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Galata Sarayı, tarihinde bazı kesinti1
GAlATASARAY KÜTÜPHANESi
lere uğrayarak belirli sürelerle medre1. Mahmud tarafından
seye çevrilmişse de bunun tarihleri ve
Galata Sarayı Mekt~bi'nde kurulan
medrese müderrislerinin seviyesi konukütüphane.
sunda verilen bilgiler birbirini tutmamak_j
L
tadır. Bunlardan en iyi bilineni 1686 yı
lında gerçekleştirileni olup bu değişik
ll. Bayezid tarafından kurulan. lll. Ahlikte Galata ve İbrahim Paşa sarayları
med devrine kadar birkaç defa kapanıp
nın muhtelif seviyelerde birkaç medreaçılan, nihayet lll. Ahmed tarafından yeseye çevrilmesine karar verilerek mevniden imar ve ihya edilen Galata Saracut talebe Enderun'a ve süvari bölükleyı ' nda ı. Mahmud döneminde meydana
rine nakledilmiş, buralara mOsıle-i Sügetirilmiştir. ı. Mahmud 'un, daha önce
ı. Ahmed ve lll. Ahmed tarafından mekleymaniyye, hamise-i Süleymaniyye detep öğrencilerinin istifadesi için vakferecesinde müderrisler tayin edilmiştir
dilen kitapları kendi vakfettiği kitaplar(Defterdar Sarı Mehmed Paşa , s. 68; Rala birlikte 1167'de ( 1753) saraydaki büş i d, IV, 31-32; Şeyhi , ı. 504) lll. Ahmed
yük oda karşısında yaptırdığı kütüphadevrinde Galata Sarayı köklü tamirat.
ne binasına yerleştirmesiyle kurulmuş
ilave ve değişikliklerle yeniden rnekteolup kütüphane binası 1168 Muharrebe dönüştürüldü. Bunda, kendisi de bu
mektepten yetişmiş olan Çariulu İbra - , minde (Ekim 1754) yapılan bir merasimle açılmıştır. Kütüphanenin yanına inşa
him Paşa'nın hayli emeği vardır. ı. Mahettirilen dershane öğretim dışında okumud Galata Sarayı'nda bir kütüphane
ma salonu olarak da kullanılmıştır. Sakurmuştur (bk . GAlATASARAY KÜTÜPHAraydaki üç koğuşun hocalarının en k.ı
NESi). XIX. yüzyılın başlarına kadar Gademlisi kütüphane hocalığına tayin edilata Sarayı önemsiz değişikliklerle bu
lerek burada düzenli bir öğretim faalistatüsünü korumuş, ll. Mahmud'un çok
yeti
de başlatılmıştır.
değer verdiği mektep 1817'de meşhur
Tophane yangınında tamamen harap olGalatasaray Kütüphanesi'nin organiduktan sonra padişah tarafından 1821'zasyonu , vakfıyesinden anlaşıldığına göde yeniden yaptınlarak tekrar saray
re diğer vakıf kütüphanelerinden farklı
mektebi haline getirilmiştir. Sürekli debazı özellikler göstermektedir. Kütüpğişikliklerin yaşandığı bu dönemde Gahanenin idaresi. Galata Sarayı'nın idarelata Sarayı da bundan etkilenerek 1835'sinden sorumlu silahdar ve sarayın ağa
te dağıtılmış, kısa bir süre sonra burasına verilmekte, fakat personelin tayini
da Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Galata
ve değiştirilmesiyle ilgili hususlarda kütüphane mütevellisinin haberdar edilSarayı Tıbbiyesi) kurulmuştur. Sultan Abmesi istenmektedir. Kütüphanede gödülmecid Mekteb-i Tıbbiyye'yi Haliç'teki
revli üç hafız-ı kütübün saraydaki 1, 2
Humbarahane binasına naklederek Galata Sarayı'nı yeniden açmış, ancak bu
ve 3. odalardan olması şart koşulmak
da uzun ömürlü olmamış, nihayet buratadır. Ayrıca dersiam, şeyhülkurra ve üç
da 1868'de tamamen farklı bir hüviyet
odanın muallimlerinden meydana geve programla Galatasaray Mekteb-i Sullen öğretim kadrosunun da kütüphane
tanisi açılmıştır.
personeli arasında yer aldığı görülmektedir.
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Galatasaray Kütüphanesi'nin kitapla rı
bilinmeyen bir tarihte Ayasofya Kütüphanesi'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. Kütüphanenin edebiyat bölümünde divanların,
tarih bölümünde de kroniklerin zenginliği dikkati çekmektedir (bk. Galata Sarayı Kütüphanesi Kataloğu, Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, nr. 5) .
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Fransız eğitim

L

sistemine göre
1868'de İstanbul'da açılan
orta dereceli öğretim kurumu.

_j

Türk eğitim tarihinde önemli bir yere
sahip olan Galatasaray Mekteb -i Sultanisi, Tanzimat devrinde eğitim alanın
da gerçekleştirile n faaliyetler sonucu kurulmuştur. 28 Şubat 1856'da yayımla
nan Isiahat Fermanı uyarınca Avrupa'ya
öğrenci gönderildiği gibi, Fransız programına göre eğitim yaparak devlete hariciyeci ve yabancı dil bilen subay yetiş
tirmek üzere Paris'te 1857'de Mekteb-i
Osmani açılmıştı. Ancak bu okul beklenen sonucu vermediği için 1864'te kapatıldı. Daha sonra öğrenci gönderilmesinden 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-iKebir-i Maarif'e Rum, Ermeni. Katolik. Protestan ve MOsevi cemaatlerinden seçilmiş eğitimeHer de tayin edilerek Osmanlı
milliyeti ideolojisini geliştirme yönünde
ilk önemli adım atılmış oldu. Fakat ısıa
hat Fermanı'nın ilan edilmesinin üzerinden on yıl geçmesine rağmen Osmanlı
hükümetinin ciddi olarak ıslahata giriş
mediğini öne süren Avrupa devletleri,
1867'de Osmanlı Devleti'nin mukadderatını yeniden tartışmaya açtılar.
Fransa, Isiahat Fermanı'nı yeterli sayarak 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 tutabilecek tek bağın Türkler olduğunu
ve Türk unsuru yok olursa Osmanlı Devleti'nin dağılacağını söylüyordu. Yapıla
cak işin müslümanları gayri müslim tebaaya yaklaştırmak olduğunu belirterek
bunun için Babtali'nin Isiahat Fermanı'nı
uygulaması konusunda zorlanması gerektiğini ileri sürüyordu. 22 Şubat 1867'de Babıali'ye bir muhtıra veren Fransa
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Isiahat Fermanı'nın ruhuna uygun hareket edilmesini istedi. Muhtırada daha
çok eğitimde yapılması gereken ısiahat
üzerinde duruluyor ve lise seviyesinde
okulların açılması tavsiye ediliyordu. istanbul'daki Fransız elçisi De Bouree, Sadrazam Ali Paşa ve Hariciye Nazırı Fuad
Paşa 'ya muhtıra hükümlerinin yerine getirilmesi için dostça ısrarlarda bulunuyordu . Fransız Maarif Nazırı Victor Durey kurulacak lisenin programını dahi
hazırlamış ve istanbul'a göndermişti.
istanbul'da Fransız maarif sistemine
göre bir lise açılması konusunda ilk resmi görüşmelere 15 Mart 1867'de. Paris
sefiri Cemi! Paşa ile Fransız Hariciye Nazırı Le Marquis de Moustier arasında
başlandı. Bu hususta mutabakata varı
larak Fransa'nın desteği sağlandı. Aynı
zamanda istanbul 'da hükümet yetkilileriyle Fransız elçisi arasında mektebin
dayanacağı esaslar tesbit edildi. Durey'nin tavsiyesiyle, fizik öğretmeni Alfred
Levista l beş yıllık mukavele ile yeni okula müdür yardımcısı tayin edildi ve 4 Nisan 1868'de istanbul 'a gelerek kuruluş
çalışmalarına katıldı. Fransızlar okulun
lise seviyesinde olmasını, cins ve din farkı gözetilmeksizin öğrenci alınmasını ,
öğretimin Fransızca olmasını ve yönetimin de Fransız öğretmenlerin i n elinde
bulunmasını istiyorlardı. Osmanlı devlet
adamları ise öğretimin Türkçe yapılma
sında ısrar ediyordu. Sonuçta Babıali.
bazı derslerin Türkçe okutulması şartıy
la Fransız teklifini kabul etti. Sactaretten Mabeyn'e gönderilen 1S Nisan 1868
tarihli tezkere ile Mekteb-i Sultani'nin
açılmasının kararlaştırıldığı ve Mekteb- i
i da di- i Askeri ders nazırı Kaymakam ismail Bey'in müdür yardımcılığına getirildiği padişahın iradesine arzedildL Sadaretin tezkeresi uygun bulunarak iradesi çıktı. Bundan hemen sonra Mekteb-i Sultani'nin on maddelik nizamnamesi Türkçe, Fransızca, Rumca ve Ermenice olarak yayımlandı.
Nizamnamede Mekteb-i Sultani'nin,
diniere mensup tebaa çocukları
nın eğitim ve öğretimleri için Avrupa'nın orta dereceli okulları örnek alınarak
kurulduğu , okulu bitiren öğrencilere imtihanla diplama verileceği ve her türlü
devlet hizmetinde istihdam edilecekleri
kaydedilmekteydi. Öğrenciler imtihanla
alınacak, eğitim süresi beş yıl olacak, imtihanı kazanamayanlar üç yıl idadi (haz ırlı k) sınıfında okuduktan sonra normal
sınıfia ra alınacak ve beş yıllık eğitimle
rini tamamlayacaklardı. Mektepte Türkfarklı
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programında öğrenci sayısının yarı 

sının

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Mescidi'nin eski bir

fotoğ

raf ı (Ebüzziya - Koziko~lu , s. 320)

çe, Fransız dili ve edebiyatı , ahlak ve
adab. Latince. Grekçe, Osmanlı tarihi,
genel tarih. Osmanlı coğrafyası. genel
coğrafya , matematik, kozmografya, mekanik, fizik, kimya , tabiat bilgisi, hukuk.
mülki idare, hitabet ve edebiyat, hat ve
resim, muhasebe, defter tutma gibi
dersler okutulacaktı. Rumca ve Ermenice genel dersler kapsamına alınmaya
cak. ancak aileler istediği takdirde bu
diller de okutulacaktı. Her öğrenci mensup olduğu din ve mezhebin ayin ve ibadetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğundan müslüman öğrenciler camiye
devam edecekler ve kendilerine dini vazifelerini öğretmek üzere mektepte bir
hoca bulunacaktı. Aynı şekilde gayri müslim öğrenciler de mensup oldukları mabedlere gönderilecek ve gerekli bilgiler
cemaat reisieriyle ailelerin isteği üzerine öğretilecekti. Mektebe yarısı müslüman, yarısı gayri müslim olmak üzere
600 öğrenci kabul edilecekti. Öğrenci
lerden yatılı ve gündüzlü oluşlarına göre alınacak belli bir ücret dışında masrafların mektepçe karşılanması öngörülmekteydi. Osmanlı hükümeti, eğitim ücretini ödeyemeyecek durumda olan öğ 
rencilerin ücretlerinin bir kısmını veya
tamamını karş ı layacaktı. Ancak bundan
sadece Osmanlı Devleti tebaası olan öğ
renciler faydalanabilecekti.
Mekteb-i Sultani'ye öğrenci kaydına
1868'den itibaren başlandı. Fransız eğitimeisi Ernest de Salve, üç yıllık
bir mukavele ile 1 Temmuz 1868'de okulun müdürlüğüne tayin edildi. Ayrıca ihtiyaç duyulan diğer Fransız öğretmen ve
mubassırlarla da anlaşmalar yapılarak
istanbul'a getirildiler. Mekteb-i Sultani
1 Eylül 1868'de törenle öğretime başla
d ı. Törene şeyhülislam başta olmak üzere devlet adamları ve diğer diniere mensup din adamları da katıldılar. Mekte-

müslüman, yarısının da gayri müslim olması öngörüldüğü halde 1868-1871
döneminde müslüman öğrenci sayısı daha az oldu. Mektebin öğretime başladı
ğı tarihte toplam 409 öğrenciden 172'si
müslüman. 237'si de gayri müslimdi.
Gayri müslim öğrencilerden elli sekizi
Gregoryen Ermeni, otuz biri Katalik Ermeni, yirmi altısı Katalik Latin, kırk biri
Rum , kırk yedisi MOsevi ve otuz dördü
de Bulgar idi.
Beyoğlu semtinde bulunan Galata Sarayı'nda eğitime başladığı için Galatasaray Mekteb-i Sultanisi (Le lycee imperial de Galat a Serai) adını alan mektebin
açılışına çeşitli tepkiler geldi. Daha kuruluş çalışmaları sırasında ikinci müdürlüğe tayin edilen Kaymakam ismail Bey,
maiyetinde bulunduğu Harbiye Nazırı
Namık Paşa'nın muhalefeti yüzünden görevine başlayamadı. Rusya Türkiye'de
Fransız nüfuzunun yayılması endişesiy
le, bir yandan Fransa ' nın yönetiminde
böyle bir okulun açılışına karşı çıkarken
öte yandan kendisi de Rusça eğitim yapacak bir okul için Babıali nezdinde girişimde bulunduysa da sonuç alamadı.
Bu arada Grekçe'nin okul programından
çıkarılması Rumlar ' ı memnun etmedi.
Programda öğrencilere kendi dinlerinde
ibadet yapma imkanının verilmesi eleş
tirilere sebep oldu. Dini ibadetin milliyetçilik sayıldığı bir ülkede karma lise
kurma fikrinin yürürneyeceği ileri sürüldü. MOseviler de hıristiyan müdürün yönetimindeki bir okula çocuklarını göndermekte tereddüt ettiler. Katolikler'in
tutumu ise daha sert oldu. Papa, çeşitli
milletiere mensup öğrencilerin bir arada bulunmasının Katalik çocuklarının
ahlakını bozacağı gerekçesiyle Mekteb-i
Sultani'ye Katalik öğrencilerin girmesini
yasakladı. Ancak Fransa ' nın girişimin 
den sonra papalık bu yasağı kaldırdı. Dı
şarıdan ve gayri müslim çevrelerden ge-
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len bu tepkilere karşılık Osmanlı ulemamüslüman çocuklarının okula verilmesi konusunda herhangi bir muhalefet olmaması dikkat çekicidir. Osmanlı devlet adamları okulun başanya ulaş
ması için büyük gayret sarfettiler. Sadrazam All Paşa , mektebin açılışından üç
ay kadar sonra Maarif Nazırı Saffet Paşa , Ticaret Nazırı Davud Paşa ve Hariciye
nazırı müsteşarı da yanında olduğu haldemektebiziyaret etti (26 Kasım 1868).
Kısa zamanda okulun ulaştığı seviyeden
dolayı memnuniyetini belirterek müdür
Ernest de Salve'i kutladı. Ayrıca okulun
dönem sonu ödül törenlerine de baş
kanlık ederek bu kuruma hükümetin
ne kadar önem verdiğini gösterdi. Osmanlı hükümetinin bu ilgisi sayesinde
okulun mevcudu hızla arttı. Öğrenci sayı
sı 14 Ekim 1868'de 430 iken 4 Kasım'da
4SO, 30 Kasım'da 480, 17 Şubat 1869'da 496, 10 Mart'ta S02, 7 Nisan'da S1S,
S Mayıs ' ta S22, 2 Haziran'da S24 ve nihayet 2 Mart 1870'te 640 oldu. Bu sayı
mektebin o tarihlerde ulaştığı en yüksek rakamdır. Bunun 273'ü (% 43) müslüman, 367'si (% 57) gayri müslimdi.

sından,

Beyoğlu'nun büyük bir kısmını tahrip
ettikten sonra mektebin kapıları önünde
sönen S Haziran 1870 tarihindeki yangın okulun gelişmesini olumsuz yönde
etkiledi. Birkaç gün sonra da FransaPrusya savaşının başlaması öğrenci sayısında ani bir düşüşe sebep oldu. Mektep kayıtlarına göre 6 Temmuz 1870'te öğrenci sayısı S26'ya kadar geriledi.
Fransa'nın Prusya karşısında ağır bir yenilgiye uğraması Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi'nin kaderine de tesir etti. Türkler'in Fransızlar hakkındaki düşüncele
ri menfi yönde değişti. Bunun neticesi
olarak Fransız askeri heyetinin işine son
verildi. Mekteb-i Tıbbiyye ' de Fransızca
öğretimin

kaldırılması

kararlaştırıldı.

Okul ilk mezunlarını 1870-1871 öğre
tim yılı sonunda verdi. Bir Fransız heyeti tarafından imtihan edilen öğrenciler
den sekizi "Bachelier es-science" diplomasını almaya hak kazandı. Fransız hükümeti 1 Şubat 1871'de Mekteb-i Sultani diplomasının Fransız liseleri diplomalarına denk olduğunu kabul etti. Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'ni himaye
eden Sadrazam All Paşa'nın vefatından
(7 Eylül ı 87 ı) sonra mektebe yapılan hücumlar arttı. Bu yüzden Fransız müdür
Ernest de Salve ülkesine dönmek zorunda kaldı. Onun ayrılmasından sonra öğ
renci sayısı bir ay içinde 471'den 362'ye düştü.

Fransa'ya döndükten sonra bir makayayımiayan E. de Salve. okulun kuruluş amacını ve ilk yıllarda karşılaştığı
güçlükleri anlatmakta, bilhassa öğren
ciler arasındaki din farkının doğurduğu
zorluklar üzerinde durmaktadır. Müslümanların cumayı, yahudilerin cumartesiyi, hıristiyanların pazarı dini hafta tatili kabul etmeleri eğitimde birliği bozuyordu. Ayrıca resmi ve dini bayram günlerinin değişik oluşu idarede büyük güçlük yaratıyordu. Beslenme konusunda
müslümanlarla yahudiler ve hıristiyan
lar arasındaki anlayış farkları da idareye sıkıntı veriyordu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen de Salve, uyguladığı tarafsızlık politikası ve öğrencilerde mevcut olan adalet duygusu sayesinde ihtilafların halledildiğini ve ırkların uzlaştı
rılması konusunda yapılan bu ilk denemenin başarıyla sonuçlandığını kaydetmektedir (Sungu, VII/ 28, s. 335- 337)
E. de Salve'den sonra Mekteb-i Sultani müdürlüğüne Osmanlı tebaası Ermeni
Vaha n Efendi getirildi (I 5 Nisan I 872)
Ardından Rum Fotyadi Bey tayin edildi.
Her ikisi de bu görevde kayda değer bir
hizmet yapamadan ayrıldılar. Bu sırada
Mekteb-i Sultani binası Mekteb-i Tıb
biyye'ye tahsis edildiğinden (Eylül 1873)
Mekteb-i Sultani de tıbbiyenin Gülhane'deki binasına taşındı. Üç yıl kadar eği
timini burada sürdüren okulun müdürü
Rum Sava Paşa , Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından Darülfünun'u kurmakla da
görevlendirildi. Sava Paşa Galatasaray
Mekteb-i Sultanisi bünyesinde Hukuk,
Fen ve Edebiyat yüksek okullarından oluşan DarülfünOn-ı Sultani'yi 1874-1875
eğitim yılında öğretime başlattı (bk. oARÜLFÜNUN). Galatasaray Mekteb-i Sultanisi DarülfünOn-ı Sultanı ile birlikte
tekrar eski binasına taşındı (1876) . Sava
Paşa ' nın ayrılmasından sonra 13 Şubat
1877'de ilk defa bir Türk müdür olarak
Ali Suavi Efendi tayin edildi (Çelik. sy 18
le

11 9921, S. 103).

Ali Suavi Mekteb-i Sultani'nin eğitim
sistemini beğenmiyordu. Hatta kuruluşundan beri okulda eğitim dilinin Fransızca olmasına Fransız nüfuzunu arttı
racağı endişesiyle karşı çıkıyordu. Onun
müdürlüğe tayinindeki asıl sebep, padişahı okulun ıslahı konusunda ikna etmiş olmasıydı. Nitekim göreve başladık
tan kısa bir süre sonra gazetelerde onun
okulda köklü değişiklikler yapacağı konusunda haberler çıkmaya başladı. Ali
Suavi göreve başladığı sırada Mekteb-i
Sultani'de kırk üç öğretmen bulunuyor-

du. Bunların on ikisi müslüman, otuz
biri gayri müslimdi. İki Fransız müdür
yardımcısı ile birlikte Mekteb-i Sultani
bünyesinde bulunan yüksek okullarda
da yirmi yedi öğretmen görev yapıyor
du. Diğer hizmetlilerle birlikte toplam
seksen personel ve 689 öğrencisi bulunan bir kurumu devralmıştı. Ali Suavi
Efendi'nin 24 Ağustos 1877 tarihinde
padişaha verdiği bir layihada kaydettiğine göre sadece Mekteb-i Sultani'de
okuyan öğrenci sayısı , 162'si müslüman
ve 377'si gayri müslim olmak üzere toplam 539 idi. Layihadan anlaşıldığına göre müslüman öğrencilerden on altı kişi
tam ücret ödediği halde doksan dört
Ermeni'nin tamamı. 122 Rum'dan 121'i
ve elli iki Bulgar'dan kırk dokuzu ücret
ödemiyordu. Parasız okuma hakkı sadece Osmanlı tabiiyetinde olanlara tanındığı halde dört Rus, on altı Fransız,
sekiz İtalyan, iki İngiliz ve iki Yunan uyruklu da bu haktan faydalandırılmıştı
(Aksoy, XIII / 150-152, s. 35 ). Okul adeta,
yabancılarla yerli gayri müslimlerin imtiyazlı olarak faydalandıkları bir kurum
haline gelmişti. Bir yıl önce patlak veren Bulgar isyanında elebaşılık yapanlar ve müslüman köylerini yakıp yıkan
lar Mekteb-i Sultani'de talebe olan Bulgarlar'dı. Okulda Rus ve Bulgar asıllı pek
çok ajan-öğretmen de bulunuyordu. Bu
arada altı yıldan beri hazırlık sınıfını geçemeyen öğrenciler vardı.
Maarif Nazırı Münif Paşa'nın karşı çık
Ali Suavi okulda birta-

masına rağmen
kım

ıslahatı

gerçekleştirmeyi

başardı.

Bulgarlar'dan ücret isteyerek onların
okuldan uzaklaşmasını sağladı, fakat
isyana karışmamış olanlara dokunmadı .
Ruslar'ı okuldan çıkardı. ~janlık yaptık
ları tesbit edilen Rus ve Bulgar hocaların işine son verdi. Müslüman öğrenci
lerin sayısı kısa zamanda artarak 220'ye ulaştı. Öğretmen sayısı, on beş müslüman ve on beş gayri müslim olmak
üzere otuza indirildi. Ali Suavi ders müfredatında da köklü değişiklikler yaptı.
Arapça, Farsça, akaid, Arap edebiyatı ve
Türkçe'yi ön plana çıkardı . Buna karşı
lık Sava Paşa zamanında okutulan esatir-i eweiin (mitoloji), Yunan ve Roma
tarihleri, ilm-i asar-ı atlka gibi derslerle ingilizce, Rusça, Ermenice ve Bulgarca gibi seçmeli dersleri kaldırdı. Sava
Paşa'nın müfredattan çıkardığı akaid
derslerini mecburi hale getirerek müslüman öğrencilerin, pek çoğu ateist ve
misyoner olan Fransız hocalardan etkilenmesini önlemeye çalıştı. Böylece Ga-
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latasaray Mekteb-i Sultanisi'nin kozmopolit yapısını Türkleştirmeye ve müslümanlaştırmaya, içinde fen ilimlerinin de
okutulduğu islamı temeller üzerine oturmuş modern bir medrese haline getirmeye gayret etti (Çelik, sy 18 [ 199 21. s.
105) Fakat Ali Suavi yaptığı bu köklü
değişikliklerle bütün tepkileri üzerine
çekti. ingiliz ve Fransız elçilerinin baskı
ları sonunda görevinden alındı (3 Kas ı m
ı 877) ll. Abdülhamid. Ali Suavi'nin azil
kararını ancak otuz altı gün sonra tasdik etmek suretiyle leraatını onaylamış
olduğunu ortaya k oydu (a.g.e., s. ı 09)
Ali Suavi'den sonra Galatasaray Mekteb-i Sultanisi müdürlüğüne Türk ve
müslüman olan kişiler tayin edildi. Birer yıl ara ile Ali N iza rnı Paşa , Halil Efendi ve Karaca Pa şa müdürlük yaptıktan
sonra eski Hariciye müsteşarı ismail Bey
müdürlüğe getirildi (4 Ekim 1880) ve ölümüne kadar (20 Ocak 1894) bu görevde
kaldı. Bunun ardından . mektebin ilk mezunlarından olan son Osmanlı vak'anüvisi Abdurrahman Şe ref Bey müdür oldu.
On beş yıla yakın bir süre müdürlük yapan Abdurrahman Şe ref Bey'in ş efkatli
ve liyakatli idaresi sayesinde okul geliş
ti. Emrullah Efendi 'nin ancak on gün süren (Temmuz ı 908) müdürlüğünden sonra tayin edilen Mustaf a Azmi Bey de bu
görevde fazla kalmadı. Dört yıld a n beri
okulda edebiyat hocalığı yapan şair Tevfik Pikret müdürlüğe getiriidiyse de (28
Ara lık 1908) Maarif N azırı Emrullah Efendi'nin ona karşı cephe a lması yüzünden
_ on dört ay sonra ayrılma k zorunda kaldı. Riyaziyeci Salih Zeki Bey'in (23 Mart
19 1O) ardından müdür olan Salih Arif
Bey (14 Temmuz 1912) on yıl bu görevi
sürdürdü.
Cumhuriyet'in k uruluşundan sonra
"sultan!" isimleri "lise'ye çevrilince rnektebin adı Galatasaray Lisesi oldu . Tevhld-i Tedrisat Kanunu 'nun kabul edilmesiyle de (3 Mart 1924) okulun program ı
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değiştirildi

süresi beş yıldan
Türkçe ve Fransızca öğ
retim birleştirilerek diğer liselerin programı burada da uygulanmaya başlandı.
Okulun orta kısmının yanında 1924 'te
açılan Ticaret Bölümü 1932'de kapatıl
dı. Tarih ve coğrafya gibi kültür derslerinin Türkçe olarak okutulması kararlaş
tırıldı (1929). Okulun öğrenci sayısı 1930'da 1600'e çıktı. Ortaköy'deki Fer'iye saraylarınd a n birinde 1963'te eğitime baş
layan ilkokul kısmı 1969'da kaldırılarak
buraya gündüzlü ortaokul öğrencileri yerve

eğitim

altı y ı la çıkarıldı.

leştirildi.

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nin iki
önemli amacı vardı. Bunlardan birincisi
devlete liyakatli memur yeti ştirmek ve
Tanzimat programının uygulanması sı
rasında ihtiyaç duyulan seçkin zümreyi oluşturmaktı. Bu amaç istendiği gibi
gerçekleşti. Bu okuldan mezun olan pek
çok ki ş i devletin önemli kademelerinde
görev aldı. Bilhassa hariciyede ve devletin diğer kademelerinde Galatasaraylı
lar önemli yekün tutmaktaydı. Daha ziyade istanbul'un zengin müslüman çocuklarının devam ettiği bu okul, öğretim
dilinin Fransızca oluşu sebebiyle Fransız kültürünün yayılmasında da öncülük
ediyordu. Başta futbol olmak üzere tiyatro, falklor vb. faaliyetler bu okul kanalıy
la Türkiye'ye girdi. Böylece modern Türkiye'nin oluşmasında Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nin büyük rolü oldu. Mektebin ikinci amacı ise Osmanlı toplumunu oluşturan unsurları birbirleriyle kaynaştırmaktı. Fransız devlet adamı ve eği
timcilerine göre okulda uygulanacak eği
tim programıyla din ve ırklar a rasındaki
düşmanlık azalacak, çeşitli din ve ırkla
ra mensup unsurlar Osmanlı milliyetçiliği etrafında birleşecekti. Fakat bu amaç
gerçekleşmedi. Unsurlar arasında uzlaş
ma sağlanamadığı gibi ayrılıkçı faaliyetler daha da arttı. Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi 'nin yönetimi hep Türk hükümetlerinin elinde bulunmakla birlikte
Fransa ' nın kontrolü ve müdahalesi hiçbir zaman eksik olmadı. Okul, Fransa ' nın
kültür politikasını Tür kiye'de uygulayan
bir kurum gibi çalıştı. Fransa 'nın okul
üzerindeki nüfuzu zamanımıza kadar devam etti. Okulun 100. yılı kutlarnalarına
katılmak üzere Fransız cumhurbaşkan- .
larından Charles de Gaulle'ün 1968'de
ve Galatasaray Üniversitesi kuruluşu için
yapılan imza töreninde bulunmak üzere
François Mitterand ' ın 1992'de okulu ziyaret etmeleri Fransa ' nın bu kuruma verdiği önemi göstermektedir. Galatasa-

ray'ın adı

ve misyonu, 1994 'te

Fransız

Konsolosluğu ' nun yazlık yalısında öğreti

me başlayan ve ardından Ortaköy'deki
Fer'iye Sarayı ' na taşınan Galatasaray Üniversitesi 'nde sürdürülmektedir.
B İBLİYO GRAFYA:

Ed. Engelhardh, La Turq uie et le tanzimat,
Pa ris 1884, 1·11 ; a.e.: Türk iye ve Ta nzimat (tre.
Ali Reşad ) , İ stanbu l 1328, tür. yer.; M. Pernot.
Rapport sur un vayage d 'etude a Constanti·
nople, en Egypte et en Turquie d'As ie, Paris
191 2, tür. yer. ; Mekteb-i Sulttini'nin 50. Sene· i
Devriyye-i Te 's fsi Münasebetiyle, İ s tanbul 1334 /
191 8; Fethi isfendiyaroğlu, Ga latasaray Tari·
hi, istan bul 1952; L. Biskupski , L'expansion et
la propagation de la culture et de l'influences
{rançaises en Turquie par /es etablissements
scolaries français dans ce pays depuis la pri·
se d'fstanbul jusqu'a nos jours (dokto ra tezi,
1953), Unive rsity de Paris; Galatasaray Lisesi
(Mekteb-i Sultanf) 1868- 1968 (haz. Muhi ttin
Sa n dıkçıoğlu v . dğr.). İ sta nbu l 1974 ; Niyazi Serkes. Türk iye 'de Çağdaş /aşma, İ sta nbul 1978,
s. 232·241; Bayra m Kodama n. Abdülhamid
Devri Eğitim Sistemi, İ stanbul 1980, s. 209 ·
223; P. lmpert. Osmanli imparatorluğunda
Yenileşme Hareketleri (tre. Adnan Cemgil). istanbul 1981, s. 144; S. J. Shaw - E. K. Shaw,
Osmanlı imparatorluğu ve Modern Türkiye

(tre. Me hme t H arma n cı). istanbul 1983, ll , 144,
145, 146; Ziyad Ebüzziya - Sa hir Kozi koğ lu ,
1921-1933 Galatasaray Tarih çes i : 1933 Me·
zunları ve 50 Yılları, İsta nb u l

1987 ; Hasan Ali
Koçer. Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu,
Anka ra 1987, s. 80·82; Adnan Şiş man . Galata·
saray Mekteb ·i Sultanis i'nin Kuru l uşu ve ilk
Eğitim Yılları 1868·1871, İ stan b u\1 9 89; a.mlf ..
"Mekteb -i Osm ani" , Osm.Ar., V (1986), s. 83·
160; Nejat ire n - Alim Öğün ç , Galatasaray
Tarihçesi, istanbul 1992, s. 91; De Salve, "L'ensiegnement en Turquie", RDM, 15 Ekim 1874,

s. 836 ·853 ; İhsan Sungu, "Galatasaray Lisesinin Kuruluşu " , TTK Belleten, Vll / 28 (1943). s.
315·347 ; Bedi N. Şehsu varo ğ lu , "Ali Su avi ve
Galatasaray Lisesi", BTTD, sy. 9 ( 1968), s. 39;
Mehmet Aksoy, "Mekteb-i Sultani ve Ali Suavi", TK, Xlll / 150·1 52 (1975). s . 33- 36 ; Yahya Akyüz, "Galatasaray Lisesinin Islahına İliş 
kin Ali Suavi 'nin Giri şiml erini Gösteren Bir
Belge ", TTK Belleten,XLVl / 18 1 (1982).s. l 2 1·
131; Atilla Çetin, "Maarif Nazırı Ahmed Zühdü Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu ' nda 
ki Yabancı Okullar Hakkındaki Raporu",
GDMD, sy. 10·11 (1983), s. 189-200; A. Haluk Dursun, "Gala tasaray'da Rum Çocukları
ve II. Abdülhamit", Ga latasaray Tarih i, sy. 2,
İ stan bul , ts., s. 9· 11 ; Vahdettin Eng in, "Mekteb -i Sultani Tarihinden Bir Kesit", a .e., s.
15·20; Hüseyin Çelik, " Arşiv Belgelerine Gö re Ali Suavi Efendi Mekteb -i Sultani Müdürlüğü'ne Niçin ve Nasıl Getirildi, Niçin
ve Nasıl Azledildi?", Türkiye Günlüğü, sy. 18,
Ankara 1992, s . 102 · ll O; François Georgeon.
"La formati on des elites i'ı la fin de !' empire
ottoman, Le cas de Galatasaray", Revue du
monde musu lman et de la Mediterranee, sy.
72, Paris 1995, s. 16·25; Gü ls ün Düzenli, "Mekteb -i Sultani'den Bugüne Galatasaray Lisesi",
Toplumsal Ta rih, V/ 26, 1996, s. 20 -42; "Galata Sarayı Mekteb -i Sultanisi", TA, XVII , 118·
11 9.
r;;;:ı
~di!J

ADNAN Şi ŞMAN

