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nulduğununbelirtilmesi(Kâtib Çelebi, II,
457; İA, VII, 612-613; Câmiu’t-tevârîh, haz.
Ayşe Nur Sır, I, 80)ihtiyatlakarşılanması
gerekenbirhusustur.Ziraeserinhiçbir
yerindeSokulluMehmedPaşa’yasunuldu
ğunadairbilgibulunmamaktadır.Buna
rağmenkitabınSokulluMehmedPaşa’ya
takdimedildiğininbelirtilmesi,yukarıda
anlatıldığıüzeremüellifinvezîriâzamın
hizmetindekâtipolduğunusöylemesine
dayandırılmıştır.Ancakkitabınhâtime
kısmındavezîriâzamınyerinebaşkabir
paşayaövgüleryeralmaktadır.Bukişi
HalepBeylerbeyiSofuMehmedPaşa’dır.
Eserin 1577yılınınilkaylarındayazılma
yabaşlanıp 1578Martındabitirilmeside
tesadüfolmamalıdır.Öyleanlaşılıyorki
eser,SokulluMehmedPaşa’nınrakiple
riyleolanmücadelesininiyicetırmandı
ğıbirdönemde,baştahükümdarolmak
üzereyakınındakidevletadamlarınabir
mesajgöndermekaygısıylabilinçliolarak
kalemealınmıştır.Bununlaberabermüel
lifinbazımüşahedelerindenbahsetmesi,
zeâmetleilgilitenkidi,III.Murad’ıncülû
sumünasebetiyleİstanbul’agelenSafevî
elçisiningetirdiğihediyelerdençağdaşı
olantarihçiSelânikî’dendahaayrıntılıbi
çimdesözetmesivedönemindeyaşamış
devletadamlarıhakkındakısabiyografik
bilgilervermesieserinibütünüyledeğer
likılmayayetmemiştir.MüellifinSokullu
MehmedPaşa’nınvediğerönemlidevlet
adamlarınınyanındabulunmasındando
layıkendidönemineaitdahafazlabilginin
yeralmasıbekleneneseribubeklentiden
oldukçauzaktır.Ziraeserinamacımü
şahedeettiğiolaylarıanlatmakdeğil,III.
Murad’avebelkideçevresindekilereya
şadığıhaksızlıktandolayıdünyanınfâni
olduğunuhatırlatıponlarıadaletvehak
kaniyetedavetetmektir.
Câmiu’t-tevârîh,Peçuyluİbrâhimgi
bikendisindensonratarihkitabıyazan
müelliflercekaynakolarakkullanılmıştır.
BaştaKemalpaşazâdeolmaküzereOs
manlıtarihçilerininkitaplarındamevcut
Macaristan’lailgilikısımlarıMacarca’ya
tercümeedipbirmüntehabâtoluşturan
JóozsefThuryeserindeMehmedZaîm’ede
yervermiştir.Tarihîaçıdaneserinedis
yonkritiğihenüzyapılmamıştır.AyşeNur
Sır,hazırladığıdoktoratezindeMehmed
Zaîm’inhayatınadairbilgivermiş,eserin
mukaddimesiveOsmanlıtarihineaitkı
sımlarınıntenkitlimetninioluşturmuş,
bubölümleridilaçısındandaincelemiş
tir (2007, MÜ Tür kiyat Araştırmaları
Enstitüsü).KitabınTopkapıSarayıMü
zesi (Revan Köşkü, nr. 618, 3106)veSü
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leymaniye (Fâtih, nr. 4306; Hafîd Efendi,
nr. 237)kütüphaneleriyleNuruosmaniye
(nr. 3270),BerlinDevlet (nr. 194),Viyana
Millî (nr. 852)kütüphanelerinde,British
Museum’da (Or, nr. 3295)nüshalarıbu
lunmaktadır.
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II. Mahmud döneminde
(1808-1839)
devlet memuru yetiþtirmek için
kurulan ilk modern okul.

™

Osmanlıdevletbürokrasisiiçinnitelikli
memuryetiştirmeyiamaçlayanbumek
tebinkurulmasınıntemelsebebi,dönemin
hayliçeşitlilikkazananveuzmanlıkisteyen
ihtiyaçlarınacevapverebileceksistemlibir
eğitiminmevcutolmayışıdır.Tanzimat’ın
hemenöncesinekadarmemurlar“kalem”
denilendevletdairelerindeişiçindeeğitim
sistemiyleyetişir,buusuldeherdaireaynı
zamandabirmektepvazifesigörür,bura
laradahaziyadememurlarınvedevletileri
gelenlerininçocuklarıalınırdı.Buçocuklar
oniki,hattabazanyedisekizyaşınageldik
lerinde(BA, BuyrulduDefteri, nr. 1, s. 85)
kalemleredevametmeyebaşlar,evlerde
özelolarakokumayazmaöğrenirveca
milerdekidersleredekatılırlardı.Türkçe
kitâbet,inşâveyazıçeşitleriniisedaire
lerdegörürlerdi.DîvânıHümâyunKale
mi’ndeenyüksekderecelimemursayılan
“hâce”lertalebelerehocalıkyapar,kalem

işleriniveyazışmalarınincelikleriniöğretir
lerdi.Memuradayları,sözkonusueğitimin
yetersizkaldığıdurumlardazamanzaman
Bâbıâli’deveBâbıDefterî’dehocalardan
ayrıcadersalırlar,kalemlerdehocalarıdu
rumundaolankâtiplerzamanlakendilerine
bazıyazılaryazdırırlardı.Meşkusulüyleka
lemlerdebilgiedinenöğrencimemurlarilk
memuriyetegirdiklerindemaaşalmazlar,
üçbeşyılsonracüzibirmaaşlamülâzım
olurlardı;kalemgelirlerindenaldıklarıpay
dakıdemleriyleorantılıbiçimdeartardı.Bu
sistembütündevletdairelerindeuygula
nırdı.Ancakbuusuldememuryetiştirme
işiuzunsüreliydi.Bununyanında,devletin
yeniproblemlerlekarşılaşmasıvereform
sürecindeyenimüesseselerinkurularak
bürokrasiningittikçeihtisaslaşmasıneti
cesindeişhacmininbüyümesidolayısıyla
yetişmişinsanaolanihtiyaçartmıştı.Mev
cutsisteminisebuihtiyacacevapverme
simümkündeğildi.Memurlarınedindiği
bilgilerinsadecekalemdegörülenişlerle
sınırlıkalmasıdasisteminbirdiğerzayıf
yanıydı.SorununfarkındaolanII.Mah
mud,SultanAhmedCamiiSultanMah
fili’ndeMektebiMaârifiAdliyye(Mekteb-i
İrfâniyye, Mekteb-i İrfân)adıylaortadereceli
sayılabilecekyenibirokulaçtırdı.Buokul
danaynızamandadevletdairelerindeça
lışmaktaolanmemurlarınbilgiseviyelerini
yükseltmesibekleniyordu.

Mektebin eğitime başladığı tarih bi
linmemekleberabermuhtemelenkuru
luşunadairbelgenindefterekayıttarihi
olan27Zilkade1254’ten(11 Şubat 1839)
birazsonradır.HariciyeveMaliyenezâret
leriningözetimialtındakurulanokulun
öğretmenlerodasıilekütüphanevealtı
dershaneye, 100kadaryatılıöğrencinin
kalmasına yetecek bir kapasitede inşa
edilmesiplanlanmıştı.Okulaöğrencialı
nırkenBâbıâliveBâbıDefterî’deçalışan
devletmemurlarınınçocuklarınaöncelik
tanınacak;dershaneleranfişeklindeyapı
lacaktı.Yatılıkısımuzaksemtlerdeoturan
veyaailelerinindurumuuygunolmayan
öğrencileriçintasarlanmıştı.Okulmezun
vermeyebaşladıktansonradevletdairele
rininihtiyaçduyduğumemurlarınmezun
lararasındanimtihanlaseçilerekalınması
kararlaştırılmıştı.Onsekizyaşındanküçük
olanlarınkabuledileceğiokuldabirkaçyıl
öğrenimgörüpdebaşarılıolamayanlar
kalemdışındakiişlerdeistihdamedilmek
üzere mektepten çıkarılacaktı. Okulda
Arapça,Farsça,mantıkvehatdersleri
nin,ilerikisınıflardaFransızcaveFransızca
olarakhendese,coğrafya,tarihvesiyaset
bilimininokutulmasıöngörülmüştü.Dev

letdairelerindekimemurlardanbirkısmı
dersleredevamedeceğiiçinokulunbaş
langıçtaBâbıâliveBâbıDefterîcivarında
biryerdeaçılmasıdüşünüldü.Busebeple
önceleriTopkapıSarayı’nataşınanBâbı
Defterîbinalarındaaçılmasınakararve
rildiysedesözkonusubinalarbuesnada
yanan Bâbıâli dairelerine tahsis edildi
ğindenokulSultanAhmedCamiiSultan
Mahfili’ndeöğretimebaşladı.1844’teBâ
bıâli’nininşasıtamamlananyenibinaları
nataşınmasıylamektepBâbıDefterî’ye
nakledildi.Ancakbinalarınbüyükbirkıs
mıTicaretNezâreti’netahsisedildiğiiçin
sadeceküçükbirbölümümektepolarak
kullanılabilmekteydi.

KurulduktankısabirsüresonraMekâ
tibiRüşdiyyeNezâreti’nebağlananokula
öğrencilerinkabuledilmesürecidebelli
birsistemekavuşturuldu.Bunagöreoku
lagirmekisteyenöğrencidilekçeileBâ
bıâli’yebaşvuracak,uygunbulunduğuna
dairsadrazamınMekâtibiRüşdiyyenâzı
rınahitabenyazacağıyazıdansonraaday
öğrenciolabilecekti (BA, Cevdet-Maarif,
nr. 24, 170). Bu okula daha ziyade vü
kelâvedevletilerigelenlerinin,Mektebi
UlûmiEdebiyye’yeisehalktankişilerinço
cuklarınınalındığıyönündeiddialarvardır.
Mektebedevamınsağlanmasıiçindüzenli
yoklamadefterleritutulurdu.Öğrencile
rin ihtiyaçlarının karşılanması yanında
kendilerinebirmiktarharçlıkverilecek,
kıyafetleritektipolarakHarbiyeveMuzı
kaiHümâyuntalebeleriningiydiğişekilde
olacaktı.İlküçdereceyegirenöğrencile
rinnişânıisti‘dâdveparaileödüllendiril
mesitasarlandıysadabununnişankısmı
uygulanamadı,sadeceparaödülüyeterli
görüldü.Fakatparaödülüdeyalnızüstün
başarıgösterenleredeğilbütünöğren
cileredağıtıldı.Kuruluşunadairbelgede
yeralanFransızca,Fransızcaolaraktarih
vesiyasetderslerininokutulması,okulun
yatılıkısmınındaolmasıgibikararlarbir
tasarıdanibaretkaldı.Kuruluşnizamnâ
mesindegenelimtihanlarınheryılınmu
harremayındayapılacağıbelirtildiysede
bukarardauygulanamadı.İlkimtihan
ilerigelendevletadamlarınınhuzurunda
1Mayıs1841’deyapılıpöğrencivehocala
raçeşitliihsanlardabulunuldu.1842’deki
imtihanlariseSultanAbdülmecid’inkatıl
dığıbirtörenlegerçekleştirildi.Dahason
raimtihanlarınrebîülevvelayınınilkon
günüiçerisindeyapılmasıveöğrencilere
bahşişverilmesibirgelenekhalinialdı.
Mektebi Maârif ve Mektebi Ulûmi
Edebiyye’yenezaretetmeklegörevliMe
kâtibiRüşdiyyenâzırıhaftadabirergün

bu okulları teftiş eder, dersleri dinler,
öğrencilerin durumunu ve aksaklıkları
yerindegörür,sorunlarıngiderilmesine
çalışırdı.Kurulduktankısabirsüresonra
bu iki okulun programları ve okutulan
derslerbelirginleşti,okullaraolanilgide
arttı.1842’demektebinöğrencimevcudu
normalöğrencilervekalemlerdengelen
kâtiplerleberaber 386kişiydi.Dersler
deokutulankitaplariseEm¦ile, Binâ,
Maš½ûd, £İzzî, £Avâmil, İ¾hârveKâfiyeidi.Aynıtarihteokuldasekizhoca
veonhademegörevyapmaktaydı (BA,
İrade-Dahiliye, nr. 2721).Bunlarıntop
lammaaşlarının 12.550kuruşubulması
(BA, MAD, nr. 11903, s. 5)aylıklarınıniyi
sayılabilecekbirseviyedeolduğunugös
termektedir.Ubicini 1850’deokulda 250
öğrencininbulunduğunu,Arapça,Farsça,
hat,tarihvecoğrafyaderslerininokutul
duğunu,okulunFransızokullarıörnekalı
narakdüzenlendiğinibelirtir (bk. bibl.).
Buverilerokulaolanilgininhayliyoğun
olduğunaişaretetmektedir.Sözkonusu
ilgininsebebi,devletinmodernusulde
eğitimverenokullarıdahaçokbenimse
mesivedevletdairelerinememuralırken
mektepmezunlarınıtercihetmesiydi.Öte
yandan1839’damektebinaçılmasınınhe
menardındanöğrencilere 15.000kuruş
bahşişdağıtılması(BA, Cevdet-Maliye, nr.
21947)devletinbukonudakitavrınıdaha
başlangıçtaortayakoymaktadır.
1857’deokulaMektebiMaârifiAdliyye
İdâdîsiilhakedildi.21Temmuz1862tari
hindeMektebiMaâriflağvedilerekyerine
MektebiAklâm (Mahrec-i Aklâm, Mekteb-i
Maârif-i Aklâm)kurulduveokulunmemur
yetiştirmegörevibukurumcaüstlenildi.
MektebiMaârif’inbirkısımöğrencileri
MektebiAklâm’a,birkısmıdarüşdiyelere
yerleştirildi.Bazıhocalarrüşdiyelere,bazı
larıdaMeclisiMaârifüyeliğinetayinedildi
(24 Temmuz 1862, BA, İrade-Dahiliye, nr.
33436).MektebiAklâmilkkurulduğunda
rüşdiyemekteplerininüzerindebiryıllık
eğitim kurumu olarak düşünülmüştü.
Böylebirdeğişikliğegerekduyulmasının
sebebi,devletdairelerinememurolarak
yerleştirilenrüşdiyemezunlarındaniste
nenveriminalınamamasıydı.Mektepte
biryılınsonundabaşarılıolanlardevletda
irelerineyerleştirildi,başarısızkalanlarise
üçaydahaokuladevamederekekbireği
timetâbitutuldu.Bütünbunlararağmen
gerekrüşdiyemezunlarınıngerekserüş
diyeyitamamlamamışolanlarıniltimasla
devletdairelerinealınmasıönlenemedi.
Aralık1863’teokuluneğitimsüresiüçyıla
çıkarıldı.Sınıflarınderecelenmesiüçüncü
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sınıftanbirincisınıfadoğruydu.Okulun
dersprogramlarıdayenidendüzenlendi.
BunagöreüçüncüsınıftaArapçaveFars
çatercüme,Türkçekompozisyon (inşâ),
Fransızcakompozisyonvetercüme,coğ
rafya,geneltarih,fizik (hikmet-i tabîiyye),
kimyaveresim;ikincisınıftaArapçave
Farsça tercüme, Türkçe kompozisyon,
Fransızca konuşma ve yazım kuralları
(imlâ),yüzeygeometrisi (hendese-i sathiyye),coğrafya,geneltarih,resimverik‘a;
birincisınıftaArapçaveFarsçauygulama,
Türkçeyazımkurallarıvekompozisyon,
Fransızcakonuşmaveyazma,cebiregiriş,
coğrafya,geneltarih,resimverik‘aoku
tulacaktı.Buokul,MektebiMülkiyye’nin
1877’deII.Abdülhamidtarafındanyeni
dendüzenlenmesinekadarfaaliyetinisür
dürdü.Sonsınıföğrencilerimezunolunca
altsınıftakiöğrencilerMektebiMülkiy
yeiŞâhâne’ninidâdîkısmınakaydedilerek
MektebiAklâm’dakieğitimesonverilmiş
oldu.Ticarethanedefaaliyetlerinebaşla
yanMektebiAklâmyerdarlığı,yangın
veyabinanınsatılmasıgibinedenlerden
dolayıdeğişikyerlerdeeğitimöğretimfa
aliyetlerinisürdürmüştü.
1866’daMektebiAklâm’ınbünyesinde
geçicibirlisanmektebiaçıldı.Bununama
cı,MektebiAklâm’ıtamamlayanöğrenci
lerdenFransızca’yameraklıolanlarıikiyıl
dahaeğitipHariciyeNezâreti’nineleman
ihtiyacınıkarşılamaktı.Birinciyılonbeş
öğrenciyleeğitimebaşlayandilokulunda
dahasonraBulgarcaveRumcaeğitimide
verilmeyebaşlandı.Buokul1869’dansonra
faaliyetinidurdurdu.Kuruluşamacıbakı
mındanelealındığındaMektebiMaârif’in,
aynızamandadahayüksekderecededev
let memuru yetiştirmek üzere kurulan
MektebiMülkiyye’ninbiröncüsüolduğu
söylenebilir(bk. MEKTEB-iMÜLKİYYE).
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Osmanlý Devleti’nde
memur yetiþtirmek amacýyla
1858’de açýlan okul.
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Tanzimatöncesindememurlar,işiçinde
eğitimyöntemiylebulunduklarıdairenin
günlükişleriniöğrenerekyetişirlerdi.Bu
sisteminihtiyacıkarşılamamasıüzerine
II.Mahmuddönemininsonlarındamemur
yetiştirmekiçinMektebiMaârifiAdliyye
veMektebiUlûmiEdebiyyeadıylaikiyeni
okulaçılmıştı.Çünküyapılanreformlarve
yenioluşturulanbürokratikbirimler,yeni
kanunvetüzükleribilipuygulayabilecek
donanımlımemurlaraihtiyaçgöstermek
teydi (bk. MEKTEB-iMAÂRİF-iADLİYYE).
İlerleyendönemdememurlarlailgiliye
ni ihtiyaçların ve donanım sorunlarının
ortayaçıkmasıüzerine 1858’dememur
yetiştirmemeselesinitekrarelealanMec
lisiVâlâkaymakamvekazamüdürlerinin
idarîvemalîmevzuattanhabersiz,hatta
gönderilenemirleriokuyupanlamaktan
âcizolduklarını,ticarîalandagörevlime
murlarındiğerdevletlerleyapılananlaşma
hükümlerinibilmediklerini,lisaneksikli
ğindendolayıyabancılarlailişkikurama
dıklarınıveyanlışlıklaryaptıklarınıbelir
terekbudurumundevletivehalkızarara
uğrattığınavurguyaptı.Bununüzerine
25Ramazan 1274 (9 Mayıs 1858)tarihli
biriradeyleMektebiFünûnıMülkiyyeadlı
yenibirokulunaçılmasına,okulunöğren
cilerininbirkısmınıngençveyeteneklime
murlardan,birkısmınındayirmibeşotuz
yaşarasındakikimselerdensınavlabelir
lenmesinekararverildi.MaârifiUmûmiy
yeNezâreti’nebağlanacakbuokulunme
zunlarıkaymakam,kazavemalmüdürü
olacaktı.Eğitimsüresiikiyılolupdevam
zorunluluğuvardı.Mektebinkurulmasına
dairbelgedeayrıcakazamüdürlerininrüş
vetalmasınıönlemekiçinmaaşlarınınyük
seltilmesiönerildivebununlaokulaolan
ilgininartacağıbeklentisidilegetirildi.
MeclisiTanzîmat’ınhazırladığıiçtüzü
ğegöremekteptegüzelyazı (hat),kom
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pozisyon (inşâ),aritmetik (hesap),geo
metri (hendese),tarih,ekonomipolitik,
istatistik,coğrafya,yeniOsmanlıkanunları
(kavânîn-i cedîde-i saltanat-ı seniyye),Os
manlıDevleti’ninyabancıdevletlerleyaptı
ğıanlaşmalar(muâhedât-ı Devlet-i Aliyye)
vedevletlerhukuku(huk†k-ı milel)ders
leriokutulacaktı.Ancakmektebinresmî
açılışınadairCerîde-i Havâdis’teçıkan
yazıdabuderslerebazıilâvelerinyapıldığı
görülür.Birincisınıftafıkıh,tarih,Tanzi
matusulvekanunları (kavânîn ve usûl-i
Tanzimat-ı Hayriyye),coğrafya,istatistik,
Türkçekompozisyon,aritmetik,ticaret
kanunları,muhasebe(usûl-i defterî);ikin
cisınıftadevletlerhukuku,OsmanlıDev
leti’nindiğerdevletlerleyaptığıanlaşma
lar,idareusulü,medenîsiyaset(siyâset-i
medeniyye),cezahükümleriusulü(usûl-i
ahkâm-ı cezâ),kavâid,muhâkemâtusulü,
ekonomipolitik,kozmografya,fizik (hikmet),jeolojivebiyoloji(tevârîh-i tabîiyye),
Türkçekompozisyonvetarihderslerioku
tulacaktı.Programdayeralanbudersler
denbirkısmınıneğitiminehemengeçile
medi.1863’tebiledevletlerhukuku,mu
hasebe,muâhedâtveFransızcadersleri
henüzaçılmamıştı.ErtesiyılFransızcaile
beraberDârülfünun’daverilenderslerve
millîservetdersiprogramailâveedildi.
Mektebindersprogramıihtiyaçlaragöre
giderekzenginleşti.
MektepiçinönceleriDârülfünunbinasın
danbirkaçodanınhazırlanıpverilmesidü
şünüldüysedemasraflıolacağındandaha
sonrabundanvazgeçilerekTicarethânei
Âmirebinasındabiryertahsisedildi.Okul
yirmisimemurlardan,otuzusınavlaseçi
lentoplamelliöğrenciile 12Şubat 1859
tarihindetörenleeğitimebaşladı.12Ocak
1861’desadrazam,şeyhülislâmvehükü
metüyelerininhuzurundayapılansınavla
okuldanotuzüçkişimezunolduvekaza
müdürlüklerinetayinedildi.Zamanlatec
rübekazandıkçakaymakamlığayükselti
lecekolanmezunlarınyönetimdebaşarı
göstermeleriüzerine1863’teokulaalına
caköğrencisayısınınikikatınaçıkartılması
çalışmalarıbaşlatıldı. 1879’akadarmek
teptenmezunolan162öğrencinintama
mımüslümandı.Butarihtenitibarengayri
müslimöğrencilerdeokulakabuledildi.
TicarethâneiÂmirebinasınınyeterli
gelmemesi üzerine okul 1863’te Çem
berlitaş’takiNûriEfendiKonağı’navebu
binanın 1865Hocapaşayangınındayan
masıüzerineVefa’daMısırlıMehmedAli
Paşa’nınannesineaitkonağınarkasındaki
biryapıyataşındı.31Ekim1867’deeğitim
süresidörtyılaçıkarıldıveprogramakim

ya,resim,cebir,geometri,hukukagiriş,
genelmuhasebederslerikondu.Budeği
şikliksebebiyleosıradaöğrenimgörenta
lebelerinbiryıldahaokuyupüçyıldame
zunolmalarıkararlaştırıldı.Yenidüzenle
meyegörebirincisınıftaArapça,Farsça,
aritmetik,coğrafya,tarih,rik‘a,resimve
kompozisyon;ikincisınıftabuderslerin
yanında cebir; üçüncü sınıfta Mecelle,
Arapça,Farsça,geometri,coğrafya,tarih,
fizik,kimya,kompozisyon,iktisat,muâhe
de,ticaretkanunu,muhasebe,rik‘ave
resimdersleriokutulacaktı.
MektebiMülkiyyeesasgelişiminiII.
Abdülhamiddönemindegösterdi.II.Ab
dülhamid,tahtaçıkışındankısabirsüre
sonraçıkardığı18Muharrem1294 (2 Şubat 1877)tarihlibiriradeile,mektebin
programınınGalatasarayMektebiSul
tânîsi’ninüzerindeyeralacakbiryüksek
okulolarakyenidendüzenlenmesinivege
reklimasraflarıkendisininkarşılayacağını
SadrazamMidhatPaşa’yabildirdi.Bunun
üzerineŞûrâyıDevlet’inyaptığıçalışmalar
neticesinde,idâdîveyüksekokulolmak
üzereikikısımdanoluşanvepadişahın
himayesindendolayıMektebiMülkiyyei
Şâhâneadınıalanokuldaeğitimsüresinin
beşyılaçıkarılmasınaveöğrencilerinon
sekizotuzbeşyaşgrubuarasındanseçil
mesinekararverildi.Elliöğrencialınacak
okulaMektebiMülkiyyemezunlarısınav
sızkabuledilecekti.Öğrenciadaylarından
sağlıkraporuilesabıkakaydıistenmesi
veöğrencilerintektipelbisegiymeleride
kararabağlanmıştı.
ŞûrâyıDevletveMeclisiVükelâbazı
derslerinFransızcaokutulmasıteklifini
tartıştı;ancakherülkedeeğitiminoülke
nindiliyleyapılmasıgerektiğidüşünülerek
buöneriyireddetti;Fransızcaisezorunlu
dersolarakokutuldu.Budüzenlemeyle
birliktemezunlarınistihdamalanıkaza
kaymakamlıklarıveŞûrâyıDevletüyeyar
dımcılığına,merkezdekibürolarınveiller
dekikalemlerinşefliklerine,elçilikkâtiplik
lerivekonsolosluklarakadargenişletildi.
Açılacakmülkîmemuriyetleretayinler,
kıdemlimemurlardanveMektebiMül
kiyyemezunlarındanbellibirorandahi
lindeyapılacaktı.Okulundersprogramları
dayenilendi.Öncekileregöreçokgeniş
letilenprogramaetnografyadanKånûnı
Esâsî’yekadarpekçokyeniderskonuldu.
AncakbirsüresonraMeclisiMeb‘ûsan
kapatılıpKånûnıEsâsîgeçiciolarakyü
rürlüktenkaldırılıncaOsmanlıanayasası
dersimüfredattançıkarıldı.
MektebiMülkiyyeiŞâhâne,idâdîkıs
mınaelliveyüksekkısmınbirincisınıfına

