm~ya çal~~~ yor, biz niçin böyle kal~ yoruz?
civar~m~ zda bulunanlar bizi daima geçmiye çabal~yor. Biz neden
günden güne gerilemeyi ihtiyar ediyoruz? Çocuklar~ m~z~ n her türlü
masarifine lüzumundan ziyade para sarfediyoruz. Tahsiline niçin
paray~~ esirgiyoruz?
"Her türlü sefahet yolunda mamelekemizi harcederiz; bir kitaba
on kuru~~vermeye veya hiç olmazsa k~ rk para verip te gazete
alm~ ya ne sebepten dolay~~ k~y~~am~ yoruz? Bu gidi~le nas~l ilerlemeyi dü~ ünüyoruz? Bu gidi~ le bu halde de kalam~ yaca~~z. ~imdi
kar~~ da Mekteb-i Sultani yap~ ld~~ ki ilan olunan nizamat~ ndan anla~~laca~~~üzere bundan alâ ve muntazam mektep olamaz.
"Art~ k mektebimiz yok lak~ rd~s~ n~~ ortadan kald~ rmak Bakal~ m
kaç ki~i çocu~unu verecek?
"I~te mektep, i~ te muntazam mektep, i~ te Avrupal~lar~ nki gibi
mektep. Haydi bakal~ m çocuklar~~ verelim ve param~z~~ sak~ nm~yal~ m. Oradan yeti~ecek, çocuklar~ m~zd~ r ~imdilik bizi kurtaracak.
Onlar oradan ç~ kt~ ktan sonra daha bize ne mektepler açar . . . „
deniliyor.
Terakki gazetesinin 12. Rebiülah~ r 1286 (22. Temmuz. 1869)
tarihli say~s~ nda Hayrettin imzasiyle 16 ç~ kan bir makalede "mek16 Polonya mültecilerinden olan bu zat ~ n o tarihlerde Istanbul'da Frans~ zca ve Türkçe ç~ kan gazetelerde, bilhassa Terakki ve Basiret'te Hayrettin
imzasile bir çok makaleleri vard ~ r. Hayat~~ hakk~ nda Ekrem Re~at ve Osman
Ferit taraf~ ndan 1326 ( 1910 ) da ne~ rolunan Nevsal-i Osmani'nin ikinci senesinde rahmetli Faik Re~ad'~ n makalesine müracaat. ( Sa. 155-161 ).
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teb-i Sultaninin atide ne hal ve heyet kesbedece~i ~imdiden cezmolunmaz. Ve belki andan bahse lüzum görülmez ise de esasen
bu mektebin tesis ve kü~ad~~ ecnebinin memalikimizde olan ihtiraat
ve icadât~n~ n en ziyade menafi-i ecnebiyyeden hâli ve azâdesi oldu~undan sezavar-i tahsindir. Çünkü garbiyyunun ~imdiye kadar
~arkta tesis ve in~a eyledikleri mekteplerin hiç birisi ehali-i ~ark~n
menfaat~ na hizmet edebilecek raddede de~ildir desem yalan söylemi~~olmam. Zira kâffesi ya katolik veyahut Protestan mezheplerinin hüsn-i inti~ar~~ emel ve maksad~ na mebni yap~lm~~~mahaller
ve derunlar~ nda okunan dersler de öyle derslerdir. ~ark ahalisi
ise herkes salik oldu~u din ve mezhebin ahkâm ve muktazayat~m
müdrik ve icabat-i diniye ve mezhebiyesini tahsil ve taallüm edecek mekteplere malik oldu~undan bu gibi ~eyleri aherden telakkiye ihtiyaçtanberi olduklar~ ndan mekâtib-i mezküre müessislerinin efkâr~ n~~tervice hizmetten ba~ka bulundu~u mahallin sekenesi
hakk~nda zerre kadar bah~-i menfaat edememekte idi.
"~ark~ n millet-i hakimesi ve sekene-i ~arkiye meyan~ nda olan
mezahib-i muhtelife eshab~n~n k~sm~~ azâm~~olan millet-i islâmiye Avrupal~lar aras~nda inti~ ar-i islâmiyet için çal~~ maz ve kendilerinin
cümle-i hasais-i hasenesinden olan sadelik ve g~ll ü g~~tan âzadelik
~erefine Avrupa halk~ n~n vusulünü anlar~ n tevessü-i daire-i medeniyetlerine havale eder. I~te bu sebepten dolay~~ memleketimizde lâz~m
olan mektep, Avrupa'n~ n Maarif-i müktesebesini mülkümüze celbe
medar olacak mektep idi ki mekteb-i sultani de o misilli umur-i
mezhebiye ve mevadd~~ diniyeye müteallik dersler okutturulmay~ p
tedrisat~~ umumun muhtaç-i tahsili oldu~u ülüm ve maarif e münhas~ r oldu~undan o lüzum ve talebe kâfidir der ve binaberin takdir ve W~ sin eylerim.„ denildikten sonra Türkiye'nin en çok muhtaç oldu~u müsbet ilimlerin Galatasaray lisesinde ö~retilmesinin
memlekete çok faideler temin edece~i belirtiliyor.
M. de Salve, sözü geçen makalesinde "Fransa'n~n mümessili
taraf~ ndan tasavvur ve ilham edilen„, idaresi için "Fransa'dan çok
mikdarda memur getirtilen„, "has~l~~ frans~z nüfuzunun bütün ~arkta
geni~ lemesini amaç edinen„ Galatasaray in aç~lmas~ ndan do~an
meselelere geçerek:
"Prensiplerinde ve te~ kilât~ nda bu kadar ahrarane olan bu
müessesenin gerek dahilde, gerek hariçte maruz kald~~~~muhalefet
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ve ~ikayet hakk~ nda tam bir fikir edinmek mü~küldür. ImparatorIli& birlik ve kuvvet verecek her te~ebbüsü te~vike tabiatiyle
pek az mütemayil olan Rumlar, lisanlarma pek az bir zaman
tahsis edilmi~~olmas~ ndan ~ikayet ediyor, hiç memnun görünmiy-orlardi. K~ smen Ispanyol olduklar~~ halde er~gizisyon taraf~ ndan
mernleketlerinden tard ve teb'id edilmi~~olan museviler de vaktiyle kendilerini zarara u~ratm~~~olan dini, muhafazakar-Ilk dolay~siyle çocuklar~ n~~ bir Hristiyan taraf~ ndan idare edilen bir islam
müessesesine vermekte tereddüt ediyorlard~. En az müteass~ plarn
dinda~lar~ na musevi diaine göre haz~ rlanm~~~ hususi bir g~da
verilmesini istiyorlard~. Bu ise bin türlü mü~küller ç~ karacak ve
prensip olarak tesis edilmek istenilen birli~i daha ba~lang~çta
ihlal etmi~~olacakt~.
"Katolikler de memlekette da ~~lm~~~olan bütün dinlere mensup unsurlar~~ yanyana tophyan ve hepsine ayni himayeyi gösteren bir müesseseye müzaheretten imtina ediyorlard~. Galatasaray
lisesi aç~ lmadan önce Papa taraf~ ndan ittihaz edilen bir karar ",
Katolik ailelerini çocuklar~ n~~ okula yazd~ rmaktan menediyor ve
aksi halde kilisenin himayesine mazhar ola ~n~ yacakiar~ n~~ ilan eyliyordu. Bu memnuiyet bir kaç ay sonra yenilenmi~~ve umuma ilan
olunmu~ tu. Katolikler, muhtelif ~ rklar~ n bir arada bulunmas~~ güya
katolik çocuklar~ n~ n ahlak~ na tesir yapaca~~~ndan korkuyordu.
Halbuki okulun ilk iki senesinde fena hareketlerinden dolay~~ tardedilen katolik talebenin say~ s~, di~er dinlere mensup talebenin
mikdar~ ndan be~~defa daha fazla idi.„ diyor.
Engelhardt, musevilerin de Galatasaraya çocuk gönderme~e
muhalefet ettiklerini anlatt ~ ktan sonra "fakat Roma'daki Papal~ k
makam~ n~ n Petersburg Kabinesi alanlar~n~ n verdi~i muhalefet i~aretine parlak bir surette i~ tirak edece~i umulmazd~. Istanbul'daki
Katolik vicaire g&2ra1'i;
âyinlerin okul d~~~ nda yap~lmas~ na
kat't surette müsaade etti~i halde papa, üst üste ne~retti~i iki
17 Gerek M. de Salve'in makalesinde, gerek Ed. Engelhardt'in eserinde
( cilt 2, Sa. 14 ) sureti ne~redilm ~~olan bu karar~ n metni ~udur.

Parentes qui bonâ fide egerunt, si promittan, quam primum prudentere
poterunt, se filios
lycaeo ablaturos, ad sacramenta admittantur. Qui verö vel
hac ipsum promittere renuant vel in posterûm abstinato animo filios immittere
in lycaeum ausi fuerint,
sacramento arcceantur.»
( Roma, dana propaganda, 21 Aprile 1869 )
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emirname ile Katoliklere Galatasaraya gitmelerini yasak etti. Bu,
Katolik tebaay~~Devlet hizmetinden uzakla~t~ racak bir nevi iytizal
idi. Ayn~~ zamanda bu tebaaya okulda okumay~~ temin eden Türk
Hükümetinin liberal ruhu ile tezat te~ kil eden bir hareket idi. Le
Monde gazetesi, o s~ rada diyordu ki muhtelit liseyi Fransa tuttu~u
müddetçe o lise ya~ar. E~er Fransa bu i~ten çekilirse birbirine
z~t unsurlar~ n nefret ve kinleri yenilerek vücuda getirilmi~~olan
bu bina, bu nefret ve kinlerin darbesiyle çöker. Papan~ n, Katolikleri okula girmeyi yasak eden emirr~amesini ~eyhülislâm çok tasvip etti. E~er üleman~ n reisi, eski nüfuzunu Istanbul'da halâ muhafaza etmi~~olsa idi Osmanl~~ kabinesi, bu Babil Üniversitesinin
yarat~c~s~ na o kadar müsaadekârl~ k göstermezdi„" diyor.
Engelhardt sözüne devam ederek "Fransa'n~ n Osmanl~~ Imparatorlu~ u içinde her zaman yard~ mc~s~~ ve organ~~ olarak tan~d~~~~
bir kuvvetin bu az hay~rhah olan tavr ~, bu aleni dü~manca hareketi Frans~ z Sefaretini çok mü~ kül bir duruma soktu. Bu hususta
Papa Hükümeti nezdinde faal bir te~ebbüste bulunuldu~u a~ikârd~ r„ diyor ve bunun üzerine papan~ n, Katolik talebenin Galatasaray~ na girmemesi için koydu~u yasa~~~kald~ rd~~~ n~~ yaz~yor.
Papan~ n katolik talebeye Galatasaraya yaz~lmay~~ yasak edi~i
havadisi o s~rada ç~ kan Türk gazetelerinde de görülmektedir.
Istanbul gazetesinin 24. A~ustos. 1868 tarihli say~s~ nda görülen
bir f~ krada "bu hafta Avrupa'dan tevarüd eden gazetelerin mütalâas~ ndan istinbat olundu~u üzere Papa Ha~ retleri Dersaadette
mukim Lâtin Piskoposuna ve Ermeni Katolik patri~ine tahrirat
tastiri ile Katolik çocuklar~ n~ n dinsizler, yani islâmlar ve ~izmatik
yani Katolik olmayan Hristiyanlar ile beraber mekteb-i mezkûre
devam etmelerine müsaade olunmamas~n~~ ~ ediden emir ve tenbih
eylemi~tir.
"Malfirndur ki Rum Patri~i dahi bundan akdem mektebi mezkürda ümmülfünnn addolunan Yunan lisan~ n~ n tedris olunm~yaca~~ n~~ bahane ile Rum çocuklar~ n~~ mekteb-i mezkûra gitmekten men eylemi~ti.
" ~~ te medeniyet eshab~~ iddias~ nda olan Hristiyan milletlerinin
ba~l~ ca iki ~ ubesi, yani ruesay-i ruhaniyesi inti~ar-i ülum ve fünun
maksadiyle yap~ lan bir mektebin kü~ad~ na hail olmak istemi~tir.
18

Ed. Engelhardt. ayn~~ eser, cilt 2, Sa. 14.
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~imdi taassup hangi tarafta kald ~~ ? ~ slamda m~, yoksa Hristiyanda m~? Art~ k ehl-i insaf söylesin. ~ üphe yok ki Hristiyanda kald~.,,
~stanbulda ç~ kan Terakki gazetesinin 1. Temmuz. 1869 tarihli
ve 172 say~ l~~ nüshas~ nda da ~öyle bir f~ kra görülüyor. " Papa
Hazretlerinin Galatasaray mektebine çocuklar~ n~~ veren Katoliklere lanet tehdidi vermi~~oldu~unu ve bunun icras~ na kalk~~t~~~~
halde Devlet-i Aliye dahi jezvit rahiplerini memalik-i saltanat-~~
seniyeden tard edece~ini hâki Viyana'da tabolunan Nouvelle
Presse Gazetesine Beyo~lundan bir telgrafname ke~ide olunmu~~
ve sureti dahi Courrier d'Orient gazetesinde görülmü~~ise de bu
havadisin esas~~ makrun-i s~ hhat olup olmad~~~~meçhuldur.„
O s~ rada Londrada yeni Osmanl~lar Cemiyeti ad ~ na Nam~ k
Kemal ve Ziya Pa~a taraf~ ndan ç~ kar~ lmakta olan Hürriyet gazetesinin 21. Eylül. 1868 tarihli say~s~ nda Avrupa Akademilerinden
biri azaszndan Türkçe bilir, Osmanl~lar~~ sever, irzsaniyete hizmet
eder bir zat taraf~ ndan reside-i dest-i mesruri yetimiz olan mektubun hüldsas~d~r ba~l~~-~~ alt~ nda ~u f~ kra görülüyor :
" Hürriyetin be~inci nüshas~ nda Osmanl~ lar~ n ve bilcümle
ehl-i islam~ n noksan-i marifetine dair olan mündericat~, bendeniz de tasdik ederim. Size kesb-i refah ve medeniyet için ne askerin kesreti laz~ m, ne donaaman~ n
cesameti. Ne de Galatasaray~ nda Frans~ z hocalarla doldurulan mektebin muaveneti. Kendi mekteplerinizin tanzimine bak ~ m.
Bir Türk çocu~unu koca amameli hocalar~ n elinden al~ p ta keçi
sakall~~ Frans~ zlara teslim etmek ne faideyi muntiç olur? ~~in daha
kolay' var. En evvel üleman ~z~~ besleyiniz ve ekser müderrislerin
ba~~~kesafet-i amâmeden haricen ne kadar heybet kesbetmi~~ise
bat~ nan o kadar hali oldu~unu isbat ediniz. Vakitlerini yaln~ z
âhirete faidesi olan ularna hasretmesinler; biraz da tarih gibi,
hikmet-i tabitye gibi, dünyaya elzem olan maarife baks~ nlar. ~ nsan
bittabi vefat eder; fakat memat için de~il, hayat için halk olunmu~tur...„
Abdülaziz'in huzurunda Ermeni cemaatinin sadakatinden
bahsederek bir nutuk irat eden Ermeni Patri~ine, Padi~ ah taraf~ ndan verilen ve Terakki gazetesinin 6 Birincikanun 1869 tarihli say~s~nda ç~ kan cevapta ".... her s~ n~ f tebaam~ n zahmetsizce tahsil-i
ilim ve maarif etmesi için mahsusan bir mektep te~kil olundu.

1GALATASARAY L~SES~N~N KURULU~U

1114

III

1111

1

1

333

âna talim ve terbiyeleriyle ilim ve maarif terakki
Orada bilistis
bulup saadet-i halleri matlup-i mülükünemdir.„ denilmektedir.
Engelhardt, sözü geçen eserinde Galatasaray~n aç~lmas~n~n
Türkler üzerine yapt~~~~tesiri izah ederken "Müslümanlara gelince
denilebilir ki bir yabanc~~ markas~ n~~ aleni olarak ta~~ makta olan
bir müesseseye az mütemayildiler. Bu müessese eskidenberi Hükümet okullar~nda ö~retimin paras~z olmas~n~~temin eden usulü de
buzuyordu. Ilk defa olarak liseye tayin olunan Türk Müdür Muavininin i~e ba~lamas~ na amiri bulunan Naz~ r müsaade etmemi~ti„.
(Cilt 2, sahife 15) diyor.
Yukar~da ad~~ geçen Hayrettin'in, Courrier d'Orient gazetesinde Frans~zca ç~ kan makalesinin Istanbul gazetesinin 22. Haziran
1868 tarihli say~s~ nda ne~rolunan tercümesinde Galatasaray hakk~nda ç~kar~lan ~ayialardan bahsedilerek "ecnebiden tavzif olunan
bu makule fesede bahusus Mekteb-i Sultaniyi hedef-i itiraz ederek
Mekteb-i mezkür hakk~ nda ehali-i müslimenin nefretini davet ettirmek
üzere bu mektepten efkâr-i Franseviyenin tegallüp ve tesiri ile ehali-i
müslimenin kavaid-i diniye ve hâk ve âdat-i kadimeleri mahiv ve
nabedid olacak ve bu mektepten ecnebiler idare-i Hükümete dahil olacak ve bu cihetle art~ k Türkiye Türklere kalm~yacakt~ r diye ika-i fesat eylemekte ise de fakat bu ifadat vuku-i halin taban
tabana aksi ve z~dd~d~ r. ~öyle ki elyevm Türkiye mühendis ve
maliyyun ve fabrikatör ve muallimleri ecnebiden celp eylemeye
mecbur oldu~u gibi ahalinin bunlar~ n maharet ve kabiliyetini tahkik edebilecek derecede kesb-i malûmat etmemi~~oldu~undan bunlar~ n vazifelerini lâyikile icra eylemeleri maddesi bu babta kendilerinin garazs~zl~~~ na ve masalih-i Osmaniyenin gene Osmanl~lar~n
marifetile tesviye olunmak bab~ nda olan ar~ular~ na mebnidir.
Mekteb-i Sultani terakki etti~i halde bir kaç seneden sonra Hükümeti seniyenin idare cihetile memurlar~~ art~k eenebiden celp
etmesine haceti olmay~ p kendi tebaas~~ beyninde intihap edece~i
ve mekteb-i mezküre devam edecek ~akirtlerin hepsi memuriyetlerinin icabeyledi~i malümat~n müstakil erbab~~ olm~yacaklar~~ e~erçi
tabii ise de di~erlerinin kabiliyetini tahkik eylemek derecesinde
malâmat-~~umumiyeyi tahsil edecekleri bedihidir ve memuriyetlere
girdikleri halde öyle olur olmaz adamlardan i~fal olunmayacak
ve Türkiye bir tak~m ~arlatan ve cahil heriflerin melceidir denilmiyecektir. Fakat baz~~ islâmlar acep bu mektepte vuku bulacak
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dinlerin ihtilat~ nda çocuklar~ m~ z~ n itikadat-i diniyelerine halel gelmez mi deyu sual edebilirler ise de hay~ r bu ihtilat her bir tarafta caridir. Her bir tarafta islam çocuklar~ n~ n H~ ristiyan ve yahudi ve farmasoa çoeuklariyie ihtilat ve münasebat~~ vard~ r. Öyle
ise mektebin içinde bu ihtilat~ n hiç bir vakitte su-i tesiri olamaz.
Bunun olsa olsa ekser meyhane ve kumarhane vesair fena mahallerde netayic-i vahimesi olabilir. Bundan sarf-i nazar çocuklar~ m~ z! beray-i tahsil nazarlar~ m~zdan uzak olarak Avrupa'ya gönderdi~imiz vard~ r. Maamafih bunlar Mekteb-i Sultanide daima
nezaretimizin alt~ nda ve rüesay-i ruhaniyemizin taht-i himayetinde bulunacaklard~ r. Ve alacaklar~~ dersleri hakk~ nda bir ~üphemiz oldu~u halde sesimizi ç~ karabiliriz. Avrupal~lar~n ülum ve
maarifi dinimizi hiç bir tehlikeye koym~yacakt~ r. Bu cihetle din-i
islam~ n, envar-i ulüm ve maariften hiç bir korkaca~~~yoktur...„
demi~tir.
Engelhardt, sözü geçen eserinde (Cilt 2, sahife 13) Galatasaray lisesinin aç~lmas~ n~ n yapt~~~~tesiri izah etti~i s~ rada bu
olay~ n Rus Elçisinin ne~esini kaç~ rd~~~n~~ ve lisede kendi dillerine
kâfi derecede mevki verilmedi~i için liseye kay~t olunmaktan kaç~ nan Rumlar~~ tasvip etti~ini yaz~ yor ve bu hususta Fuat Pa~a'n~ n
"Bu meselede Ruslar~ n ald~~~~muhalif tav~ r, benim do~ru yolda
Oldu~umu bana gösterir„ dedi~ini yaz~yor.
Diker taraftan ~stanbul Gazetesinin 18 May~s 1868 tarihli say~s~ nda ç~ kan bir f~ krada "dersleri yaln~z frans~zca olmak üzere
Dersaadette kü~ad~ na ruhsat verilen mektep misilli dersleri yaln~z
rusça verilmek üzere bir mektep kü~ad~ na daha müsaade olunmas~ n~ n Rusya Dersaadet Sefiri General Ignatieff taraf~ndan Bab~aliye
teklif olundu~ u beyaniyle bu bapta Fransa'ya ita olunan müsaadat~ n Rusya hakk~ nda diri~~buyrulmas~mn mümkün olam~yaca~~n~ n ifade k~ l~nd~~~~geçenlerde Almanya gazetelerinin birinde görülmü~~ise de Beyo~lunda tabolunan La Turquie Gazetesi Bab~alinin bu mektep hakk~ nda Fransaya hiç bir gûna müsaadesi
olmay~ p ancak kendisine tebli~~olunan tasavvurat~~ biletraf tahkik
ve tetkik eyiedi~inden ve Fransa'n~ n murad! ise Dersaadette bir
mektep açmak olmay~ p ancak bir tak~ m gençlerin tahsil-i ülüm
ve maarif için Avrupaya azimetlerine hacet kalmamak üzere Dersaadette mükemmel bir mektep ihdas~~ idi~inden bahsile Mekteb-i
Sultani tesmiye olunan i~ bu mektebin sunuf-i ahali hakk~ nda feva-
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id-i külliyeyi müeddi olaca~~n~~ ve Rusya'n~ n bu bapta zerre kadar
müdahale etmeye hakk~~ olmad~~~n~~ ifade ve tizkâr eylemi~ tir.„
denilmektedir.
Lisenin ilk müdürü, müessesede ne gibi güçlüklere maruz
kald~~~n~~ anlat~ rken:
"Bütün talebeye ayni g~ dan~ n verilmesi, ev idaresi bak~ m~ndan mahalli itiyadlar, lisanlar~ n tenevvüü, muhtelif dinlerin icaplar~,
ecnebiler taraf~ ndan idare edilen bir okulun idaresi ve intizam ve
inzibat~~ için o kadar mü~ küller dokuruyordu ki bir çok ailelerin
yeni müesseseye çocu~unu vermekte tereddüt etmelerinden, hatta
okuldan müteha~i kalmalar~ ndan hayrete dü~ memelidir.
"Çok defalar ba~göstermi~~olan bir korku vard~~ ki o da ö~retmenlerin talebe aras~ nda din propagandas~~ yapmalar~~ihtimaliydi.
Filhakika böyle bir propaganda, müslüman bir memlekette, kendi
mezheplerinin idaresini daha ba~lang~çta istemiyerek itimats~zl~k
izhar eden Katoliklerin hareketinden daha az ~ayan~~hayret olurdu.
"Bu kadar mü~külâta ve halk~ n okula kar~~~alaca~~~vaziyetin
zihinlerde tevlit edebilece~i ~üphelere ra~men lise 1. Eylül. 1868
tarihinde aç~ld~~1°. Ve daha ilk günlerinde talebesinin adedi "341„ e
bali~, oldu ki milliyetleri itibariyle ~u yolda tasnif edilebilir:
"147 müslüman
48 Gregoriyen ermeni
19 Galatasaray lisesinin ilk Türk talebesinden olup on dört buçuk y ~ l bu
milesseseyi idare etmi~~olan rahmetli Abdurrahman ~eref Efendi üstad~ m~ z, iisenin kurulu~unun 50 inci y~ l dönümü münasebetiyle ne~redilen risaleye yazd~~~~
makalede okulun aç~ l~~~ ndan bahsederken Fuat Pa~a niimune-i imtisal olmak
üzere hafidi Hikmet Beyi mekteb-i sultaniye leyli kaydettirmi~tir.
" Mekteb-i sultani 1868 senesi Eylülünün 1 inde ( 20. A~ustos. 1284 ) tedrisata ba~lam~~ t~ r. Bütün muamelât ve kuyudat~~ Frans~ zca idi. Tuna ve Edirne
Vilâyetlerinden gönderilen Bulgar çocuklar~~ erken geldiklerinden en evvel onlar
kaydolunmu~lard~ . Abd-i âciz 224 üncü ~agirdim ve mektebin kü~ad~ ndan on
gün sonra dahil oldum. Çok geçmeden ~agirdan~ n adedi 500 e bali~~oldu.
" Mavuzialehine muvaf~ k olmak için mektebin tedrisat~nda aslolan Frans~ zca ve üliim ve fünun idi. Lisan-i Türki ve arabî ve farisiye de yevmiye iki saat,
yani umum derslerin be~te ikisi tahsis k~ l~ nm~~t~. Gerek Frans~ 7ca ve fünun ve
gerek elsine-i ~arkiyeyi hariçte evvelce az çok tahsil etmi~~talebe bulundu~u
cihetle, her biri müktesebat-i miitekaddimesine göre tasnif edilmi~~ve yaln~z be~~
s~ n~ f aç~ lm~~~idi. En yüksek s~ n~ fta ( be~ inci ) dahil olanlar üç sene sonra ikmal-i
tahsil ile diplima ald~ lar. ( 1287 - 1871 )
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36 Rum
34 Musevi
34 Bulgar
23 Lâtin Katolik
19
Ermeni Katolik
341 Yekün.
"Talebeden "240„~~ hiç Frans~zca bilmiyordu. "60„~~ biraz okuyup yazabiliyor, fakat anl~yam ~ yorlard~, yaln~ z k~ rk~~ Frans~zcay~~
oldukça biliyorlard~.
"Lise aç~l~ r aç~ lmaz idare, evvelce tahmini mümkün olm~ yan
bir tak~ m mü~kilât aras~ nda kald~. Bunlardan baz~ lar~ n~ n say~ lmas~~
bu hususta bir fikir verebilir. Kuran, her müslüman için günde
müteaddit defalar apdest almay~~ emretti~i gibi baz~~ hallerde y~kanma~~~da mecbur? tutmu~tur. Di~er taraftan ramazan ay~ nda
gündüzün islümlara her türlü yemek ve içmek memnudur. Ramazan~ n vakti de seneye göre de~i~ mektedir. Istanbul'da saatlerin
hesab~~ garpteki gibi de~ildir. Türkler yaln~ z gurubi saat kullan~ rlar. Hristiyanlar da daha garbi takvimi kabul etmemi~lerdir.
Türklerin tatil günü Cuma, Musevilerinki Cumartesi, H~ ristiyanlar~ nki Pazar günüdür. Resmi ve dini bayram ve yortu günleri ne
muhtelif milletlerde, ne de ayn~~ milletin muhtelif mezheplerinde
müttehit de~ildir. G~ da itibariyle de Türk, Hiristiyan ve Musevilerin
itiyatlar~~ pek muhteliftir.
"Birbirine çok defa muar~ z olan bu zaruretler muammas~~ aras~ nda kolayca ittiba edilebilecek umumi ve yeknesak bir usul takip etmek mü~ kül oluyordu. K~ smen okulda ikamet etmekte olan
ö~retmenler bile men~ elerinin, seciyelerir~ in tehalüfü itibariyle teessüfe de~er ihtilâflara vesile te~ kil edebilirierdi. Aralar~ nda türkler, frans~ zlar, ermenher, rumlar, italyanlar ve ingilizler bulunuyordu.„ dedikten sonra:
"Bu müsait olmayan ~eraite ra~men lisenin meveudu süratle
artt~. Okulun aç~ l~~~ ndan bir ay sonra talebenin say~s~~ "403„e ve
senei tedrisiyenin nihayetine do~ru "5-30„ a bali~~olmu~tu. Bir
sene sonra bu miktar, "640„ a vas~ l oldu. Art~~~ n gittikçe devam
edece~i de ümit olunuyordu. Evvelce tahmin olundu~u veçhile
ba~~gösteren ihtiyaçlar~~ kar~~ lamak için Istanbul'da Islam çocuklar~ na mahsus bir idadi okulu tesisi dü~ünülme~e ba~land~ „ diyor.

Galatasaray Lisesi'nin kurulu~unda hükümet
taraf~ ndan ne~rolunan nizamnâmenin
tiirkçe metni
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T6 Ati•roxpx-roplzöv '00tt~p.avLzöv AetT~~ cuvic;x-rit
%Ii; Ku6spv•h7E44, &m~; ~:apiTzeuZ7 v:1
ilLiVTCCÇ TOÛÇ
T7‘; SA}LOCTIZÇ ûTCApcaix; 'o}.); cZ•rk,>cov'tx; E. Ti 8L?opi Op//xeûpa-ci, 7:ec
p•Lzouix ce:rvoiç ~r.ztSeizv c'tvcoT•Lpav ~czi clvZXoyov ~cpC,..;
AûsoxprropLi.-..
Tö Aince~ov OaEl [SUOILL707) Xrri Ta. ICZpZ-öuy~.~.z 26J- V ,V 7.?I`ETzept E~ptircv.) i~.sy.Xtov xx-,:ia•rv~ 1/.41:CJV
11.4,c-riç x~cz~ 8eaetoç.
B
OÎ
01.71.47rX7)pWCTIVTE.; Ti; v TC!.) A'JXE(!) 67[0;131;
XUTTQI0t4 ZETZCSaf.C.; yiVOVTit
.7C1 T?2. ai•rk,azt
ö~sAperricc;.

û7C0'.71:ZVTE”; 7CtT'JZI7).;
inivtzr,
xXck3ou; T-7i;

ilZG-

Stdr.p~ce~ c~~•riSo'vOt.vr7,ç
,x1;:i~8e~'.greb.); eivit 77,CVTXET)%.4,
7:EpcX21£6'2vo~LNwv -cptc7.>
7.-pc)7,:xpiaxsucciTcx7-,ç 8~8zor~caMiç insp v7~v ~sii8cov Sot XrCi
yypi y'r,y at'rrtT~v
d~pEO<Za~~
xi.roxot
t'r,v ~tpoxrrig~x:r‘v ~ratzictv chtoTeXce~crüiv yvc;x~Ecov.
Me•sit
pXet~atv
neVTZETO.t:k Z2V9Vtit7i; TGEpIA'öOIJ TZ; MiCSXXXÎZ;, gwrov .-ro; 8,JVZT%:•J
Icpoc~rs07.;, 8.~sco; l2pia72,1 toi.; vo~;
c'crcztTOUIVriV
zv ~citv ~tpör.v6crriSv~v ei; 8 7rpo'ciOevrit vi •••c~ao0c.7.~ al.

'H M~axiXii ~tEp~Xili5civet xupio.);.
o. T~r TouFwev yX<.7>aaccv 8L8ce:zoil..vvr~~izO' inzaccv T'r,v 6Lipteuv Tt7~v cr~sou8c7~v.
6'. 1.3.1v FaXXtr:riv yXaaz x
XoXoyiav.
y'. Tv SAp.ocsiccvxct1.3tuyruev
8'. Ti is?öç oTcou8'~lv
Nop.~x7;;, Tij; 'Icvrptx-71; xxi 4)app.x~te.vr~wilç ivarcaiz crco~ zei2
AxTLVIXZ; yXWacr~l.
D,v `EXX-otx37.>
ç'. rt,v Fsvc~c>lv xii '00cop.ivor›,v icrropiiv.
filv 7COXCTLXiiV, StOUCATC4V, ilizop~x'~ro ystopy~r.v xx P~op.rixavtxv yewypi?iiv .Lv7~v Tcpo•rirç c:Ow~~.xvoci% AtitoxpiTopii;.
OTCJVrç E~ pt:"-~lç xpzrt
Ti aTotzettan xei8txi liccOm~zerty.c'e.
O'. r~lv xocspAypexpiexv.
i. T+1v p.Axavtxiv xczi
xvpizç icpapp.oyicç ceirik ~~1T'~jç x~vilowo; Kal
(3top,AxavCcg.
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""n.• •
t6'. Tvcl>uaudiv
ve'. Dro~xtia sot, 'Llu~alou.
18'. Evo~xsia Isarcc~cik ol~avoisk~c.
Tvu'~cre~ç `Prrrop~ xiik rEvaoptaç-xal clicXoXoylaç:
~ç". Fsa~gsspc~dy exvowa9lav,ax:t6toypaçoiav
xal ixvoypa~plav.
,
3~3acr.aXia zitiç <EXX7p~x51ç 'ApFtsv~x5% Kal Bocayap~x1/4 yX~l~cs-~~ç elval ~cpocc~esttx>4 ~tal
:\ «tat siç •co14 vkuç
atrhasc •riu'v yovk~v.
O p.absal Oi.Xouccv xelc0~~~wax'tt~cgi 8c' 6'Xou •coD kouç &iç 'rkv yugvaastx4r~. T Iten~stev
~~ yup.vkr~ov ~Crtartoldvov tat' c~afK Cd pycivwv dct~gobitov Sta Tcacav 4~Xociav.

~~~

E
01 gaertcal elciv intozpstup.L.voc V zo/cou06cc Ta %Ii; Xa.rpelaç, siç 11v civilxouacv..
01 DIouaou*AiLavoc Obloucre cspoactixecOac el; 16 T0i, Aux~lou T4sevoç, 416S Opricxeu•t~x41 d/say otu'6euoc; Oasc civan091
filokav au~lzav~iv.
Ol soc *TV X•x~~ir~v XrrpstEtiv Oaguacv öNyelk;Ox~~-cxxtcy.ro.; el; -c3~v Xercouiccylav 151; lale.; akrav
.k.xxc~soc Xa•cpsix;. II 8S Opmxatr~cx>~) crxi8succ; 0.aec alSerx~. a6-colç xxSÖIStV COVEVYCY;16644 I.LLT& TaV
pyv civ ExzX•nouT~v airc~7x, xxi ZZT& v Sx9paa0eicsav i~~t ~i1iv olxoyevs~Cov atiT~liv itt~Ouglxv.
Z
zat,

AUxecov Syscxeuxc041cetat, Sn); 6sx.05 i?4'14 600 •rpo?il.touç. 01 44Licet; •ri7Jv isa07r~ v kovMcc~ageOzv~xriK Opr,axela;.

11

01 =ne; ylvovra~~Sex-col
Ti crpoxxsapy.ma µ2041p.aza
Svvkc • i~kcpc 86x.a.rptg~v 1.rcv, 01
6v-ceç
xexrrip.vot. 418/).si1v ttpoxtrupx•c~4v Itildej.WO y1voytat Sextol xal ctpedircepot •tv 8ExaTpcGiv
~cai 8~xvp.ovszc ZaCT61r~ v Ska-cciceoJv xal Kaza •;aç Tv~l>cetç cc~'nrc~v EÇ •r&; TCX6LÇ T71Ç ~sicr~g S~c~tacbsixses~ç.

WOTE.p~xob;
TC. Airroxpx•rop~zöv '00wit.avtx1~v AUxscov Sxezcce Tpoç>litou.;, 4;p.ttpo4Louç
'il•r~p.41'cik l~ tsozpo?Laç 6Xox?~4~pou chpia071 Sta 'sol); zpocpl~~.ouç el; Xipa; öOwl~avt~caç 45 ..~micc~ç.
•r7f) siaci8tp To3 abto1.5 v•s~fil~r~~•ri;iv i?oSitov (trousseaq
'
01 yovsk ö~~;~1).oua~~vc xwca6aXcuc~ â[sa
ai~ sor~, 15 Xfp«; LOtop.av~zaç.
'AttaZ 6S acc•ca6>3)0Svroç -roi; •reXc~rralou Toirrou ~coco~7) &c~•rhpriac; xal civavk~ cnç •TcT~v i?o8leuv I~4Auxelou.
vot~cnv el; pdpo
Svat~fsc~Ttp.3, *TÇ t<17COTp091:%; ISEp~X,~~~.6vet..sr34 x~ip~a xal 13e~rrepsi~ owcz 1o8cc, olov .c:nv zpocic41v,
alay, ..c=4v xXi.vriv, T& fiiç voaAXelaç 1Zo8c~, T& 13I6XkCX&~. 1.3.;‘) Tpa?udlv ~i?~r~v.
01 41p..vrpögtisoc ftivovac Sc' ti?,v); •r,ç 41.1Lpaç el; •ti~~Atixecov St~avkx,ovtat SS TC, Sc~cpa; oixaSe.
<11 'ni•l•+) ':55Ç 4~i~.~~nco•rpocpla; alvac 25 >cipat S'rvIalo~; xal 1sepOkap.6,4vec •ri~~ yei$i.ux •c.)v ge.cmidplav,
•ti; axocrrocic; cspomesiccç xcci -ca el; •rol~; Tpo?ig,ou; 8c6~St~.eva
.si~; •dcraapa;
d~cpeit~ci~.%
Pt6)acc.
01 ilazsp~ zol. cbcoXouOgic~ c ta; TrAt.pbcicrsç caXa 8Sv elaSpxowrac sl; T& actou8a,:yr;Ip~a, 8kv Xccp.661Stvgla •r~.p.31 •rilç Ic7~v Zco.reftx<r~v p.aOrk.
vouc~~ ,:poOro et; •rb AUxetov oUSS •rtva c-cUrf~~crpoi.~.410e~av.
.relc~;elvac 6 Xcpl'fr~.
Surcef~xtteo8113aaTpa
441,t7pb4t~ov ~l~ç xai
<Il 'CI[L'h T9')Ç ÛTCo-cpoc?ictç •~~7uv tpoLO)' x
N
ct?~~~pövov.rac xtc0' ,g.,a,~~~vkcv ~rtveu otiSeg~a; ccpostSonocc~eco; x, ~~,pou; •rik c‘teu0~'m~etc);.
11C"cacc clpExp.SvA .cpcit•t~viz .39easz1c (56x*X•npo.
tcpu'~••ror~~l'xoXtxxori 1-cou; ö?slXoucc•rilvûxoTpo?Cav cciftir~v dr),
cspocrapzölkevoc Iscch•cal
6excotsv0Aisselccc xa0' 91v sicr71X0ov.
~-rA

eticpystmp.&ccov
11'01:b~tavc4 Ku64vrict; SztOup.'sûacc ~tapax.>:~~ tacsov N~3c
=Asia; xal, lizva civIpcovra ei; obcoysvela; ~i~c6pou;, ftpo~-,i0sTaL va 74zpax.top4jc~l licopeav .ccoUdcç
'rP904ç.
Ai Ai~ soxprropucal aiiTat l~r.o.rpocplac S~cc9uXaG•ovtac LVOLÇ TO-l; ~Owi~.avoT; i~~mxdot;.

no-
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~i~so.spo9ia;• ~zpoes,Te ?it~va'tbv.',1 Ku6‘pyr,ak,
E!..; :JI:G7pccpia'; 6),c,xX4;pock, el; •rpa .s.i'vap•ca
e'yxptvr,,, v'
oixoyeveicktic r>vN>o8io..~v
'H ,.ivop...~) tiov into•cpov xii
rüvairct7~v, c~k x
3c4~ 'C4~)..; ve'?,Aitt~v 8arziv-r,; ip-,•<.7~vtat Cc~cö ..c.7,; A. '.oxt•i-r),•to; I•ci~~ K. T~roupyoi5
Szp.ocria4 x1sit8eixs6uk.
A't &7:1,7.t~zot-jaat 8copeiv :;;;.~.ku 1:~ ncyrpo?ii; oixoyvetat
civr'~~ ekay4r~ct
xafr'
<;~ ç 'rpo?i~~.ot.~ .; 7:X~lpvoucsit. T6
~i~so-rpo?ia;, virceicayiywc~,v (.;'); 4-43.t-cpo~plp.ou;
77.2,-r,pu4~,TIç

"Ocat oixcy.vetat, ~s~Oup.cr~ c~~ vieicayc'cyoz~ rckTEXVi ati•rir~v
•rö Ai~•texpa.coptx6v '06top.iv~zat~o
AtZEt0V 7:pocrxaXotivTa~~ 6'.7Ct~4 ~capouaLiawatv airri ek T't,v Ze-racT~x-sr,vrpo~tr ps~'Joucsav
FaXari Iepicov
~r731v
zipiaxet.r7); xal xuptax.71; c'z~cb ..r4 11 xa'~~ i,p.~csea;
3 7+'; IL' 14*
yovel; Zcrot tpc-0ev TUI yeL.)-~-r.,ci~.L~c~ty 137[Tcpo?lav µ.4o; Ûr.oTpopiccç öcpciAouctv, iga T./3
-.xvu~v at'.rativ, yeL yx.stplaw~nv •r35 AteuOtivae~~Tt-,5 At~xe.ku aisr,cr~v ~cpöç •ri,,v A. ox.r~l-ra -cov
K. t5zoupyöv -r9j; Al.t.c.xdok E>C7CilS6CEt~X; yVOXT207LOCOÛCSiV1j 6voga xal .1t()1,1.1gOV TOD &TC04>7.49011 j~ o-;;Alxiav
E1CCLyye3p.cc xal T'riv Stagoyb TWV yovtov xal r p.Lpo; s7ç ~`Asvcpc~ick,
67;Qicv Uvatat
xcera6dLUTI .;; oixoyveca aircori.
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M. de Salve, Galatasaray lisesinden ne netice al~nd~~~ n~~ ~öyle
izah ediyor :
" ~imdi mevcudiyetinin - mütemadi tacizlere maruz kalan
ilk devresinde okulun meydana getirmi~~oldu~unu tetkik edelim :
"Galatasaray lisesi aç~ lmadan önce, Türkiyede ya~~yan ve onu
te~ettüte u~ratan kavimlerden her birine ait çocuklar~~ ayni programa, ayni g~ daya tabi tutarak, kendilerini bir yatakhanede yat~rarak, bir arada ya~atmay~~ temenni etmenin bir vahimeden ibaret olup olmad~~~~suali hat~ ra geliyordu. Vak~ aiar, duyulan korkular~ n esass~ z oldu~unu isbat etmi~tir. Filhakika böyle bir muhitte arada sui zanlar, itimats~zl~ klar eksik de~ildi ve bunlarla
devaml~~ bir surette me~gul olmak mecburiyeti vard~ . Fakat çocukta adalet hissi her ~eyin üstünde oldu~u için her hususta s~ k~~
bir bitarafl~ k tesis edilmi~~olmakla bütün ciddi ihtilaflar~ n önünü
alm~ya imkan bulundu. Bütün ~ rklar~ n uzla~t~ r~lmas~~ hakk~ nda
hemen biricik olarak tatbik edilmek istenilen tecrübe, muvaffakiyetle neticelenmi~~ve pek az sene zarf~ nda istihsal edilmesi mümkün olan neticeler elde edilmi~ tir. Tecrübenin uzat ~ lmas~~ bir çok
yanl~~~akideleri ortadan kald~ racak ve memleketin menfaatini ~iddetle ilgilendiren temsil i~ini haz~ rlayacakt~.
"Tedrisata gelince: Yaln~ z bir vak~ a ilmi seviyenin derecesini tamamen gösterme~e kâfidir. Üçüncü seneden itibaren 1871
Temmuzunda sekiz talebe, bir Frans~ z komisyonu huzurunda,
(bachelier es-sciences) diplomas~~ elde etti. Bunu takip eden senelerde de buna benzer neticeler elde edildi. Hareket noktas~~ ile
katedilmi~~olan mesafe dikkate al~ n~ rsa bu gibi muvaffakiyetleri
tahmin ve ümit etmek mümkün de~ildi. Bu muvaffakiyetler, talebenin istidad~~ ve azimii çal~~malar~~ kadar, öç,r' retmenlerinin k~ ymet
ve fedakârl~ klar~ n~ n delilidir.
"Tedrisat~ n muhtelif k~s~ mlar~ nda, hususiyle Frans~ zcada ve
taklidi sanatlarda istihsal edilen terakki her türlü ümitlerin üstünde oldu. Men~eleri o kadar mütehalif olan talebe aras~ ndaki
bu çal~~ma yar~~~ nda takdire de~er gayretler sarfedildi. ~ark
kavimlerini ciddi bir zihni kültür alma~a istidats~ z, kat'i ve me~um bir atalete mahkürn bir hale gelmi~~zannetmenin hata oldu~u sabit oldu.
"En zeki ve en halük çocuklar~ n hangi unsura mensup oldukBelleten: C. VII 2,
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lann~~ tetkik etmek enteresand~ r. 23 Her iki bak~mdan Bulg-arlar
daima birinci mevkii muhafaza ediyordu. Onlardan sonra Ermeniler ve en sonra Türkler, Museviler ve nihayet, teessüfle söylerim
ki, Lâtin Katolikler geliyordu. Rumlar aras~ nda bir kaç iyi talebe
olmakla beraber çok fenalar~~ vard~."
"Talebemizin as~llar~ n~n tehalüf ü garip bir tak~m itiyadlar~n
tetkikine f~ rsat veriyordu; bir çok Türk gençleri, dersleri ya~da~20 M. de Salve'in bu yaz~ s~ n~ n, taraf ~ mdan yap~ lan tercümesini merhum
Abdurrahman ~eref Efendi üstad~ m~ z, tab~ dan ön-e gözden geçirdikleri s~ rada,
buraya ~u notu yazarak imzalariyle ne~retmi~lerdi: (1. S.).
«I~bu tertipte muharrir, zeka ile say ü gayreti yekdi~erine kar~~t~ r~ yor.
Evet, Bulgar ~akirdan~ n~ n sây ü gayretine, ve hüsnühal ve hareketine hiç diyecek yoktur. Bunlar geceyi gündüze katarak çal~~~ r, ve dersten ba~ka hiç bir
~ey dii~ünmez, yaramazl~ k nedir bilmez, muti ve rizacii idiler. Terakki ve muvaffakiyetlerini ~u hasletlerine medyundurlar. Yoksa zeka dedi~imiz cevelân-i
fikri onlarda betaatle nümayan idi.'.
(Abdurrahman ~eref)
21 Istanbul'da ç~ kan Miimegyiz gazetesinin 27 Zilhicce 1286 (30 Mart 1870)
tarihli say~s~ nda, ~arkta yapt~~~~bir seyahatten dönen Fransa'n~ n sab~k Maarif
Naz~ r! M. Duruy'nin Paris'te iradetti~i bir nutukta «Mösyöler, mekteb-i sultaniye gidip tahkik-i ahval eyledim. Gerek dersçe ve gerek ahlakça islam çocuklar~ n~ n sairlerine faik o:dukunu kemal-i menn ü haz ile i~ittim. Bu milletin muttas~ f
oldn~u evsaf-~~ cemile ekserimizin malümu ise de ne mertebelerde kabil-i medeniyet ve taIib-i terakki idi~ünün bilinmesi Cenab-~~ Hüda'n~ n muhassenat-~~ nâ
ma'dude ile tezyin buyurmu~~oldu~u güzel memleketlerine gidip millet-i merkume efrad~ n~~ yak~ ndan görmeye muhtaçt~r. Mekteb-i sultani envar-~~ ülüm ve
fünunun ~arkta tul~luna mahsus bir merkez olmu~tur.» dedi~i yaz~ l~ d~ r.
Terakki gazetesinin 12 Rebiülah~ r 1286 (22 Temmnz 1869 ) tarihli say~s~ nda Hayrettin imzasiyle ç~ kan bir makalede Türk talebenin istidat ve kabiliyetlerinin Galataaaray~ nda çok inki~af edece~inden bahsedilerek « bu sözüm gerçi
Avrupa efkar' nezdinde pek karin-i tasdik olm~ yaca~~ n~~ bilirsem de mekteb-i
sultaninin tevzi-i mükâfat resminde me~hudum olan bir hal ki ilan olunan cedvelinde ~örüldü~ü veçhile ~agirdan içinde en ziyade nail-i mükafat olanlar
türklerdir. Bu hususta müddaam~~ ispata medard~ r. » deniliyor.
Diker taraftan Basiret gazetesi, 12. Rebiülahir, 1287 ( 12. Temmuz. 1870 )
tarihli say~ s~ nda Galatasaray lisesinin Sadr~azam Ali Pa~a ile bütün naz~ rlar
haz~ r oldu~u halde yap~ lan ~nükafat da~~t~ m~~ töreninde lisenin müdürü M. de
Salve iaraf~ ndan irad edilen nutukta "Türkistan çocuklar~ nda olan zelcavet-i
tabiiye ve istidad-~~ f ~triye hiç bir milletin evlad~ na k~ yas kabul etmez derece-i
ulvada bulunmakla bu mektep ~agirdan~ n~ n memalik-i saire mekatibinde on
senede tahsil edecek f ünun ve maarifi be~~sene zarf ~ nda tahsil eyliyecekleri
i~te huzur-i alinizde ibraz olunan sür'at-i tahsil ve kabiliyetleri ile ispat ederim»
dedi~ini ve Ali Pa~an~ n bu tep~irinden dolay~~ kendisine te~ekkür etti~idi yaz~ yor.
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lar~~ olan köleleri ile birlikte takip ediyorlard~. Köleler, ayni s~ ralarda oturuyor, ayni elbiseyi giyiyorlar, ve bir çok vesileler ile
efendileri için tavassutta bulunuyorlard~. Filhakika Türkiyede kölelik durumu çok mülâyimle~ mi~~ve ailede bir mevki kazanm~~t~ r.
"Lisenin talebe ve talebe vas~tas~~ ile aileler üzerindeki tesiri
hissolunacak derecede idi. Seneden seneye bu tesirin ço~ald~~~~da
görülüyordu.„
Hiçrf y~l ba~~~münasebetiyle 24. Muharrem. 1286 (5. May~s.
1869 ) tarihinde Bab~aliye gelen Abdülâziz'in önünde ~üra-i
Devlet taraf~ ndan geçen sene zarf~ nda ba~ar~lan devlet i~leri hakk~ nda okunan mazbatada Mekteb-i Sultaninin de aç~lmas~na i~aret olundu~undan bahsederken Nam~ k Kemal, Hürriyet Gazetesinin 31. May~s. 1869 tarihli ve 49 say~l~~ nüshas~nda "ne gariptir
ki Bab~ali, yapt~~~~Mekteb-i Sultani Ile de iftihar ediyor. Vüs'at-i
arazi ve kesret-i nüfusça dünyan~n en birinci Devletlerinden madut olan koca saltanet-i Osmaniyenin mekâtib-i resmiyesinde
ancak oniki, onüç bin çocuk var. Gene lisan-i resmi, maarif davalanyle etrafa velvele vermekten utanmaz. Hele Fransa Sefiri
M. Bouree'nin icbariyle yap~lm~~~bir mektebi, Devletin kendi
eser-i marifeti gibi müftehirane mazbatas~ na dercetmesi kahkaha-i
isti~rabe ~ayan olan mevaddand~ r.„ diyor. Gene Hürriyetin 17. Ikincikânun. 1870 tarihli 82 say~ l~~ nüshas~ nda Ziya Pa~a, Ali Pa~an~ n
maarife hizmetinden bahseden bir muar~z~na cevap verirken
Mekteb-i Sultani Fransa Sefiri M. Bouree'nin zoru ile yap~lm~~t~,, diyor.
Ali Suavi de Londra'da ç~ kard~~~~ Muhbir Gazetesinin 20. May~s.
1868 tarihli say~s~nda, ~üray-i Devletin kurulu~unda Frans~z ~üray-i Devletinin örnek olarak al~ nd~~~ n~~ yazan Avrupa Gazetelerinin Frans~ z nüfuzunun ~stanbulda artt~~~ ndan bahsettiklerini kaydetti~i s~ rada Galatasaray'~ n aç~lmas~n~ n da ayni nüfuzu yükseltece~ini ileri sürerek: "Bab~ âli bir mektep yapt~. Anda yaln~z
frans~z lisan~~ üzre tahsil edilmesini ~art ko~ tu ve o mektebi
Frans~ z Sefirinin nezaret-i müstakillesi alt~ na verdi. Bunu görünce
Yunan dahi yaln~ z Yunan lisan~~ üzere tahsil olunmak ~artile Istanbul'da vesair memalik-i Osmaniyede mektepler istedi. Badehu
Rusya yaln~z Rus lisan~~ üzere mektep talebeyledi. Bablüli canibinden Rusyaya "Frans~z lisan~~ üzere mektep tesisinden murad~m~z
maariftir„ dendi ise de Rusya Sefiri dedi ki "~ark ihtilât~~ hukuku-
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na dahil olan Devletler müsavat üzere dahildir ki birine verilen
imtiyaz di~erden diri~~tutulm~yacakt~r. Fransa lisan~ na, hususan
nezaretine tahsis ederek Osmanl~~ mektebi açt~n~z. Bu ise ~arkta
Frans~ z tefevvükünü di~er Devlet nüfuzlar~ na tercih etmek demektir. Binaberin bu imtiyaz~~ her birimiz talepte hakl~y~z„ demi~tir.
Istanbul'da ç~ kan Hakayikül Vakayi Gazetesinin 8. Ramazan.
1288 (20. lkincite~rin. 1871) say~ l~~ nüshas~ nda "Ihtiyacat-i askeriye„
ba~l~~~~alt~nda yaz~ lan çok dikkate de~er bir makalede ordu
mensuplar~n~ n manevi seviyelerinin yükseltilmesi zaruretinden,
bu da memlekette ihtiyac~~ kar~~ layacak okullar~n aç~lmas~ yle
mümkün olaca~~ ndan bahsedilirken "evet bize sil diyebilir ki
i~te Darülfünun kü~at olundu, maarif nizamnamesi yap~ld~, mekteb-i Sultani aç~ ld~ . Daha ne olabilir? Ona cevap olarak diyebiliriz ki biz ~imdi ne böyle biesas Darülfünunu, ne o hükümsüz
maarif nizamnamesini, ne de M. Bour&nin mekteb-i Sultanisini, hiç
birini takdir ve arzu etmeyiz. Sebepleri ...„ denildikten ve ilk
okullara ö~retmen yeti~ tirilerek paras~z ilk ö~retimin ~ehir ve
köylere tamimi lüzumu üzerinde durduktan sonra "Mekteb-i Sultani cesametinde mektepler tesis ve kü~ad~~ ise bunlar~ n vücudundan sonra arzu olunacak te~ ebbüsat-i müstakbeledendir. Lâkin
arzu olunan öyle mekteplerdir ki adab-i diniye ve ahlâk-i milliyeye
riayet kendilerine ~art ve vazife k~l~nm~~~ve müslim ve gayr-i
Osmaniyenin terbiye-i
müslim talebesi bulunan bilcümle
vataniyelerini bozmamak ve Avrupal~lar~n yaln~z ülüm ve fünunu
talim ve telkin ile etvar ve emzice-i frengâne ile talebe-i mümaileyhim ef kâr~n~~ meze ve tahlitten taha~i etmek mekteb-i mezbura
esasi vazife tan~tt~nlm~~~ve ülüm ve fünunun lisan-i Türki ile tahsili kendisinde usul ittihaz olunmu~. Yoksa ~imdiki Mekteb-i Sultani, evlâd-~~ vatan~ n terbiyesini bozmaktan ba~ka bir netice-i
müsmire has~ l etmez„ deniliyor.
Di~er taraftan basiret gazetesinin 20. Rebiülevvel. 1287 ( 9.
Haziran. 1871 ) tarihli say~s~nda ç~ kan bir "~ehir mektubu„ nda
Beyo~lu Alt~ nc~~ Belediye Dairesi taraf~ ndan para cezas~ na çarpt~r~ lan kimselere gönderilen resmi ihbarnamenin Frans~zca yaz~lm~~~
olmas~ na itiraz edildi~i s~ rada 22 Galatasaray Lisesi talebesinden
22 Tanzimat devrinin say~s~~ az olm~ yan bu gibi garabetlerine misal olarak
Istanbul'da ç~ kan Türkçe Muhip gazetesinin 18 Safer 1286 ( 30 May~s 1869 )
tarihli say~ s~ nda ne~rolunan ve Haliç ~daresinin Eyyüp ve civar~ na i~liyen va-
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hastalanan bir çocu~un babas~na okul idaresi taraf~ndan gönderilen tezkerenin Frans~zca yaz~lm~~~olmas~~ ~iddetle tenkit edilmektedir ".
Abdülâziz devrine yeti~en iki Türk müverrihinin de Galatasaray
lisesinin tesisinden ne suretle bahsettiklerini görelim:
Oss-i inktlâp adl~~ eserinde Abdülâziz devrinde Galatasaray
lisesinin aç~l~~~ ndan bahseden Ahmet Mithat Efendi "Mekteb-i
Sultaninin tesisi bir aral~ k müdahene ile kendilerini be~endirmeye
çal~~an erbab-~~kalemin Abdülâziz Han devrini alk~~lamak için
sermaye-i mahz edindikleri bir keyfiyet ise de bu mektebin o
zamanlara göre bir mekteb-i Sultan! ve Osmani olmaktan ziyade
bir mekteb-i imperatori ve Fransevi olma~a kurbiyeti meydanda
idi. Zira Fransa Sefaretinin ikdamile ulüm ve fünunu gene Frans~zca olarak tedris eylemek için aç~ld~~~~mâlüm olup hatta tarih-i
Osmaniye dair verilen derslerin birisinde muallim efendinin Osmanl~lara barbarl~k isnad ederek suret ve keyfiyetini izah ve
tafsile ba~lamas~~bir zaman hayli güftügüyu mucip olmu~~idi,,
(Sahife 128-129) diyor.
Mahmut Celâlettin Pa~a da Mir'at-i Hakikat adl~~ tarihinde
(Cilt I, Sahife 29) islahat hakk~nda frans~zlar ve ruslar taraf~ndan
verilen lâyihalardan bahsederken "bu lâyihalar 84 tarihinde vükelâyi Devletin manzuru olup mücerret Avrupaya nümâyi~~olmak
üzere ecanibin memalik-i Osmaniyede tasarruf-i emlâke mezuniyetleri ve emlâk-i vakfiye usul-i intikaliyesinin tevsii maddeleri ve
Beyo~lunda yerli ve ecnebi her s~n~f ahali etfalinden mürekkep
Mekteb-i Sultani nam~~ile bir büyük medrese-i ilmiye kü~ad~~ hususlar~~ mevki-i icraya konuldu...„ diyor.
purlar~n~ n tarifesinde yapt~~~~de~i~ikli~i bildiren ilân~n~ n Türkçe ve Frans~ zca
olarak yaz~ lm~~~oldu~unu, gene Türkçe Istanbul gazetesine zaptiye idaresi taraf~ndan, Yunan tebaas~ na baz~~ ihtarlar~~ havi olarak gönderilen ve bu gazetenin
7 ve 8 Ramazan 1285 ( 21 ve 22 Birincikânun 1868 ) tarihli say~ lar~ nda ç~ kan
muhtelif resmi Hanlar~ n Türkçe ve Rumca olarak konuldu~unu gösterelim. ( Bu
gazetenin di~er say~ lar~ nda Yunanl~ lar hakk~ nda ç~kan yaz~ lar~ n Türkçeleri yan~nda Rumealar~~da görülmektedir).
23 ~ehir mektubunu yazan zat, çocu~un babas~n~ n okul idaresinden ald~~~~
Frans~zca mektubun ne oldu~unu anlamak için ak~ama kadar bir çok adamlara
ba~vurdu~u halde mektubun mealini anlar bir kimseye rast gelmedi~ini, nihayet
Bab~ alide tercüme odas~ nda bir zata tercüme ettirerek çocu~unun hasta oldu~u
haberini ald~~~n~~uzun uzad~~ anlat~ yor,
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Galatasaray lisesinin aç~ l~~~ n~ n o zaman Türk bas~ n~ nda uyand~ rd~~~~yank~lar' belirtmek için ald~~~m yaz~lar~~ tamamlamak üzere
Türkiye'de ilk mizah gazetesi olan Diyojen'de ç~ kan baz~~ yaz~lar~~
da ilave edeyim:
13 Temmuz 1287 tarihli say~s~ ndan:
"Mekteb-i Sultaninin te~kilini ihtar etti~i için M. Boure'ye
büyük te~ekkür etmeye medyunuz. Mekteb-i mczkürda tekmil-i
malumat eden talebe Maarif ve sanayide faikulakran oldu~u ~öyle
dursun el'an tahsilde bulunanlar bile zaman-i tatillerini bo~~geçirmeyip Istanbul gazetelerine nush ü pent ile lisanlar~ n~ n tashihine himmet ediyorlar. I~te rnezkür talebelerden biri Courrier
d'Orient'a yazd~~~~bir mektupta La Turquie Gazetesindeki Galatat-i sarfiyeyi beyan ve börekçiler böreklerini bu gazete parçalar~ na sard~ klar~ ndan gördükçe okuma~a mecbur olup okudukça
da ö~rendi~i Frar~s~zca'y~~ kaybedercesine zihnini taklit etti~inden
~ikayetle börekçilere hiddet ve ayr~ca da La Turquie'ain harekât-i
hodseranesini terk ile akilâne davranmas~ n~~ nasihat ediyor. Ne
mutlu çocuklar~ m~z büyük adam oluyor. Allah nazardan esirgesin. In~aallah bu mektep sayesinde feslilerin ~apkal~lar~~ Courrier
d'Orient'n~ n arzusu gibi birbirlerinden fark olunmaz derecede
medeniyetten hissement görürüz. Bu s~rada M. Boure'nin ismini
yadettirecek bir resm-i mücessemini yapma~~~da hat~ rdan ç~karm~yal~m„,
Diyojen'in 5. ~ubat. 1287 tarihli say~s~ ndan :
"Mekteb-i Sultani birinci ve ikinci direktörleri ikisi birden istifa etmi~ler. Elbette i~itmi~sinizdir. Ben de Ha kay~k 'ta gördüm.
~imdi bu Direktörlerin bilittifak böyle ans~z~ n istifalar~ na ne mana
verirsiniz? Acaba hocalar da istifa edecekler mi? ~ayt t öyle bir
~ey olursa halimiz neye var~ r? Haydi diyelim ki bunlar~ n yerine
Türk Direktörleri ve hocalar tayin olunsun. Olum ve fünunu ve
her ~eyden ziyade laz~ m olan medeniyeti bunlar bize talim edebilirler mi? Hem Türklerde ötekiler gibi Direktörlük ve muallimlik edebilecek adam bulunur mu? Hepsini bir tarafa b~ rakal~ m.
Türkler hemcinsine talim-i medeniyet edebilir denilse inan~ l~ r m~?
Eyvah!! Eyvah!! ~u mektep sayesinde elbette bir gün olur biz de
adama benzeriz diye az çok bir ümidimiz vard~. i~te o da munkati
oldu. Ah Sinyorlar !! Ah Mösyöler !! Çelebiler.. (Sinyor musunuz
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nesiniz? Allah~ n ne türlü belas~s~ mz ? ) Bizi böyle eli bö~ründe
ortada b~ rak/vermek sizin ~an~ n~za yak~~~ r m~~ ? Yaz~ k ki biz sizleri evlatiar~m~z~ n sebeb-i feyz-ü rif'ati olacaks~ n~z diye ne türlü
ho~nut edece~imizi bilmez iken sizlerden ümitvar oldu~umuz lütuf
ve mürüvveti diri~~ile bizleri böyle vadi-i cehil ve bedeviyette
b~ rakt~ n~ z. Yaz~ k!! Yaz~ k!! Neyse b~ rakal~ m insan dü~ündükçe
kemal-i teessürünclen a~l~yaca~~~geliyor.„
Diyojen'in ba~ka bir say~s~ ndan:
" Diplomat lisan~ n~ n münasebetsizlikleri
Bab~evvel

istilahl
"Avrupa Devletlerinin zebanzetleri olan tabirat ve istilâhat-i
mahsusada tashih ve islâh veyahut ~erh ve izah ihtiyac~ ndan henüz kurtulamam~~~ne kadar münasebetsizlikler ve bunlar~ n kavilleri ile fiilleri beyninde ne çok mübayenetler ve kendilerinde
akl-i selim eshab~ n~~ hat~ r~ikest edici neee büyük iddialar vard~ r..,
Istilahlar~ ndan " ~arkta mendfiimiz „ tabirini mevki-i tetkike alal~m da bir nebze ~erhedelim. Bunlar bir yandan K~ r~ m muharebesinde bizi kurtard~ klar~ ndan bahsetmeyi medar-~~ iftihar ve bir
yandan da o muharebeyi kendi nüfuzlar~ n~ n tevsi-i tesirat~~ için
ihtiyar ettiklerine dair iddialarla idare-i güftar ederler. Bunlar
kendi güzel vatanlar~ n~~ terk ile denizler geçerek, zahmetler çekerek memleketlerimize gelmelerini mahza bizi terbiye etmek ve
nush ü pent eylemek ve hüsn-i misal göstermek emeline bina ve
mücerret bizim menfaat~ m~za hizmet diye iddia ve onunla beraber
bir de " ~arkta bizim çok menâfiimiz vard~ r,, sözünü vird-i subh ü
mesa eylerler.... Fransa Maarif Naz~ r-~~ sab~ k~~ bir nutkunda "~arkta Fransan~ n menâfi-i azime ve nüfuzça ~öhret-i kadimesiyle K~ r~ m muharebesinde temami-i istiklalini vikayeye hizmet eyledi~i
bir hükümetle uhuvvet-i sahihas~~ vard~ r,, demi~. Bu suretle ilan-~~
hizmet ve uhuvvet ne demek? Alt taraf~ nda da "bugün Türkistan'a birinci muavin garp medeniyetidir. Onun tamimi için orada
Frans~z mektepleri açmal~~ „ mealinde bir söz söylemi~; acaba niçin
Türk mektebi kü~ad etmeli dememi~ ? Daha a~a~~s~ nda da "Mekteb-i Sultani bir terbiye merkezi olmakla oradan ç~ kan ~akirdan
vars~ n Fransa nüfuziyle Frans~ z efkar~ n~~ ne~ir ve ilâna alet ol" ~arkta bizim nv>~~âtiimiz „
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sunlar „ yollu idare-i kelam eylemi~. Aya, Mekteb-i Sultani Osmanl~~ mektebi de~il mi ? I~te bu suretle kullan~lan lisana münasebetsiz denilmez de ne denir? A~rabi ~uras~~ ki bunlar bize yutturmak istedikleri ~u edviye-i maaniyi havi olan laf~z haplar~ n~ n
üzerine biraz yald~z tozu olsun sürmek zahmetine bile giri~miyorlar, tuhaf...,,
M. de Salve, makalesinin sonunda:
"Beyo~lu'nun mühim bir k~sm~n~~ tahrip ettikten sonra kap~lar~m~z~ n önünde sönen 5 Haziran 1870 tarihindeki müthi~~yang~ n
lisenin mesut hayat~ n~ n sonu oldu. Birkaç gün sonra Prusya muharebesi ba~lad~. Bu muharebe, hat~ ra gelmiyen güçlükler ç~ kard~,
müessesenin mukadderat~ n~~ de~i~tirdi, ve tasavvur edilen planlar~~
alt üst etti.
"Bu senenin son aylar~ nda türklerin frans~zlar hakk~ndaki
umumi temayüllerinde derin bir de~i~iklik görüldü. Evvelki satvetimizin sit ve nüfuzu, himaye elti~imiz müesseselerin ço~unu
vikayeden art~ k aciz kal~ yordu. Askeri heyetimizin memuriyetine
son verildi. T~ bbiye okulu tedrisat~ n~n Frans~zca olarak devam
etmemesi kararla~t~ r~ ld~. Frans~ zca, birçok Osmanl~~ okullar~ ndan
kald~ r~ld~ . Italyan jezvitlerinin idare etti~i okulda bundan böyle
Frans~zcan~ n ölü bir dil say~laca~~~ilan edildi.
"O zamandan beri bu irticai hareketler durma& Frans~ zca
pek eski zamanlardan beri mahkemelerde kullan~ ld~~~~halde ahiren haber al~ nd~~~ na göre Istanbul'da bundan böyle mahkemelerde müdafaalarda ancak Türkçe dilinin kullan~lmas~~ karar alt~ na
al~nd~. Süvey~~kanal~~ ve hasunist ermeniler meselelerinde de Osmanl~~ hükümetinin ald~~~~tedbirlerden, bizim hakk~ m~ zdaki temayüllerinin ne kadar az hay~ rhahane oldu~unu istidlal edebiliriz.
"Ali Pa~a taraf~ ndan himayeye mazha:- olan Galatasaray lisesi,
u~rad~~~~hücumlara kar~~~bir müddet mukavemet gösterdi. Fakat
saadet rüzgar~, art~ k yelkenlerini ~i~irmiyordu. Baz~~ aile babalar~~
çocuklar~ n~~ oradan çektiler. 1870 - 1871 ders y~ l~ nda okul talebesinin ortalama say~s~~ "569„ a indi. Bu ~artlar alt~ nda bu miktar~~
muhafaza etmi~~olmas~~ hayrete de~er.
"1871 senesi Eylülünde Sadrazam Ali Pa~a, yüksek mevkiinin icabetti~i i~~ve yorgunlu~unun tesiriyle bitkin bir hale gelerek daha genç ya~~ nda vakitsiz öldü. Galatasaray~ n~~ ~ahsan kur-
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mu~~ve üç seneden beri ona kar~~~özel bir teveccüh göstermi~~
olan Ali Pa~an~ n ölümünün zaten evvelce tehdit alt~nda bulunan
muvazenesini bozmamas~~ mümkün de~ildi. Bu andan itibaren nezaretin sui niyeti zahir olarak her vesile ile kendini gösterdi. Nihayet okulun idaresini i~ kal edecek âdi tasibat ~eklini ald~. Frans~z müdür, bu ~artlar alt~ nda vazif e göremiyece~ini anl~yarak Fransa'ya döndü, ayr~ld~~~~zeman okulun henüz "471„ talebesi vard~.
Bir ay sonra okul, Vahan Efendinin müdürlü~ü s~ ras~ nda, talebesinden "109„ unu kaybetti.
"Ermeni Vahan Efendinin yerine bir müddet sonra Rum Fotyadis Bey, daha sonra Sava Pa~ a geçti. Bir sene evvel, lise, yerini T~ bbiye okulu ile de~i~tirme~e mecbur kald~. Istanbul'da
Gülhane civar~na nakledildi.
"Okulun Hristiyan mahallelerinden uzakla~t~ r~lmas~~ ve maksada eski binadan daha az elveri~li olan bir binaya ta~~nmas~~
frans~z dü~manlar~ na gösterilmi~~bir cemile suretinde telâkki
edildi. Bunun için frans~ z memurlar~ n~ n büyük bir k~sm~~ çekilmeyi muvaf~ k buldular.
"Galatasaray lisesi halâ devam ediyor, ve bu haliyle daha
bir çok hizmetler ifa edebilir. Fakat ad~~ de~i~tirildi 24 ve bu suretle men~einin hat~ ras~~ güya silinmek istenildi. Yak~ nda programlar~~ da ~üphesiz degi~tirilecektir. Korkar~ m ki bundan sonra
Frans~zca, okulda ancak tali bir vazife ifa etsin.,, Diyerek kendisini kötümserli~e kapt~ rd~ ktan sonra sözüne devam ile :
"E~er K~ r~ m muharebesinden sonra Fransa, bir askeri heyeti
Istanbul'da b~ rakmakla beraber Türkiyenin ba~l~ ca ~ehirlerinde
Galatasaraya benzer liseler kurmay~~ dü~ünmü~~olsayd~~ bu müesseseler, harici sulh içinde serbestce inki~af edecek, ve on be~~y~ ll~ k bir devre boyunca bütün ö~retim derecelerini geçirmi~~yedi
sekiz genç nesil yeti~tirerek cemiyetin içine atm~~~olacakt~. Bu
suretle orada yeti~ecek yerli ö~retmenler yabanc~ lar~ n yerini tutacak ve müessesenin kurulu~u s~ ras~ nda mahrum bulundu~u milli
karakteri ona vermekle beraber okullar~ n bütün ö~retmen ihtiyaçlar~ n~~ da kar~~layacakt~. Okuldan yeti~enler yava~~yava~, ve her
gün daha fazla umumi hizmetlerde, ticarette sanayi ve senaatte
24 Mahallini de~i~tirdi, fakat ismini de~i~tirmedi•
( Bu not merhum Abdurrahman ~eref Efedinindir. )
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memleketin fikri ve ahlâki düzeyini yükseltecekler ve memlekette
kimbilir ne de~i~iklikler vücuda getireceklerdi. Maatteessüf bu
âlicenabane te~ebbüs ancak felâketlerimizin arifesinde yap~lm~~~ve
bu felâketlerin tepkisine maruz kalm~~t~ r„ diye teessüf etmektedir.
Di~er taraftan rahmetli Abdurrahman ~eref Efendi yukar~da
sözü geçen yaz~s~ nda Galatasaray~ n memlekete yapt~~~~hizmetlerden bahsederken "mekteb-i sultani vaz'~ ndan muntazar olan menafii hakkiyle hayyiz-i husule ç~ karm~~t~ r. Saha-i ilim en samimi
tecelligâh-i insaniyet ve meveddet oldu~undan imtizac-i anas~ r
keyfiyeti vücuda gelmi~ , ve "mektep ikinci ailedir. Uhuvvet-i içtimaiye orada ba~lar„ hükmü subut bulmu~~ve talebei müdavimede
ciddiyet ve l~ aysiyet ve maarif ve medeniyete ve vatan ve insaniyete muhabbet hisleri uyanm~~~ve memlekete her nevi mesalik
için bir hayli adam yeti~tirmi~tir. Mekâtib-i taliye ve âliye te~kilât~ na te~ebbüsümüzde usul-i talimiye ve inzibatiyece mekteb-i sultani örnek ittihaz k~l~ nm~~t~ r„ demi~tir.
Çok de~erli Maarif Vekilimiz Say~ n Hasan - Ali Yücel, müessesenin 75 inci y~l dönümü münasebetiyle 1. Eylül. 1943 de lisede
yap~lan törende iradettikleri parlak nutukta Galatasaray~ n tarihini
kuvvetli çizgilerle ya~att~ ktan sonra müessesenin kurulu~unda mahrum oldu~unu ilk müdürünün yukar~ya ald~~~m yaz~s~ nda belirtti~i ve o tarihlerde ç~ kan Türk gazetelerinin de
s~ k s~ k tenkid etti~i "milli karakter„ noksan~ n~ n gittikçe
giderildi~ine i~aret buyurarak "kuruldu~u tarihten bu yana geldikçe ve cemiyet içerisinde milli ~uurun ~~~~~~günden güne
kuvvetlendikçe Galatasaray'~ n ve Galatasarayl~lar~ n öz benli~i
duymaktaki kudretini daima artm~~~görüyoruz„ demekle tarihi bir
hakikati çok veciz bir surette ifade buyurmu~~oluyorlar. Filhakika
Galatasarayda geni~~bir kültür alm~~~olan Türk talebe, muhitin tabii
~artlar~~ içinde milli benliklerini daha iyi duymaya, yüreklerinde millet
a~k~m ve milliyet ruhunu daha iyi ya~atm~ya f~ rsat bulmu~lard~ r.
Memleketimizde Türkçülük idealinin ilk tap~ na~~~ve en verimli
kayna~~~olan Türk Ocaklar~ n~~ kuran~ n bir Galatasarayl~~ eli
oldu~unu, Abdurrahman ~eref'lerin, Tevfik Fikret'lerin, Ahmet Hikmet'lerin, Ali Rana Tarhanlann, Ru~en E~ref Ünayd~ nlar~n,
Necmettin Sadak'lann, Ahmet Ha~im'lerin, Emin Bülent'lerin
ve daha memleketin muhtelif faaliyet alanlar~ nda mesleklerine ve
Türklü~e ~eref vermi~~olan yüzlerce Türk evlâtlanmn bu mües-
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seseden yeti~mi~~olduklar~n~~ dü~ününce Say~ n Maarif Vekilimizin
beli~~oldu~u kadar veciz olan ifadelerinde ne kadar büyük bir
isabet bulundu~unu kabul etmemiye imkân yoktur. Say~ n Maarif
Vekili, müessesenin Cumhuriyet devrinde her bak~mdan gördü~ü
özel ihtimama, gösterdi~i yüksek inki~afa i~aret buyurduklar~~
s~ rada "burada zikretmemiz lâm~ngelen en mühim nokta okulun,
madde taraf~ ndan çok, mana taraf~ na ait olan~d~ r. Cumhuriyetten
önce okul içindeki Türkçe ve Frans~zca ö~retim, müstakil birer
bütün say~l~ rd~. Frans~zca k~sm~n~ n ilk s~n~flar~nda okuyanlar bulunan talebelerden Türkçe k~sm~ n~ n ileri s~n~flar~ nda okuyanlar
bulunurdu. Bunun tersi de olurdu. Az~ nl~ k ve ecnebiler Türkçeden geri, Frans~zcadan ileri idiler. Mezunlar ve ehliyetname alanlar listelerine bak~ld~~~~vakit yaln~z Türkçe ve yaln~ z Frans~zca
k~sm~ n~~ bitirenler toplam~ n~n, bakaloryas~ n~~ vermi~~olanlara nisbetle daha yüksek say~da oldu~u görülür.
"Bu tabii olm~ yan durum, 1924 e kadar devam etti. Prensip
olarak her talebenin Türkçe ve yabanc~~ dil bak~m~ndan bir ayr~l~~a tâbi tutulm~yarak okulu ba~~ ndan sonuna kadar tek çizgi halinde bitirmesi temin olundu. Cumhuriyet maarif çilerinin anlay~ ~~nda yabanc~~ dil, ne bir gaye ne de o dilin ait oldu~u kültüre
intibak içindir, ancak dü~ünü~~ve görü~~geni~li~i için bir vas~ta,
fakat mühim bir vas~tad~ r.„
"Programlar, memlekete bilim kadar milliyetçi ve inkilâpç~,
ahlâk bak~ m~ ndan kuvvetli ayd~ nlar yeti~tirebilecek ~ekle sokuldu. Geçmi~~günler, dü~ ünülen konularda pürüzlü taraflar~~ sildi~i
için lisemizin dünkü verimi ile bu günkü verimini böyle bir hataya dü~meden kar~~la~t~ rmal~y~z. Mezunlar~n gerek memleketimizde, gerek yabanc~~ ellerdeki ba~ar~lar~, do~ru görü~leri objektif delileridir. „ demekle müessesenin bu günkü milli karakter ve
yüksek de~er ta~~yan hakiki çehresini canl~~ bir surette belirtmi~~
oldular.

