
Galata Sarayı, tarihinde bazı kesinti
lere uğrayarak belirli sürelerle medre
seye çevrilmişse de bunun tarihleri ve 
medrese müderrislerinin seviyesi konu
sunda verilen bilgiler birbirini tutmamak
tadır. Bunlardan en iyi bilineni 1686 yı
lında gerçekleştirileni olup bu değişik
likte Galata ve İbrahim Paşa sarayları
nın muhtelif seviyelerde birkaç medre
seye çevrilmesine karar verilerek mev
cut talebe Enderun'a ve süvari bölükle
rine nakledilmiş, buralara mOsıle-i Sü
leymaniyye, hamise-i Süleymaniyye de
recesinde müderrisler tayin edilmiştir 

( Defterdar Sarı Mehmed Paşa , s. 68; Ra
ş i d, IV, 31-32; Şeyhi, ı. 504) lll. Ahmed 
devrinde Galata Sarayı köklü tamirat. 
ilave ve değişikliklerle yeniden rnekte
be dönüştürüldü. Bunda, kendisi de bu 
mektepten yetişmiş olan Çariulu İbra - , 
him Paşa'nın hayli emeği vardır. ı. Mah
mud Galata Sarayı'nda bir kütüphane 
kurmuştur (bk. GAlATASARAY KÜTÜPHA

NESi). XIX. yüzyılın başlarına kadar Ga
lata Sarayı önemsiz değişikliklerle bu 
statüsünü korumuş, ll. Mahmud'un çok 
değer verdiği mektep 1817'de meşhur 
Tophane yangınında tamamen harap ol
duktan sonra padişah tarafından 1821'
de yeniden yaptınlarak tekrar saray 
mektebi haline getirilmiştir. Sürekli de
ğişikliklerin yaşandığı bu dönemde Ga
lata Sarayı da bundan etkilenerek 1835'
te dağıtılmış, kısa bir süre sonra bura
da Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Galata 
Sarayı Tıbbiyesi) kurulmuştur. Sultan Ab
dülmecid Mekteb-i Tıbbiyye'yi Haliç'teki 
Humbarahane binasına naklederek Ga
lata Sarayı'nı yeniden açmış, ancak bu 
da uzun ömürlü olmamış, nihayet bura
da 1868'de tamamen farklı bir hüviyet 
ve programla Galatasaray Mekteb-i Sul
tanisi açılmıştır. 
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1. Mahmud tarafından 
Galata Sarayı Mekt~bi'nde kurulan 

kütüphane. 
_j 

ll. Bayezid tarafından kurulan. lll. Ah
med devrine kadar birkaç defa kapanıp 
açılan, nihayet lll. Ahmed tarafından ye
niden imar ve ihya edilen Galata Sara
yı 'nda ı. Mahmud döneminde meydana 
getirilmiştir. ı. Mahmud 'un, daha önce 
ı. Ahmed ve lll. Ahmed tarafından mek
tep öğrencilerinin istifadesi için vakfe
dilen kitapları kendi vakfettiği kitaplar
la birlikte 1167'de ( 1753) saraydaki bü
yük oda karşısında yaptırdığı kütüpha
ne binasına yerleştirmesiyle kurulmuş 

olup kütüphane binası 1168 Muharre
minde (Ekim 1754) yapılan bir merasim
le açılmıştır. Kütüphanenin yanına inşa 
ettirilen dershane öğretim dışında oku
ma salonu olarak da kullanılmıştır. Sa
raydaki üç koğuşun hocalarının en k.ı

demlisi kütüphane hocalığına tayin edi
lerek burada düzenli bir öğretim faali
yeti de başlatılmıştır. 

Galatasaray Kütüphanesi'nin organi
zasyonu, vakfıyesinden anlaşıldığına gö
re diğer vakıf kütüphanelerinden farklı 
bazı özellikler göstermektedir. Kütüp
hanenin idaresi. Galata Sarayı'nın idare
sinden sorumlu silahdar ve sarayın ağa
sına verilmekte, fakat personelin tayini 
ve değiştirilmesiyle ilgili hususlarda kü
tüphane mütevellisinin haberdar edil
mesi istenmektedir. Kütüphanede gö
revli üç hafız-ı kütübün saraydaki 1, 2 
ve 3. odalardan olması şart koşulmak

tadır. Ayrıca dersiam, şeyhülkurra ve üç 
odanın muallimlerinden meydana ge
len öğretim kadrosunun da kütüphane 
personeli arasında yer aldığı görülmek
tedir. 

Galatasaray Kütüphanesi'nin kitapları 
bilinmeyen bir tarihte Ayasofya Kütüp
hanesi'ne taşınmış, 1253 (1837) yılında 
kurulan bir komisyon bir kısmını Fatih 
Kütüphanesi'ne göndermiş, 425 kitabı da 
Ayasofya Kütüphanesi'nde bırakmıştır. 

Bir okul kütüphanesi oluşundan dolayı 
bu kütüphanede gramere ve şerhe dair 
çok sayıda eser bulunmaktaydı. Kütüp
hanenin edebiyat bölümünde divanların, 
tarih bölümünde de kroniklerin zengin
liği dikkati çekmektedir (bk. Galata Sa
rayı Kütüphanesi Kataloğu, Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 5) . 
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Fransız eğitim sistemine göre 
1868'de İstanbul'da açılan 

orta dereceli öğretim kurumu. 
_j 

Türk eğitim tarihinde önemli bir yere 
sahip olan Galatasaray Mekteb-i Sulta
nisi, Tanzimat devrinde eğitim alanın
da gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ku
rulmuştur. 28 Şubat 1856'da yayımla
nan Isiahat Fermanı uyarınca Avrupa'ya 
öğrenci gönderildiği gibi, Fransız prog
ramına göre eğitim yaparak devlete ha
riciyeci ve yabancı dil bilen subay yetiş
tirmek üzere Paris'te 1857'de Mekteb-i 
Osmani açılmıştı. Ancak bu okul bekle
nen sonucu vermediği için 1864'te kapa
tıldı. Daha sonra öğrenci gönderilmesin
den de vazgeçildi. Onun yerine, daha az 
masrafla daha çok öğrenci yetiştirmek 
üzere istanbul'da Batılı anlamda yeni bir 
okul açma düşüncesi ortaya çıktı. Maarif 
nazırlığında 1864'te kurulan Meclis-iKe
bir-i Maarif'e Rum, Ermeni. Katolik. Pro
testan ve MOsevi cemaatlerinden seçil
miş eğitimeHer de tayin edilerek Osmanlı 
milliyeti ideolojisini geliştirme yönünde 
ilk önemli adım atılmış oldu. Fakat ısıa
hat Fermanı'nın ilan edilmesinin üzerin
den on yıl geçmesine rağmen Osmanlı 
hükümetinin ciddi olarak ıslahata giriş
mediğini öne süren Avrupa devletleri, 
1867'de Osmanlı Devleti'nin mukadde
ratını yeniden tartışmaya açtılar. 

Fransa, Isiahat Fermanı'nı yeterli sa
yarak çeşitli zümrelerin kaynaştırılması 
fikrinde ısrar ediyordu. Bu kaynaşmayı 
da ancak Türk unsurunun gerçekleştire
bileceğini, zira Osmanlı toplumunu oluş
turan on beş yirmi unsuru bir arada tu
tabilecek tek bağın Türkler olduğunu 
ve Türk unsuru yok olursa Osmanlı Dev
leti'nin dağılacağını söylüyordu. Yapıla
cak işin müslümanları gayri müslim te
baaya yaklaştırmak olduğunu belirterek 
bunun için Babtali'nin Isiahat Fermanı'nı 
uygulaması konusunda zorlanması ge
rektiğini ileri sürüyordu. 22 Şubat 1867'
de Babıali'ye bir muhtıra veren Fransa 
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