
TÜRKİYE CUMHURİYl~~eüm:: 

YÜKSBK ÖGRETII.,.[. 

(1920-1950) 

(!Uksek Lisans Tezi) 
lt1ikri MEHTAYAK 

:Ula ki şehi:ı:--±994 



T. C • ANADOLU ÜNİVERSİTES İ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ· 

. ' 
'1' ÜRKİYE CU LlllURl YBT INDE 

YÜKSEK ÖGRETIM 
(1920-1950} 

(Yüksek Lisans Tezi) 

]iikri Iı'IERTAY.AK 

DanJşman: Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ 

Eskişehir - 1994 



ÖZET 

Cı.:ı.mhuriyet Türkiye' si, eği tirnin hemen her aşamasında 

yaklaşJ.k seksen yıllık bir geleneğin ürünü olan kurumları 
Osmanlı Devletinden devra lmJ. şt 1 r·. Başlangıç yıllarında kısa 
bir duraksamedan sonra Türk eğitiminin temel ilkeleri sap
tanmJ.ştır. Bu temel ilkelerin başında eğitimin ulusal, ras
yonel, yararcı (pragmatisJ ve işlevsel olması belirlenmiştir. 
Bu bağlamda cumhuriyetin kendi yapısın1n ilkelerine uygun ve 
çağda ş eğitim kurumlarJ.nl oluştuı~maya ba{~lanmı ştır. İlk aşa

mada, asırlardır halkın1n eğitiminin geri kalmasJ.nı nedenle
yen engeller yok edilmiştir. Bu amaçla da, önce eğitim bir
liği sağlanmış ardJ.ndan okumayı kolaylaştJrmak için kendi 
dil yapısına en uygun yeni bir ABC 'nin kullanımı gerçekleş
tirilmiştir • .!:$U temel değiştirirnleri, eğitim kurumlarının 
yapısal değiştirimleri izlemiştir. 

cumhuriyet dönemindeki yüksek öğretim kurumlarını iki 
ana grupta incelemek olanaklıdır. Hilim ve bilgi üreten yük
sek öğretim kurumları, mesleğe :rönelik eğitilmiş insan gücü
nü yetiştiren eğitim kurumları. Birinci grubu üniversiteler, 
ikinci grubu ise meslek yüksek okulları oluşturur. Bu iki 
grubu da ayrıca, kendi arasında sivil ve asker1 yüksek öğre
nim kurumları olarak ayırmak o·ıesıdır. Meslek insanını yetiş
tiren kurumler kendi içinde yen:i..Jen yapıJ<::ındırılırken çağın 
ve Türkiye 'nin yeni gerelminiınlerine uygunluk sağlamak için 



Osmanlı Devletinden devr al1narı İstanbul Darülfünunu da 

(üniversitesi) 1933 y1lında yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Üniversiteleri bağlamında bütünüyle yeniden 
yapılanma ve Ankara üniversitesinin kurulması ise 1946 yılı 
üni ver si tel er Ya sas1yla gerçekle ştirilmiştir. Bu reformla 
üniversitelerin tüm organları yasal dayaneaya kavuşturulur
ken, bu kurumlara çağın gereği; araştırma yapan,bilgi üre
ten ve B~renim veren, tüzel kişilikli bilimsel ve mali U

zerkliğe sahip çağdaş kimliği de verilmiştir. 



Republic of Turkey has taken over the institutions 

at all levels of education which were the products of an 
eighty-year tre: d i tion. In the early years of Turkish Repub
lic, the basic principles of Turkish education system have 
been determined after a short period of recession. The pri
ority among these principles was given to education being 
national, rational, pragmatic and functional. Consequently, 
the educational institutions have been founded in accordance 
with the principles of the republic. As a first step, the 
abstacles which prevented the people from having a good edu
cation for canturies have be en surmounted. '.rherefore, the 
priority has been given to establish educational stability 
throughout the countJ.?y and the most suitable alphabeth, 
which is close to the structure of the language, was adopted 
based o~ the Hornan alphabeth. These basic reforms have pre
ceded the structural reformetion of the educational insti-

tutions. 

It is possible to study the higher education institu

tions founded in this period in two main groups; higher edu
cation institutions vvhich focuson physical and social scien
ces and those which focus on vo:.~ational trı-:i.ining. The former 
consists of m.~ i versi ties and the latter of vocational school s. 
Both groups can also be divided as civil and militery higher 
educai;ion institutions V~rithin themselves. While vocational 
institutions have been reformed, İstanbul Darülfünun ~uni
versity), which was established during ottoman Empire, was 
rearranged in 1933 in order to ıneet the requirements of 
the Republic of 'rurkey and the modern times. 



Turkish universities were coupletely reorganized and 
Ankara University was founded by the law of universities in 
1946, By means of this law, all the administrative and edu
caticnal sections of the un ersities have been put under a 
legal guarantee. At the same time, these universities have 
gained a C ontemporary identi ty ı.rvhich is opeı1 to researches, 

leads to new knowledge and training, and which is judicial, 

and financially and scientifically independent. 
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ı. GİRİS 

Egitim, salt bir insanın yaşamı sürecinde ondan 
ayrılmayıp; insanlık tarihiyle birlikte süregelmiş, insan 
yaşamının temel bir öge s id ir. Bu l:o yutun hepimiz ce bilinen 
bir tanımı vardır. Eğitim ve öğrenme beşikte başlayıp mezara 
dek sürer. Bireyin doga ile uğraşımında, ulusların varlığı
nın devamında, e~!;i tim ve bilme nin, dolayısıyla öğrenmenin 
ana öge oluujgu gerçe[:tini bugUn bilmeyen yoktur. İnsanın 
gelişimi salt katılırula değil, herşeyden önce gelenekle 
belirlenir. Bu gelişimi aktaran süreç de eğit:irndir. Eğitim, 

bireyi, kendi öz varlığında, bütünün öz varlığını kavrayıp 
öğrenmeye götürür. Belli bir yerde çakılıp kalmaktan kurta
rır. Birey için; kendi gerçekleriyle özdeşleşen dünya ne 

denli açık ve yof,un olursa, insan, o ölçüde kendi kendisinin 

olma olanağını bulur. Eğitimin genel ereği çocuğun, bireyin, 
ruh, beden ve bellek yeteneklerini geliştirme, topluma göre 
yetiştirme san 1 atıc1ır. Bunda da geçmişin organize bilgi ve 
deneylerini verme, yenilerine hazırlama yöntemi egemen 
olmalıdır ••• Bu ise bizi, toplumların yaşam ve gelişmesinde 
temel kaynak olan eğitim olgusunun sürekli değişmeye, ken
dini yenilerneye zorunlu olduğu gerçeği noktasına getirir. 

"İnsan okul için değil, yaşam için öğrenmelidir" 

diyen Seneca'dan, "çocuk ne hekim ne asker ne din adamı 
olmalı; önce insan olmalıdır" görür;ıünü savunan J.J. Rousseau'ya 

ı 



2. 

gelenek dek ]3atı Dünyası, e€ti tim-öıçrc~tim aL~nında kazandığı 

düşünce birikirnive deneyimini 19. yy'da daha da geli.E;tirir

ken bizde bu alandaki tutarlı görüş ve çalışmalar ancak 

Tanzimat'tan sonra söz konusu olabildi. 

Buna k<:ırşılık Osmanlı toplumsal düzenine ve devlet 

yapısına özgü eği tim-öt,;retim kurl.Jmlarında ba::;;ka konular 

uzun zaman tartı;şila c;elmiştir. Sözgelimi; T/Iedrose çevrele

rindeki Alo.leılık-Nakilcilik tartışması Osmanlı İmparator

luğ;unun yü::ılıf;nna de lı: süren son , :ere ce anlamsız çekişme

lerin başıncb yer almıfştır. Bu ba~~lamdaki iki tezden Akılcı 

görüş 15 ve lG. yy'larda agır basarken, Z8rnarıla Nakilcilik 

tutunmu~tur. Daha da kötLlsü, bu görüç olanca bağnazlığıyla 

osmanlı e§ti tirninde N assilik 'i (Tanrının yardımıyla üstün 

gelme ilkesini) ·yerleştirmiştir( ı). Bunun sonucu ise, bilim, 

düşünce ve öğretim et.kinlik.leri belli kayuakların ve değiş

mez görüşlerin çıkmazında kaldı. Deneyselliğin ve eleştiri

nin yer almadığı Aristo mantığına göre medrese eğitimi ile, 

Şeriat' a göre i.iımnet terbiyesi sürüp gitti. 

"Her toplumda e[~itim sistemi, a) kültür-değer-ideoloji, 

b) bilgi, c) hilner ak tarımı sağlayarak" toplumsal biçimlerı

menin yenid en üre tn me sinin en köklü çıkış noktalarından 

birini oJuçturur. Burada hemen anımsanmalıdır ki toplumsal 

düşüngü (ideoloji), bilgi ve beceri aktarınıı, salt eğitim 

kurumları b8glarnında yer almaz. Aileden işyerine, meslek 

örgütlerine dek u~~anan kururnlar ve disiplinler zinciri 

içinde birbirini tDınamlayarak gerçekleşir. "Bir toplum 

yapısal bir dönü:;ıüm geçirirse, onun eğitim sistemi <le yeni 

yapının yeniden üretilmesini sr,1~.:tlayacak ıı bir biçimde dönüşüme 
uğrar(2). İşte Osmanlı İmparatorlutu da 19. yy. da böyle bir 

(1) Necdet Sakaoftlu, "E[ti tim Tartışınaları 11
, Tanzimat 1 tan 

Cumhurixet'e Türkiye Arısiklopedisi, C.II, Iletiçim 
Yayınları, Istanbul, 1985, s.478. 

(2) İlhan Telieli, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim Siste
mindeki De{i;işmeler", ,!anzi:rıa t' tan Cwnhuri;yet 1 e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.II, Ileti9Tin. Yayınları, Istanbul, 1985, 
So456. 
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değişim slirecine girrni(}tir. Buna bağlı olarak da devlet ve 
toplumsal yapının de[tişimine uygun yeni bir eğitim y<Jpılan
masırıı ba~latacaktır. Pad.işah III. Mustafa, III. Seli'm, 
I II· Ivlahmu t, Tanzimat, Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönem

lerinin eğitim EÜe:ı.rıındaki yenileş tirrne ve yeniden yapı
landırma girü}im ve çabaları söz konUsu döniişümün sağlan
ması içindir. İlk aşamada askersel eğitim alanında başla
tılan girL-;ıimler giderek osmanlı toplumsal yapısını da 
belli bir oranda etkileyecek eğitim önlemlerinin alınması 
biçiminde sürdürülmüştür. Bu girişimler, yönetim kadrola
rından başlatılarak tabana doğru yayılma çabası içinde 
devletin eğitim olayını kendi görevleri arasında görmesi 
biçiminde osmanlı için çok önemli sayabilece{1imiz bir dönü
şlimü de beraberinde getirmiştir. 

- Her ulusun e ği timinin dönüşümü, u eğişik zaman dilim
leri içinde baf}lamış olsa da; değişime uğrayan ana yapıla
rında bir birine benzerlikler görülür. Bi2;deki bu dönüşü
mün üç temel ekseni vardır. Birincisi eğitim üstündeki dini 
denetimin zayıflatarak kaldırılması ya da laikleştirilmesi
dir. İkincisi, dilin ve yazının reforma uğratılmasıdır. 
Dilin ve yazının yeniuen düzenlenmesinde iki güdü kendisini 
açıkca belli eder. Birincisi eğitimi yaygınlaştırmak için 
kolay okuma-yazma öltrenmenin sağlanması yanında geniş halk 
kitlelerine bunu kullanabil me olanaklarını ve ortamını sağ

lamaktır. Bunun da sı:ıttlanabilmesi için dilin; ö~ellikle 
halkın kullandığı dilin öne çıkarılarak, seçkinlere özgü 
yazı dilinin bırakılmasını, geniş kitlelerin kullandığı 
dilin benimsenmesini gerektirecektir. D:il deki bu dönüşüm 
yeni bir ulusçulw{ düşüngüsünün (ideolojisinin) geliştiği 
dönemde ve bu düşli.ngüyü yayanlarca yapılması, bu dönüşüme 
ulusalcı bir öz kazandırmıştır. 

Bu dörıüs?ümün üçüncü ekseni, daha çok eğitim teknolo
jisine ilişldnclir. Az s:3yıda ve seçkinlere özgü kalan eği

timden daha çok, yeni orta sınıfların yetiştirilmesine 
yönelik çok sayıda kişinin eğitimine geçmek gerekiyordu. 



Bu da, öğretmen-öi:trenci arasında bire bir il:iq kiye dayanan 

e{J;i tim sü:ıteminden bir öğretme~ çok öL:trenci arasındaki 
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bilgi iletü:dnıinie;erçekleştiren eğitim sistemine geçilmesi 

demektir. Bu anlcıyışta ise, sınıf, kc.ıra tahta ve sıra ortaya 

çıkmaktadır. Hatta bu araç ve gereçler eği tirnin s lingesi 

durumuna gelmü~tir(3). 

Her ne denli Tanzimat Fermanı'nın içeri~inde eğitime 

ilişkin ilkeler yer almasa da eğitim örgütlenmesinde önemli 

de€tif_;:iklikler getirmi~?tir. Bunda da en büyük etkenin Tanzi

mat'ın yönetirnde ortaya çıkardığı döntişümlerdi. 1838ıde 

klasik Osmanlı düzeninin "divanı" kaldırılarak yerini Avrupa 

örneklerinde e;örUlen "hükümet" alınca, Osmanlı sivil bürok

rasisi de d. o ğınaya başlamıştır. Bunun yanısıra Tanzimat ı ın 

Osmanlı yönetimine getirdiği, salt sivil bürokrasinin olu

şumu olmamış; Osmanlı yönetimini merkezileştirmeyi de amaç 

sa;ymıştır ( 4). Ayrıca burada varılmak istenen noktş. örgüt

lenme biçimi sorunu olarak kalmamış; bir altyapı sorunu 

olarak da gündeme gelmüıtir. Bu bağlamda devlet gelişen 

dünya karşısında teknolojik yenilikleri de, tüm karşı konulma 

tehdit .ve tehlikelerine karşın yt:lprnak durumundaydı. Devletin 

bu tür işlevleri de üsl(~nmeye başlBması, bu işlevlerine 

ilişkin eğitim ktı.rumlcırını geliştirme sorununu da ortaya 

çJ_karmıştır. ı:ııanzimat ı ın or:taya çıkardığı bu sorunlar, daha 

çok bugünkü ortaöğretim düzeyindeki e[ti tim kururnlarının 

geliştirilmesini zorlamıştır. 

1856 Islahat l?ermarıı' nda eğitimle ilgili hükümler 

yer alır. Ferm::ında, Osırıanlı to phununda tür:ı milletlerin ister

lerse okul açabilmelerine izin verirken, "Devlet-i Aliyye'nin 

meka.tib-i aslceriye ve mülkiyesi 
11 
tüm Osmanlı te b ı ası na (müs

lüman olmayanlara) açılmaktadır. Buna karşılık imparatorluk 

içindeki e~itiMin Padişah tarafından seçilecek bir karma 

"Meclis-i Maarif'in denetimi altında olması koşulu getiri

liyordu. Isl<Ülat Fermanı ı ndaki e ği tiınin merkezi bir denetim 

(3) Tekeli, y.a.g.m., s.460. 

(4) Tekeli, y.8.g.m., s.466. 
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altına alı'ıma isteği 1857 'de "Maarif-i Umumiye Nezaretiaınin 

kuruluşuyla daha bir güçlü olarak ortaya çıkmıştır. Bu ise 

eğitim işlevinin hUkLtmet içinde ilk kez yer alması demektir. 
Artık eğitim 16. yy. Osmanlı toplumunda olduğu gibi "vakıf" 
kuruluşlarının eline bırakılabilecek bir işlev değildir. 
Devletin önemli ve merkezi işlevlerinden biri olarak görül
meye ba;;~lanmı;ştır. 

Ülkede yüksek öğrenim sorununun gündeme getirilmesi 
ise Tanzimat'ın ünlü üçlüsü Ali Paşa, Fuat Paşa ve Cevdet 
Paş·a tarafından olmuştur. Fakat aralarında görüş farkları 
vardır. İlk ikisi Batı modelinin alınmasını önermekteydi. 
Cevdet Paşa ise medresenin kurtarılmayacağı bilincinde 
olmasına kar;] ın, biraz ondan biraz da Batı' dan bir sentez 
düşünmekte~rdi. 1845 'de bir e ği tim izlencesi hazırlamak 
üzere kurulmuş olan "Meclis-i Maarif-i Muvakkat 11 tarafından, 

bir Darülfünun ile "Encümen-i Daniş" (Akademi) bilim kurum
larının oluşturulmasına kc=ırar verilmiştir. Darülfünun•un 
açılması geçil:ince Meclis-i Maarif adı geçen encümenin 
kurulmasını öne rılarak kuruluşu 185l'de gerçekleştirdi(5). 
Kırk üyesi asıl, kırk üyesi ise dışardan çalışacak şekilde 

görevlendirilen Encümen-i Daniş'in görev ve sorumluluk 
işlevi ise Cevdet Paşa tarafından hazırlanan öneriler doğ
rultusunda saptanmıştır. Böyle bir akademinin kurulmuş 
olması medresenin ilmiye sınıfına indirilmiş yeni bir dar
be ( 6) olmasına karşın uzln ömürlü olmamış Encümen Kırım 
Savaşından önce dagılmıştır. 

1Ui ve Fuat Paşa'lar bu kez yeni bir akademi kurma 
girişiminde bulundular. 1862' de "Cemiyet-i İlmi~,ı-ye-yi 
Osmaniyye" kurtıldu. Cemiyetin_, Mecmua-i Fünun adında bir de 
süreli yayını vardı ve burada halka bilimsel gelişmeler 
tanı tılıyordu. 1862-1865 arasında Cemiye~ ilerideki üni ver
sitenin temeli olacağı düşüncesiyle doğabilimleri konusunda 

( 5) 

( 6) 

Sakaoğlu, y.a.g.m., s.479. 
Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, C.VI, 
Krı.rumu Basımevi, Ankara, 1954, s .ı 78 • 

Türk Tarih 
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halka açık dersler veriliyordu. Bu gibi yüzeysel denemelerin 
Türkiye'de bilimsel kurumla§ma için kötü bir ba§langıç 
olduğunu buro/i a vurgulamak gerekir. Sözgelimi bu denemeler
den ancak 40 yıl scnra kuruluşu tamamlanan ve sürekli hiz
met vermeye baqlayan Darülfünun bilimsel araştırma yapılan 
bir kurum konumuna gelemedi. 

1860 'lı yıllarının sonu e ği t'im sisteminde parça 
parça ortaya çıkmış olan gelişmelerin sistemleştirilmesi, 
denetim altına alınması yılları olmuştur. 1869 1 da Saffet 
Paşa'nın Maarif Hazırlığı zamanında düzenlenen "Maarif-i 
Unıumiye Nizamnamesi"yle Osmanlı Eğitimini uzun yıllar·yön
lendirecek bir sistem olur:şturulmuştur. Kemal Paşa'nın baş
kanlığında, So<: ullah Paşa, Dadyan Artin Efendi, Recai Zade 
Ekrem Be;y-, Ebüzziye Tevfik Bey, Ma1met Mansur ve Dragon 
Trankoff Efendilerelen olur:şan Şura-i Devlet 1'4aarif Dairesince 
hazırlanan Mrı.arif-i Umunnhye Nizarnname si, Fransız eğitim 
sisteminin etkisi altında hazırlanmıştır(7). 

Osmanlı J~ğitim Tarihinde "Darülfünun" adı ilk kez bu 
nizamnamede geçmektedir. Her ne denli Darülfünun'un süreli 
e ği time geç e l)il~nesi ancak 1900 yılında Sadrazam Sait Paşa' nın 
telkinleriyle dördüncü denemede gerçekleştirilmiş ise de, 
ülkedeki yüksek öğrenim gereksinimini karr:şılayan bir çok 
okulun açıldığını görmekteyiz. Örnejjin; Ziraat Mektebi 
(1847), Darülmuallimin (lŞ48), Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye 

,) 

(1866), Orman Melctebi (1872), Maadin Mektebi (1874), Hukuk 
Mektebi (1878), Sonayi Nefise Mektebi (1879), Ticaret Mek

tebi (1882), Hendese-i Mülkiye (Mühendis Mektebi) (1883), 
Mülkiye :Saytnr Ivrektebi (1887), gibilerini sayabiliriz. 

1908 İkinci Meşrutiyetle ülkeye gelmiş olan canlı 
siyasal y~?cşantı içinde eğitim sorunlorı cla önemli bir yer 
tutmuştur. li;{ti time ilişkin izlenecek yollarla ilgili sorunlar 
ve eğitim clügüngüsü (felsefesi), siyasal gündemde ön planda 
tartı§ılan konular <Jrasında yer almıştır. Örneğin Ernrullah 

(7) Tekeli, y.n.g.m., s.469-470. 



Efendi'nin linlll TügbA agacı nazariyesi Satı Bey'le Ziya 
Gökalp arasında çocuğun bir birey olarak mı, yoksa toplumun 
bir ö~tesi olarak mı ei;itilrnesi gereği konusundaki tartıŞ
malar siyasal gündemde her zaman ilgi toplomıştır. Maarif 
Nazırı Eınrullah Efendi "Maarif, Tüğba altacına benzer," 
sözüyle, eğitimde yeniden düzenlemelere ilk öğreti2.'Tiden 

d eğil, yüksek ö~tretimderı başlamak gerektiğini savlamasına 
karşın uygularnalarında tUm eğitim aşamalarında yeniliklere 
yö neldig;i gözlenir. l3u arada "Tevhid-i Tedrisat 11 (öğreti-

.\ 

min birleştirilmesi) yolunda adımlar atılırken, eğitimin 
ulusallaşması için ele çalışmalar ynpılmıştır. Hatta yine 
bu dönemde Arap harflerinde bazı değişiklikler yapılarak 
okurna-yazınDsı daha kolay öğrenilen bir ABC girişimi de 
yapılmıştır. Ulusculuk ak:un.ının gelL::ımesi ve kadınların 

eğitiminin yaygınlaştırılması.İttihat ve Terakki döneminin 
önem verilen konuları arasındadır. Öz bir değerlendirme 
yapılırsa, bu dc)nemi Cwnhuriyet döneminde gerçekleştirilen 
eğitim atılıınına ilişkin dUşüncelerin geliştiği ve denen
diği bir hazırlık evresi olarak niteleyebiliriz. 
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1908 sonrasında İtt:Lhat ve Terakki ile birlikte gelen 
si;rasal ve ideolojik tu tumlar, yU. ksek öğretime hemen yansı
mıştır. Örneltin: 1909 yılında Hendese-i Mülkiye askeri 
yönetimden ayrılarak Nafia Nezaretine bağlı Mühendis l'/Iekteb-i 
Alisi konumuna getirildi. İlk ö[trenci derneği bu okulda 
kuruldu. Bu de~tişmelerllen en çok etkilenen de Darülfünun 
olmuştur. Abdulhamit II. döneminde ikinci plana düşen 
Darülfünun ön plana çıkarıldı. Darülfünun-ı Şahane, Darül
fünun-ı Osmani oldu. Ders izlencesi geliştiriidi ve tar~, 
edebiyat, felsefe dersleri kondu. Öğrencilerden ücret alın
ması ve kayıt sınırlamaları kaldırıldı. 1912 de Emrullah 
Efendi bir nizamınane ile Darülfünun•u yeniden düzenledi. 
1915'te aynı kurumda bir reform yapıldı. Bir ina!? Darülfu
nun•u l:::uruldu. Bu gelişmeler sonrası 1919'da Darülfünun 
bilimsel özerkliğe kavuşturuldu. Bunların yanında ülkede 
yeni yUJ..r.sek okulların açılması, sayılarının artırılması 
eskiden açılmış olanların geliştirilmesine çalışıldı. 



Yeni et;itim sisteminin olu;ımasında, Tanzimat'tan 

.İttihat ve Terakki'ye dek uzan~n dönemde izlenen dogrultu, 

medrese ı ye dokumnacJ.an ça~tdaş e ği tim kurumlarının kurulma

sına çaba harcamak olmuştur. 

IJ\.l.m bunlara karşın 'rürki~y·a Cumhuriyeti, yeterli 

kurumla9maya, kadroya ulc3§anıamış yaklaşık 80 y:ıl lık bir 

e ği tim geleneğini d.evralırıı,}tır ( 8). 1920 ı lerde Atatürk 'ün 

çizdiği e~; i tim politikası, sisteme ve mesleğe dayarıdırıl

mış tır. "Mektep genç dimağlara i nsa nlı[ta hürmet i, millet 
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ve me;•tlekete muha b b eti, 9erefli istiklali ögretmeli, en 

mühim vazife maarif işleri olmalı, öğretme vazifesi etive

nilir ellere teslim edilmeli, mualliınlik diğer yüksek mes

lekler gibi, refah teminine müsait bir meslek haline konul-

l ll ( 9) ... ı • ma ı l',.c ı. 

Ziya Gökalp'in düşüncesi, "Milli kliltürUmüzü keşfe

derek, dinde, ahlakta, dilde, estetikte, ekonomide nasıl 

bir kişilitte sahip olduğumuzu anladıktan sonra kesin bir 

surette milli e~itim dönemine girmenin doğru olacağı''(lO) 

yörıi.incloydi. Ulusal ve 18.ik e&;i türıin öncüsü Mustafa Necati 

ise e~1i tiıni bir bilim ve uzmanlık işi görmekteydi. Öğret

menlit';i bir m.eslek onuruna kavuşturan, Öğretim Birliği 

yasasını (Tevhid-i 'l'edrisat) uygulayan, ABC Devrimi ile 

kitle eğitiminin temellerini atan odur. Hamdullah Suphi 

(Tanrıöver) Dağ Yolu'nda "··· uhrevi terbiyemiz yerine, 

hayata bağlı, elinde sanatı ol~n işçi nesli yetiştirecek 

arneli ( v.ygulamnlı) terbiye yi koymGlıyız l " (ll) diyordu. 

Cumhuriyetin eğitim politikası ve izlencesi, kültürü, 

yeni Türki;.re 'nin temeli yapınaktı. 11Mustafa Necatiler, 

( 8) N ecd. et Saka9~~lu, Cunhuriı_et Dönemi E,(:(i timi, İletişim 
YayırıLırı, Istanbul, 1991, s.7. 

( 9) Saka oğlu, y.a.g.y., s. 7. 

(lO) Necdet Sakaoğlu, 11 E,0·itjrn rııartışmaları", Tanzimat 'tan 
Cumhuri~'e,t'e Türkiye Ansiı::lopedisi, C.II, s.,483. 

(ll) Sakaoğlu, Cumhuriyet Dönemi •• ,, s.7-8. 
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Hasan Ali Yüceller, sorunu salt okurna-yazma kıtlığında gör

ınernekte, l<::öylü ki tlt:üerinin ve toplumun kalkındırılmasının 

eğitim yoluyla se.ğlamaya çalışmaktaydılar. Köye dönük eği

tim; Millet Mektepleri, Halkevleri, yetmeyince Köy Ensti

ttileri ile gündeme getirildi. Eğitim, 1950'ye değin ilk

öt~retim ve okuma-yazma ağırlıklı, halkın gönenmesine dönüktü. 11 



2. OSMANLI DEVLETİNJJEN DEVRALINAN YÜKSEK ÖGRETİM KURUMLAR! 

2.1. Mesleğe Yönelik Yüksek Okullar 

2.lol. DARÜLIVIUALLİMİN (ÖGRETMEN YETİŞTİREN OKULLAR) 

Osmanlı Devletinde toplumun öğretmen gereksirmesini 
medreseler karşılarnakta idi. Bu durumun Tanzimat Dönemine 
dek sürdüğü görülmektedir. Her ne denli Tanzimat Fermanında 
eğitime ilişkin ilkeler yer almamış ise de(l), bu dönemde 
eğitimin örgütlenmesinde önemli değişiklikler olduğu bilin
mektedir. Tanzimat'ın yönetim alanındaki düzenlemeleri dışa 
açık kapitalistleşme sürecini de hızlandırmıştır(2). İmpa
ratorluğun içe dönük bir değerlendirilmesinde ise Tanzimat; 
yeni ilkelerle beraber yeni bir devlet anlayışı, yeni bir 
yaşam gör-Lişü ve yeni bir topluriısal düzen öngörüyordu. Osmanlı 
toplumunun bunları benimsernesi duygu ve düşünce sisteminde 
de yeni d.eğer yargılarına ulaşmasıyla olası idi. Böylesi 
değerlere varabilmenin yolu da başta, kuşkusuz toplumun 
tümüne yönelik çağdaş, ortak bir eğitim yaratmaktan geçe
cektir. 

(1) 

(2) 

Enver Ziya Kar al, Osmanlı Taıj..hl, C. V, 2. Baskı, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1961, s.l81. 
İlhan Tekeli, "Osmanlı İmparatorlubru' ndan Günümüze 
Eğitim Kurumlarının Gelişmesi", Cumhuriyet Dönemi, Türkiye 
Ansik~oEedisi, İletişim Yayınları, C.III, s.656. 
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Tanzimat bir yandan gerekli bürokrasinin yetiştiril
mesi sorunuyla karşı karşıya kalırken, diğer yandan da 
"Osmanlılık" düşüncesi içinde ulusların eşitliği ilkesini 
gerçekleştirmek zorundaydı. Bu ise devletce kurulacak okul
ların "Osmanlı Okulları" olmasını ve tüm Osmanlı unsurlarına 
açık bulunmasını gerektirmektedir(3). 

Tanzimattan önce Osmanlı eğitimini üslenmiş kurumlar 
çalışma alanı ve yöntemleri bakımımından çağın gerçekleriyle 
UJ~ içinde değildi. İlk öğretim yapan Sıbyan mektebi ile 
yüksek okul ve üniversite görevi yapan medrese tamamen 
teokratik bir eğitim verınekteydiQ Bu da eğitimde ağırlığın 
dinsel bilgi ve ilkelere dayanması demektir. O nedenle 
öğretimin yapısı, kişinin iç ve "mistik" dünyasını işle
mekte ve kişinin Tanrı yanında kurtuluşunu sağlıyacak dini 
davranış yollarını öğretmekteydi. Kişisel karakter taşıyan 
bu öğretimde doğa ve toplumsal olayıarına hiçbir yer ve 
değer verilmemiştir(4). Kısacası, bu tür eğitimin amacı 
kişinin yaşadığı dünyayı algılama ve tanıması için değil, 
ölümünden sonrası mutluluğunu sağlamak içindi. 

Tanzimat yöneticileri eğitimdeki bu yanlışlık ve 
olumsuzlukların düzeltilmesi gereğinin bilincinde idi. Ne 
var ki başlangıçta bu kişiler başka işlerle uğraşmak zorunda 
kal1ıklarından, Tanzimat'ın gerek duyduğu düşünce yapısına 
yönelik Osmanlı insanını yetiştirecek yeni eğitim leururula
rını kurma eylemine biraz geç geçmişlerdir. Bu eyleme geçi
şin zorunluluğunu padişah Abdülmecid, l845"yılında sadrazam 
ve büyük memurlara şu sözlerle anlatıyordu: 

"Sana (sadrazama) ve bütün bakanlara tebaamın refah 
ve saadeti için lazım gelen tedbirleri itimad-ı tam daire
sinde düşünmenizi ve görüşmenizi emrediyorum. Bu yolda 
ilerleme, din işlerinde olduğu kadar dünya işlerinde de 
cahilliğin kaldırılmasına bağlı oldUoifundan, ilim ve fen ve 

(3) Tekeli, "Osmanlı İmparatorluğundan ••• ", s.656. 
(4) Karaı, y.a.g.y., s.ısı. 
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sanat öitretimini sağlayan okulların kuruLmasını ön plana 
alınacak işlerden sayıyorum 11 (5). 

Abdülmecid'in eğitim konusundaki enıirlerini yerine 
getirmek üzere bir eğitim ve ögretim izlencesi düzenlemeye 
yönelik özel bir komisyon kuruldu. Bu komisyon; Arif Hikmet 
Efendi, Sait Efendi, Ali Efendi, Fuat Efendi gibi yenil~ 
taraftarı kişilerden oluşmaktaydı ( 6). 

Komisyonun eğitime verilmesi gereken yapı konusundaki 
çalışmaları bir yasaya ba{.J;landı. Bu yasayla medresenin 
dışında, devletin kontrolü altında bir d~rülfünunun kurul
ması, rüşdiye okulların açılması, bu okullarla ilkokulların 
ulemanın elinden alınarak .devlete verilmesi kararlaştırıldı. 
Yasanın yayınlanmasından sonra çıkarılan bir 11hat 11 ile 
eğitim işlerinin yürütülmesi ve kontrolünü izlemek amacıyla 

da bir "Meclis-i Daimi-i Maarif-i Umumiye" kuruldu(7). 

1845'de başlayan Osmanlı eğitimini yeniden düzenleme 
çalışmaları çerçevesinde orta okulların (rüştiyelerin) 

çoğaltılma~a başlanması sonucu bu kurumlarda yeni yöntem
lerle ders verebilecek öğretmeniere büyük gereksinim doğdu. 
Meclis-i 1lic.ıarif, Sadaret 1 e bir arz tezkere si yazarak bir 
Darülmuallimin açılmasını önerdi(8). 

Darülmuallimin açılışı konusunda bizi bilgilendiren 
bu okulun ilk müdürü Alırnet Cevdet Paşa "maruzat' ta; Kemal 
efendi numune olarak bir mektebi rüşdiye küşad eylemiş 
olduğundan teksir olunacak Mek~tib-i Rüştüyeye Hoca yetiş
tirmek Uzere bir dorUlmuallimin inşa olundu" demektedir. 
Bunu 23 RebiUlevvel 1264 (1847) tarihli ve 372 sayılı Tak
vimi Vakayi şu biçimde vermektedir: 

(5) 
( 6) 

(7) 

(8) 

Karaı, y.a.g.y., c.v, s.l82. 
Karol, y.a.g.y., C.V, s.l82. 
Karaı, y.a.g.y., C.V, s.l82. 

Cahi t Yalçın Bilim, Tanzimat Devri 1 nde Türk Efü timinde 
Çağdaslw.:ıma (1839-1879), Anndolu Üniv·ersi tesi Yayınları, 
No: 69, Eskişehir, 1984, s.67. 
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ll . . . mekatipte etfale talim ve tedris ettirecek ulünıu 
aliye ve funüni mtLk::taziyenirı suhO.leti talim ve tefhimi 
bulunmadığı halde yeni emri tahsilde müşkülattan vareste 
olunamıyacağı cihetle zikrolunan tedris tefhim tarikinin 
nemti sehl ve asanisi t.?t'llüm olunınale ve ileride mekatip 
için hoca lazım geldikçe oradan alınmak üzere bir Darül
muallimin tesis ve inşasına irsde-i seniye-i cenabı şeyhin
şahl. taallük ve şerefeudur buyurulmuştur. Hucibince mezkür 
Darülmualliminin munasebeti mevki~resi cihetiyle Fatih civa
rında tarhı esas ve ibnasına iptidabirle ••• "(9) 

Bu girişimler ve Büyük Reşit Paşa'nın da yardımla
rıyla(lO), okul için gerekli bina, öğretmen, öğrenci ve 
diğer gereksinimleri sağlanmıştır. İstanbul'da o yılların 
güçlü bir nıedrese çevresi olan Fatih Semtinde(ll) 16 Mart 1848 
tarihinde, Kemal Efendi tarafından(l2), Meclisi Maarif üye
leri, devlet ileri gelenleri, öğretmen ve öğrencilerin katıı
dığı ve "Arabl. Hocası" Yahya Efendi'nin okulun sağlayacağı 
yararları belirten bir konuşmasıyla(l3) "Darülmuallimin-i 
Rüşdi" okulu açılmıştır. 

Okulun Fatih semtinde açılmasının nedeni 11münase
bet-i takviyesi cihetiyle" medresenin olanaklarından yarar
ıanılması 'olsa gerektir(l4). 

Dönemin yöneticileri Rüşdiyelerde okuyacak öğrenci
lerin iyi bir eğitim ve öf::~retim yapabilmeleri için, iyi 

( 9) Osman Ergin, Türk Maarifi Tarihi, C.II, Eser Matbaası, 
İstanbul, 1977, s.571. 

(10) Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğusu ve 
Gelişmesi, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul, 1970, s.56. 

(ll) Bilim, y.a.g.y., s.67. 
(12) Koçer, y.a.g.y., s.56. 
(13) Bilim, y.a.g.y., s.68. Açılış tarihi için: Ergin, C.II, 

s.57l'de 23 Rebiülevvel 1264 (1847) tarihini; Karaı, 
C.VI, s.l75'de yalnızca 1847 tarihini, Yahya Akyüz, 
Türk Eğitim Tarihi, (Başlangıçtan 1985'e, Ankara, 1985, 
s.l53'de Darülmuallimini Rüşd1 adıyla Hicri 10 Rebiyülahir 
1264 Perşembe günü İstanbul'da Fatih'te açıldığını bu 
tarihin 16 Mart 1848'e rastladığını belirtmektedir. 

(14) Bilim, y.a.g.y., s.67. 
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yetiştirilmiş öğretmeniere gereksinim olduğu bilincindey
diler. Bu ds ancak medrese dışında, salt öğretmen yetişti
ren meslek okulları ile sağlanabilirdi. İşte bu düşünce 
ile Tanzimat döneminde açılan Darülmuallimin-i Rüşdi'nin 
sivil bir okul olarak açılması Türk eğitimi için önemli 
bir olaydır. Ne yazık ki bu okul medresenin ve medreseli
lerin etkisinden uzak kalamamıştır. Zira okul yerinin 
seçimi, ders üüenceleri, ders seçiminde güdülen amaç, 
öğretim elemanlarının temini bunu belli ölçülerde göster
mek.teyd.i(l5). 

Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafından onaylanan 
yönetmenliğine (nizamnamesine) göre Darülmuallimin'in 
ö{tretim süresi üç yıldır (16) •. 1863 yılına dek öğrenci 
sayısı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak 1863 1 de 20 
öğrencinin okutulduğu; 1868'de bu sayının 22'ye çıktığı 
belirtilmektedir(l7). Bu sayı aynı tarihlerde çalışmalarını 
sürdüren 138 Rüşdiyenin gereksinimini karşılamaktan uzak
tı(l8). Öğrencilerden her birine ayda otuz kuruş verilmek
tedir. Okula kabul edilmek için adayların bir sınav geçi
rerek, metinden anlam çıkarmaya, düşüncelerini güzel anıatma 
yeteneğine ve farsça ile matematik eğitimine yetenekli 
olduklarını kanıtlamaları gerekli idi(l9). 

Darülmuallimin-i Rüşdi'nin ilk müdürlüğüne Cevdet 
Efendi atanmıştı(20). Okulun açılışla beraber eğitime baş
ladığı görülmektedir. Bu okulda ilk açıldığı dönemlerde 
okutulan ders tür ve izlencesinin büyük bir olasılıkla 
benzerleri gibi olduğu söylenebilir(2l). İlk bitirenlerden 

(15) Akyüz, y.a.g.y., s.l53. 
(16) Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, C.VI, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, s.175; Akyüz, y.a.g.y., 
s.l53. 

(1 7) Bilim, y.a.g.y.' s.68. 
(18) Bilim, y.a.g.y.' s.68 
(19) Karaı, y.a.g.y.' c.vr, S .J 75 a 

(20) Koçer, y.a..g.y., s.56. 
(21) Ergin, y.a..g.y.' C.II, s.572. 
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biri olan Selim Sabit Efendinin bi·tirme diplamasından oku
tulan dersleri saptamamız olanaklıdır. Bu dersler: Arabi, 
Faris, Riyaziyat. Bu belgede sözü edilmernekle beraber, 
okulda Tarih, Coğrafya, Yazı, Türkçe İnşa gibi derslerin 
de olduğu sanılabilir. Çünkü bu tür dersler o tarihlerde 
Rüşdiyelere girrneğe başlamıştı. Rüşdiyelere öğretmen yetiş

tirecek bir okulun ders izlencesinin onlardan daha yüzeysel 
olamazdı kuşkusuz(22). Bu dersleri izleyecek öğrencilerin 
medreseden geldikleri düşünülürse fazla ileri düzeyde ola
mayacağını kabul edebiliriz(23). Şöyle ki; Darülmualliminde 
"alat dersleri" denilen sarf ve·nahiv ile mantık ve maani 
yerine elifba' nın okutul ması ,,e Türkçe' nin öğretilmesi yön
temi; hatta okulun öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan 
bir meslek okulu olduğu düşünülürse amaca uygun o larak o 
zamanlar usul-i tedris denilen Pedegojiye giriş ile eğitim 
yöntemleri gibi derslerin de konulması gerekirken Darül
mualliminin ilk yıllarında bu derslere izlencelerinde rast
lanmamaktadır(24). 

Darülmuallimin açılışını izleyen 20 yıl içinde ne bu 
okulda ne de öğretmen yetiştirme konusunda yeni bir har~ket 
görülmemiştir. Aslında Kemal Efendi'nin 1850 yılında Avru
pa1ya gönderilmesiyle böylesine önemli bir konu adeta 
korumasız kalmıştır. 1868'e dek altı nazır değiştiği ve 
diğer eğitim sorunlarımız Uzerinde durulduğu halde öğretmen 
yetiştirrneğe yönelik bu meslek okulu hiç kimse tarafından 
ele alımnamış, ilk kurulduğu şekliyle sürüp gitmiştir(25). 

Osmanlı eğitimine çok önemli yenilikler sağlayan 
1869 tarihli Maarif-i Umumiye 1Hzamnamesi, öğretmen okulları 

ve onların ders izlenceleri konusuna da çok ayrıntılı hüküm
ler ve yenilikler getirmiştir. Nizamnamede "Mükemmel mual
limler yetiştirmek üzere" Rüşdiye, İdadiye, Sultaniye 

(22) .Akyüz' y.a.g.y., s.l54 • 
(23) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.572. 

(24) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.574. 

(25) Koç er, y.a.g.y., s.57. 
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şubelerinden oluşan bir büyük Darülmuallimin kurulacaktır(26). 
Darülmuallimin bunun bir şubesi haline getirilecektir. 
(Medde: 52) Ayrıca her şube biri Edebiyat, diğeri Fen 
olarak iki dala ayrılacaktır (Madde: 54)(27). Nizamnamenin 
gerek Darülmuallimirı ve gerekse Türk eğitimine önemli saya
bileceğimiz bir yenilik daha getirdiğini görüyoruz. 1856 
Islahat Fermanı devlet okullarının kapılarını ülkedeki 
müslüman olmayan halklara da açmıştı. Buna bağlı olarak 
Maarif-i Umumiye Nizarnnamesi tUrrı Osmanlı halklarına eşit ve 
farksız bj.r eğitim verebilmek için bir çok hüküm koyduğu 
gibi; bu işleri yürütmek üzere Ma~rif Nezareti'nde arala
rında müslüman olmayan üyelerin de bulunduğu bir MuJ:ıtelit 
Meclisi Maarif'in (karma) oluşturulmasını önermişti. Bu 
amaca ulaşabilmek için Darülmuallimine ve -daha sonra
Darülmuallimat•a, müslüman olmayan halkın okuduğu okullarda 
onların kendi dilleriyle eğitim yapmalarına yardımcı olmak 
amacıyla öğretmen yetiştirilmesi düşünülmüş ve bu okulların 
nizamnamelerine konulmuştur. Ancruc mali olanaksızlıklar ve 
müslüman olmayanların ilgisizliği yüzünden bu düşünce 
uygulamaya konulamamıştır(28). 

Darülmuallimin; medreselerden başka bir eğitim yön
temi izlemek, eğitim ve öğretimde Türkçe'ye daha fazla yer 
vermek aynı zamanda .Arapça ve Farsçadan daha çok yaşarn 
için gerekli olan arneli bilgileri öğretecek öğretmenleri 
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ne var ki, Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi 198 madde içinde topladığı ilkelerin 
gerçekleşemediğini görüyoruz. Sistem 1874 yılına dek aynen 
sürmüştür(29). Buna karşın 1870 yılında Darülmuallimin-i 
Rüşd1 okulunda devletçe biiyük bir yeniden düzenleme yapıl
mıştır. Şöyle ki, önce okulun binası onarıldı, ders araç
ıarı yenilendi ve öğretim kadrosu tamamlandı(30). 

(26) Akyüz, y.a.g.y., s.l54. 
(27) Bilim, y.a.g.y., s.68. 
(28) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.580. 

(29) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.581. 
(30) Bilim, y.a.g.y., s.68. 
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Safvet Paşa bu yeniden düzenlemeler sonrasJ. öğretima 
başlama töreninde yaptJ.ğJ. konuşmasuıda: 11 ••• mek~tib-i 

rüşdiye inşa ve tanzim olunmuş olduğu halde bunlara lüzumu 
olan muallimler henüz tayin edilemeyib bu dahi Darülmual
lim'e devam ile tahsilat-ı ilmiyelerini ikmal etmiş olan
larJ.n şimdiye kadar inşa olunmuş olan mektebler muallim
liğine vuku-u memuriyetleriyle yerlerine diğerleri yetiş
memiş olduğundan neşet eylemiştir ••• memalik-i ş~hf3.nenin 
her bir kaza ve kasaba ve belki. cesimce köylerinde bile 
rüşdiye mektepleri küşadJ. me'mül'ul kavi olmasiyle bundan 
böyle istenilen mehallere muallım gönderilmek üzere Darül
muallim talebesinin adedinin maarif nizamnamesinde tayin 
olunan miktara iblf3.ğ edilmesi" gereğine değinirken, okula 

almnacak ö?frencilere geldikleri okullarda okumuş olduklarJ. 
derslerin yinelenmiyerek bunların üzerine Türkçe Kitabet 
ve İnşa, Hesap, Hendese, Cebir ve Coğrafya gibi müsbet 

bilimlerin okutulmasJ.nı da istemekteydi( 31). Bu konuşmadan 
da anlaıwJ.lacağı gibi Darülmuallinı eğitimimizin geliştiril
mesi bakımdan istenilen noktaya getirilememiş, amacJ.na 
uygun geliı;d.mi e;österememiştiro Her ne denli yeni oluştu
rulmasJ. istenilen dersler yaşama yönelik ve Rüşdiyelerde 
öğretmenlik yapacaklar için gerekli sayılsa da, asıl öğret

menlik meslet~inde gerekli ve o kişilere öğretmenlik formas
yonu verecek dersler halen görülmemektedir. Fatih Devrinde, 
Fatih, Eyüb ve A7asofya medreseler:).nde sıbyan mektebi 
muallimi olacaklar için farklı ders izlencesi öngörülüp 

"Ada b-ı :Muhahase ve Usül-i Tedris" ( Tartjş ma kuralları ve 
öğretim yöntemleri) derslerinin konulduğu(32) burada anJ.m
sanJ.rsa bu devre dek öğretmen olacaklar için özel dersler 
verilmesi gerekliliğinin henüz ayırdına varJ.lmadJ.ğınJ.n 
değerlendirilmesini yapabiliriz. Tüm buna karşın salt 
öğretmen yetiştirilmek üzere Ilarülmuallim.' in açılmış olma
sınJ. eğitim tarihimiz için önemli bir dönüm noktası saymamJ.z 

(31) Bilim, y.a.g.y., s.69. 
(32) Akyüz, y.a.g.y., s.76. 
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gerekir. Darülmuallim amacına yönelik yerine ve düzeyine 

ulaştırılrnamış olsa da öğretmenlik mesleğine bağımsız ola
rak eğilinmesi(33) sevindirici bir gelişme sayılmalıdır. 

Osmanlı Devleti' nde eğiti.ın_., tarihsel gelişimi içinde 
ilk önce askersel ve yönetsel gereksinimden dolayı öncelik 
erkeklere yönelik olmuş, kadın eğitimine ne gerek görülmüş 
ne de zaman ayrı lrnış tır. 

Zamanla kadın eğitim ve öğretimine gereksinim ken

dini gösterrneğe başlamış ve 1275 (1858) 1 de önce kız Rüşdi
yeleri açılmıştır(34). Kız Rüşdiyelerinde bu yılların 
tutucu çevreleri erkek öğretmenlerden çok bayan öğretmen
Iere gereksinim göstermesine karşın bulunamadığı için temiz 
ahlaklı, güvenilir erkeklere verilmesi uygun görülmüştür. 
Bu gelişmenin üzerine kız ö1"tretmen okı.ılana gereksinim ken
dini bir kat daha hissettirmiştir. Ne var ki böyle bir 
kadın öğretmen okulu olan Darülmuallimat ancak 1286 (1870)de 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin yayımlanmasından sonra 
açılmıştır(35). 

Bu nizamnamenin 3. faslı "Muallim Mekteplerini" 
yüksek okullar arasında saymakta, 68. maddesinde okulun 

kuruluşunun gerekçesi vurgulanmakta ve "Kız Mek~tib-i 

Sibyaniye ve Rüşdiyesine muallimler yetiştirmek gayesiyle 
Darülmua.llimat•ın açılacağı belirtilmektedir. Aynı madde 
örgütsel yapı bakımdan da okulu tanımlamaktadır. Buna göre: 
Okul, Sibyan ve Rüşdiye adıyla iki şubeye ayrılmıştır. Her 
şube biri Müslüman, diğeri müslüman olmayan Rüşdiye okulları 
için yetiştirilecek öğretmeniere özgü olmak üzere ikişer 
gruba bölünmüş"tür(36). Sibyan şubesinin eğitim süresi iki; 
Rüşdiye şubesinin ki ise üç yıldır(37). Nizamnamenin 69 ve 

(33) Koçer, y.a.g.y., s.56. 
(34) Ergin, y.,a.g.y.' C.II, s.668. 

(35) Ergin, y.aog.y., c.rr, s.668; Akyüz, y.a.g.y., s.l54; 
Bilim, y.a.g.y., s.71. 

(36) Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.668. 

(37) Akyüz, y.a.g.y., s.l54. 
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70 nci maddelerinde ise her iki şubesinde akutulacak ders
leri şöyle saptanmıştır. 

Sıbyan Şubesinin Dersleri: 

fifubadii Ulümi Diniye (her cemaatin diline göre eği
timi yapılabilecekti. Müslüman olmayan çocukların (ulümi 
Diniye) din dersleri kendi ruhani kişilerce okutulacaktı), 
Kavaidi Lisanı Osman1 ve Kitabet, Usulü Talim, her cemaatin 
kendi dili, Risale-i Ahl~, Hesap ve Defter Tutma usulü, 
Tarihi Osmani ve Coğrafya, Malüroat-ı Nafia, Musik1, Dikiş 
ve Nakış~ 

Rüşdiye Şubesinin Dersleri: 

Mebadii Ulümi Diniye, (her cemaatin kendi dili ile 
ve müslüman olmayanlarınki 69 ncu madde hükümlerince yapı
lacaktır), Kavaidi Lisanı Osman1 ve İnşa, Arab1 ve Faris1, 
her cemaatin kendi Lisanı, İlm-i Ahlfik, Tedbiri Menzil, 
Tarih ve Coğrafya, Mabadii Ulümi, Riyaziye ve Tabiiye, 
Resim, Musikİ, Envai Ameliyat-ı Hayatiye(38). 

Nizamnamenin 71 ve 72 nci maddelerinin yönetim kad
rolarını da saptadığını görüyoruzo Bu saptamaya göre okulun 
bir müdiresi ve çeşitli dersleri okutacak yeterince öğret
meni (bayan), nakış ustabaşısı ve iki hizmetlisi olacaktı. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeterince bayan öğretmen 
yetiştirilinceye dek yaşını almış, eline eteğine düzgün 
olmak koşuluyla erkek öğretmenierin görevlendirilmesine 
izin veriliyordu. Ayrıoa okulda görev alacak kişilerin 
aylıkları tutarı ise şöyle idi: Müdüre, 1500 kuruş, öğret
men ve ustalar 750 kuruş, hizmetliler, 150 kuruş alacak
ıardı(39). 

Bu nizamnamedeki ilkeler ancak birbuçuk yıl kadar 
sonra uygulama aşamasına konulabildi. önce Ayasofya civarında 
bir bina sa[~lanarak, gerekli onarımı ve donanım işleri 

(38) Ergin, yoa.g.y., C.II, s.668-669. 
(39) Bilim, y.a.g.y., s.72. 
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tamamlandı. Bu arada okula öğrenci .. alımı için bir giriş 
sınavı açıldı. 8 Şubat 1870 Pazartesi günü Maarif Nezare
ti'nde açılan sınav, Safvet Paşa ile Meclis-i Maarif idare 
dairesi azası Mecit ve İlıniye Dairesi azasından Mustafa 
Efendilerin hazır olduğu konumda 32 kızın okula giriş sınavı 
Emsile, Arneli Erbaa, Coğrafya, İml~, Sülüs Yazısı, Resim, 
Nakış, Hiyatat (Terzilik) derslerinden yapılmıştır. Bu 
öğrencilerin tümünün başarılı sayılarak okula alındıklari 
sanılmaktad.ır(40). 

Okula, ö[~retmen, memur ve diğer hi~'\metler için 
gerekli atamalar yapıldıktan sonra 24 Muharrem 1287/26 Nisan 
1870 tarihinde Darülmuallimat görkemıi bir törenle açıldı. 
Açılışta, Maarif Nazırı Safvet Paşa yaptığı konuşmayla, her 
türlü saygıya değer olan kadınların da herkes gibi eğitim 
ve öğretimlerinin gerekli olduğunu vurgular(41). Bilinen 
bir gerçekti ki bir çocuk doğduğu günden, okula gidene dek 
annesi tarafından eğitilmektedir. Avrupa'nın çeşitli ülke
lerinde çeşitli alanlarda çalışan kadınların bulunduğunu 
belirten paşa, Doğulu kadınların da ~ı yetenekte oldukla
rını, o güne dek kadınların eğitimine değer verilmediği 
için bu konuda geri kalındığını açıklar ve "kız çocukların 

okumasına engel olacak hiç bir emir ve kitap olmadığını 
sözlerine ekledi."(42) Osmanlı Devletinde yetkili bir kişi
nin, bir bakanın kız çocuklarının okutulmasında dinen sakınca 
olmadığını açıklaması(43) son derece önemli bir düşünce 
dönüşümünün kanıtı sayılmalı. 

Aynı yıl öeretime başlayan okulun ders izlenceleri 
haftalık ders s8yıları ve dersi okutan öğretmenierin adları 
1877 yılına dek aşa~~ıdaki çizelgadeki gibi idi: 

(40) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.670. 
(41) Necdet Salsaoğlu, Osmanlı Eğitim Tarihi, (Cep Üniver

sitesi), Iletişim Yayınları, Istanbul, 1991, s.80. 

(42) Bilim, y.a.g.y., s.72-73. 
(43) Bilim, y.a.g.y,, s.73. 
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Öğretınen:i rı Adı 

Emin Efendi 

Okuttu~u Dersin Adı 

Haftal:ı.k 
Ders saati 
Sa.yıs:ı. 

Musa Efendi 

İsmail Efendi 

HaciRaşit Efendi 
Hatice Hanım 

Madam Arnik 

lVIadam Polker 

Eli za Mayno (t) 

Zalker (ü) 

İsmail Efendi 

Müdür 

Mabadii Ulümi Diniye ve Ahlak 
Hesap 

Hattı Sülus ve Nesih 
Nakış 

N akış 

Resim 

Nalcış ve Arnaliyatı Hayatiye 
Resim 

Tarihi Osmani ve Coğrafya 

2 

3 
? 

? 

? 

? 

4 
? 

? 

Bu kadroya daha so .nra Niusi ki öğre trneni olarak 

Refika Hanım, Rik'a ö~retmeni olarak, Arif Efendi, Resim 

öğret me ni olarak da Mösyö KMz eklenmiş le rdir (44). 

Okuldaki erkek öğretmenleri .n hemen tümü medreseden 

getirilmişlerdir. Bunun yanında bazı dersler için dışardaa 
da öğretmen sağlanmaya çalışıldığını saptayabiliyoruz. 

örneğin: Okulda 1294 (1877) yılına dek Türkçe Öğretmeni 

sağla naınamıştır. 1287 tarih ve 1234-1235 sayılı Takvimi 
Vakaide (45), haftada dört gün, bir saat "Kavaid-i Li san-ı 

"' . Osmanı ve Inşa 11 dersleri verme.~ k üzere ayda 800 kuruş maaşla 

Darülmuallimat'a öğretmen alınacağını ve 40 yaşını bitir

miş isteklilerin 11-13 Rebiülahır günleri Meclis-i Kebir-i 

Maarif Dairesi ne ba şvurma:ları duyurulmuştur (46). 

( t) Bilim, y.a.g.y.' s.73'de "Eliza Maya" olarak veriyor. 

(ü) Bilim, y.a.g.y.' s.7J'de "Zolker 11 olarak veriyor. 

(44) Ergin, y.a.g.y.' O. II, s.673. 

(45) Ergin, y.a.g.y.' C. II, s. 67 3. 

(46) Bilim, y.a.g.y., s.73; Ergin, y.a.g.y.' C. II, s.673. 
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1294 (1877) Salnamer::Jine göre okulu n yıllık ders 

izlencesinin sınıfıara göre aşa~ıdaki gibi da~ıldı~ını 
saptıyoruz: 

Birinci Sınıf 

Ulumi Diniye 

Kıraati Türkiye 

Ara bi 

Farisi 

IJisan-ı Osmani ve İmla 

Hesap 

Resim 

Rik'a 

Dikiş 

İkinci Sınıf 

Tarihi Osmani 

Ara bi 

Farisi 

Coğrafya 

Hesap 

İnşai Türki 

Kavaidi İmla 

Sülüs 

Rik'a 

Resim 
Makine 

Üçüncü Sınıf 
"' Ara bı 

"' Farisı 

Nakış 

Hesap 

İmla ve İnşa 

Co~rafya 

Tarih-i Osmani 

Sülüs 

Rik'a 

Resim 

Makine 

Yine aynı yılın Salnaıne,'3ine göre okulun öğrenci 

sayısı 50'dir. Bu öğrencilerden sekizi Rüşdiye ve beşi 

Sıbyan okulu öğretınenliği dibloması almıştır(47). Darül

muallimat ilk mezunlarını ise 1873 yılında vermiştir(48). 

Okuldan mezun olan 17 ö~retmenden 6'sı o tarihlerde öğrenci 

sayısı 224 'U bulmuş ola n İstanbul' daki kız Rüşdiyeleri ne 

(İnas Rüşdiyesine) öğretmen olarak atallinışlardır(49). 

"Bunlardan Fahriye Hanım Sultan Ahmet Kız RUşdiyesi 'ne 

birinci, Münire Hanım ikinci, Hatice Rüveyde Hanım Riya

ziye ınuallirnesi, Fatma Niga:rr Hanım Eski Ali Paşa Rüşdiye' 
si ne biri nci, Züh,re Hanım Ri k' a" öğretmeni olarak atanmış

lardır(50). Bunlar Türk Eğitim Tarihinin ilk bayan öğret

menleri olmalarının yanısıra o zamana dek salt Dikiş ve 

Nakış ö~retınenlikleriyle sınırlı kalmış olan kadın ö~ret

men atanma sınırını yıkarak di~er dallarda da e~itim ve 
öğretim görevi Uslenen bayarı öğretmenleri olmuşlardır(51). 

(47) Ergin, y.a.g.y.' C. II, s.674. 

(48) Bilim, y.a.g.y.' s.74. 

(49) Ergin, y.a.g.y.' C. II, s. 675; Bilim, y.a.g.y.' s.74. 

( 50) Bilim, ye a. g. y. ' s.74. 

( 51) Ergi n, y.a.g.y.' C. II, s. 675. 



Da.rülmuallima t 'dan 1874 'de 20, 1875' de sekiz ve 
1876 'da dokuz öğ.re nci me zun olmuştur ( 52). 

1877-1878 yılındaki Osmanlı Rus savaşı nedeniyle 
1879'da oltu.l mezun verememişti.r. 
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1879-1880 öğretim yılında okulun yine mezun verme

mesi ne karşı n iki önemli gelişme görülme ktedi.r. Bunlardan 

ilki okulun başına Fat ma Zelıra Hanım' ın müdire olarak 

geti rilmesi , ikinc i si ise "Usulü T.edri si ye" der si nin 

konulması ve öğretmenliğine de, Meclis-i Maarif'de üye, 

Mülkiye Mektebi ve Sanayi-i Nefise Mektebi öğretmenlerin

den Aristekli Efendinin görevlendirilmesidi.r(53). Öğret

men olacaklar için böyle bir dersin konulması kuşkusuz 

Darülmuallimat için bir dönüm noktası sayılmalıdı.t:'. Ne 

var ki bu ders bir yıl sonra kaldırılmış böylece öğren

ciler Usul-i Tedris ve Terbiye dersi görmeden öğretmenliğe 
ge çini lmişlerdir ( 54). 

Münif Paşa' nın Maarif Nazırlığı zamanında (1890-1891) 

Darül:ııuallimat 'a Fenni Terbiye ve Usul-i Tedris dersleri 

yeniden konulmuştur. Öğretme.nliğine de Rıza Tevfik Bey'in 

eşi Ayşe Sıdıka Hanıtı1 atanmıştır(55). 

(52) Bilim, y.a.g.y., s.74. 

(53) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.675; Akyüz, y.a.g.y., s.l55'de 
bu dersin okutuluşuyla ilgili olarak Muallim Cevdet' den 
aktardığı şekliyle 1295 yılında konulduğunu ve bu 
tarihin hicri yıl olarak verilmiş olacağını irdele
yerek, Miladi 1878 yılı nda konulmuş olacağını, dersin 
1881-1882 yılında Aristekli Efendi tarafından okutul
duğunu vermektedir. 

(54) Akyüz, y.a.g.y., s.l57; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.675. 

(55) Ergin, y.a.g.y._, s.675. Muallim Cevdet; "Bizde Fenn-i 
Terbiye, Usul-u Tedris kadar ye tim kalnuş bir şube-i 
ilmiye (bilim dalı) yoktur. Müslüınanlardan, Türkler
den çeşitli ilirolere müntesip (kendini vermiş) bir 
hayli zevat-ı rnüktedire (yetenekli kişiler) gÇ;2steri
lebilirken, Satı Bey devrine kadar bu fenne salik 
(girmiş) ve mektepte gösteren (okutan) Ayşe Sıdıka 
Hanım, Selim Sabit, Emrullah Efendiler ve Musa Kazım 
Bey'den başka pedagoji meraklısı tanımıyoruz" demek
tedir. Akyüz, y.a.g.y., s.l57-158. 
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Darül:nuallimat'ın 1895'e dek pek çok inişli ve 

çıkışlı bir tablo çizen e~itim sürecinin pek verimli geç

tiğini söyleyemeyiz. Kurumun büylik bir karmaşa içinde 

olduğunu söyleyebiliriz(56). 

İlk 25 yıllık döneminde n sonra geçirdiği değişik

likler için okulun "ikinci dönemi 1
' değerlendirmesini yap

mak olanaklıdır. Bu dönemdeki yeniden düzenlernelerin 

yapımaısı, okulun başına getirile n Mehmet Hulusi Efendi 

olmuştur. Mehmet Hulusi Efendi öncelikle okul için Koska'da 

bir bağımsız bina sağlamıştır. Bir yönetmelik (talimatname) 

ile eğitim ve öğretimin yoluna sokulmasına çalışılmıştır. 

Bu yöne·tmelikle ders izlencelerinin belirlenmesinin yanında, 

mUdUr ve mi..idürenin, öğretmenlerin, muavinierin ve mubas

sırların (okulda öğrencinin durumuyle yakından ilgilenen 

ve düzenliği sağlayan, gözeten ••• ) görevleri, ödUl ve ceza 

dereceleri, sınav ve tatilleri tüm detayıyle saptanmıştır. 

Yine "talimatname" Darülmuallinıatın her sınıfında okutu

lacak yıllık ders izlencelerini ve ders sınırlarını da 

çerçevelemiştir(57). 

Bu ge li şim sonrası yılları nda okulda öğre ne i sa yı

sının artmasının yanında bayan öğretmen sayısının da art

tığını saptıyoruz. Öyle ki bu sayı 1297-1298 (1890-1891) 

de en üst düzeye ulaşmıştır(58). Bu yükselişte okulun ilk 

yıllarında verdiği me zunlarının etki si büyük olmuştur. 

Okul bu iyi duruıau ile 1900 yılına dek büyük yol kat etmiş 

ve ülkede kız okullarının sayısının artmasına yol açmış

tır. örneğin Abdülhaıni t dönemi sonlarında ülkedeki 619 

Rüşdiye rnektabinin 74'U kızlara aitti(59). 

(56) Ergi n, y.a.g.y.' C. II, s.676. 

( 57) Ergin, y.a.g.y.' C. II, s.677; Akyüz, y.a.g.y.' s.208-
214. 

(58) Ergin, Y .. a. g. y. ' C. II, s. 677. 

( 59) Bayram Kodaman, Abdülhaınid Devri E&! i tim Sistemi, 
İstanbul, 1980, s.167-203. 



1905-1906'da okulun iptida kısmına (ilk) bir 
Elifba Sınıfı' nın eklendi ği ni görüyoruz (60). 
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1908-1909 Darlilınualliınat için Uçüncü dönemin baş

langıcı olmuştur. Meşrutiye tin ilanı sonrası ülkede her 

alanda görülen kararsızlıklar bu okul üzerinde de kendini 

göstermiştir. Okuh:ı.n ınodernleşt i rilmesi güç kazanmıştır. 

Nitekim 1910-1911 yılları gündüzlü Darülınuallirnat'ın son 

yılı olmuştur. Bu ders yılının başında Fatih'te, Çarşam

ba'da Saip Paşa konaf:~ındaki yatılı kız sanayi mektebinde 

Yatılı Darülınuallimat 'ın ilk sınıfı açılmıştır. Böylece 

1873 yılında ilk mezunlarını veren yatJ.sız Darülınuallirnat'ın 

39 yılda çıkardığı bayan öğretmen sayısı 737 'yi bulmuş
tur(61). 

"' Yatılı Da.r-ül Muallimat 'ın Cumhuriyet dönemine dek 
geçirdiği aşamaları ise şöyledir. 

Yeni açılan yatılı Darülmuallimat 'ın dersleri kız 

sanayi öğretmenlerince verilmektedir •. 1912 Ocağında okul 

iki sınıf olarak Çapa'da Derviş Paşa Konağına taşınmış, 

yatılı kız Sartayi okulu kaldırılarak örgütü Darulmuallimat'a 

dönüştürUlmUştUr. Öğretmenlerinin bir .kısmı kaldırılan 

sanayi okulundan, bir lnsmı da ya tısı z Darü lmuallirna t' tan 

seçilınişleı:·dir. Nlüdürlük yatılı kız Sanayi müdürü Hulusi 

Bey'in sorumlulu~unda kDlmıştır. Okulda 1912-1913 yılında 

bir de tatbikat kısmı açılmıştır. Aynı yılda okulda dışar

dan sağıamın eğitimcilere konferanslar verdirilmeye baş

larımıştır ki bu uyarlamayı pedagojik bir faaliyet olarak 

alabj liriz(62). 

1914-1915'te yayımlanan yıllık ders izlencesinde 
kurum: 1- İptidai Kıı:;ını (uygulı:ıma okulu), 2- İptida-i 

(60) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.678. 

(61) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.678. 

(62) Ergin, y.a.g.y., C. II, ~s.678. 
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Darülrnuallimat, J- Ana ınuallim rnektebi, 4- Ana rnektabi 

olarak örgütlendirLLrni:;;ıtir(6J). Bu yeniden örgütlenmenin 

i. çi nde böylece 1914-1915 yıllarında bir ana muallim rnek

te bi kurulmuş oluyox·du. Böyle bir Jo.smın oluşturulması bu 

dönemde açılması düşünülen ana mektebine bir yıllık bir 

eğiti_mle ciğretmen .retirştirilme amacına yönel:ikti. Bu 

sınıfta 42 öğrenci bulunvyordu. Bunlardan 34'ü diploma 
almı§tır(64). 

1916 yılı Terıunuzunda Darülm.uallimin ve Darülmual

limat için yeni bir yönetr;ı.elik (nizamname) yapılması karar

la §tır ılmış, bunu n uy:gulama.cn, :i. lke ve de taylarının sap

tanması :için de 6 Easım 1916' da 148 maddelik bir talimat 

yapılmış ve bir ders izlencesi. vucuda getirilmiştir. Bu 

yönetmelik (nizamnarne) yeni örgütsel yapıya, okula öğrenci 

kayıt ve kaLtü koşullarına, derslere, öğrenim süresine ve 

sınavıara ait temel ilkeleri içermekteydi. Di~er yandan 
. """' yine bu yön(~tmı::lik hükümleri Darülmuallirnat'ı; Iptidaı, 

ihzari ve ali olmak üzere üç bölüme (kısırna) ayrılmakta y

dı(65). İptida1 bölümü beş yıl süreli olup ilkokullara 

ö~retmen yetiştirecektir. İhzari bölümü iki yıl süreli 

olup Darülmuallimat-ı İptiduiyelere öğretmen ve ilköi~retim 

müfettişi yetişt:irecektir. Ali bölümü ise üç yıl süreli 

olup, Edebiyat, Tabiiyat, Riyaziyat şubelerine ayrılmıştı; 

mezunları orta ve yüksek okullara öğretmen olacaklardır(66). 

1917-1918 yılı haziran sınavları sırasında Fatih 

yangını sonucu Derviş Paşa Konağı da ya nı nca okul şimdiki 

binasına taşJ.nmak 2'.orunda kalmıştır. 1918-1919 yılları 

:ise I. Dünya Savaşı sonlarına rastladığı için okulda 

kadro darlığı görülmektedir. Bir orta öğretmen okulu 
"" ,., 

işlevi görmek üzere b ir yJ.l önce kurulmuş ola n ihzarı 

(63) Saka oğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s. SO; Ergin, y.a.g.y., 
C.II, s.679. 

(64) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.679. 

(65) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.679. 

(66) Akyüz, y.a.g.y., s.259. 
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kısmı me zunlar ını verrneğe başlama sı na karşı n devamından 
vaz ge çi le re k kaldır J. lmı ştır ( 67). 

1869 Nizanıname sinde çeşitli kademelerdeki okullara 

öğretmen sağ·lamak Uz. ere İstanbul' da, rüşdiye, idediye ve 

sultaniye şubelerinden o~şacak adeta birbirini bUtUnleyen 

büyük "İstanbul Darülrnuallimini" adı altında bir okulun 

kurulması da amaçlf1runıştı(68). ÖrgUtsel ana yapı bakımın

dan da Edebiy~t ve Fen olarak iki dala ayrılacak, her şube 

taşıdı~ı adla ilgili okullara ö~retmen yetiştirecekti. 

Bunlardan rüşdiye ve sultani şubeleri Uç, idadi ise iki 

sınıftan oluşacaktJ .• (Madde: 52-56)(69) Ayrıca rüşdiye 

şube .':d nde mU slüına n olmayanların sınıfları ayrı, diğer 

ikisinde ise öğretim karma olacak ve her şubede ınUslUınan 

olmaya nlar kendi dillerinde e~i tim yapabileceklerdi. Darül

ınuallimin-i Sıbyan da bu Büyük Darülmualliminin parçası 

olacaktır (70). 

İşte 1869 Maarif-i Uınumiye Nizamnamesinde İstanbul' 

da kurtüması istenen bir Büyük Darülmuallimini oluşturma 

dUşüneesi ancak ll Mart 1874'de bir "tebliğ-i resmi"'nin 

yayınlanmasıyle gerçekleştirilebilmiştir. Darülmuallimin-i 

Rüşdi binasıı0a açılan okulun rüşdi ve idadi şubeleri 
açılmış sultani şubesi ise açılmamıştır(71). 

(67) 
( 68) 

(69) 

(70) 

(71) 

Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.679. 

B i li m, y. a • g • y. , s. 7 4 • 
Akyüz, y.a.r;.y., s.l54; Bilim, y.a.g.y., s.74. Şube
lerin ders izlencelerinin de yer aldığı nili~amnamede, 
ayrıca öğretmen ve ö~rencilerle ilgili ilkeler de yer 
almaktaydı. Örneğin DarUlmuallimin'in müdür aylığı 
5.000 kuruş, öğretmenlerininki ise 2.000 ilev4.009 
kuruş arasında olacak, okulda okuyacak 100 ögrencıye 
burs verilecek ancak burslu öğrenciler öqretmenlik 
yapınağa zorunlu kılınacak, yapmazl·arsa onlar için 
harcanarı giderler geri ödettirilecektir. Yine .. n~zam
namede okuldaki sınavlar, atanma durumları, kutup
hane, ders aletleri gibi konular da yer almaktaydı. 

Akyüz, y.a.g.y., s.l54. 
Bilim, y.a.g.y., s.75. Bu şubelerd.e okutulan.dersler 
için bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.II, s.581. Istanbul' 
da c5rnek olarak iki idadi açıldığı sırada bu okul~a 
öğretmenlik isteyenler için Darülmuallimin-i RüşdJ. 
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Nizamnamcde yeı· almadığı halde 1294 (1877) yılında 

Darülmuallimine bir de Ali (Yüksek) şubesinin eklenm.esine 

gerek duyulmuş ve idadi şubesi İli adını almıştır(72). 

Muallim Cevde·ı; bu dönem için 11Darülınuallimin tari

hinde bir olgunluk devridir" demektedir. Bu parlak eğitim 

dönemi üç yıl sürmü§ 1297 (1880)'de Kamil Paşa nezarete 

geçince Rli şubesi kaldırılmıştır(73). 

Bu konuda asıl verimli ve kalıcı çalışmalar lVIünif 

Paşa' nın üçüncü ve son Maarif Nazırlığı zamanında başla

mıştır. 29 Mayıs 1891 tarihli nizarnname ile İptidaiye, 

Rüşdiye ve Ali'ye adlı ikişer yıl öğrenim süreli üç şube
den oluşan Darülınualimi nin, yüksek şube si halinde 1895' te 

bu iki şubenin (İdari-Aliye) biı·J.eştirilerek c>ğrenim süre

sinin üç yıla çıkarıldığı, fakat 190l'de tekrar iki yıla 

indirilmek suretiyle yeniden şubelere ayrıldığı görülmek

tedir(74). 

Darülmualliminin Ali (yüksek) sınıfları hakkında 
bazı bilgileri bu dönem mezunlarının anı ve kayıtlarından 

edinmekteyiz. Bunlardan Profesör İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) 
11 Ali kısmı fiili olarak 1308 (1890)'da derse başladı. İki 

senelikti. Fen ve Edebiya·t şubeleri ayrı idi. Aliye kıs

mında biz on kişi idik. Yüzer kuruş aylık a;ı.ırdık. Kitap

larımız da meccanenverilirdi, 11 diye yazmaktadır(75). 

içinde bir idadi şubesinin oluşturulması düşünülmüş; 
l'11üürif Nezareti' nden 19 Kasım 1874 tarihi nde Sadare te 
bir "arz tezkeresi" yazJ.larak onay istenmiş; öneri 
sadaretçe uygun göriilünce de okul ayQı yıl açılmıştı. 
Okulun dersleri Darli lmuallinıini Rüşdı öğretmenleri nce 
doldurulınuştu.r. Öğrenci sayJ.sı hakkında bi lgi yoktur. 
Bu öğrenci ler daha sonra İstanbul Darülmuallimi ni 
açıldı~ında buraya aktarılmıQlardır. Bilim, y.a.g.y., 
s. 75. 

(72) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.582; Sakaoğlu, y.a.g.y., 
s. 79. 

(73) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.582. 

(74) Faik Reşit Unat, Türki,yeiEğitim Sisteminin Gelişmesine 
TarHıi Bir Bakış_, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 
1964' s. 35. 

(75) Ergin, y.a.g.y., O.II, s.582. 
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.Muallim Rifat da şunları kaydetmektedir: 

"1310 ( 1892-1893) de Darülmuallime girdi m. Bizim 

zamanımız;da Darülmualliminin yedi senelikti. İki iptidai, 
A A A . 

iki rüşdı ve üç ali. Bir aralık Aliyede fen ve edebiyat 

dersleri müşterek okutulı.ırdu. Fakat bu şekil dört seneden 

fazla devam etmedi."(76). 

Burada Aliye adlandırmasıyla İdadi kastolunmaktadır. 
Yani idadiyeye Aliye denilmiştir. Bunun daha da doğrusu 
Darülmuallinıinin idadisini bitirenlere hükümet "mekatib-i 

aliye mezunu" sıfat ve hakkını vermiş olmasıdır(77). 

1908 Devriminden sonra ve özellikle Satı Bey'in 

Darülmuallimin mLidürü olmasıyla okul son derece etkin ve 

faal bir kurum konumuna gelmiştir. II. Meşrutiyet:in ila

nını izleyen yıllarda (1909) bazı dersleri ni Darülfü nunla 

ortak yapan üç yıllık eğitim süreli bağımsız bir yüksek 

okul durumuna getirilmişti.r. Bir yıl sonra da Satı Bey'in 

yönetj.nünde ve Darülfünundan ayrı olmak üzere, fen ve 

edebiyat şubeleri buıunan üç yıl öğrenim süreli yüksek 

bir öğretmen okulu konumuna dönüştürülmüştür (1910). İlk 

zamanlarda derslerin bir kısmı ayrı bir kısmı da Darülfü

nuula ortak olat'ak yapı lınaktaydı. 1911' de tamamen Darül

fü nundan ayrılmıştır (78). 

Okulun bu etkin korıumunun l914'e dek sUrdüğünü 

görüyoruz. Satı Bey'i izleyen Ali Reşad, Ebul Muhsin 

Kemal, Servet, Selim Sırrı, İhsan ve İbrahim Alaeddin 

Beylerin de büyük çabalar gösterdiği değerli bir kurum 

olmuştur(79). 

1914'te öğretim işleri tekrar Darülfünuna devro
lun.du ve "Darülmuallimin-i Aliye", yüksek kısJ.m öğrencileri 

(76) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.582. 

(77) Ergin, y.a.g.y., c. II, s. 582. 

(78) Unat, y.a.g.y., s.35. 

(79) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.586. 
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için bir pansiyı.ı n durumvna dUştü ve bu durvm Cumhuriyet:in 
ilk günlerine dek b~yle sürdü(BO). 

Birinci Dünya Savaşı döneminde her eğitim kurumu 

gibi Darülmuallimin de çok zarar görmüş 1338 (1923) 'de 

Yüksek Nl:Uallim Mektebi adını alarak yönetim ve eğitimde 

büyük değişikliğe uğramıştır. Darülmualliminin yüksek 

olmayan şubeleri ise son derece ihmal edilmiş, çeşitli 

yerlere taoınmış, araç, gereç, laboratuv~r ve kütüphanesi 

harap ve zayi olmuştur(Bl). 

2. 1. 2. }L\LKALI ZİRAAT MEKTEBİ 

Tanzimat sor.ı.rasında, Basmahane-i HümayUn adıyla 

Yedikule'de kurulacak dokuma fabrikasına nitelikli eleman 

sağlamak(82) ve bu fabrikanın işleyeceği pamuk gereksi

nimi ile, ülkemizde yetiştir:ilen pamu~un kaliteli olması 

için ıslah planları da yapılmağa başlanmıştır. Bu amaçla 

da fabrika müdürü Hüsnü Efendi, pamuk yetiştirilmesi 

konusunda uzman olan Barutçubaşı Ohannes ile yaptığı gö

rüşme sonrası, kaliteli pamuk zjraatinin işlevsel olarak 

bir okuldaki eğitimle sağlanabileceği gereği sonucuna 

varmıştır. Bu amaca yönelik ilk girişimin 1847 yılında 

İstanbul'da Yeşilköy yakınlarında Ayarnama Çiftliğinde 

"Ziraat Talii:nhanesi" adı ile bir uygulamalı ziraat eğiti

mi ni n başla tıldığı nı "Takvim-i vaka yi i .rı 6 Saf er (184 7) 

tarihli sayısında yer alan bilgiden öğreniyoruz(83). Mec

lis-ı Vala'nın 25 Ocak 1847'de Takvim-i Vekayi'de yer 

alan kararına göre Uzunköprü Çayırı ile Demirkapı arazisi 

de uygulama çiftliği olacaktı(84). 

(80) Unat, y.a.g.y., s.J5. 

(81) 

(82) 

Ergin, y.a.g.y., C.II, s.586. 

Ana Bri~annica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.X, 
"Halkalı Ziraat Mektebi", Ana Yayıncılık, İstanbul, 
1988, s.JlO. 

(83) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.564. 

(84) Ana Britannica, C.X, s.JlO. 
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Osm::ıtüıların ilk mesleki ve teknik öğretim kurumu 

Ziraat Talimhane si' nin devamı olarak(85) tarım alanında 

idadi sonrası öğretim vermek üzere açılmış olan ziraat 

mektebinin ilk aşama m. rıın bu uygulama okulu olduğu söyle

nebilir(86). Ne var ki ilk öğrencilerinin tarım işçile
ri nde n farkı pe k az dı (87). 

Bu okulun 3 Mayıs 1850 yani üç yıl sonra giderleri
nin Hafia Nezaretince karşılanacak şekilde(88) yönetiminin 

bu nezarete devredildiğini görüyoruz(89). Okulun öğrenci 

kadrosu başlangıçta 10 Müslüman ve 10 Hıristiyan olmak 

üzere Mekteb-i Tıbbiye'den nakledilen 20 öğrenci ile 

dışardan alınan 27 öğrenciden oluşuyordu(90). Yukarıdaki 

öğret·ci durumundan biraz farklı olmak üzere, bu okuldaki 

ders izlenceleri, ilk sorumluları ve öğrencileri n durumu 

hakkında 30 Nisan 1870 tar:ihli Hadika gazetesinde şu 

açıklamalar bulunmaktadır(91). 

"' 11 64 Tarihinde Baruthane civarında Ayosnıama'da kain 

çiftlikte sabık postane nazırı müteveffa Ağaton Efendi' nin 

tahtı nezaretinde olarak bir ziraat mektebi teşkil olun

muştu ve bu mektebin hacei evveli mumaileyhte olduğu 
halde diğer hocaları daha hala Rusçuk vilayeti Ziraat 

Nazırı Kiğork Efe ndi i le Fransa mühendisler i nden Mösyö 

Karınca idi. Şakirden olarak ol vakit neferi Hıristiyan 

olarak yirmi nefer tefrik olup ve Müslim, gayri müslim 

otuz nefer de hariçten alın;nJŞI;ı. Mezkur mektepte tedris 

olunan fenler: İlmi hemıp ve coğrafya ve usuli hendese ve 

hikmet ve yol ve köprücülük ve icmalen teşrihi hayvarrat 

ve ın:i.ktarı kifayede ferıni baytari ve ilmi nebatat ve 

(85) Akyüz, y.a.g.y., s.l47. 

(86) Ana Brita~nica, c.X, s.310. 
(87) Ergin, yJ-a.g.y., C.II, s.566. 

(88) Ergin, y.a.g.y., c. ır~ s.565. 

(89) Ana Britannica, C.X, s.310. 

(90) Ana Britannica, C.X. s.310. 

(91) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.566-567. 
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terkibi ve arazi ve ilmi ziraat ve envaz bahçıvanlık ve 

şeker terkip ve istihsali ve ipek kurtlarına ve İspanya 

yani Merir,os koyunlnrına dair çiftlikte hem nazariyatı 

görülüp hem de tamamen amaliyatı icra olunduğu gibi Avru

pa'da istimal olunan çiftçi aletlerinin cümlesinin sureti 

irJtimali dahi talim olunurdu. Mezkur mektep ikibuçuk sene 

kadar devam edip sonra her ne sebeble mebni ise kapandı 

ve talebenin her biri bir tarafa dağıldı." 

Bu okulun kısa ömürlU olması;un kuşkusuz pekçok 

nedeni olmalı. Bunlardan en önde gelenleri ise öğrencile

rin yukarıdaki sıralanan dersleri alabilecek düzeyde 

yetiştirilmi!} olmamaları, ders araç gereç ve özellikle 

kitaplarının bulunmayışı(92), kuramsal derslerin yetersiz

liği ve disiplinsizlik(93) gibileri sayılabilir. 

Bugün yaşayan Ziraat ınektebinin ikinci. açılış için 

girişimin 1870'lerin sonuna rastladığını görüyoruz. Bu 

girişime ön ayak olan kişi ise Amasyan Efendi adında bir 

Ermeni idi. Fransa'nın "Gırınyon" Ziraat okulundan mezun 

ola n bu şahıs Cevdet Paşa' nın Ticaret ve Ziraat Nazırlığı 

dön.minde, Ticaret Nezaretine ziraat müdürü olarak getiril

miştir ki o döneme dek ne böyle bir mUdürlük ve ne de 

böyle bir müdür vardır. Eski yöntem ziraatın yavaş yavaş 

bırakılarak yerine, modern ve çağdaş bir çiftçilik öğretil

mecıinin sağlanması için salt Avrupa'ya öğrenci gönderilme

sinin yeterli olamayacağını dUşüne n Amasya n Efendi, ülke

mizde o döneme dek görülmemiş bir kurı..ı.mun oluşturulmasını 

düşünmüş ve bunun için çok çaba göstermiştir(94). 

Cevdet Paşa 1878' ds na zır atanmış ve 1879 
nezarr.;tten ayrılmış olduğu için Ziraat ril:ektebi' nin açılış 

fikrinin bu yıllarda çıkmış olması gerekir. Fakat mekte
bin kurulmasına Suphi Paşa'nın nnzırlığı döneminde kala' 
verilmiştir. Suphi Paşa 14 Ağustos 1884 tarihinde nazır 

(92) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.567. 

(93) Ana Brltannica, C.X, s.310. 

(94) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.568. 
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olduğuna göre okulun açılması da bu tarihlere rastlaına
lıdır(95). 

Okulun açılaca~ı ve oluşturulacak çiftli~in, hoca

lık yapacakların kolayca gidip gelebileceği, aynı zamanda 

örnek olacak çiftliğin İstanbul halkının kolayca gezip 

göreceği yerde olmazı isteniyordu. Gerekli araştırmalarda 

uygun çiftliJ.cleri satın almak olanaklı olmadı. Sonunda 

Arnasyan Efendi okulunun bulnnduğu bugünki Halkalıdaki 

yeri ni iki bin liraya Mısır' lı Hu.rşid Paşa' nın eşi Rukkiye 

Hanım'dan satın aldı. Ticaret Nezaretine bağlı, maden 

meclisinde bir hazırlık ko;nisyonu oluşturuldu ve başına 

Kaymakam Cin İzzet Bey getirildi(96). 

Arnasya n Efendi' ni n oluşturduğu plana gör e bu komis-. 

yonun gözetiminde okul binası yapılmaya başlandı. Mekte

bin birinci kısmı bitince ayrılan para bittiği için bina

nın yapımı iki yıl durdu. Zihni Paşa' nın Nazırlığı döne

minde Ziraat l'liüdürü Nuri, Ziraat Bankası muhasebecisi 

Zühtü, fenni baytar müşaviri Mehmet Ali Beylerle Ziraat 

Müfettişi Ağaton Efendiden oluşan ikinci bir komisyon 

gözetiminde binanın kala n bölümleri (97) 1889 yılı nda 

tamamla nd ı ( 98). 

Okulun binası bitince ilk alınan öğrencileri 189l'de 

Mülkiye Baytar İdadisi mezunlarından alınan 19 öğrenci 

idi (99). Bunun ne de ni ise zama n zaman büyük kırımıara 

neden olan hayvan salgın hastalıklarının ülkemizde tarım-
/ 

sal yıkınları da beraberinde getirmiş olmasıdıt•. Bu durum 

dönemin hükümetinin dikkatini çekmiş olmalı ki Zihni Paşa' 

nın nazırlıf.iı zamanında konu "meclis-i Vükala'da" konuşu
larak sonunda Pastör'ün aşılama yönteminin öğretilmele 

(95) Ergi n, y.a.g.y.' C. II, s.569; Ana Bri tannice, c.x, 
s.310. 

(96) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.569. 

(97) Ergin, y.a.g.y.' C. II, s.569. 

(98) Ana Britannica, C. X, s.JlO. 

(99) Ana Britannica, c.x, s.310. 
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üzere "mü l1:eiye tıbbi ye s i me k te bi nde" bir öze 1 sınıf açıl

ması na ka ra r veri lrni ştir. İlgi li devlet kurumları na gerekli 

bilgi ve emirler verilirken ziraat mektebinde de bir 

komisyon oluu tut'ulmu3tu. 1889 yılı i çi nde tıbbıye mülki

yesi için baytar mektebine girEn öijrencilerden 19'u iki 

yıl sonra 189l'de inşaatı biten Halkalıdaki Ziraat Makte

bine gündüzlü olarak alı ndılar. Asıl Ziraat öğrencileri 

ise bundan bir yıl sonra alındılar ki; okulıın gerçek an

lamda eğitime boşl8ması 1892 yılında gerçekleşmiş oldu(lOO). 

Okıüun açıldığı bu dönemdeki adı Halkalı Ziraat ve 

Baytar Mektebi idi. Okulun ilk mezunları 1893, ikinci 

mezunları ise 1894 yılında olmak üzere iki baytar sınıfı 

mezun olrnuştur. Bı..ı.ndsn sonra baytar mektebi 1895'te İstan

bul'da Kadırga'ya taşındı böylece Halkalı salt ziraat 

eğitimine ayrılmıştır. Halkalı'dan ilk mezunlar da 1896 

yılında olmuşlardır. Bu tarihten 1914 yılına dek Halkalı 

Ziraat Mektebi her yıl 20 şer 30 ar öğrenci yetiştirip 

mezun etmiştir. Okulda ayrıca arınancılık da okutulmaktaydı. 

Çünkü orman mektebi açılıncaya dek orman memurlarının 

yetiştirilmesini de ziraat rnektabinin llslandiğini görmek

teyiz. 

Açıldığı tarihten beri bu okul idadi mezunlarını 

alarak dört yıl süreyle na zn ri ve uygulamalı bir e ği tim 

veriyordu. 1908 devrimi nde n sonra "emrazi nebatiye, kimya 

ve haşarat" kom:ıl8rında uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya 

öğrenci gön.derilmiş, dönüşlerinde de bunlara kendi uzman

lık konularında ders verme k üzere okulda görevle ndiril

mişlerdir(lOl). 

Birinci dünya savaşı sırasında okul bir süre kapan

mışsa da kıtlık ve tarımsal ürün yetersizli~i büyük boyut
lara ulaştığı savaşın sonuna doğru yeniden açıldı(l02). 

------··~···--

(100). Ergin, y.a.g.y., C.II, s.570. 

(101) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.570. 

(102) Ana Britap.Jll..st.§.• c.x, s.JlO. 
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Hatta yeni ziraat aletlerinin ülkemizde kullanılması ve 

çoğalılıası için bir de okula ~iftlik T/Iakinisti şubesi ek
lenmiştir. 

Ateşkes döneminde 1919'da okul bir kez daha kapa
tılmış; bundan sonra düzenli öğretima ancak 1930 bü·inci 

taşrininde İstanbul Ziraat Mektebi, adı ile yeniden baş

lamıştır·. Okula o yıl 30; ertesi yıl 32 öğrenci alınmış

tır(l03). 1931 yılında Ankara'da Ziraat Fakültesi'nin 

açılması üzerine okul ziraat meslek lisesine çevrilmiş
tir(l04). 

2. 1. 3. ORMAN MEKTBBİ VE MAADİN lVIi~KTEBİ 

Eğitim tarihimizde ilk me s le k ve uzmanlık yüksek 

okullarından biri Orman Mektebi, diğeri ise Maadin r/Iekte

b idi r. Osmanlı HükUmetince bu okullar ı n açılışının önde 

gelmesinin kuşkusuz en önemli nedeni, orman ve madenlerin 

ülke için büyük gelir kaynakları olduğu gerçeğinin anla

şılmasırn n ya nı nda, Avrupa' lı la rı n bu kaynaklara ilgi 

gösterip işletilmesi ne i st em göstermeleridir (105). 

Dünyadaki Ormanların dengeli bir biçimde tüketil

mesi ve üretilmesinin ekolojik dengenin korunması bakı

mından gerek ve zorunlu oldurı;u gerçeğini Batı toplumları, 

ıs. yy.' da a nlaınışla rdır. Buna bağlı olarak da Orınanları, 

iş-araçları biçimi nde görrneğe başlamışlar ve toplumsal iş 

süreci içine alarak, emek harcamak suretiyle ormanlaştır

mayı uzun dönemli planlara bağıoma çabası ~çine girmiş

lerdir(l06). Ülkemizde ise bu durum; ıs. yUzyılda başlayıp 

ara ara sürdürülen bazı ilkel düzenlemelerle Cumhuriyet 
' 

dönemine dek gelmiştir. Bu süreçte Orman bir tüketim kay-

nağı olarak görülmUş onlardan sınırsız olarak yararlanıl

mıştır. 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

Ergi n , y. a. g. y. , C. I I , s. 5 7 O. 

Ana Bri tannica, c. X, s. 310. 

Ergin, y.a.g.y., C.II, s.5SS. 

Esat Korkmaz, "Türkiye 'de Ormanlar ve Ormancılık", 
Cuınhuri,yet Dönemi TUrki_ye_ Ansiklogedisi, .c. VI, 
IlEtişim Yayınları, Istanbul, 19S3, s.l591. 
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Avrupa la ta sı ndaki e ko norrük ve sosyal değişme lerde n 

Osmanlı İffil)arntcırlı..ü{u da etlcilerımi;? ve bu etkileşim sonu

cunda da, sahip oldu~u geniş orman kaynaklarından bilinçli 

bir biçimde yer~ırlanılmasını ve ülke orl1l8nlarınıızın tekni

ğine uygun olarcıJ.c işJetilmer:ı:ini amaçlamıştı. Bunu gerçek

leştirebilmek için de çıkartılan bir "Meclis-i Ali Tanzi-

mat Tıiazbataı:n" yla Pari.s elçiliğimiz kanalıyla :B'ransız 

HükUmeti' ne başvurularele yüksek düzeyde iki Fransız Orman 

uzmanının r~ÜJ.'lciye 'ye gönderilmesinin sağlanması kararlaş

tırJ.lrıııştır. Bu karnr sonrası J!'ransız Hükümetiyle gerekli 

giriçim gerçekleştirilmiş, onlar da Louis Tassy ve M. 

Stheme adındaki iki uzmanı Osmarlı Hükümeti emrine vermiş

tir(l07). Ayrıca aynı "ınazbata" da bu uzman kişilerle 

yapılt-:ıcak "mukBvelenin" temel :JlkelE:ri de yer almaktaydı(l08). 

Louis Tassy'e İstanbul'Jo bir Orman Yüksek Okulu 

kurma; M. Sthe.me'e ise İmparatorluk Ormanlarında incele

meler· yapma ve orman ö.rgütünü kurma görevi verilmiştir(l09). 

İlk başlangıçta yani 1857 yılında Fransız mühendislerj n 

ormsncılık kursu biçiminde başlattıkları bu girişim(llO) 

bir sürs sonra devlet okulu olarıü: örgütlendirilmir;;:tir. 

Bunda güdLilen amaç ise yabancıların ülkemizde işlettiği 

or ma rı la rJ. n kontrol edilmesi i çi n e lema n ye t i şt irmektir (lll). 

Devletçe, ormarüarla madenlerin yönetimi birlikte 

yürütüldüğü gibi, bu işlerjn uzmanlaşmış kişelerce gerçek

leşti.r.i.lmesi amacıyla açılan okullar da aynı çatı altında 

bulundurulnıuştur. İlk önce orman, sonra da maden okulunun 

(107) Korkmaz, y.a.g.m., s.l591; Ergin, y.a.g.y., C.II, 
s.588. 

(108) Bu muk<::ıvele (kontrat) nin mali ilkeleri şöyle düzen
lenmişti: Bu iki uzman rıemur Fransa'dan ayrıldığı 
günden başlıyarale her birine ,yıllık altışar bin frank 
aylık, olai~anüstü harcamaları için yıllık onbj_rbin 
Frank ve ev kirı:ısı için üçerbin frank, döndüklerinde 
her birine binbef}yüz frank verilecek, ayrıca yolluk 
olarak da beşbin fra rJc ödenecektir. Ergin, y.a.g.y., 
C.II, s.589. 

(109) Korkmaz, y.a.g.m., s.l591. 

(110) Akyüz, y.a.g.y., s.l47. 

(lll) Sakao~lu, Osmanlı E~itim,.,, s.82. 
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açılması için girişime geçilmiştir. Daha sonra (bu) okullar 
bu kuruluşlarıyla da yürütülmeyerek 189l'de Ziraat ve 
Baytar okullarıyla birleştirilip, bir sürede böyle devam 
ettirilmü:tir. Her okulun kendi uzmanlık alanlarına göre 
ayrılması için uzun bir sürenin geçmesi gerekecektir(ll2). 

İlk açıldığında Rüşdiye mezunlarının alındığı iki 
yıl eğitim süreli orman mektebi, daha sonra dört yıla çıka
rılmış; maadin (madenler) şubesi ayrılmıştır(ll3). 

"Riyaziye, Tabiiye ve Fizik" gibi bir çok bilimlerin 
eğitimine gerek gösteren bu okulların açılması istendiği 
dönemde henüz İstanbul'da lise hatta ortaokul olmadığı 
içindir ki, gerelcli dersleri izieyebilecek birikimde öğrenci 
olmadığı gibi, öğretim elemanı da yoktu(ll4)'. Fransa'dan 
getirilerrlerin dillerini anıayabilecek kişiler de kolaylıkla 
bulunamadığından bu okulların ilk dönemlerindeki eğitiminin 
bir gösterişten ileri gitmediği sonucuna varmak yanlış 
olmasa gerektir. 

Tüm bunların yanında okula devam edecek öğrenciler 
için ise, şimdilik yeterince fen bilgisine sahip ve Fran
sızca bilen öğrenciler bulunmadığından, Harbiye ve Hende
sehaneden yeterince Fransızcaı. bilenlerle "Erk~nı Harbiye" 
subaylarından ve dışardan on onbeş öğrencinin sağlanarak 
uzman ve öl:i;retmenlerin İstanbul' a geldiklerinde hemen derse 

başlaması istenmekteydi(ll5). 

Eu koşullardaki öğrenciler sağlanamamış ve askeri 
okullardan da ö{~renci alınamamış tır. Bunların yerine on 
öğrenci alelacele yetiştirilmek üzere Bab-ı Ali tercüme 
odasında Fransızca öğretmeni ve uzmanının yanına verilerek 
onların bu okulda öğrenci olabilmeleri için yetiştirilmeleri 
istenmiştir(ll6). 

(112) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.588. 

(113) Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.82. 

(114) Ergin, y.a.g.yo, C.II, s.588. 

(115) Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.589. 

(116) Ergin, y.a.·g.y., C.II, s.590. 
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Maaelin l\1ektebine gelince: Bu konudaki 28 Teşrinisani 
ve 7 Kanunusani 1289 (1872) tarihli Orman ve Maadin genel 
idaresine yazılan yazıdan okula alınacak öğrencilerin nite
likleri ve ne amaca yönelik eğitim verileceğinin ilkelerini 

şu şekilde saptayabiliyoruz: 

Rüşdiye diplaması almış olanlarla, dışardan istekli
lerin biraz Arapça ve Farsça ile "hesap" coğrafya görmüş 
ve yazı ile amacını (meramını) anıatmağa yetenekli 18-25 
yaşları arasındaki kişiler sınavla alınacaklardır. Bu 
öğrencilere, iki yıl içinde maadin muayenesi ile istenecek 
oranda haritasını yapabilen ve maden damarlarının durumunu 
saptayabilen, maclen cevherleri ve içeriğini olabildiğince 
ortaya çıkarabilecek, ayrıcamaden ~letme ayrıcalığı almış 
olanların şartnameye uygun işleyip işlemediklerini denet
leyip gerekli inceleme raporlarını verebilecek yetenekleri 
kazanmış ikinci sınıf maden mühendisi düzeyinde uzmanlar 
yetiştirmek için bir Maden Mektebi'nin kurulması istenmek
teydi(ll7). 

Mektebin iki yıla bölünmüş ders izlenceleri ise 

aşağıdaki gibi idi: 

Birinci yıl: Hesap, logaritm~, cebir, Müsellesat, 

Hendese ve İrtisam, Mesaha, Topografya, Hj}cmet-i Tabiiyye, 
Fenni Maadin, Nizarnatı Maadin ve Kitabet. 

İkinci ;yıl: Tabaketülarz, Topografya ve .Ameliyatı, 

Kimya, Fenni Maadin ve İzabe-i Maadin, Nizarnat-ı Maadin ve 
Kitabet(ll8). 

O sırada maden işlerine bakmak üzere Fransa'dan Vays 
adında bir uzman getirtilmiş ve bu şahıs ile arkadaşı Dorez, 
rüşdiye öJ(,rencilertnin bilgilerinin maden mühendisi yetiş
tirilmelerine yeterli alamıyacağını vurgularnalarına karşın, 
okulun açılmaı:nna Cinayak olan Osmanlı ileri gelenleri 

(117) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.59l. 
(118) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.59l. 
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yeterli olaca~ında ısrar etmişler ve hatta 1873 tarihinde 
bu konu için bir de Padişah emrinin çıkmasını sağlamışlar
dır(ll9). 

ı. Kanunusani 1285 (1868) tarihinde Orman ve ı K~nu
nusani 1289 (1872) tarihinde de Maden Mektebi için birer 
nizarnname yayımlanmıştır ki bunlarla okullara bir çekidüzen 
verilmek istendiei anlaşılmaktadır. Herhalde bunlar da 
yeterli olmamış olacak ki Recep 1297 (1879) da her iki okul 
için 12 maddelik yenibir nizarnname çıkartılmıştıro :Bu 
nizamnameden sonra iki yil süreli orman Mektebinin ders 
izlenceleri yeniden düzenlenmiştir(l20). 

1297 (1879) tarihli ortak nizarnname her iki okul için 
bir arada eğitim ilkesini kabul ederken eğitim ve öğrenim 

sürelerini de dört yıla çıkarmaktadır. Ayrıca okullar 

İdadiye ve müntehi sınıfıarına ayrılmakta; birinci kısım: 
Orman ve maden mühendisliğine; ikinci kısımda orman veyahut 
maadin bilgileriyle donatılmaya ayrılmı~-;ılardır. Dolayısıyla 
ders izlenceleri de yeniden düzenlenmiştir: 

Ortak izlenecek dersler şunlardı(l21): 

Birinci Yıl: 

Kavaidi Osmaniye, Fransızca, Çoğrafya, Hesap, Hendese, 
Resim, Mabadii İlmi Hikmet, Kimya. 

İkinci Yıl: 

Münşeati Osmaniye, Fransızca, Tarihi Tabii, Resim, 
Hendese, Logaritma, Cebir, Müsellesat, Hikmet, Kimya. 

Üçüncü Yıl: 

Orman Mühendisliği Kısmı: Müsellesat, Tahtiti Arazi, 
Resim, İlmi Nebati, İlmi Ahşap, Münşeati Osmaniye, Fransızca. 

Maden Mühendisliği Kısmı: Musellesat, Tahtiti Arazi, 
Resim, İlın-i Tabakat'ül Arz, Kimya, Mürışeat-ı Osmaniye, 

Fransızca. 

(119) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.591. 
(120) Ders adları için bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.II, s.592. 

(121) Ergin, y.a~g.y., C.II, s.592-593. 
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Dördüncü Yıl: 

Orman Mühendisliği Kısmı: Fenni Orman, İmal~t-ı Orman, 
Harita, İmalat Müsveddesi, Menşeat-ı Osmaniye, Fransızca. 

Maden Mühendisliği Kısmı: Kimya ve İzabei Maadin, 
İmal~t-ı Maadin, Harita, İmal~t Müsveddesi, Münşeat-ı 
Osmaniye, Fransızca. 

İlk açılışta Maliye Nezaretine bağlanan bu okulların 
özellikle Orman kısmı bir çok kez ders izlencesi ve bağlı 

olduğu vekôleti değiştirilmiş, özellikle bina konusunda pek 
çok yere taşınmıştır. 1309 (l89l)'de Halkalı Ziraat Mektebi 
ile birleştirilmiş ve sonunda 1325 (1926) da İstanbul'da 
Büyükderede Bentler yanındaki binaya yerleştirilmiştir(122). 

Orman Mektebi son yıllarda ikiye ayrılarak bir kısmı 
Bursa'ya tnşınmış orada bir lise eğitimi veren orta dere
celi bir okul konumuna getirilmiştir. Büyükderedeki kısmı 
ise Fakülte konumuna getirilmiştir. Fakülte kısmı, Orman 
Yüksek Mühendisi, Bursa'daki okul ise Orman mühendis muavini 
yetiştirir olmuşlardır(l23). 

2.1.4. ~lliKTEB-İ ~IDLKİYE 

Tanzimat öncesinde Osmanlı Devlet yönetiminde belirli 
bir düzeyde de olsa "ademi merkeziyet 11 (124) vardı. Bu 
yönetsel yapının II. Mahmut ve Tanzimattan sonra sıkı bir 
merkeziyetçiliğe dönüştürülmeğe başladığını görüyoruz. 
"Merkeziyetçi reformları yürütenler, imparatorluk tarihinin 

aydın mutlakiyetçileriydi(l25). Tanzimatla birlikte Bab-ı 
Ali'nin gerçek hükümet edinme dönemi de başlamaktaydı. 
Bab-ı Ali'nin eğemenliği; Osmanlı bürokrasisinin modernleş
tiği, güçlendiği dolayısıyla Türkiye tarihinde modern 

(122) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.593. 
(123) Ergin, y.a.g.y., c.II, s.593. 
(124) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.594. 
(125) İlber O~taylı, İmparatorluğun En Uzun YUzyılı, Hil 

Yayın, Istanbul, 1983, s.88. 
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merkeziyetçiliğin başıatılma dönemi demektir(l26). J3u deği
şime koşut olarak ülke yönetiminde de yeniden düzenlemelere 
gidilmiş ve ülke Vilayet, Sancak, Kaza ve Nahiye yönetim 
birimlerine ayrılmıştır (1864). Kadılardan da genel "hakkı 
kaza" yetlcileri alınarak; görev ve sorumlulukları yalnızca, 
evlenme, boşanma, kalıt (miras), vesayet ••• gibi şer'i 
işlerle sınırlandırılmıştır. Hatta kadıların bu amaca yöne
lik yetiştirilebilmeleri için Muallimhane-i Nüvvab adında 
bir Kadı Mektebi de kurulmuştur. İşte bu yeniden yapılan
maya bağlı olarak "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" (Tanzimat 
Yüksek Meclisi) 11 8 N. 1274 ve 21 R. 1275 tarihlerinde iki 
ayrı mazbata" düzenlemiştir(l27). Bu mazbatada merkezi 
yönetimi güçlendirmek, taşraya yasa ve hukuk bilir görev
liler (kaymakamlar) göndermek gerekliliği vurgulanmaktay
dı(l28). J3u ise görev ve sorumlulukları yeniden belirlenip 
.sınırlandırılmış olan kadıların yerine adalet, yönetim ve 
bazı siyasi bilgilerle donatılmış yeni elemanların yetiş
tirilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Tanzimat'ın özüne ve yönetsel alanda gerçekleştiril
rnek istenen yeniden düzenlemelere yönelik (129) bilgi ve 
becerilere sahip yeni yönetim örgütünü işletebilecek kafa 
yapısındaki elemanları yetiştirmek (130) amacıyla 31 Kgnu
nusani 1274 (1859)'de Mekteb-i Mülkiye açılmıştır(l31). Bu 
okul, rüşdiye, ile idadi arası bir düzeyde iki yıllık öğre
tim kurumu idi(l32). Kaymakam ve Müdürlük gibi genel 

(126) 
(127) 
(128) 
(129) 
(130) 
(131) 

Ortaylı, y.a.g.y., s.64-65. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.594. 
Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.87. 
Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.87. 
Koçer, y.a.g.y., s.l35. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.594; Unat, Mekteb-i Mülki
ye'nin açılış tarihini 12 Şubat 1859 olarak vermek-
tedir. Unat, y.a.g.y., s.70. 

(132) Koçer, y.a.g.y., s.35; Unat, y.a.g.y., s.71; Ergin, 
y.a.g.y., C.II, s.598. 

;-



yönetirnde kullanılacak devlet memurlarının yetiştirilmesi 
amaçlanmıştır(l33). 
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Osmanlı İmparatorluğunda sivillerin eğitimi amacıyla 
açılmış olan okullara Mülkiye adı verildiğini biliyoruz. 
Açıldığında iki yıl öğretim süreli olarak İstanbul 'da 
1859 1da eğitime barılamış olan Mülkiye Mektebi aynı zamanda 
eğitim tarihimizin de ilk sivil yüksek olruludur(l34). 
Maarif Nezaretine bağlı olan okula; Bab-ı !li kalemindeki 
yazmanların (k~tipJ.e rin) yeteneklileri içinden, 11mukad
demat-ı ulun" görmüş ve medreselere devam edenler arasın
dan seçme sınavıyla her sınıf için 50 öğrenci olmak üzere 
toplam 100 öğrenci alınmıştır(l35). 

Okulda akutulacak dersler: Okulun ll maddeden oluşan 
nizamnamesinin sekizinci maldesinde şöyle sıralanmaktaydı: 
"Fenni hat, inşa, hesap ile hendese-i ameliye, tevarih, 
coğrafya, istatistik, kavanini cedide-i saltanat-ı seniyye, 
hukuki milel, muahedat-ı devlet-i ~liyye; ekonomi politik 
ile idare-i menılekete mukteza-i olan sair bazı şeyler" (136). 

Okul ilk mezunlarını açılışından iki yıl sonra 1861 
yılında vermiştir(l37). Bu ilk mezun öğrenci sayısı otuz
dur(l38). Zamanla okulun yıllık ders izlencelerine bazı 
dersler eklenınigse de; bu derslerle öğretim süresinin iki 
yıl kalması uygun görülmiyerek 6 Cemaziyelahir 1284 -
24 Ağustos 1283 (1861) tarihli bir maarif meclisi kararıyla 
(okulda) eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır(l39). Bu 

(133) O zamanki okula kabul koşulları, ders izlenceleri ve 
öğretin süresine bakarak bir yüksek öL~retim kurumu 
sayınayıp okulu 1877 kuruluşuyla başlatmak isteyenler 
de vardır. Unat, y.a.g.y., s.70. 

(134) Unat, y.a.g.y., s.71; Akyüz, y.a.g.y., s.l46. 
(135) Akyüz, y.a.g.y., s.l46; Unat, y.a.g.y., s.71. 
(136) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.598; Akyüzt y.a.g.y., s.l46-

147 ve Unat, y.a.g.y., s.71. biraz rarklı verilmektedir. 

(137) Akyüz, y.n.g.y., s.l47. 
(138) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.599; Sakaoğlu, y.a.goy., s.87. 
(139) Ergin, y.8·G·Y•' C.II, s.601; Unat, y.a.g.y., da okulun 

dört yıla çıkarılış tarihini s.7l'de 30 Ekim 1857 olarak 
veriyor. Sakaoğlu, Osmanlı F.ğitim •••. , s.87'de 1861 
olarak veriyor. 
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değişikli~te gerekçe olarak, bu okul mezunlarının bilgi, 
görgü ve kiil tür bakımdan iyi yetişmiş olmalc:ı.rı gerektiğine 

inanılması gösterilmektedir(l40). Okulda eğitimin dört yıla 
çıkarılmasıyla birlikte dersleri de genişletilmiş; Umumi 
Devletler Hukuku, Usul-i Defteri ve Muhasebe, ile Fransızca 
eklenmiştir(l41). Yine bu dönemde okul, sayıları gittikçe 
artan Rüşdiye mc-;zunlarını da almaya başlamıştır. Mülkiye 
mezunlarından bir kısmı l873'lerden sonra açılan idadilerde 
yöneticilik ve ö{;retmerılik görevlerine de atanmaya başlan
mışlardır. Bu uygulama ile mülkiye mektebi Türk eğitim 
tarihinde aynı zamanda aydın öğretmen yetiştiren bir kaynak 
konumuna getirilmiştir(l42). 

1876 'da meı1ruti ;yönetimin kurulması Osmanlı Devle
tinin yeniden yapılanmasına gereksinimini de beraberinde 
getirmiştir. Ülke yönetiminde önemli sorumluluklar üslenen 
devlet memurlarının yetiştirilmesinde görev alan mülkiye 
rnektabinin de bu yeni yapıya ayak uydurması gerekliydi. 
Bunun yanında aynı tarihlerdeki iki saltanat değişikliği, 
Osmanlı-Rus savaşı, ardından gelen istibdat yönetimi ile 

birlikte Abdulhamid'i II. ülke yönetiminde bir takım yeni 
önlemleri de almaya itmiştir. Bu bağlamda ülkenin çeşitli 

birimlerinde yönetsel görevler üslenen ki~ilerin yetişti
rilc1iği mülkiye maktabine önem verildiği görülmektediro 
Abdulhamid II'nin bu okulun eğitim öğretim ve hatta ders 
izlenceleriyle doerudan ilgilandiğini saptıyoruz. 18 
Muharrem 1294 (1877) deki "iradesiyle" mülkiye rnektabinin 
ülke gereksinimine yanıt verecek düzey ve sayıda devlet 
memuru yetiçtirnıediğini, bu nedenle de okulun gelişmesi 
için ders, eğitim ve öğrencilerle ilgili konularda gerekli 
önlemlerin alınmasını isteyecektir. Bu girişim mülkiye 
mektebinin geliçmesi için de ilk önemli adım olmuştur(l43). 

(140) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.601. 
( 141) Un at, y $ a ,, g. y. , s. 71. 

(142) Mcyüz, y.a.g.y., s.l47. 
(143) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.602. 
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II .AbdUlhamid burnda güttüğü amacın kendi baskı rejiminin 
(istıbdat) devamını sa{f,layabilmek için kendisine bağlı ve 

. ı. 

her verilen emre uyan memurlar yetiştirilmesini sağlam.aktl. 
Bu nedenle de mektebin yeni nizamnamesini "mabeyinde" Sait 
Paşa'ya dikte ettirerek oluşturmuş, dersler başladıktan 
sonra öğrencilerin yetiştirilmesinden kendisine bilgi veril
mesini istemiş, hatta okulu bitirip memuriyete atananları 
da kontrol ettirmiştir(l44). Okulun bu yeni örgütlenmesinde 
hükümetin işe el attığını, yıllık ders izlencesinin, yöne
timi ve binası ile ilgili sorunların çözümü, ayrıca gelişip 
yükselmesi için ne gerekiyorsa yapılmasına yönelik girişim
lerini Şurayı Devlete götürdüğUnü görüyoruz(l45). 

Gerek padişahın doğrudan ilgisi ve gerekse devletin 
en yüksek organlarının mülkiye mektebinin gelişmesi için 

yakından çalışmaları, mektebin bir yüksek okul konumuna 
gelmesini sağlamıştır. Bu çalışma ve yeni düzenlemelerle 
mülkiye mektebi; son iki sınıfı sultani mezunlarıyla bu 
düzeyde öğrenim gördüklerini sınavla kanıtlıyanlar yüksek 
kısmı, ilk üç sınıfı da Rüşdiye mezunlarını alacak idadi 
sınıflarını oluşturmak üzere "Mekteb-i Mülkiye-i Şahane" 

adı altında beş sınıflık bir (yUksek) okul konumuna geti
rilmiş ve evvelce Darülmaarif için yapılmış olan büyük 

binaya yerleştirilmiştir(l46). 

Mülkiye Mektebinin yeni yapılan nizamnamesinin 
dokuzuncu maddesinde okutulması istenen ders izlencesi ise 

(144) Karal, y.a.g.y., C.VIII, s.395. 
(145) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.602. 
(146) Unat, y.a.g.y., s.?l; Koçer, y.a.g.y., s.l35. Koçer 

y.a.g.y. 'da bu değişimi sanki olculda eğitimin beş 
yıla çıkarılmış gibi bir yanlış değerlendirme yap
makta, hatta okulda 16 yıl süreyle müdürlük yapmış 
olan Abdurrahman Şeref Bey zamanında eğitim süresinin 
1892'de "bir sınıf daha eklenerek" altı yıla çıkarıl
dığını vermektedir. Diğer ~aynaklarda okulda eğitimin 
önce beş, daha sonra altı yıla çıkarılelığına ait 
herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bakınız: s.l35-
136. 
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şöyle idi: "Tarihi Umumi, Coğrafyayı Umumi, İlmi Hukuku 
Milel, Riyaziyat, Fenni Tedbiri Memleket, İlmi Asariatika ve 
Mebadii Ulümi Tebiiye dersleri Fransızca, diğer dersler ise 
Osmanlı diliyle okutulacaktı. Bunların yanında tüm öğren
ciler için Fransızca öğrenmek zorunlu idi(l47). Mektebin 
öj~retim yaşamında okutulan ders izlencelerinin pek çok 
değişikliklere uğramasına karşın bu yeni açılışında özel
likle yüksek sınıflarda önerilen ve kabul edilip okutulan 
dersleri ise aşağıdaki gibidir: 

"Tercüme ve Fransızca, Münşeat, Memaliki Osmaniye'nin 
Mukemmel Coğrafyası, Etnografya, İstatistik, İlmi Servet, 
Devairi Maliyenin Teşkil~tı ve Usuli Muhasebatı Resmiye, 
Usuli İdarei Umwniye ve İdareye Müteallik Mevad, Hukuki 
Ticaret ve Muahedatı Ticaret, Hukllici DUvel ve Muahedatı 
Devleti Osmaniye, Uhudi Umumiyei Düveliyye, Varidat ve 
Tekalif, Devleti Osmaniyenin Kanunu Esasisi, San'at ve 
Ticaret Coğrafyası, Hukuki Medaniye ve Mecellei Ahkamı 
Adli ye." ( 148) • 

Bu yeni yapılanma ile birlikte okulun başına daha 
önce Paris 1 teki Melcte bi Osmanide müdürlük yapmış olan Ali 
Nizami Paşa (149) getirilerek okul eğitime başlatılmıştır. 

İlk açıldığında okul yatılı olmayıp, yalnız birinci 
ve dördüncü sınıfları vardı. O zaman Türkiye'de Galatasa
ray'dan ve Darüşşafaka'darı başka lise, hatta belli-başlı 
idadi mektebi olmadığı için mülkiyenin dördüncü sınıfına bu 
iki okuldan çıkanlar alınmışlardır. Rüşdiyeyi bitirenler 
arasından da seçme sınavıyla birinci sınıfa 25 öğrenci 
alınmıştır. Mülki rnektabinin tt~ sınıflarının açılıp eği
timi sürdürıneye başlaması ancak 1297-1298 (1879) yılında 
gerçekleşebilmiştir. Dört yıllık eğitimin ilk mezunlarını 
da bu yıl vermiştir. Bu mezunlara "Ulfun.u Siyasiye" diplo
masıyla beraber Maarif-i Uınuıniye Nizamnamesinin 158. 

(147) Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.602; Koçer, y.a.g.y., s.135. 
(148) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.604. 
(149) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.604. 



macıdesine göre bir de "mülazemet rüusu" verilmiştir(150). 

Aslında Mülkiye mektebi mezunlarının hangi memuriyetlere 
atanacakları, nizamnamesinin 11. maddesinde aşağıdaki 
şekilde veril~ekteydi: 

11a. Kaza kaymakamlıkları, 
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b. Hükümet merkezindeki dairelerle vil~yet merkezle
rindeki kalemlerin ba~lkanlıklarına ve kalem başkanlığına 
denk diğer memuriyetlere ve Şuray-ı Devlet mülazımlıklarına, 

c. Sefaret katipliklerine ve şehbenderliklerine,"(l51) 

1302 (1885) yılında yeni bir düzenleme verilen okulun 

öğrencilerini daha sıkı bir kontrol altında bulundurmruc ve 
kökü dışarda olan fikir akımlarından korumak amacıyla da 
aynı yıldayatılı konuma getirilmiştir(l52). Beş sınıftan 
oluşan okulun bu tarihlerde müslüman ve müslüman olmayan 
295 gündüzlü ve 100 yatılı (153) olmak üzere toplam 395 
öğrencisi vardı. Bu dönemde okul öğrencilerini daha sıkı 
denetim altında tutma girişimi sonuç vermemiş olacakki, 
II .A bdt.ilhamid "devlete sadık memurlar yetiştirmek 11 ama
cıyla kurulduğu halde, mezun olanların "bir fikir ve bir 
terbiye 11 ilkesine göre yetiştirilmemiş olduklarından yakın
mış, bu noksanlığın giderilmesi için de her sınıfta din 
dersleriyle, ahlak okutulmasını, ayrıca öğretmenierin seçi
mine özen gösterilmesini emir vermiştir(l54). Bu emire uyu
larak okulun ders izlenceleri değiştirilirken öğretmenler 
için yeni bir talimatname yapılmıştır. Bu talimatnameye 
göre, öğretmeniere ders konuları dışında, öğrencilere söz 
söylemeleri şiddetle yasakımımıştır ( 155). 

(150) Koçer, y.a.g.y., s.l36. Ayrıca, bu memurların meslek
lerinde ilerlemelerinin nerelere ve hangi aşamalara 
yapılacağı da yine aynı nizamnamenin 12. maddesinde 
verilmektedir. 

(151) Ergin, y.a.g.y., C .II, s.604. 
(152) Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.395. 
(153) Ergin, y.a.g.y., c.II, s.617. 

(154) Karaı, y.G.g.y., C. VIII, s.395. 

(155) Karaı, y.a.g.y., C. VIII, s.396. 
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BunJ.an sonra da okulun geliştirilmesi için ders ve 

yapısında sürekli değişiklikler yapılmı::;ı(l56), fakat bunu 
dönemin içinde bulunduğu baskılar, sansür v.b. etkiler 
bazan da gerilemesine neden olmuştur. Abdulhamit dönemi 
okullarındaki baskı, kontrol ve denetimlerinden, bu dönem
de mülkiye mektebinde bulunan Ali Kemal "Ömrüm" adlı anı
larında söz etmekteclir(l57). J3u anılarının bir bölümünde: 
"Vaktaki mektebin dördüncü sınıfına çıktık. Derslerimizde 
ve Hocalarımızda büyük bir tahavvül gördük. Çünkü artık 
mektebi idadide değil, fakat bir. Darrülfün'da idik. Ders
lerimiz Dar-ülfünün dersleri, Hocalarımız Dar-ülfünun 
Hocaları idi. 11 (158). demektedir ki; bu da okulun yüksek 
öğretim yapan bir kurum olarak geliştirilmekte olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. 

1307 (1891) yılında okulun idadi ve yüksek kısımla
rına birer sınıf eklendi. Bu tarihlerde İstanbul'la beraber 
vilayet merkezlerinde idadiler açıldığından, her yıl bu 
idadilerden de seçme sınavıyla 40 öğrencinin okula alınmaya 
başlandığı görülür. Yine 1891 yılından başlıyarak mülkiyeye, 
ülkemizdeki azınlıklar göz önüne alınarak Arapça, Ru.mca ve 
Ermenice dil dersleri konulmuş, öğrencilerin bu derslerden 
birine devamları zorunlu kılınmıştır(l59). 

1312 (1896) yılında mülkiye mektebinin düzeyiyle 
uygun düşmeyecek biçimde "aşayir" ve 11 meşayih" çocuklarına 

özgü olmak üzere bir yıllık ayrıca bir sınıf eklendi. 1316 
(1900) yılında mülkiyenin idadi sınıfları ayrılarak okul 
yalnız üç yıllık eğitimle yüksek öğretim veren bir kurum 
konumuna getirildi. 1318 (1902) yılında ise okulun yatılı 
kısmı kaldırıldı(l60). 

(156) Unat, y.a.g.y., s.73. 

(157) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.604-605. 

(158) Ergin, y.aogoy., C.II, s.609. 

(159) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.617. 

(160) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
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1908 Temmuzundan, yani mer7ruti yönetimin kurulması 
sonrası, d.ifter bilim kurumları gibi mülkiye rnektebinin de 
yeni ilkelere göre; gcli;~tirilmel!,e ve canlanclırılmağa başla
dığını görüyoruz. Devrimle birlikte önemi daha da artan 
okul ileri dü'?üncelerin kaynaJsı ol cl u (16 ı). 

1325 (1909) yılında çenberlitaşta bulunan okul 
binası bırakılarak mülkiye, Darülfünun'la beraber Zeynep 
Hanım Kona[;ına taşındı(l62). 

Mülkiye mektebini Ulke gereksinimlerine göre bağım
sJ_Z olarak yeniden örgütleme istem ve girişimi 1329 ( 1913) 

yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yılda mülkiye bağımsız bir 
binaya taşın~ıktan sonra, ö~renim süresi yeniden dört yıla 
çıkarılmış, üçüncü sınıftan başlıyarak siyasi, idari ve 
mall. şubelerinden oluşan üç uzmanlık (ihtisas) dalına ayrıl
mıştır(l63). IX:ığal olarak okulun bu yapısına uygun yeni 
ders izlenceleri de yapılmıştı. Bu değişikliklerle berabe.r 
okulun yeniden 3ratılı konuma getirildiğini görüyoruz. Ancak 
bu izlencenin ortak sınıflara ait devresi uygulanabilrniş, 
gerekli maddi olanakların sağlanamaması ve Birinci Dünya 

Savaşına girilmiş olunması sonucu, 6 Eylül 1915 tarihinde 
geçici bir yasayla Darülfünun Hukuk Fakültes:iyle birleştiril
miş ve sözü geçen dalların bu fakültede kurulması suretiyle 
mülkiyenin iş levierinin gerçekleştirile bileceği düşünülmüş
tür(l64). Ne var ki bu durum uzun sürmemiş, 1 Nisan 1918 
tarihinde kabul ecl.ilen bir yasayla okul Dahiliye Nezaretine 
bağlı yatılı, bağımsız ve üç yıl öğretim süreli olarak 
yeniden kurulmuştur(l65). Kısa bir sürede okulun noksanları 
giderilerek Yıldız'daki Yaverler dairesinin bir kısmına 
yerleştirildi(l66). Yıllık ders izlencesi mülkiyenin eski 

(161) Sakaoğlu, Osmanlı Eğitimi •. , s.87. 
(162) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
(163) Unat, y.a.g.y., s.73; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 

(164) Unat, y.a.g.y., s.73; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
(165) Unat, y.a.goy., s.73. 
(166) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
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karakterine uygun bir biçimde düzenıenirken öğretim kadro
suna da devrin tc:mınmış ve yeterli kişileri atanmışlardır 
(167). O yıl seçme sınavları sonrası 45 öğrenci alınmış ve 
5 Teşrinevvel 1334 (1918) de eğitim ve öğretime başlanmış
tır(l68). Kem1isine özgü bir binası olmadığından mülkiyenin 
İstanbulda bir kaç kez yer değiştirmek zorunda kaldığını 
görüyoruz. Ateşkes yapıldığında okul binası saray muzıka
sına verilince, mülkiye de Kabataş'ta Ethem Paşa Konağına 
taşındı. 27 Temmuz 1336 (1920) tarihinde mülkiye mektebinin 
Dahiliye Nezaretiyle bağları koparılarak Maarif Nezaretine 
bağlanmıştır. Tam bir yıl sonra 27 Teramuz 1337 (1921) de 
ise Cerrahpaşa'da Redif Paşa Konağına taşınmıştır(l69). 

Mülkiye mektebi son olarak önce Teşrin-evvel 1338 
(1922) de Adli Tıp binasına(l70), ardından, 1341 (1924) ta
rihinde de Yıldız Sarayının bir bölümü ve şimdi İstanbul 
Sağırlar Okulunun bulunduğu binaya taşınmış(l71), 1936 
yılında Ankara'ya taşınıncaya(l72) dek bu binada kalmıştır. 

2.1. 5. HUKUK MEKTEBİ 

Tanzimat'ın, Osmanlı Devlet ve Toplumsal anlayışına 
getirdiği eşitlik ilkesi hukukun yeniden düzenlenmesini 
(hukuk reformu) zorunlu kılıyordu. Bunun gerçekleştirilmesi 
ise ancak yargı işlevinin önemli bir bölümünün ilmiye sını
fının denetimi dışına çıkarınakla sağlanabilirdi(l73)o Yeni 

bir hukuk devletinin kurulması, ancak modern hukukun anlamını, 
temel yapısını ve ilkelerini özürolemiş yetkin yeni hukukçu

ların yetiştirilmesiyle olası idi. Bu durum, Tanzimat 

(167) 
(168) 
(169) 

' (ı 70) 

(171) 
(172) 
(173) 

Unat, y.a.g.y., s.73. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
Ergin, yoaogoy., C.II, s.618. 
Unat, y.a.g.y., s.73. 
Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.87 • 
Tekeli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan ••• ," C.III, s.658. 
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devrinde hukuk alanında adli mahkemeleri örgütlernek ve 
"muhakeme usullerini", Batı'dan alınan hukuk kurallarını 
uygulanıada ve günün gereksinimlerine yanıt veren yasaları 
yapabilecek bir örgütlanıneyi zorunlu konuma getirmişti. Bu 
örgütlenmede görev üslenebilecek yetenekli ve yeterli 
eleman yetiştirmek gereği de buna bağlı olarak ortaya çık
mış bulunu.yordu(l 74). 

İşte İstanbul'da bir Hukuk Mektebi'nin açılması, bu 
düşünceler dogrultusunda, Osmanlı Devleti için bir Medeni 
Kanun'un yapılmasını zorunlu ve kaçınılmaz konuma geldiği 
aşamada gerçekleştirilmiştir. Bununla ilgili ilk girişim 
1855 tarihli Meclis-i Ali'i Tanzimat kararı olmuştur. 
Hükümeti böyle bir karara vardıran tarihsel olgu kuşkusuz 
Islahat Fermanı'nın yayımlanmasıdır(l75). Fermanla, ülkede 
dil, elin, ırk farkı gözetmeyen toplumsal temel ve hukuk 
yapısına ulaşma çabaları gösterildiğini biliyoruz. Fermanın 
yayımı Uzerine eyleme geçilmiş ve her şeyden önce açılacak 

mahkemelerce kullanılmak üzere "Metni Metin" adında bir yasa 
hazırlanmasına Meclis-i Ali1!Tanzimatca karar verilmiştir. 

Bu Metni Metin'e sonra Mecellei Alıkam-ı Adliye denilecektir 
ki, hazırlanmasında dönemin bilginlerinden Ahmet Cevdet 
Paşa (Efendi) görevlendirilenler arasında en önde gelen 
kişisidir(l76). 

Padişah Abdtilaziz devrinde 1868'de Meclis-i V~la-yı 
Alıkam-ı Adliye; Devlet şürası ve Divan-ı Alıkam-ı Adliye (Eu 

da Mahkeme-i Temyiz ve Mahkeme-i İstinaf olmak üzere iki 
kısımdan oluşmaktnydı) olarak bağımsız iki bölüme ayrılmış
tır(l77) ve ardından da Nizarniye Mahkemeleri oluşturulmaya 
başlanınca bir Hukuk Mektebi kurma f:ilcri kuvvet kazanmıştır. 

(174) 
(1 75) 

Unat, y.a.g.ye, s.74. 
Osman Ergin., Türk Maarif Tarihi, C.III, Eser Matbaası, 
İstanbul, 1977, s.l085. 

(176) Ergin, y.a.g.y., c.III, s.l085-1086. 
(177) Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VII, Türk Tarih 

Kurumu Basınıevi, Ankara, 1956, s.l66. 



Bunun için de ilk girişim olmak üzere, Adliye dairesinde 
Hukuk Bilmini içeren bazı dersler verilmeye başlanmış
tır(l 78). 
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Bu girişimlerden ayrı olarak 1286 (1869) Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesinin 80 ve 81 nci maddelerinde açılmasına 
gerek gösterilen Darülfünun şubelerinden birinin Hukuk 
.şubesi olacağı açıklanmakta ve 83. maddesinde de bu şubede 
akutulacak dersler gösterilmekte idi ise de henüz bu tarihte 
Darülfünun açılmadığı için Hukuk Şubesi de açılamamıştır(l79). 

20 Şubat 1870 tarihinde öğretiıne açılan Darülfünuni 
Osmaninin bir şubesi de "İlın-i Hukuk'tu11

• Ne var ki bu 

Darülfünunun ömrü iki yıl sürmüş olup hiç mezun vermeden(l80} 
tarihe karışınca hukuk mektebiyle ilgili bu girişim de 
sonuçsuz kalmıştır. 

Osmanlı hlliruk kurumları tarihinde yer alması gereken 

bir okul da; 1874'de Galatasaray'da Mekteb-i Sultaninin bir 

şubesi olarak açılan "İlın-i Hukuk Mektebi" dir. Avrupa'daki 
örnekleri biçiminde kurulmuş olan bu okula (181) hukuk ele
manıarına gereksinim duyan Adliye Nezareti de çok ümit bağ
lamıştı(l82). Ancak bu okul iki dönem öğrenci yetiştire

bilmiştir(l83). Eğitim dilinin Fransızca olması, devlet 
yöneticilerinin ilgisizliği okulun gelişmesini engellemiş~ 
tir. Bunların yanında, yerinin de Beyoğlu'nda olması okulun 
ömrünün kısa olmasını nedenleyecektir ( 184). II • .. AbdUlhaınid 
tahta geçtiğinde okulu geliştirip, bcığımsız bir eğitim kurumu 
konumuna getireceği yerde tasarruf gerekçesiyle kapattırmış
tır(l85). 

(178) Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1962, s.397. 

(179) 
(180) 
(181) 

(182) 
(183) 
(184) 

(185) 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l091. 
Unat, y.a.g.y., s.74. 
Ergin, y.a.g.y., C.III, 
Unat, y.a.g.y., s.74. 

s.l090-1091. 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l090. 

Unat, y.a.g.y., s.74. 
Karal, y.a.g.y., C.VIII, s.397; Hasan Ali Koçer, Türki
ye'de Modern Eğitimin Doğusu, Ankara, 1987, sol37. 
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Bu durum gerek mecliste, gerekse dış basında ağır 
eleştiriler yapılmssına neden olunca, Maarif Nezareti resmi 

bir açıklama(teblig) ile okulun tekrar açılacaeını iç ve 
dış çevralere C.uyurdu(l86). Bu arada ll Zilkade 1295 (1878) 
tarihinde Hukuk Mektebi için 35 maddelik bir "nizamname" de 
çıkarılmıştır(l87). 

Açılışından iki yıl önce çıkarılan nizamnamenin 
birinci maddesi ile okulun "Kavanin-i Adliye ve Siyaset-i 
Devlet-i Aliye'nin ve hukuka muteallik usul ve fünun talim 
ve tedrisine mahsus olmak" amacıyla kurUL d uğu ve gündüzlü 
olduğu belirtilmektedir(l88). 

J3u dönemde açılmıf:? olan Hukuk Mektebini iki yönden 
değerlendirebiliriz. Birincisi ögrencilerinin seçilmesi ve 
nitelikleri; ikincisi okutulan dersler: 

Nizamnameye göre okula girecek ögrencilerde aranan 
nitelik ve eğitim düzeyleri şöyle sıralanmaktadır: "Lisan-ı 

Osman1'de kitabete rnuktedir, sarf ve nahiv ile mantık ve 
coğrafya; hesap fenlerine vakıf ve Tarih-i Osmani ve 
Umumi'den malO.mat-ı lt3zimeyi haiz bulunmak"(l89); 18 yaşın
dan küçük olmamak ve giriş sınavlarında bu bilgilerini 

kanıtlamış olması gereklidir(l90). 

Dönemin Adliye Nazırı Ahmet Cevdet Paşa'nın ülkemizde 
hukuk eğitimine gereksinim olduğuna güçlü inancı ve olaya 
sahip çıkarak bu konuda Abdulhamit II.'nin de desteğini 
sağlayıp kendi nezaretine bağlı olmak üzere üçyıl öğrenim 
süreli ve Türk Dil:i~yle e ği tim yapan, "Mekte b-i Hukuk-i 

Şahane" yi kurmuştur(l91). 

(186) Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.397; Koçer, y.a.g.y., s.l37. 
(187) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l091. 
(188) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(189) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll03; Unat, y.a.g.y., s.75. 
(190) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(191) Unat, y.a.g.y., s.74; Akyüz, y.a.g.y., s .. ·215'te öğre

nim süresini dört yıl olarak vermektedir. 



Hukuk Mektebi, Ayasofya'da Adliye Nezareti bahçesi 

köşesinde yaptırılmış olan bir binada 17 Haziran 1880 günü 

Ahmet Cevdet Paşa'nın ilk hukwc dersiyle öğretime başla
mış tır( 192). 

Hillcuk Mektebi'nin kuruluşu Osmanlı Devleti'nde 
"ilmiye sınıfı" nın yargı işlevinin daraldığını, yargı 
işlevinin bürokratikleştiğini ve hukuksal denetim ve eği
timin medresenin denetiminden çıktığını ortaya koyması 
bakımdan anlamlıdır(l93). 
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Hukuk Mektebi açıldığında, aslı Avrupalı bir bilim 
adamı olan Emin Efendi'nin okulun başına müdür olarak geti
rildiği görülür. Bab-ı .n.1i tercüme odasında Almanca, İngi

lizce, Fransızca öğretmenliği de yapmış olan Emin Bey'in 
son derece disiplin sahibi ve okulun herşeyiyle büyük bir 
ciddiyetle ilgilendiği gözlenmektedir. Avrupa'da hukuk 
eğitimi de gördüğü bilinen Emin Bey 1870'de ilk Nizarniye 
Mahkemeleri oluşturuldu~ru sırada İstinaf Mahkemesine üye 
olmuştur. l880'de Hukuk Mektebi açıldığı zaman üyeliğine ek 
olarak okul müdürlüğüne getirilmiş, 1888 yılına dek de bu 

görevde kalmıştır(l94). 

Okula giri<;ı koşullari olarak yukarıda veril miş olan 
bilgi düzeyinin ölçütü sayılan dersler, tarihin dışında o 
dönemin Rüşdiyelerinde birikimi sağlanabilirrecek nitelikteki 

derslerdio Buna göre de Rüşdiyeyi bitirenler okula girebi
lirlerdi. Buna J.;:;:ın$ın okula giren öğrencilerden özellikle 
Türk ve müslüman olmayanlar arasında Lise (idadi) eğitimi 

(192) Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.397; Koçer, y.a.g,y., s.l37. 
(193) Tekeli, y.a.g.m., s.658. 
(194) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l096. 11 Sicilli Osmaniye" 

göre: Emin Efendi Bohemya'da doğmuş bir Avusturya 1 lı
dır. Diğer verilere göre ise: Asıl adı Emil'dir. 
Almandır, Macar'dır, Prusyalı'dır. Ülkesinde askeri 
okulda eğitim görmüş, sonra Loı:;ıdra ve Paris'te öğret
menlik yapmış, 1258 (1851) de Istanbul'a gelerek din 
değiştirip müslüman olmuş, Bab-ı Ali Tercüme odasında 
görevlendirilmiştir. Ergin, y.a.g.y., s.l096. 
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yapmış ve bir y8bancı dil öğrenmiş olanlar da bulunuyordu. 
Ne var ki bunlrırın da :Mecelle, Fıkıh ve Usul u. Fıkıh, gibi 
hukuk bilgilerini alabilmeleri için gerekli düzeyde arapça 
sözcük ve deyimleri anıayabilecek denli arapça bilgileri 
yoktu. Hukuk Mektebi'nin bu ilk devresinin en iyi öğrenci
leri esasen mahlcemelerde yıllarca hukuk uzmanlığı biriki
mini kazanmı~ deneyimli ve yaşlı hakimlerle, oldukça iyi 
lise öğrenimi almış doğu ve batı dillerini öğrenmiş belirli 
sayıdaki az kişi idi(l95). Bu yapısının yanında yaşlı öğren
ciler arasında ancak Rüşdiye eğitimi görmüş 18-20 yaşındaki 
gençlerle; gördüğü eğitimi hiç bir işe yaramayan medrese 
kökenliler (ise) çoğunluğu oluşturmak·ta~rdı (196). 

Bu verilerrlerin ışığında şu değerlendirmeyi yapmak 

olasıdır. Hukuk Mektebinin ilk ö{i;rencileri yaşça, bilgi 
düzeyince, dil, din, mezhepce ve mezun olduğu kaynakça bir 
bütün oluşturmamaktaydı. Bundan dolayıdır ki eğitiminde en 
aşağı düzeyde bulunan öğrenciler ölçü yapılmış ve yıllık 
dersler ve ders izlenceleri ona göre düzenlenmiş~ir. 

Okutulan derslere gelince; Bunları da eylemsel olarak 
okutulanlarla, okutulması düşünülenler olarak ayırmak gere
kir. 1869 Tarihli Maarif-i Umwni;>re Niz arnnamesinde Hukuk 
Mektebi'nde akutulacak dersler şöyle sıralanmaktaydı: 
"F1khı Şerifin Muamelat Bahsi ve Usul-u Fıkıh, Romalıların 
Kanunu, Fransızların Hukuku, Adlj_ye Kanunnamesi, Hukuki 

Adliyeye 1\Iüteallik Usul-u Muhakeme, Ticaret-i Berriye, 
Bahriye ve Ceza Kanunnamesi, Usul-i Muhakeme-i Cinayet ve 

Hukuk-i Mülkiye, Hukuk-u Milel." (197) 

GalAtasaray'da açılan 11 Darülfünun-1. Sultani Hukuk 

Fakültesi'nde ise: Füru1, Usul-i Fıkıh, Mecelle-i Ahk~m-ı 
Adliye, Roma Hukuku, Roma Hukt~u Usulü, Hakuki Cezaiye, 
Usul-i Muhakeme-i Medeniye, Hukuki Ticaret, Hukllic-i Ticaret-i 

(195) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll03. 
(196) Ergin, y.aog.y., C.III, s.1103. 
(197) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll04. 
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Osmaniye, Hukuki Siyasiye, Mukaddemat-ı İlm-i Hukuk, İlmi 

Servet-i Milel, Arapça Mantık". 1286 (1878) de Hukuk Mektebi 
açılıp üç sınıfının tamamlanmış olduğu 1300 (1884) yılında 
ise elliye yakın cins hukuk, dil ve tarih dersi akutulauğu 
görülüyor(l98). 

Daha sonraki yıllarda pek çok çeşitli ders eklendiği 
veya çıkarıldığını görüyoruz. Ayrıca bu dersleri pek çok 
Türk ve yabancı uzmanlar okutmuşlardır(l99). 

Bu okulun ders izlencelerinde görülen en önemli ve 

gerekli ders Hukuk-u Siyasiye-i Osmaniye idi. Bu dalın ders 
veren en ünlü kişisi ise Kemal Paşa Zade Sait Bey'dir. Dersi 
130l'de başlamış fakat 1302 yılında son verilmiştir. Son 
derece yalın bir dille bu dersin kitabını da yazmıştır(200~ 

Okulda devam konusu sağlam esaslara bağlanıp son 
derece sıkı tutulmuştur(201). Sınavlar ise hem yazılı hem 
de sözlü olarak yapılmıştır. Yazılı sınavlarda öğrencilerin 
yazım yeteneği ölçülmüş, söz.lü sınavlarda ise söz söyleme 
ve anlatım yeteneği ölçülmüştür(202). Okul bitiriminde ise 
tüm sınıfların derslerinden son olarak bir kez daha sınava 
girmek ve mezuniyet öncesi bir tez hazırlamak usulu var
dı(203). 

Bir meslek ve uzmanıaşma okulu olan Hukuk Mektebinin 
yıllık ders izlerreelerine edebiyat, yabancı diller, felsefe, 
ve tarihle ilgili derslerin konulması; öncelikle o aşamada 
bu dersleri ·önceden öğreterek yüksek okullara öğrenci yetiş
tiren liselerin veya o dönemdeki deyimiyle idadilerin olma
yışındandı(204). Alttaki okullarda alnıası gereken bilgi ve 

(198) Ders adları için bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll04. 
(199) Ders adları ve okutan uzmanlar için bakınız: Ergin, 

y.a.g.y., C.III, s.ll05 v.d. 
(200) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll07-ll08. 
(201) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(202) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll09. 
(203) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(204) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ıııo. 
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kültür birikiminin öğrencilerdeki noksanlığını adeta Hukuk 
Mekte bi üslenmi~:ti denilebili:c. Bundan başka, Hukuk Makte
bine alınan öftrencilerin aynı eğitimi almış ve bu eşit 
bilgi birikimi üzerinden sınav yapılarak seçilmiş eğitim 
düzeyi eş değerde olan öğrencilerin alınmış olmamasındandır. 
Bundan dolayıdır ki ö{f,renc i ler arasında Avrupa' daki örnek
ıeri gibi kurulup eğitimini sürdüren Mekteb-i Sultani'den 
veya ilk liselerden olan Darrüşşafaka'dan gelenler bulun
duğu gibi, medresede okuyarale Arapçayı bile öğrenememiş, 
Türkçeyi ise hiç okumamış kimselerin olduğunu anımsar ve 
bunlara Türk Diline ve İslam Kültürüne tümden yabancı olan, 
Rum, Ermeni ve Yahudi çocuklarını da eklersek ilk Hukuk 
Mektebinin birbirinin dilini anlamayan kimselerle dolu ve 
nasıl bir okul olduğunu değerlendirmemiz zor olması gerek
tir(205). 

Ancak 1882-1890 tarihleri arasında İstanbul'da ve 
vilt\yetlerde idadiler açılıp yaygınlaştırılması sonrası(206) 
Hukuk Mektebi düzeyine uygun eşit bilgi ve kültüre sahip 
öğrenciler bulunabilmiştir. Buna bağlı olarak da ders izlen
celeri de yalınlaqtırılmıştır. 

1885 yılında okulun öğrenim süresi dört yıla çıka
rılmış ve Adliye Nezaretiyle ilgisi kesilerek Maarif Nezare
tine bağlanmıştır. Yüksek okul mezın larıyla sul tani ve 
yedi yıllık idadi mezunlarının okula sınavsız kabulune 

başlanmıştır(207). 

Meclisi Maarifçe karar verilerek ders izlenceleri 
yeniden s8ptanan ve 1908'e dek bu okulda okutulan dersler 
ve okutulduğu sınıfıarsa şöyledir(208): 

(205) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ıııo. 
(206) Akyü~:~, y.a.g.y., s.208. 
(207) Unat, y.~,.g.y., s.75. 

(208) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.llll. 
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Birinci Yıl: 

Mecelle-i Ahk~m-ı Adliye, Ceza Kanunu, Hukuku Düvel, 
Hukuki İdare, Kitabünnikah, Mukaddeme-i İlın-i Hukuk. 

İkinci Yıl: 

Mecelle-i Ahk~m-ı Adliye, Vesaya ve Feraiz, Hukuki 
İdare, Hukuki Düvel, Usuli Muhakematı Cezaiye. 

Üçüncü Yıl: 

Mecelle-i Alıkam-ı Adliye, Usuli Fıkıh, Usuli Muhakematı 
Hukukiye, Ahkamı Evkaf, Uhud, Ceza Kanunu, Ticareti :Berriye 
Kanunu. 

Dördüncü Yıl: 

Tanzim-i İlamat-ı Hukukiye, Tanzim-i İl~mat-ı Ceza
iye, Arazi Kanunu, Usuli Fıkıh, Kitabüddiyat, Ticareti 
Bahriye Kanunu, Mukayesei Kavanin. 

Daha önceleri okutulup·ta bu önemde bazı derslerin 
kaldırılmış olmasında ulema sınıfının büyük etkisi görül
mektedir. (Örneğin: Roma Hukllitu gibi). Bu da son değişik
likte tutuculuğun etkisinin bir kanıtı sayılabilir. 

Hukuk Mektebinde sabahtan öğleye dek ders okutulduğu 
için devlet memuru olup da burada okumak isteyenler için de 
dersleri almalarına olanak sağlarrabilmiştir ki devletin de 
bunu özendirdiğini görüyoruz(209). 

önceleri Cağaloğlu'nda Lisan Mektebi olarak yaptı
rılan ve bu mektebin kapanmasıyla boşalan binaya taşınan 
Hukuk Mektebi(210), Meşrutiyetin ilk günlerine dek bu binada 
kalmış ve 1900'de kurulan "Darülfünun-i Şahane"nin bir par
çası (şubesi) kabul edilmekle beraber bağımsız kimlik yapı
sını 1909' da İstanbul Darülfünun 'un Hukult Şubesi (Fakültesi) 
oluşturulduğu üniversite topluluğuna katıldığı tarihe dek 

(209) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll3. 
(210) Unat, yoa.g.yo, s.75; Koçer, y.a.g.y., s.l37. 
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korumup,tur(211). 1903 yılından başlayarak Hukuk Mektebi 
mezunlarının bir tez sınavı vererek 11Hukuk Doktoru 11 diplo
ması almaları ilkesi de ayrıca kabul edilmek suretiyle 
okula bir üniversitenin fakültesi özelliği verilmek isten
diği gözlenmektedir(212). 

Aşağıda vereceğimiz tablodan da anlaşılacağı gibi 
Hukuk Mektebine bu dönemde büyük ilgi gösterilmiştir. Zira 
bu dönemde okula kaydını yaptırmış olan taşra öğrencileri 
askere gitmekten kurtuluyorlardı(213). 

Okulu bitirenlerin durumuna gelince bunlardan müslü
man olmayanlar avukatlık mesleğini seçmişlerdir. Müslüman 
mezunlar ise avukatlığı aşağı bir meslek gördükleri için 
böyle bir seçim yapmıyorlardı. Hakimliği seçmiş olanlar da 
ne avukatlık ne de merrıurluğu seçmeyen medrese mensuplarıydı ( 214 

Mezun ö1;~rencilerin durumları ise aşağıdaki tablodaki 
gibi idi(215): 

İslam Müslüman 
Öğrenci Olmayan ların 

Ders Yılı Sayı§L Sayısı ToJ2lam 

1313-1314 520 48 568 

1314-1315 611 54 665 

1315-1316 611 54 665 
1316-1317 582 51 632 
1318-1319 612 69 681 

İstanbul'dan başka vilayetlerde Hukuk Mektepleri 
açıldıktan sonra İstanbul Hukuk Mektebinin öğrenci sayıları 

azalmıştır. Örneğin, 1908 Devrimi döneminde 1323-1324 yılında 
bu sayı 263'e inmiştir. Devrim sonrası okul kapılarını 
açınca bu sayı 2189'a yükselmiştir. 1325-1326 ders yılında 

(211) Unat, y.a.g.y.' s.75. 
(212) Unat, y.a.g.y., s.75. 

(213) Ergin, y.a.g,y., C.III, s.ll14. 
(214) Ergin, y.a.g.y.' C.III, s.lll4. 

(215) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.1115. 



s::ıyı 1808 olup bunların 1541' i islam 267' si islam olmayan 
öğrencidir(216). 

59 

İstanbul Hukuk Mektebi tüm isteklileri okula alama
yınca 1323 (1907) yılında Rumeli'deki öğrencilerin devamı 
için Selanik'te, Irak için Bağdat'ta ve Orta Anadolu için 
Konya'da yeni hukuk mektepleri açılmıştır(217). 

Bu mekteplerden Selanik'teki Balkan Savaşlarında, 
Konya, Bağdat ve Beyrut'takiler Birinci Dünya Savaşında 
eğitimlerine son vermişlerdir. Ankara'da yeni Türk Devleti 
kurulduktan sonra orada yerıiden Hukuk Mektebi açılmıştır. 
Ankara Üniversitesi açıldıktan sonra da bu üniversitenin 
bir fakültesi konumuna getirilmiştir. 

2.1.6. SANAYİİ NEFİSE MEKTEBİ 

Güzel san'atlardan musiki, yazı, tezhip ve cildieme
den başka, güzel s~n'atların diğer dalları dince yasaklan
mıştır gerekçesiyle Osmanlı insanının pek ilgi alanı olma
mıştır. Bu nedenle de ülkemizde resim ve heykel san'atları 
uztın yıllar gelişme gösterernemiştir. 

Bununla beraber minyatür biçimindeki resime ilgi 
gösterildiği için yerli ve yabancı bazı san'atkgrlar zaman 
zaman ortaya çıkarak bir takım yapıtlar çırakmıglardır(218). 

Bu inanç ve tutuculwt Tanzimat'a dek devam etmiştir. 
Osmanlı Devletinde eski eserlere değer verilmeye başlanması 
güzel san'atlar üzerinde de dikkatıerin toplanmasına yol 
açmıştır. Batı'da, eski eserlerin değeri çok eski zamanlar
dan beri bilinmekte idi. Bunun içindir ki; bUyük Avrupa 
kentlerinde, çeşitli tarihsel belge ve yapıtları içine alan 
müzeler kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda oturma ve 

dolaşma ayrıcalığına sahip bulunan yabancılar her türlü 

(216) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll5. 
(217) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll6. 
(218) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll7. 



tarihsel yapıtlarımızı ülkelerine çıkartmakta, bunların 
kendi mUzelerinde sergilenmesine olanak sağlayabilmektey
diler(219). 
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Avrupa'ya çeşitli amaçlarla giden, Türkler, kendi 
ülkemize ait tarihsel zenginliklerimizin aralardaki milze
lerde sergilendiklerini görmüşler ve bu aymazlığa son derece 
üzülmüşlerdir. Abdülaziz devrinde, Türkiye'de yabancıların 
eski eserleri araştırmnları ve ülkemiz dışına taşınmaları 
daha da artmıçtır. Bu durum, Osmanlı Hükümetini önlemler 
almaya iterken, bir de eski eserler (~sar-ı Atika) Nizam
namesinin hazırlanmasını zorunlu kılmı;_;-;tır. (1867) (220) 

Buna göre, eski eserler Maarif Nezaretinin denetimi 

ve izlenimine bırakılıyor, Osmanlı ülkelerinde "antika" 
araştırması yapma eylemi de bu bakanlığın iznine bağlanı
yordu. İşte bu önlemler aynı zamanda ülkemizde güzel san•at
lar üzerinde dikkatıerin yoğunlaşmasını da sağlamıştır(22l). 
Hatta dönemin gazetelerinden "Hakayik-ul Vekayi" adlı gaze
tede ll Mayıs 1872 tarihli sayısında ülkemizdeki güzel 
san'atların geriliğini ve nasıl önlemler alınması gerekti
ğini vurgulayan inızasız bir de yazı yayımlandığını sapta

yabiliyoruz(222). 

Ülkemizde güzel san'atlara eğilme gereğini vurgula
yan bir görilşün de devlet kademelerinden geldiğini görüyo
ruz. ~l.AbdUlhamid'in tüm baskı uygulamalarına karşın o'na 
yakın vezirlerinden Said Paşa (1878-1879) yılında hazırlayıp 
sunduğu iki ayrı raporunda eğitime ilişkin görüşleri ara
sında ülkede bir Sanayi-i Nefise Mektebi açılmasını öner

mektedir(223). 

(219) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.218. 
(220) Karal, y.a.g.y., C.VII, s.218. 
(221) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.219. 
(222)Bu yazı için bakınız. Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.219. 

(223) Sakaoğlu, y.n.g.y., s.lOl. 
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Ülkemizde güzel san'atlar alındaki tutuculuğun yıkıl
masının ilk işareti olarak 1868 yılında bir müzenin ve 1874 
yılında mUze okulunun açılışını(224) alabiliriz. 

1876 yılında ise; Fenni Resim ve Mimar mekteblerinin 
açıldığından söz edilmesine karşın bu okulların eğitime baş
lamaları, ders izlenceleri öğrenim U.urumları hakkında pek 
bilgi edinilememiştir. Bu girişimin gerçekleştirildiği kuş
kuludur(225). 

Bir "Sanayii Nefise Mektebi" nin açılması konusunda 
ciddi, sürekli ve kalıcı girişimin kesin adımı, 1882 yılında 
atılmıçtır(226). Hükümete bu adımı attıran ve bu işte ön 
ayak olan kimdir? Bu durum açık ve kesin olarak belli olma
masına karşın bazı belgeler bizi yönlendirecek bilgileri 
içermektedir. Bu mektebin açılması hakkında padişaha arz 
edilen yazıya ekli bir yazı daha vardır. "Bu yazının kimin 
tarafından yazıldıgı belli olmamakla beraber Türkçe 1 den 
başka bir dille, Fransızca olarak yazılmış olması, anlatım 
biçimi ve cümlelerin kısa ve kesin oluşundan ve bir de 
Hariciye Nezareti Tercüme Odası Başlıklı bir kağıda yazılı 
bulunması" nın yanında yazanın milli duygularını içerdiği 
göz önüne alınırsa bu ek yazıyı yazanın bir Türk olduğuna 
kuşku bırakmamaktadır(227). Okulun açılmasıyla ilgili diğer 
bazı yazılardan da anlaşıldığı kadarıyla bu yazının sahibi
nin Harndi Bey olducunu güçlendirmektedir(228). 

"Elvahı Nakşiyye kolleksiyonunda (sayfa 27) Halil 
Ethem bu mektep hakkında şu" bilgileri vermektedir: 

(224) 

(225) 

(226) 

(227) 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll8; Karaı, y.a.g.y., 
s.400. 
Unat, Y•8.g.y., s.80. (Okulun açılış yılını 1877 
veriyor.) Er~in, y.a.g.y., C.III, s.lll8. 

C.VIII, 

olarak 

Unat, y.a.g.y., s.80; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll8. 
Ergin bu tarihi 1881 olarak vermektedir. 
Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll9. (Yazının metni için 
bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll21-ll22.) 

(228) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll21. 
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Sanayi-i Nefise Mektebi, Meşrutiyet dönemine dek, bu 
koşullarda çalışmalarını sürdürmüş ve 2 Ekim 1916 tarihinde 
müze yönetiminden ayrılarak ayrı bir binaya yerleştirilmiş 
ve 14 Nisan 1917 de de bağımsız bir oJ.cu.l konumuna gelmiş
tir( 234). 

14 Kasım 1914'de yalnız kızlara özgü bir biçimde 
Resim ve Heykel San'atları göstermek üzere, "İnas Sanayi-i 
Nefise Mektebi" adını taşıyan ikinci bir okul daha açılarak 
bu dalda yetenekli Türk kızlarının da eğitim görebilmelerine 
olanak sağlanmıştır(235). 

Ateşkes döneminde okulun binasının İtalyan 1 larca 
işgali karşısında yersiz kalmış araç ve gereçleri sokakta 
kalma tehlikesiyle karşılaşmış bu aşamada pek çok yere 
sığıntı şeklinde taşındıktan sonra 1337 (1921) Teşrinevve
linde "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi" adı altında iki okul 
birleştirilerek Catf,aloğlundaki kendisine ayrılan Lisan 
Mektebi binasına yerleştirilmiştir(236). 

2.1. 7. TİCARET MJ.1'KTEBİ 

Türkiye'de ticaretin yüksek öğrenime konu edilişinin 
Avrupa'daki çoğu örneklerinden daha eski olduğunu görüyo
ruz(237). Ticaret Mektebi'ne tarihsel gelişimi bakımından 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bağlamında bakmak 
dururnundayız. Osmanlı Devletinde ticari yaşamla ilgili 
bilgilerin bir okul çatısı altında okutulması gereği düşün
cesini Tanzimat•a dek geriye götürebiliriz. 

Tanzimat devrinin başından itibaren, yeni ticaret 
anlaşmalarının imzalanması, yabancı sermayesine Osmanlı 
Devletinin kapılarının açılması, yabancılara Osmanlı 

(234) 
(235) 

(236) 
( 237) 

Unat, y.a.g.y., s.80. 
Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll25; Unat, yoa.g.y., s.80a. 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll26; Unat, y.a.g.y., s.80a. 
Ali Sait Yüksel, "Ticaret", Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, c.IX, İletişim Yayınları, Istanbul, 
1983, s.2501. 
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İmparatorluğunda mülk edinme hakkının tanınması nedeniyle 
önceden beri ellerinde bulunan dış ticaretten başka iç 
ticaretin de yabancıların eQine geçmesi, Osmanlı devlet 
yöneticilerinin dikkatini çekmişti. Bunun için de ilk kez 
1860'da İstanbul'da Ticaret Nezareti binasında bir Ticaret 
Okulunun ku.rulması girişimine geçilmişse de gerçekleştiri
lememiştir(238). 

Bu okulun açılması için ikinci girişimin 1880 1 de Sait 
Paşa'nın Sadrazamlığı zamanında, zengin kişilerin bağışla
rıyla İstanbul Yeniköy'de büyük bir ticaret mektebinin 
kurulması konusunda Padişahtan izin istenmesi ile yapıl
mıştır. II.AbdUlham:i,_d izin vermeden önce akutulacak ders
ıerin izlencelerini ve disiplinin nasıl sağlanacağını ogren

mek istemişti(239). Gerekli girişimler ve hazırlıklar son
rası 16 Ocak 1883 tarihinde Ticaret ve Ziraat·orman ve 
Maadin Nezaret:Lne bağlı olarak "Hamicliye Ticaret Mektebi 
Alisi" adı altında Cağaloğlunda bugünkü İstanbul Kız Lise
sinin arkasında bir evde eğitime başlamıştır(240). Kuruluş 
yıllarında Banka, Sigorma, Borsa, Muhasebe gibi disiplinler 

Fransızca okutulrnuştur. Üğrencilerin yabancı clil sorununa 
çözüm.için ise "Mahreç Sınıfı" adıyla bir hazırlık sınıfı 

da açılnııştır(241). 

İlk açıldığında ancak 30 öğrencisi olan dört sınıflı 
Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi'nin üç yıl gibi bir süre 
sonra öğrenci sayısı 115'e çıkmış ve 1887 yılında ilk 

(238) Karaı, y.a.g.y., c.VIII, s.397. 
(239) Karal, y.a.g.y., C.VIII, s.398. 
(240) "İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu", İktisat 

ve Ticaret Ansiklo~edisi, C.V, s.351; Karaı, okulun 
açılı~ yerini Babıali civarı ve açılış tarihini de 
1881 olarak vermektedir. Ayrıca okulun adına "Hamidiye" 
eklenmesini açılışından üç yıl sonra aldığını kayde
CJ.iyor. Bakını:;;;: Karaı, y. a .g .y., C. VIII, s. 398. 

( 241) Orhan Oğuz, "Akademiler", Cumhuriyet Dönemiı\de. Eği ti~, 
Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Atatürk Kitapları, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, s.340. 
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olarak 13 mezun vermiştir(242). Açılış yılından sonra ilk 
mezunlarını 1887 yılında vermiş oldu{tuna bakarak okulun 
eğitim süresinin dört yıl olduğunu söylemek olanaklıdır. 

Ol{ul, 21 Aralık 1889 tarihinde Maarif Nezaretine 
bağlanmış ve 1893 yılında ileride düzenlemeler yapmruc üzere 
ve yeniden açılışı düşünülerek kapatıl mıştır( 243). 

Bu dönemde okulun ilk sınıfı 11 idadi" ve iki sınıfı 
da "fenni" adlarıyla iki bölüme ayrılmıştır. Rüşdiye mezun
larından 15-25.yaşları arasında olanlar idari kısma kabul 
ediliyordu. İki sınıflı olan idadi bölümü, fenni bölüme 
geçecek öğrenciy:i. bu bölümlin derslerini izlemeye hazırlayan 
"ihzari" bir bölüm işlevinde, fenni bölümü ise mesleki 
derslerin okutuldu€;ıı asıl bölüm içeriğindeydi(244). 

Okul 15 Kasım 1897 tarihinde yine "Hamidiye Ticaret 
Mektebi Alisi" adı altında ve üç sınıflı olarak Maarif 
Nezareti tarafından tekrar açılmıştır. 

1 Eylül 1902 tarihinde, asıl sınıfıara öğrenci 
yetiştirmek amacıyla bir hazırlık sınıfı eklenmiştir. Fakat 
bu hazırlık sınıfının bekleneni vermemesi sonucu 3 Eylül 
1908 1 de kaldırılmıştır(245). 

1908 1 de İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra okul, 
"Ticaret Me k te bi 1\.lisi" adını almış, ders izlence lerine de 
Maliye, İstatistik, Medeni Hukuk dersleri eklenmiş, İngilizce 

ve Almanca'da zorunlu dersler konumuna getirilmiştir(246). 

(242) 

(243) 

(244) 

(245) 
( 246) 

İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.351; Karaı, 
ilk açıl,1ığında gündüzlü olan okulun 115 öğrencisi 
olduğunu vermektedir. Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.398. 
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.351; Karaı, 
okulun kapatılma yılını 1888 olarak vermektedir. 
Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.398; Oğuz ise okulun kapa
tılmasından hiç söz etmemektedir. 
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.351. 
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.351. 
Oğuz, yea.g.m., s.340; Yüksel, y.a.g.m., s.250l'de 
alnılun ad değiş imi tarihi o hı rak 1905 yılını vermek
tedir. 
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1910 yılında da, "mali cebir ve sarrafi (altın, gümüş alım 

satımı), daktilografi, stenografi ve kimyasal tahlil ders
leri konmuştur." Yine bu tarihte ilk defa olarak okul yönet
meliği yapılmış, okulda bir daktilo derslitti açılmış ve bir 
de kütüphane lcurulmuştur( 24 7). 

1914 yılında, okula yalnız sabahlc,rı birer saat 
olmak üzere ve ticaret ile uğraşanlar için 11 devrei iptidaiye 11 

ve "devrei intihaiye" adlarıyla serbest ticaret dersleri 
eklenmiştir. J3u derslerde ticari ve hukulci bilgiler, ticari 
aritmatik, defter tutma yöntemleri, ekonomUc coğrafya oku
tulurdu. 11])evrei iptidaiyeye" ilk okulu bitirenler alınmak
taydı. 

1915 yılında, daha iyi bir sonuç almak için okulun 
ders izlencesinde bazı düzeltmeler yapılmı<ş ve okul ilk 
bölüm, ikinci bölilm olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. 
İlk bölünı; tam devamlı, kısmen devamlı meslek şubeleri ile 
ticarethane memurları ve arneli ticaret adlarıyla serbest 
ticaret bölümleri eklenmiştir(248). 

İlk bölLtınUn eğitim süresi 3 yıl olup bu bölümü biti
renler ikinci (~li~ bölümüne geçerlerdi. 

Meslek böliimU tam ü evamlı şubesine, bir yıl içinde 
gerekli bilgileri alabilmeleri için dışardan ticaretle 
uğraçanlar alım.yordu. Kısmen devamlı şubesinde ise günün 
belirli saatlerinde yalnız iki saat ders gösterilmekteydi. 

Serbest ticaret dersleri bölilmüne ilk okul mezunları 
alınır, bunlardan yaşca daha büyük olanlar "ticarethane 
memurları", küçük olanlar da "ameli ticaret" şubelerinde 
ders görlirlerdi. Bunlardan ticarethane memurları şubesinin 
eğitim sUresi bir yıl ve günlük ders saati iki saat olma
sına karşın; arneli ticaret şubesinin eğitim süresi 3 yıl 
idi(249). 

(247) İlctisat ve 'ricaret Ansiklopedisi, c.v, s.351. 
(248) İktisat ve 'ricaret Ansiklopeclisi, C. V, s.351. 

(249) İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, c.v, s.351. 
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Okulun il.dnci bölümünde de eğitim süresi 3 yiL olup, 
üçüncü sınıfı: Ticaret-Banka, Ticar~~-SŞF3Xi ve Ticaret
Şehbender li . .!;, adlarıyla üç farklı uzmanlık şubelerine ay
rılmı ştı ( 250). 

1917 yı lı nda yukarıdaki bölümlere, e ği tim süre si 
b i r yı ı o 1 a n ıı a me ı i t i ca r e t ü na s ş u b e s i 11 ( i na s o lma ı ı ) 
eklenmiş ve bu şube orta ticaret mektebinin karma eğitime 
başladığı 1924 yılına dek eğitimine devam etmiştir(251). 

Cumhuriyet c1önemind(3 ise okulun yeni ve köklü bazı 
değişikliklere uğrayorak(252) eğitimini sürdürdüğünü gör
mekteyiz. Bu geli :!im süreci Cumhur:iyet dönemi yüksek 
öğretim bölümLinde ele alınacaktır. 

2. 1. 8. IL.G'NDESE-İ r.J~ÜHCİYE }JLEKT.L!;Bİ (lVIÜLKİYE l'IIÜHENDİS MEKT.G;Bİ) 

VE KONDÜK'rÜR MEK'P.EB-İ ALİSİ 

Ülkemizde çağdaş bir meslek eğitimi almış, mühmdis 
ve mimar yetiştirme konusu, ilk dönemlerde kamu hizmetleri 
açısından dahi bu tür hizmetler için, ordu ve donanınaya 

gerekli elernanları yetiştirmek üzere kullanılan .mühemis
haneler bü nycs inde görü lmü şti.ir. Bu konudaki ge re ksi ni mler 
uzun yıllc:.Jr gemi inşaatı için Mühendishane-i Bahri Hümayun 
sivil mühendislik ve mimarlık hizmetleri için de bir kısım 
mezunları görevle ndi ri lrr_ek suretiyle Mühendishane-i Berr-i 
Humayun taxı eıfında n yürü tmü ştüxı (253). 

Örgütlenmesj.ni 1210 (1795) yılında tamamlayıp açılmış 
olan Mühendishane-i Berr-i Hümayun'dan mezun olup çıkan 
mühendisler bir süre gerek askeri gerek belediye işlerinde 
çalıştırılınışler ise de; büyük ve kapsamlı inşaatlara bu 
mühendislerin hem sayıları hem de bilimsel yetenekleri 
yeterli olmamıştır(254). 

(250) Oğuz, y.a.g.m., s.340; İktisat ve Tic.Ans. C.V, s.351. 

(251) İktisat ve Tic. Ans. C.V, s.351. 

(252) Oğuz, y.a.g.m., s.340. 
( 2 5 3 ) .u na t , y. a • g. y. , s • 7 8. 
(254) Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll51. 
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Ülkemizdeki bayındırlık hizmetlerini yürütmek üzere 

1839 da Nafia Neznreti kurul:nuştu. Bu nezaretin devlet 

bayındırlık işleriyle ilgilenmeye başlamasıyla sivil 

mühendis gereksinmesi de ortaya çıkmaya başladı(255). Ne 

var ki bu gereksinirrd karşılıyacak düzenli bir yüksek 

eğitim kurı.;munun oluşturtüması için ,ı,raklı:ışık otuz yıl geç
mesi gerekecektjr. 

Tanzimat sonrası kurumlarını yeniden düzenlemeye 

başlayan devlet, nafia hizmetleri için de yen:iden düzen

leme ve bu daldaki hizmetler ve de bu hi~metleri yürütscek 
elemanların yetiştirj.lmesi için gerekli önlemlere girişe

cektir(256). Buna kar~n.n ülkede bir Mülkiye Mühendis Mek

tebi fikrinin ilk çıkışı ancak 1865'lere rastlar(257). 

Bu amaçla 1867'de Mülkiye Mühendisi ve Islahı Sanayi 

Mektebi adıyla yılda otuz mühendis yetiştirecek bir okul 

açıldı. Divanyolu'ndaki eski Darülfünun binası bu okula 

verildi. Bu okulun kaç yıl ö~renim yaptı~ı ve mezun verip 

vermediği bilinmemektedir(258). 

İkinci aşama girişün i'se bu okulun devamı sayıla

bilecek bir okul, Mühendisin-i Mülkiye Mektebi adıyla 

1874 'de Galnte:ısaray'daki Darülfünun-u Sultani bünyesinde; 

üç yüksek okuldan (Fakülteden) biri olarak açılmış olan

dır(259). 1875'te okulun adı Turuk-u Maabir Mektebi (Yol

lar ve Köprüler Okulu) ola.rak değiştirildi ve 28 Zilhicce 

1297 (7 Ocak 1876) tarihli nizamnameye göre (yönetmelik) 

öğrenim süresi dört yıl olan bu okulu başarıyla bitiren

ıere "doktor" ve bunu başeramıyanlara daha basit bir 

sınavla mühendis yardımcısı veya tekniker anlamında 

nkondüktör" diplaması verilecektir. 1878'de 43 öğrencisi 

(255) Emre Dölen, "Mühendislik Eğiti.mi", Tanzimattan Cuın
huriyst•e Türkile Ansiklopedisi, C.II, Iletişim 
Yayınları, Istanbul, 1985, s.514. 

( 2 5 6 ) U na t , y. a • g • y. , s • 7 8 • 

(257) Karaı, y.a.g.y., C. VII, s.211. 

(258) Dölen, y.a.g.~., s.514. 

( 2 5 9 ) U na t , y. a • g. y. , s • 7 8. 
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olduğu bilinen bu okul(260) 1877'de bir yıllık kapapmanın 

dışında öğreti.mini 1881 yılına dek sürdürmüştür(261). 

Okulun Ab dulhami t II. tarafında n bazı ne denler le kapatıl

dığını görüyoruz. Kapntılma nedenlerinden birinin öğren
cilerin çoğunun Hırıstiyan çocuklarından oluşturduğu 
gösterilmekıedir(26~). 

Mithat Paşa Tuna valisi iken kendisine verilen geniş 
yetkilere dayau:ırak yetki sınırı içinde kalan yörelerde 

zorunlu çalışma yöntemi getirmiş ve uygulamış böylece 

Tuna vilayetinde yol köprü inşaatını başlatmış bunu.n için 

gerekli olan mühendiBleri de ülkelerinde siyasal devrim

ler nedeniyle işsiz kalmış olan Macarlardan ve Lehliler
den sağlaınıştı(263). 

Son yılların savaşları, özellikle 1877-1878 Osmanlı

Rus Savaşı sonrası, Anadolu ve Rumeli de yeni yollar ve 

köprüler i nşaat ı nı n zorunlu olduğu anlaşılı nca, Tuna Vila

yet i nde Mi that Paşa ile birlikte onun yanında çalışmış 

olan Ahmet Eyüb, Halit Rıfat ve Sırrı Paşalar, Mithat 

Paşa' nı n yö nteınleri ni kullanartık sorunu çözmek i sterniş

lerse de bar~a.nlı olamarnışlardır. O yıllarda Alman, :E1ran

sız, Macar ve özellikle Lehli olan pek çok mühendis ülkeye 

gelınişse de dil bakJJlnndan doğan anlaşarnama sorunu, Osman

lıların elinde bu işlerde eğitilecek bilgi birikimi olan 

elemanların yetersizliği ülkedeki Nafia işlerine kesin 

çözüm getirilmesine olanak sağlıyamamıştır(264). 

Bu gelişrne.ler ülkede bliylik gereksinim duyulan iyi 

yetiştirilmiş mühendis açığının kapatılması için okul 

açma zorunluluğunu tekrar gündeme getirmiştir. Olayın 

üzerine ciddiyetle giden Hasan Fehmi Paşa 'dır. Dönemin 

(260) Dölen, y.a.g.m., s.514; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll51. 

(261) Unat, y. a.g.y. ı ·s. 78. 

(262) Karal, y.a.g.y., C. VIII, s.J98. 

(263) Ergin, y.a.g.y., c. III, s.ll52-115J. 

(264) Ergin, y.e.g.y., c.III, s.ll53. 
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Sadrazaını Sait Paşa'ya durumu arz ederek onu da bir 

mühendis mektebi açılmasının gerekliliğine inandıracak

tır(265). Sait Paşa'nın olaya daha geniş baktığını görü

yoru.z. O bir "IJ.'eknik Üniversite" (Teknik Darülfunun) 

kurulmasına taraftar olmasına karşın II. AbdUlharnid büyük 

işlerden korktuğu ve kendi ta nınılamasıyla her şeyde orta 

yolculuğu beğendiği için; ancak Mülkiye T/Iühendis Mektebi 

kurulmasına taraftar olrnuştur(266). 

Ne var ki okulun açılabi lme si i çin bazı ola nakların 

sağlanması gerekmekteydi. Bunlardan ilki kuşkusuz okulun 

açılması için gerekli yatırım sorunu, ikincisi ve daha da 

önemlisi, ö~retim elemanı ile üst dUzey fen bilgilerini 
alabilecek alt okullBrda yetiştirilmiş düzeyli öğrencile

rin bulunması idi. O yıllarda ülkede yüksek matematik 

dersine gerek gösteren mühendislik eğitimi için bu bilgi

leri alabilecek düzeyde eğitim veren Galatasaray ile 

Darruşşafaka'dan başka lise düzeyinde eğitim kurumları 

yoktu. Bu okullarının mezun öğrencilerinin tümünü mühen

dis okuluna göndermek zorunlului~u da konulamazdı. Diğer 

bir sakınca ise bu mesleğin daha önce olduğu gibi yaban

cıların tekeline geçmesi olasılığını ortadan kaldırınak-

tı (267). Bunun da en kolay çözümü okulun askeri bir 

kimlik ile açılması idi. Bu düşünce çıkış noktası yapı

larak okulun açılacağı yer olarak, Hırıstiyan Osmanlı 

teb'asına kapalı bir askeri okul olan ve Tanzimat öncesi 

ilk sivil mühendis ve mimarları da yetiştj.ren Mühendis

hane-i Berrii Humayunun bir şubesi konumunda açılması 

uygun bulunmuştur(268). Okulun bu ortamda açılması başlan

gıçtaki bir çok sorunu da ortadan kaldırmış olacaktı. 
Öncelikle okul için bina yatırımına şimdilik gerek olmı-

' 
yacaktı. Daha önemlisi müslüman olmayanların okula girişi 

(265) Ergin, y.a,g.y., c~rrr. s.ll5J. 

(266) Karaı, y.a.g.y., C. VIII, s.398. 

(267) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll53. 

(268) Unat, y.aeg.y., s.79. 
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kendiliğinden engellenecekt:i. Ayrıca askersel kimlik ve 

Uniforma altında olay disipline edilecekti. Bunların 

yanında okulda verilecek yUksek matematik ve diğer ders

lerin öğretim elemanları ınn sağlanması ınUhendishaneden 
kolayca sağlanmış olacaktı(269). 

DüşUnülen ve sağlanan bu olanakların sınırları 

içinde sivil mimari hizmetleri için teknik elernan gerek

sinimini karşılamak amacıyla 25 Şaban 1301 (3 Kasım 1883) 

tarihinde Halıcıoğlu' ndaki Mühendishanenin binalarının 

bir bölümünde Hendese-i Mülkiye Mektebi açıldı. 

Bu mühendishane bünyesinde açılan okul için bir 

yandan da ayrı bina yapımına başlanmış; beş koğuş, dört 

dershane ve bir teneffüshaneden oluşan yeni okul binası 

8 Muharrem 1302 (28 Ekim 1884) tarihinde öğretim hizmetine 

açılmıştır(270). 

Mektebin açılış amacını belirten nizamnamenin UçüncU 

maddesinde okula alınacak öğrencilerin kaynakları ve kabul 

ediliş koşullarında şöyle açıklanmaktaydı. O dönemlerde 

idedilerden de üstUn olan M:ekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i 

Sultani ile Darüşşafaka'dan ve eğitim düzeyi bunlara demk 

olan Maarif Nezaretine bağlı ve denetimindeki eğitim 

kurumlarından mezun olanlar sınavsız, daha alt dUzeyde, 

"mekatib-i rüşdliye ve askeriye ve mUlkiye ve muadil mak

taplerden çıkanların imtihansız" (271) olarak okula kabul 

edilebileceklerdi. 

(269) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll53; Karaı, y.a.g.y., 
C. VIII, s.398; Unat, y.a.g.y., s.79. 

(270) 

(271) 

Dölen, y.a.g.m., s.515; Ergin, y.a.g.y., §.III, 
s.ll54'de okulun bu binasının hizmete girişini 
resme n açılış sayıyor ve tarih olarak da 20 Muharrem 
1302 (1884)'i veriyor. Unat, y.a.g.y., s.79'da 
okulun açılışını 3 Kasım 1883 olarak verirken bu 
yeni binanın hizmete giriş tarihini de 29 Ekim 1884 
olarak kaydediyor. 
Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu, 
Ankara, 1987, s.l38; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll56. 
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Okul ilk dönemlerindeki tüm meslek ve eğitim kurum

larımız gibi idadi sınıflan.yla birlikte açılmıştır. Buna 

göre eğitim ve öğretim süresi yedi yıl olup, bunun üç yıl:ı. 

idari için, dört yılı da yüksek kısma ayrılınıştır(272). 

Başlangıçta okul ilgi görm(·'.diği i çindir ki bu kuruma 

rüşdiye mezunları da alınarak ilk üç yıl idadi öğrenim 

verildikten sonra dördüncü yıl meslek derslerine başla

mışlardır. Bu nedenle de okulun öğretim süresi yedi yılı 

kapsamaktaydı. Başlar4::sıçta okulun kon te njanı 100 olarak 

saptanmasına karşın bu sayı tamarnlanamaınış, yalnızca 25 

öğre ne i yle e ği time baş lama k zorunda kalınmıştır ( 273). 

Tophane Müşiı"li~ji ile Nafia Nezaretinin ortaklaşa 

yöneti mine veri le n "He nde se -i Mülkiye Mektebi" (274) 1888 

yılında ilk mezunlı:ırını vermiştir. Bunların sayısı lJ'dür. 

(275). Öğretim yöntemi açısından F'ransız'ların "Ponts et 

Chaussees" okulu örnek alınmış daha sonraki yıllarda 

Alman etkisi a~ırlık kazanmıştır(276). 

Hendese-i Mülldye Mektebi 'ni bi tirErierin bir kısmı 
" okulda ö ğre tme n olara k alı ko nulınuş, diğer leri vilayet 

başmühendislikleri ne, demiryolu komiserliklerine, Nafia 

Ne zareti fe n memurlukları na ata nmışlardır (277). Özellikle 

sulana işleri ile demiryolu yapımında emekleri pek çoktur. 

Osmanlı Devletini n kendi olanaklarıyla gerçekleştirdiği 

Hicaz demiryolu bu okul mezunu mühendislerimizin eseridir 

(278). 

(272) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll56. 

(273) Dölen, y.a.g.m., s.514; Karaı, y.a.g.y., C.VIII, 
s.599; Ergin bu sayıyı 105 olarak vermektedir. 
Bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll56; Koçer de 
bu sayıyı 105 olarak alınış. y.a.g.y., s.lJ8. 

(274) Unat, y.a.g.y., s.79. 
(275) Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll56; Dölen, y.a.g.m., s.515. 

(276) Dölen, y.a.g.m., s.515. 

(277) Koçer, y.a.g.y., s.l38. 

(278) Dölen, y.a.g.m., s.515. 
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İkinci Meşrutiyetinilanından sonra, sivil bir 

okulun askeri yUnetimden ayrılması g~rüşünUn a~ır basma

sıyle "Hendes-i liiUlkiye" ~nce mUhendishane binasından 

taşındı, bir yıl sonra 1909 sonbahı:ırında Nafia Nezaretine 

bağ lı bağımsız bir kuruma dönU .ştUrülerek "Mühendis Mekteb-i 

Alisi" adını aldı(279). O tarihe dek salt nafia hizmetleri 

için tek tip ınUhendis yetiştiren izlencesi de yol, su ve 

inşaat uzmanlık dallarımı göre Öf~retim yapan yeni bir 

dUzenlemeye göre de~iştirildi. Öğretim sUresi ise biri 

"ihtiyat 11 s.ınıfı olmak Ui3ere altı yıla indirildi(280). 

Kendine özgU bir binası bulunmadığı için diğer 

öğrenim kurumlarımız gibi sıkça yer değiştiren "MUherıdis 

Mekteb-i Alisi" tUm buna karşın gelişmesini sürdürmüş, 

ders izlenceleri nin dUzeyi ni geli:ştirmiş, yabancı dil 

~ğrr::;timine ~zel bir ~nem vermiştir(281). Bu dönemde ayrıca 

Almanya ve Avusturya-Niacaristan'dan pek çok ~ğretim üye

leri getirtilmiştir. Yabancı Ulkelerde öğretim g~rmUş 

olan Türk ~ijretim üyeleri ile okuldan yetişmiş ö~renci

ler de ~ğretim kadrosuna alınarak öğretim üyesi kadrosu 

güçlendirilmiştir(282). 

Birbirini izleyen Trablus, Balkan, I. DünyaSavaş

ları ve ategkes dönemi okulun gelişmesini bUyük ölçUde 

engellemiştir. 1915-1921 yılları arasında okul yalnız 

1916 yılında dört mezun ve mermiştir(283). 

Ateşkes d~neminde bir süre Halıcıoğlu'ndaki ilk 

binasına d~nrnüş olan okul, İstanbul'da ulusal yönetim 

kurulduktan sonra 1922'de bugUnkü Teknik Üniversitenin 

bir binasını oluşturan GUmUşsuyu Kışlasına yerleştiril

miştir. 1909'dan 1923 yılına dek geçen 14 yıl içinde yedi 

(279) D~len, y.a.g.m., s.515; Unat, y.a.g.m., s.79o 

(280) Unat, y.a.g.y., s.79; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll57. 

(281) Unat, y.a.g.y., s.79. 

(282) D~len, ~e.g.m., s.515. 

(283) Dölen, y.a.g.m., s.515. 
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kez yer değiçtiren okul (1888-1909) yılları arasında yani 

Hendese-i Mülkiye döneminde 239 Mühendis yetiştirmiş

tir(284). Okulun günUrnüz İstanbul Teknik Üniversitesi 

konumuna gelene de.k geçen gelişim süreci ise Cumhuriyet 

döneminde verilecektix·. 

Kondüktör Mekteb-i llisi 

Yüksek öğretime dayannn ve mühendislik uzmanlığı 

gerektirmeyen nafia hizmetleri için gerekli görülen "kon

düktör ıı (fe n memuru, ye ni adıyla fen memuru) ı ler in ise 

ilk kez GalntasBrayıdaki Turuk-u Maabir mektebindeki iki 

yıllık özel bölümde yetiştirilmek istendiğini görüyoruz. 

Sonraları Haskc.iyıdek:i Mülkiye Mühendis r.IJ:ektebini başa-

rıyla bitireıneyen ve mühendis sınıflarından ayrıl:nak zo

runda ka lan öğrenci ls ri n kondüktör sıfatıyla hizmet kad

rolarına almak suretiyle ek bir yöntemle bu tür eleman 

gereksinimi kar ş ıla nınaya çalışılmıştır ( 285). Meşrutiyet 

dön(c:minde bu tür ara elemanı diyeceğimiz personel gerek

sinimi, bu amf-ıca yöıtelik özel llir okul kurulmasını zorunlu 

lnlacak denli kuvvetle duyulmuştu. İşte bu gereksinimi 

karşılamak Uzere Nafi Vek:ıletince 22 Ağustos 1911 tari-

hi nde İstanbul ı da bir ko nd liktör mektebi açılmıştır (286). 

Okul ay nı yı lı n eylülünde Sul ·ca nahmet ı de günümüzde sağlık 

müzesi olan binada ö~retime başlamıştır(287). Beş yıllık 

idadi veya lise birinci devre ö{frenimine dayanan bu okulun 

ö~reniın süresi iki yıl idi(288). Öğretim izlencesi için 

Paris' teld Ecole de Conducteur 'un izlencesi örnek alınmış, 

bayındırlık işleri konuannda genel bilgiler veren dersler 

okutulmuştuı•(289). Okulu.n lEnd:i.ne özgü bir binası bulunmadığı 

( 284 ) U na t , y. a. g. y. , s. 80. 

(285) Unat, y.a.g.y., s.80. 

(286) Dölen, y.s.g.m., s.516; Unat, y.a.g.y., s.80. 

(287) Dölen, y.a.g.m., s.516. 

(288) Unat, y.a.g.y., s.BO. 

(289) Dölen, y.a.g.m., s. 516. 
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için süre.l:li bir göç konununda varlığını ateşkes dönemi 

sonl8rına dek sürdürmüçıtür. İstanbul 'da ulusal hükümet 

yönetimi kur· lunca r.1ühendis rnektebi ile birlikte Gümüş

suyu kışıasının bir kısmına yerleştirilerek yatılı bir 

okul haline getirilıni;::tir. 1922'de adı "Nafia Fen Mektebi" 

olarak değiştirilirkendi!J.lun yapısı ve ders izlenceleri 

de yeniden düzenlenmiştir(290). 

Cumhuriyet dönemine dek toplam 66 fen memuru mezun 

veren okulu öijrenim süresi 1926'da iki yıldan ikibuçuk 

yıla çıkartılmıştır (291). Önce Yıldız Teknik Okulu daha 

sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

adlarını alan okulı .. ın Yıldız Üniversitesine dönUşen geli

şimini Cumhtı.riyet döneminde izle,veceğiz. 

2. 1. 9. lVI11(TEB-İ TIBBIYB-İ MÜLKİYE 

Ülkemizde Mahmut II. devrinde 1827 yılında ilk 

askeri Tıbbıye Mektebinin açılışının temel nedeni; ordu 

içi saijlık hiz~etleri(292) ve savaşlar sonrası ölümleri 

en aza indirmek amacı içindir. 

Fuat Paşa'nın Sadrazamlı~ı döneminde sivil bir 

tıp okulunun açılması fikri yine paşa tarafından atıldı. 

Paşa doktor olducu ve Avrupa' da, devletçe halkın sa(;ıı-

ğına ne denli önem verildif.f:ini götrnüş ve Osmanlı İmpara

torluijunda da halk sa~lı~ına etkili yardımlarda bulunacak 

böyle bir okulun Icurul'nasırıın gereklili{~ine inanmıştır(29J). 

Askeri Tıbbiyeden çıkan doktorlar salt ordu gereksinimini 

karşılarken, yabancı ülkelerde eğitim gören Osmanlı uy
ruklu hırıstiyan doktorlarla, yabancı doktorlar da, büyük 

kentlerde sivil doktorluk yapGrak bu konudaki halk 

( 2 9 o ) U na t , y. a. e. y. , s • E3 O. 

(291) Dölen, y.a.g.m., s.516. 

(292) Bernard Lewis, ModErn Türki e' nin Doğu u, (İngilizce
den Cevire n: lVIeti n Kıraklı , Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1970, s.85. 

(293) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.20B. 
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ge.reksinJrıdni karşılıyorlardJ .• Kaldı ki gereksinim halinde, 

hLikLirnet onları da ordu emrine alabilrıır:kteydi. 

İşte b~yle bir ortamda, ilke olarak her kentte ve 

büyLikç.e kasEıbalEırda birEjr doktor (tabib) g~revlendirilmesi 

ve halkın sa~~c-lJ.ğıyla j_lgilenmesi ilkesi benimsenince, 

İstanbul'da bir sivil tıp okulu.nun açılmasına karar ve
rildi(l866)(294). 

l867'de Askeri Tıbbıye'de ö~retim Türkçe yapılma
sına çalışanlaı~ın çab1..1larıyla; "sivil tabib" yetiştirmek 

ıçın ülke sa~lık ~rgUtUnUn duydu~u gereksinim birleşince, 

tıb derslerini de TLirkçe g~stermek üzere, askeri tıbbı

yenin içi,ıde açılan özel sınJ.f bu okulun çekirdeğini 

oluşturdu(295). 

Okulun genel konumunu, açıldığında yayımlanan 

"nizamnamesiıı ile buna 1867 yılında yapılmış olan eki 

saptamaktadır. 

Ni l~amnarıv:o ye g ~re; gü nd U zlLi ola n okula, mU s lllman 

veya müslüman olmayan 16 yaşından kUçUk 25 yaşından bUyük 

olır..ayan, Osmanlı uyruklu, rUşdiyeden diplama almış veya 

aynı düzeyde e~itim görmUş olanlar kabul edileceklerdir. 

Ayrıca okula halkın :i. lg isi ni sağlamak için askeri tıp 

öğrencilerinilen farklı bazı ayrıcalıklar da tanınmaktadır. 

Örneğin, mezun öf;rencileri aslzeri tJ.bbiyedeki dostara 

sınavlarından sorumlu tutulmayacaklar, İstanbul dışından 

gelenler askerlik kur'alarJ.ndan muaf olacaklar ve o döneme 

g~re oldukça dolgun Liçretle (1000 kur·uş aylıkla) "memleket 

tabi bl i ği ne" ata nma la rı yapılacaktır ( 296). 

Askeri Tıbbıye'de açıldığı tarihten 1286 (1871) 

yılına değin eğitimin :Pransızca yapılmasına karşın 

(294) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82; Ergin, y~a.g.y., C. II, s.649. 

(295) Unat, y.a.g.y., s.73. 

(296) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.651; Unat, y.a.g.y., s.73; 
Karaı, y.a.g.y., C. VII, s.208. 
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21. Ş. 1283 (1866) tarihli bir sivil tıp okulunun açıl

ması gereğini bj.ldiren Maarif Nezareti yazısında, Fran

sızca eğitimin zaman kaybına neden olduğu vurgulanarak 

acele ve yeteri sayıda tJ.p doktorunun yetiştirilmesinin 

zorunluluğu nede ni yle bu okulda eğit imin 1'ürkçe yapılması 

istenmiş tir (297). Bö:; le ce okulda öğretim dili Türkçe (298) 

olmasına karşın, Türkçe karşılığı bulunmayan Fransızca 

sözcüklerin, bu dilde olduğu gibi öğretilmesi uygun bulun

muştur(299). 

Sivil tıbbıye için başlangıçta eğitim süresi beş 

yıl olarak sap ta nmıştır. İlk beş :tılın sonunda bu süre 

öğrencilerin tıp doktoru olmaları için yeterli görülme

yerek bir yıl daha okulda kalarak doktorlarla beraber 

klinik uygularnaları (seririyat) yapmaları uygun bulundu. 

Böslece bu öğrenciler de askeri tıb ö~irenc:ileriyle aynı 

düzeye getirilmişlerdi(300). 

Eczacılık okulu öğrencileriyle birlikte eğitimi 

sürdürülen mülkiye tıp öğrencilerir.in bir kısım dersleri 

Tıbla ilgili iken di~er bir kır:llrn dersleri ise "Fünuni 

İpençiyariye" (Eczacılık) olarak sap ta nnn ştır( 301). Doğal 

olarak tıp dersleri ağırlıktaydı(302). 

Bir süre sonra rüşdiye mezunlarını beş yıllık eği

timle tıp doktoru yapmanın olanaksızlığı an±aşılarak hiç 

olmazsa bir kısım i da di eği tirrıi nin okulda verilmek üzere 

öğretim süresi yedi yıla çıkarıldı(303). F~tta bir ara 

bir sınıf daha eklendiysa de, ülkede idedilerin çoğalmaya 

(297) Ergin, y.a.g~y., C.II, s.650. 

(298) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.208. Sakaoğlu, Tıbbıye'de 
Türkçe öğretime 1871 yılında geçildiğini veriyor. 
y. a. g. y. , s. 82. 

(299) Ergin, y.a.g.y., c. II, s.652. 

( 3 00 ) U na t , y. a. g • y. , s • 7 3 • 
(301) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.652; Karal, y.a.g.y., C. VII, 

s.208. 
(302) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82. 

( 30 3 ) U na t , y. a • g. y. , s • 7 3 • 
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başlamasıyla ve öğrencilerin buralarJ.an alınması sonrası 
idadi sınıfları kaldırıldı. Buna karşın eğitim süresi altı 
yıl olarak bırakıldı(304). 

Sınıfları çorğaldıkça Mülkiye Tıbbıyesi 'ne devam 
edenlerin sayısı sürekli artarak(305) 1870 yılında idadi 
sınıflarıyla birlikte öğrenci sayısı 200'ü bulmuştur. Bu 

durumda, askeri ve mülkiye tıp okul larının bir arada e ği tim 
yapmaları olanaklı görülmeyerak Ahırkapı'da Mülkiye Tıbbı
ye'si için bir tarafı derslikler, bir tarafı da klinikler 
olmak üzere ayrıca bir bina yaptırılarak 1874 yılında 
Mülkiye ~'ıp Mektebi bu binaya ta9ınmıştır( 306). 

1894 tarihinde Ahırkapı'daki bina amaca yanıt vere
mez konuma gelince :le, Kadırga'da büyük bir konak satın 

alınarak binanın tıp eğitimi için gerekli donanıını yapıl
dıktan sonra okul buraya yerleşti.rilmiştir(307). 

Gerek 1856 Islahat Fermanının azınlıklara tanıdığı 
sosyal haklar gerekse okulun nizamnamesinin islam ve islam 
olmayanlara kapılarını açmış olması okulda öğrenci çoğun
luğunun müslüman olmayanlardan oluşmasına olanak vermişti,r. 
Müslüman olmayanların tıp doktorluğuna ve hatta eczacılığa 
bu denli ilgi duymalarının temel nedeni ise bu mesleklerin 
memuriyat ka.pılarını onlara açması yanında birer bağımsız 
meslek olmaları ile ticari olanaklar da sağlamasıdır. 

Yapılan bir istatistik verilerine göre: 1873'ten 
1899'a değin bu yirmibeş yıllık süre içinde sivil tıbbıye' 
den 584 tıp doktoru (tabib) mezun olmuştur. 1899'da okulda 
142 öğrenci bulunmaktaydı. Bu öğrencilerden 62'si müslüman 
62 1si hırıstiyan ve 18'i de Yahudi Osmanlı uyrukluydu. 

Bu gelişmenin yaratabileceği sakınca gözönüne geti
rilerek bu okula özellikle müslüman olmayanların istemini 

(304) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.651-652. 

(305) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82. 
(306) Ergin, y.s.g.y., C.II, s.651. 
(307) Unat, y.a.g.y., s.73. 
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sınırlayo.bilmek amacıyla 1897 tarihinden başlıyarak ikinci 
sınıf ders izlencelerine fıkıh ve iki yıl sonra da tüm 
sınıfıarına Ulümi Diniye dersleri konulmuştur(308). 

Mülkiye Tıbbıyesi bu durumunu 18 Kasım 1908 tari
hinde Askeri Tıbbıye ile birleştirilip Haydarpaşa'da bu 
okullar için yaptırılan yeni binaya taşınıncaya dek 
koruınuştur(309l· Hayd.arpaşa'daki bina bi-tip de Sarayburnu'n
daki Askeri Tıbbıye'nin buraya taşınması söz konusu olunca; 
bir kentte biri mülkiye diğeri askeri iki tıp okulunun 
bulunması uygun görülmedi. Kadırga'daki Mülkiyeyi Tıbbıye 
Okulu da Haydarpaşa'ya taşınarak Askeri Tıbbiye ile bir

leştirildi(310). 

1\:Iülkiye Tıbbiyesinin gelişimi ve denetimi sürekli 

Askeri Tıbbiye'nin gözetimine bağlı bulunmrucla beraber 
yönetimi zaman zaman Maarif, Dahiliye ve Maliye Nezaretleri 
arasında el değiştirmiştir(311). 

Ülkemizde tıp eğitimi yapan kurumlar 1909-1910 
öğretim yılı başında fakülte kuruluşu konumunda İstanbul 
Darülfünuı'n.mun bir şubesi olmuştur( 312). 

Bundan sonraki tıp eğitimindeki gelişme ve örgüt
lenmeler Cumhuriyet dönemi yüksek öğrenimi bölümünde ince

lenecektir. 

(308) 
(309) 
(310) 

(311) 
(312) 

Ergin, y.a.g.y., C.II, s.650. 
Unat, y.a.g.y., s.74. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.653. (Ergin burada okulu 
"Ahırkapı" daki binasından taşındığını veriyorsa da 
mülkiye tıbbıyesi 1894 yılında Kadırga semtinde! 
bu okul için alınan özel binaya taşınmış bu tarıhten 
beri de eğitimini burada sürdürdüğünü görüyoruz.) 

Unat, y.a.g.y., s.74. 
Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82; Ergin, y.a.g.y., C.II, 
s.653. 
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2.1.10. MtİLKİYE BAYTAR JVIEKTEBİ 

Ülkemizde sivil Veteriner Hekim yetiştiren yüksek 
öğrenim kurumunun açılması oldukça gecikmiş ve ancak 19. 
yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşebilmiştir. üstelik 
veteriner hekimlik eğitimimizin başlayışından 47 yıl sonra 
ancak, aynı amaçla kurulan askeri okullnrdan bağımsız bir 
kurum halinde öğretim örgütümüzde yer alabilmiştir(313). 

Ordulrırımızda kullanılan hayvanların bakımı, hasta
lıklarının tedavisi için 1839'da Mekteb-i Harbiye (Kara 
Harb Okulu) içinde baytarlık dersleri gören bir tür doktor
lar yetiş tiril rnek suretiyle ilk zamanlarda çözüm getiril

rneğe çalışılmıçtır. Bu önlem yeterli olmayınca da aynı okul 
bünyesinde 1848'de Askeri Baytar Mektebi ayrı(314) bir 
eğitim kurumu olarak eğitime başlamıştır. Ne var ki halkın 
elinde bulunan ve ülkemizin büyük bir ulusal servet kayna
ğını oluşturan hayvanların sağlığının korunması pek düşü
nülmemiştir. Askeri Baytar Okulwnuzun gelişme aşamalarından 
ilkini oluşturan Mekteb-i Harbiye Baytar sınıfları döne
minde (1849-1892) de sivil sektörün gereksinimi olan vete
rinerlerin (de) ilk zamanler bu okul sınıfları içinde yetiş
tirilmesinin düşünüldüğü ve (1871-1872) yıllarında Baytar 
sınıflarJ. öbtrerıcilerinden az sayıda bir kısmın sivil vete
riner olarak görevlendirildikleri, !akat bunların da bir 
kısmının yine ordu hizmetlerini tercih ettikleri görülmek
tedir ( 315). 

Ulusal servet kaynaklarımızın önemlilerinden birisini 
oluşturan hayvancılığın ve hayvan ürünlerinin korunmasını, 
dış Ulkelere güvenilir bir biçimde satılınasını sağlama 
bakımından varlığına gereksinim duyulan sivil veteriner 
örgütUrrün kısa zamanda geliştirilmesi gereği ülkemiz 

(313) Unat, y.a.g.y., s.7l. 
(314) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll73; Ana Britannica, 

c.xvr, s.34l. 
(315) Unat, y.aog.y., s.72. 
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ekonomik yaşamını zorlamaya başlayınca; hükümeti bu konuda 
önlemler alma noktasına getirecektir(316). 

Mülkiye Baytar Mektebi ülkemizdeki bu yokluğu gider
mek için açılmıştır. Bunun yanında böyle bir okulun açıl
masına Avrupa'nın baskısı ve etkisinin de olduğunu görü
yoruz. Avrupa ülkeleri kendi ülkelerini hayvan hastalık
larından korumak için Türkiye'den gelen canlı hayvan, yün, 
deri gibi hayvan ürünlerine kapılarını kapayarak, ancak 

gümrüklerde "Baytar Muayene" yöntemini kabul ve uygulama
sını başlatmak koşuluyla Türkiye'den bu ürünleri ülkeleri 
için ithal edebileceklerini bildirmeleri üzerine; hükümet 
bazı sivil öğrencileri Askeri Baytar okulunda eğitmeye ve 
hayvan muayene işleri için gümrüklerde görevlendirmeye 
başlamıştır. Bu şekilde yetiştirilen baytarların yeterli 
olmaması üzerine de ayrı bir Mülkiye Baytar Mektebi açıl
masına karar verilmiştir(317). 

Sivil baytar yetiştirmeye yönelik ilk adım 1888'de 
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye (sivil tıbbıye) içinde bir 
baytar sınıfının açılmasıyla atılmıştır(318). Bu uygula
manın da yeterli olamayaca{tının bilinmesine karşın yeterli 
maddi olanakların bulunmayışı nedeniyle bağımsız bir sivil 
baytar mektebinin gerçekleştirilmesi zaman almıştır. Bay
tarlık eğitimi için gerekli araç, gereç ve öğretim elemanı 
gereksinimi tıbbıyeden sağlanmaktaydı. Fizik, Kimya, Nebatat 
ve Hayvarrat gibi dersler tıbbıye öğrencileriyle birlikte; 
Teşrih ve Fizyoloji gibi dersler de awrıca kendi ~man 
öğretmenlerce verilecektir(319). Kalan iki sınıfın ders
lerinin öğretimi ise o tarihlerde yapımı süren Halkalı 
Ziraat Mektebi'nde yatılı olarak tamamlamak üzere, İdadi 

(316) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(317) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll74; Koçer, Türkiye'de 

Modern ••• , s.l39. 
(318) Ana Britannica, C.XVI, s.34l. 
(319) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll74. 

·~ ,~ rn M i .-.·. 
\.,/i' if . 



öğrenimine duyarran dört yıllık Mülkiye Baytar Mektebi 
kurulabilmiştir(320). 
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1889 yılında Mülkiye Tıbbıyesi binasındaki Baytar 
Mektebine giren 25 öğrenciden 19'u iki yıl sonra 189l'de 
yapımı bitmiş olan Halkalı Ziraat Mektebine yatılı olarak 
taşındılar. Ziraat ö~rencisi ise bu okula bir yıl sonra 
kabul edildi ve hatta okulun açılış töreni Ziraat öğren
cisi alındıktan sonra yapıldı. Okulun o clönemki adı Halkalı 
Ziraat ve Baytar Mektebi idi. 

Halkalı'dan birincisi (1893), ikincisi (1894) yıl-
' 

larında olmal: üzere iki baytar sınıfı diplama aldılar. 
Geçici olarak Tıbbıye-i Mülkiye'de bulunan yatısız baytar 
sım.flarının da yatılıya çevrilmesi zorunlu görülmüş ve 
bunların da Halkalı'ya taşınması istenmiş ise de ziraat 
öğrencileriyle birlil:te sekiz sınıfa ulaşacağı ve bu iki 
okulu binanın alamayacağı anlaşılınca baytar sınıfları 
Kaclırga 'da cinci meydanında kiralanan bir binaya taçındılar. 
Böylece o zamana değin bir ve ikinci sınıfları Mülkiye 
Tıbbıye 'sinde üçüncü ci ördüncü sınıfları Halkalı Ziraat 
Mektebinde eUitim veren okul tüm öğrencileri yatılı ve 
dört sınıfı da bir araya toplanmış bağımsız bir sivil 
baytar meldebi konumuna getirilebilıniştir(321). 

Okul cinci mey(1anındaki kiralık binadan ise 1906 

yılında Bul tan Ahmet Camii yanında Tunuslu M:ahmud :Paşa 

konağının okul için satın alınıp yeniden düzenlemesi son

rası buraya taçınınıştır(322). Ayrıca okulun adı da Mekteb-i 
Mülkiye-i J3aytar actını almıştır( 323). 

1908 Devrimi sonrası okul son derece modern cihaz
larla donatılmış yeni laboratuvarıara kavuşturulmuştur. 
Öğretim üyeleri bakımından da geliştirip eğitim düzeyi 

(320) Unat, y.a.g.y., s.75-76. 
(321) Ergin, y.aog.y., C.III, s.ll75; Unat, y.a.g.y., s.76. 
(322) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll75. 

(323) Ana Britannica, C.XVI, s.341. 
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yükseltilen okuldan uzmanlık için Avrupa okuı larına öğren

ciler de göncleril ıneye başlanmıştır( 324). (1911) yılındaki 
Ishak Paşa yangınında okulun bir kısmı zarar görmüş; 
birinci Dünya Savaşı yıllarında ise öğrencileri askere 
alındıkları için okul kapanmıştır(325). 1920 yılında ise 
askeri ve sivil baytar mektepleri birleştirilerek Baytar 
Mekteb-i ~lisi adını almıştır(326). Bu birleştirilmiş olan 
okulda eğitiın, tümü Avrupa'da öğrenim görmüş öğretim ele
manlarınca yaptırıl maktaydı ( 327) • 

2 • 1. ll. EC Z AC IJJIK MEKT.EBİ 

Avrupa'da olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu döne
minde de 19. ytizyılın ortalarına değin eczacılık mesleği 
bir ustanın yanında tümden pratik olarak öğrenilirdi(328). 

İstanbul'da ilk Tıbbıye Mektebi açıldığında salt 
doktor yetiştirmek düşünülmüş eczacı yetiştirme işi sonraya 
bırakılmıştı. İlk zamanlar doktorlar hastalarını muayene 
eder ilacını da kendileri hazırlardı(329). 

1 
Tıbbiye yi düzel tmek için Viyana 1 dan Sul tan II.Mah-. 

mu t tarafından getirtil en Prof. Ber nard tıbbıye öğrenci-
lerini genel bir bilgi yoklamasından geçirdikten sonra tıb 
eğitimi için yeterli görmediği öğrencileri harcamıyarak 
bunlardan da yara :d anmak yol una gitmiş tir. Ayırdığı bu 
öğrencilerin cerrah veya eczacı olarak yetiştirilmelerini 
uygun görerek tıb mektebini de buna göre yeniden düzenle
miş tir( 330). Böylece Osmanlı Tarihinde ilk modern eczacılık 

(324) Unat, y.a.g.y., s.76. 
(325) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll75. 
(326) Ana Britannica, C.XVI, s.341. 
(327) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll75. 
(328) Turhan Baytop, Türk Eczacılık Tarihi, İstanbul, 1985, 

s.219. 
(329) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
(330) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
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eğitimi, 14 Mayıs 1839 yılında Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i 
Şahanenin açılması ve bu okulun ·Prof. Bernard tarafından 
yeniden düzenlemesiyle başlatılmı~~tır( 331). Bundan sonraki 
tıp egitiminin yanında eczacılık sınıflarını da bünyesinde 
bulunduran okulları kuruluş sırasına göre aşağıdaki gibi 
sıralamak olasıdır(332). 

ı. Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp 
Mektebi) (1839). 

2. Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye-i Şahane (Sivil Tıb 
Mektebi) 1867). 

3. Haydarpaşa Askeri S8ğlık Mektebi (1876). 

4. Şam Tıbbiye Mektebi (1903). 

5. Eczacı Mektebi (1909) 

Bu yüksek mekteblere girmek ıçın Rüşdiye ve İdadi 
mekteplerini bitirmek gerekmekteydi(333). Eczacılık şube
lerinde eğitim süresi üç yıl olarak saptanmıştır. Öğrenci
lere tıp derslerinin dışında; Hikmet, Kimya, Nebatat, Fenni 
Saydel~ni (eczacılık ilmi) dersleri, izlenceleri arasın
daydı. Bunun dışında eczauelerde uygulanıalar da yaptırıl
maktaydı(334). Bu sınıfları bitirenlere ordudave askeri 
hastahanelerde eczacılık görevleri verilirdi. 1840 yılında 
ders izlencelerinde düzeltmeler ve ekler yapılmış öğretim 
konuları olarak hesap, fizik, botanik, ilaç hazırlama, tıp 
müfredatı, türkçe ve fransızca derslerinin okutulması 
saptanmıştır. Ayrıca, aynı yıl Paristen getirtilen kimyager 
A. Calleja (Xalya Bey) bir k~nya laboratuvarı ve Nebatat 
bah(}esi kurulmasını gerçekleştirrniştir(335). 

(331) Ana Britannica, C.VII, s.622. 
(332) Baytop, y.a.g.y., s.219; AnaBritannica, C.VII, s.622. 
(333) Baytop, y.a.g.y., s.219. 
(334) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
(355) Baytop, y.a.g.y., s.223; Ergin, y.a.g.y., C.II, 

s.655. 
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Ne var ki okuldaki eğitimin Fransızca yapılması 
nedeniyle bir kısım öğrenciler başarılı olamamakta ve zayıf 
öğrenciler de eczacılığa ayrılmaktaydılar. Tıbbiye'de 
öğrenim Türkçe'ye çevrilince bu sakınca ortadan kalkmışsa 
da bu kez de eczacılığa ilgi gösterenler azalmıştır(336). 

Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye-i Şahane 1867 yılında 
açıldığında eczacılık sınıfı bu okulda da açılmıştır. 
Burada da eczacılık eğitimi süresi üç yıl idi. Ayrıca 
mezunların üç yıl bir eczanede staj yaparak sertifika 
almaları gerekiyordu. Öğretimi Türkçe olup, bu mekteb de 
Askeri Tıbbıye Mektebi gibi Harbiye Nezaretine bağlı idi. 
Eczacılık sınıfından ilk 25 yıl (1872-1896) içinde 348 
eczacı tiplema almıştır. Bunların 28 adedi müslüman, 51 
adedi musevi, 133 adedi Rum ve 136 adedi ise Ermeni idi(337). 

Öğrencileri mektebe alınırken tabiplik ve eczacılık 
sınıflarından hangisini istediklerini bildirmekle zorunlu 
tutulmuşlardır. İkinci Meşrutiyet devrine dek eczacı.mek
tebi Mülkiye Tıbbıyesiy;j!:e bir arada kalmıştır(338). 

Böylece 1867 yılından itibaren Osmanlı Devletinde 
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye de Eczacı Sınıfı" nın açılma
sıyla, biri askeri diğer sivil eczacı yetiştiren iki okul 
doğmuş oluyordu. 

Askeri Tıb Mektebi Eczacı sınıfına önceleri yalnız, 
askeri eczacı yetiştirmek üzere, ordu tarafından giydiri
lip beslenen askeri ö[i;renci kabul ediliyordu. Sonraları bu 
mektebe "harici" ismi altında sivil öğrenciler de alınmış 
böylece de Mektebte sivil ve askeri öğrenciler birlikte 
öğrenim görmeye başlamışlardı. 1895 yılında Mekteb-i 
Tıbbıye-i Mülkiye'den eczacı diplaması almış olan Aleksan 
Bulut'un anılarında; sivil tıbbıye'de eczacılık eğitimi 

(336) 
(337) 
(338) 

Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
Baytop, y.a.g.y., s.236. 
Nevzat Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim;i 
Kuruluşlar ve Tarihçeler, Milli Eğitim Basımevi, 
Ankara, 1948, s.267. 



86 

için idadi (lise) mezunu veya bu düzeyde bir sınavı başar
mış olmanın zorunlu olduğunu vurgularken, askeri eczacılık 
sınıfıarına girrnek için değil diploma aramak sınav dahi 
yapılma:~lardı, tek koşul beş yıllık zorunlu hizmeti kabul 
etmek olarak yazmaktadır(339). 

Günümüz eczacılığının da temelini oluşturacak olan 
tıbbıyelerin dH;Jında sivil eczacılık okulunun açılması 
gereği ilk kez "Tıp Fakültesi Muallimler Meclisi" nin 
22 (9) Kasım 1908'de bütçe önerisiyle gündeme gelmiştir(340). 
İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Mekteb-i Tıbbıye-i 
Mülkiye Maarif Nezaretine bağlanmış, Muallimler Meclisi 
kurulmuş ve bu Meclis öğretim ve eğitimle ilgili kararlar 
almaya başlamıştır(341). 

"Maarif Nezareti Meclis-i İlıniye Reisi" (sonradan 
Maarif Nazırı) Emrullah Efendinin bir yazısı üzerine 
9 Kasım 1908 günü toplanan Muallimler Meclisi Eczacı ve 
Dişçi Mekteplerinin bütçelerinin ayrı ayrı yaparak Emrul
lah Efen:liye gönderme kararı almıştır". Bu şekilde bütçe
lerin ayrılması sonucu, Eczacı ve Dişçi Mektepleri, 
9 Kasım 1908 tarihinde özerk birer kurum konumuna gelmiş
lerdir(342). 

Okul ertesi yıl Tıb Fakültesi Dekanı Gernil :Paşa'nın 
(Topuzlu) çabalarıyla İstanbul Kadırga semtinde Mekteb-i 
Tıbbıye-i Mülkiye'nin eski binası olan Menemerıli Mustafa 
:Paşa Konağı'nda öğretime açıldı. Dişçi, kabile (ebe) ve 
hastcıbakıcı mektepleri de bu binada bulunduğundan okulun 
ilk adı Darülfunun-ı Osınani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi 
Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri idi(343). Okulun yönetim 
müdürlüğüne 16 Eylül 1325 .(1909) tarihinde kadın doğum 

(339) Baytop, y.a.g.y., s.348; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655'te 
bu zoru.nlu hizmet süresini 15 yıl olarak vermektedir. 

(340) Ana Tiritannica, C.VII, s.622. 

(341) Baytop, y.a.g.y., s.248. 
(342) Baytop, y.a.g.y., s.248. 
(353) Ana Britannica, C.VII, s.622. 
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"muallimi" Mustafa Münif Paşa (Kocaolçun) atanmıştır. Öğre
tim ve eğitim işleri ile ilgili karc:ırlar Mektebin Muallim
ler Meclisince alınıyor ve Müdür de bu kararları uygulu
yorc1u. Bu okull~ırın bir arada toplanmasının nedeni ise 
öncelikle tek ınüdf.lrlü yönetilmesi ve bazı derslerin ortak 
okutularak maf:raflardan tasarruf e:Iilebilmesi idi. 

Bu örgütlenmesiyle birlikte okulun ders izlenceleri 
de yeniden düzenlenmiştir. Öğretim süresi yine üç yıl olup, 
ayrıca üç yıl da eczauelerde uygulama (staj) yapmak gere
kiyordu. Öğretim izlencesi olarak da hemen hemen aynen 
Paris Yüksek gczacılık Mektebi'rıin öğretim izlencesi 
uygulanıyordu(344). 

2.1.12. DİŞÇİ MEKTEBİ 

Ülkemizde Dişçi Mektebinin tarihi, tıbbiye ve ecza
cılık mektepleri denli eski değildir. Açılışı (1909) yılına 
rastlar. Açılış tarihine dek imparatorlukta dişçilik gerek
sinimi berberler, cerrahlar, permili dişçiler ve diş tabib
lerince karşılanmaktaydı. Bunlardan tıp eğitimi görmüş 
özellikle cerrahiye yönelmiş ve mesleği terk edip dişçilik 
yapanlarla, yabancı ülkelerde dişçilil:: eğitimi görüp Tür
kiye'ye gelmiş olanlar tam diş hekimi sayılırlardı(345). 

1908 Devrimine dek bu duruinda kalmış olan dişçili
ğin,devrim sonrasında daha bilinçli bir biçimde üzerine 
gidilmeğe başlanmıştır. Mektebin kurulması için ilk girişim, 
22 Kasım 1908 tarihinde Tıp Fakültesi Muallimler Meclisinin 

yaptığı bütçe önerisinde gündeme gelmesiyle olmuştuı-·( 346). 
Ne var ki, başlangıçta mektep için ayrılabilecek bir binanın 
bulunamayışı, daha da önemlisi elemansızlık nedeniyle pek 
bir şey yawılaınadı. Sonunda 1325 (1909) da Kadırga 1 daki 

(344) Baytop, y.a.g.y., s.250. Yıllık derslerin adları için 
bakınız: Baytop, y.a.g.y., Sa248-255. 

(345) Ergin, y.a.g.y., c.rv, s.l504-1505. 

(346) Ana Britannica, C.VII, s.319. 
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Mülkiye Tıbbıyesi, Askeri Tıbbıyeyle birleştirilerek Hay
darpaşa'daki yeni binalarına taşınınca yer sorununa çözüm 
bulundu (34 7). Bu durwnu fırsat bilen Tıp :E'Bkül tes i Reisi 
(Dekanı) Cemil Paşa (Topuzlu) ve Halid Şazi Bey (Kösemihal) 
elbirliği yaparak, İstanbulun Kadırga semtinde tıbbıyeden 
boşalan Menemenli Mustafa Paşa Konağında 6 Ekim 1909 tari
hinde di şçilik okuJumm açılmasını sağladılar (348). Ecza
cılık okulu Haydarpaşa'ya taşınmayınca, Dişçilik öğrenci
lerinin bazı derslerinin eczacılarla birlikte okutulması 
ayrı bir müdür tarafından yönetilmesi uygun bulundu ve 
okulun ilk müdürlüb[;üne de Doktor Mustafa Münif Paşa atan

dı(349). Okulun ilk adı ise "Darülfünun-i Osmani Tıp Fakül
tesi Eczacı ve Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri" 
idi(350). 

Doktor Halid Şazi, Hüseyin Talat Bey, Terziyan Leon 
Manok ve Yovanidis Efendiler de bu okulun ilk öğretmenleri 
idiler. Bunlar o zamanlar İstanbul'daki diplamalı dişçi
lerdi ( 351). 

üç yıl öğretim süreli olarak açılan okula ilk dönemde 
giriş için öğrenim koşulu aranmamıştır(352). Birinci sınıfa 
permisi olmayan fakat dişçi yanında çalışanlarla yeniden bu 
mesleğe girmek isteyenler alındı. Permili dişçi olarılar ise 
bu okulun ikinci sınıfına kabul e:J.ildiler. Başvuranların 
ve kaydını yaptıranların hemen tümü müslüman olmayanlardan 
oluşmaktaydı. Doğaldır ki bu tür öğrencilere pelt fazla 
birşey öğretilemiyordu. Birkaç yıl sonra okula alınacaklarda 
ilk ve daha sonraları da orta okul diplaması istenir oldu. 

(347) Ergin, y.a.g.y., C.IV, s.l506. 
(348) Ana Britannica, C.VII, s.319. 
(349) Ergin, y.a.g.y., C.IV, s.l506. 
(350) Ana Britannica, c.vrr, s.319. 
(351) Ergin, y.a.goy., C.IV, s.l506. Ana Britannica'da 

Doktor Halid Şazi okulun ilk müdürü olarak gösteril
mektedir. Bakınız: C.VII, s.319. 

(352) Unat, y.a.g.y., s.74. 
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Arapça, Farsça karıçıını olan o dönemki Türkçeyi iyi bilme
yenler okula giremez olunca öğrencilerin çoğu ortaokul 
mezunu Türk gençlerinden oluşmaya başlamıştır(353). 

Dişçillic okulu ilk mezunlarını ise 1911 yılında 
verdi (354). 

1914'ten sonra Darülfünun düzetimi sırasında diş
çilik okulu da eczacılıkla birlikte Bi:ıye.zıd 'daki eski 
Jandarma Komutanlığı binasına taşındı. Binada düzeltinller 
yapıldı ve laboratuvarlar kurularak ortak eğitimlerine 
devam edildi. O sırada Darülfünun için birçok Alman profe
sörler ve uzmanlar getirtilirken dişçilik ve eczacılığa 
da bu profesörlerden görevlendirilmeler yapıldı(355). 
14 Mart 1915 tarihli nizarnname ile bu okullar da İstanbul 
DarülfO.nunun tıp fakültesinin birer birimi konumuna geti
rildiler(356). 

Okuldan iyi derece ile mezun olan öğrenciler dalla
rında asistan, muavin ve sonra da öğretim elemanı oldu
lar(357). Okul 1933 Üniversite Reformu'nda İstanbul Üniver
sitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu adını aldı 
ve öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. 

2.2. Bilimsel Çalısma 
Kurumları 

2.2.1. DARÜLFONUN 

Yapmaya Yönelik Yüksek Öğretim 

Tanzimata gelinceye dek Osmanlı eğitim sisteminde, 
medrese ile askersel uzmanlık oklüları dışında bir yüksek 
öğretim aşaması yoktu(358). Tanzimat ileri gelenleri 

(353) Ergin, y.a.g.y., c.rv, s.l506. 

(354) Ana Britannica, C. VII, s.319. 

(355) Ergin, y.a.g.y., c.rv, s.l507. 

(356) Unat, y.a.g.y., s.74. 

(357) Ergin, y.a.g.y., c.rv, s .1507. 

(358) Karaı, y.a.g.y., c.vr, s.l73. 
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eğitimi bir kamu hi~':meti olarak benimsemişler, Batı anla
yışına göre bir maarif sistemi kurma girişimine yönel
mişler ve öncelini de yüksek okullara vermişlerdir(359). 

Abdülmecid'in 1845 yılında o dönemin en büyük 
meclisi olan "Meclis-i Valay-i Alıkam-ı Adliye" de okuttuğu 
fermanında, milletin bilgisizliğinden ve bunun ortadan 

kaldırılması için ise ıgerekli çabanın gösterilmediğinden 
dolayı du;ydu{tu üzüntü,yü belirtmasinden ve bu soruna çare 

bulurunasını sadrazamırıa emretmesinden sonra hükümetin 
yilksek öğretima önerılle eğildiğini görüyoruz ( 360). 
Eğitimi c::;elü}tirme giris?imlerine bağlı olarak rüşdiyeler 
kurmak için eyleme geçildiğinde ve lise öğrenimine bir 
bar:ılangıç olmak üzere Darülmaarif kurulduğu sıralarda 
yüksek öğret:Lm kndemesini oluşturmak üzere Darülfünun 
kurulması da düşünülmüştür. Toplanan 11Meclis-i Maarif-i 
Muvakkat" ve onun gösterdiği gereklilik üzerine kurulan 
Meclis-i Maarif'-i Umumiyye(361) 21 Temmuz 1845 tarihinde 
çıkardığı bir kararla, İstanbul'da cygun bir yerde 
Darülfünun binasının yaptırılmasını da öngörmekteydi(362). 
Bu konuda lıükümetçe yayınlanan bir tebliğ'de: Darülfünun 

öğretiminin, ilk ve orta öğretimden sonra, öğretimin 
üçüncü aşamasını oluşturacağı, bu öğretimin insanı olgun
luğa erdiren tüm bilimleri kucaklıyacağı, ögrencilerinin 
yatılı olacağı, din ve mezhep farkı gözetil meksizin, 
öğrenci alınacağı belirtilmişti(363). 

(359) Koçer, Türkiye'de Modern ••• , s.l04. 
(360) Hasan Ali Koçer, Eğitim Sorunlarımız Üzerine İnce

leme ve Düsünceler, Şafak Matbaası, Ankara, 1975, 
s.98. 

(361) Karaı, y.a.g.y., C.VI, s.l73. 
(362) Emre Dölen, "Darülfünun", Tanzimat'tan Cuınhuriyetie 

Türkiye Ansiklopedisi, C.II, Iletişim Yayınları, 
İstanbul, 1985, s.476. 

(363) Karaı, y.a.g.y., C.VI, s.l73. "···Derece-i salisade 
olarak sunufi tebaai saltanat-ı seniyeden her kim 
olursa olsun ikm~l-i Kemalat-ı insaniye etmek için 
kaffei ulüm ve fünun ·~aallum ve iktisaba havahişger 
olanlara ve eklamı padişahide istihdam arzusunda 
bulunanlara ihtihsal-ı funun matlübenin merkez ve 
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Böylesi bir eit,i tim kurumunun gerçekle§ tirile bilmesi· 
iç:in üç önemli ögenin sağlanması gerekliydi. İlk olarak 
binanın yapımı, daha sonra, bu düzeyde e[ti timi alabilecek 
yetiştirilmiş öğrencilerin sağlanması ve son olarak bu 
yüksek eğitimde akutulacak kitapların seçim ve sağlan
ması( 364). 

Hükümetin bu kararından sonra ilk aqamada bina 
sorununa eğilirıdi. Ayasofya yanında eski cephane kışıası 

ile sultan sarayıarı arsaları Darülfünun bina inşaatı 
için seçildi(365). Bu iş içTiı İtalya'dan getirtilmiş olan 
mimar Fosati'nin çizdiği projenin uygulanmasına l846 1 da 
başlandı(366). Üç katlı ve oda sayısı yüzü aşkın binanın 

tamamlanması birçok nedenden dolayı uzun sürdü(367). 
Darülfünuna verilmezden önce çok değişik amaçlar için 
kullanıldı. Öyleki bina henüz tamamlanmadan Kırım Savaşı 
sırasında(l853) hastane, yapımı bittikten sonra l864 1 de 
Maliye Nezareti (1876 ve 1908 1 de Mebusan ve Ayan Meclis
leri) olarak kullanıldı{368). Bqylece ilk Darülfünun 
açılması, bu binanın. bi timini beklediği içindir ki ancak 
düşünülmesinden 18 yıl sonra gerçekler] e bilmiştir. J3u 

gecikme yıllarında ise binanın ya ;nnıı sürerken tartışma
lar da başlamıştır. Enderun dağılmış, boşluğu hissedil
memiştir. Sivil okumuş neye yarayacak:tı? Devlet daireleri, 

kalem denen bürolarında gerekert elerı.anları yetiştirmek
teydi. Taşrayı ise, o leur-yazar olmayan ve zirler, daha bir 
cesurca yönetebiliyorlardı. Sivil, asker tıp mektepleri, 

makarri olmak ve ••••• anda hiçbir nevi fen ve ilmin 
talim ve taallüm e;iru kalmamak ve dv.ı,umunda talebe-i 
ulüm gece ve gündüz beytütet ve ikametle ••• iktiraf 
ve iktisabı kemalata sAy ve ikdam eylemek ve velha
sıl bilcümle levazımat ve teferruatı kAnıilen tesviye 
kılınmak üzere Dersaadette münasip bir inahalde bir 
Darülfünun in:~ası •.• 11 , !Tirgin, Türk Maarif Tarihi, 
C. II, s. 545. 

(364) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.204. 

(365) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.546. 
(366) Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s .83. 

(367) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.546. 
(368) Koçer, Türkiye'de Modern ••• , s.75. 
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askeri rrıi.ihenclis mettepleri vardı. :Su konumda Darülfünun'dan 
çıkanlara iş bulmak zordu ••• 185l'de başka bir tartışma 
daha açılmakta;ydı. Osmanlı Darülfünunu, Batı Universite
lerine mi benzesin, medrese-üniversite sentezi mi olsun?, •. 
( 369). 

Bu tartıçmalar sUrerken bir yandan da Darülfü.nunun 

diğer gereksininıleri için hazırlık ve önlemlerin sürdürül
dUğünü görU;roruz. Ölctretinı üyesi yetiştirmek üzere 1857'de 
Paris' e ö[1;renci gönderilmiş bunun yanında gerekli ki tap
ların hazırlanması görevi de 185l'de kurulmuş olan Encü
men-i Daniş'e verilmiştir(370). 

Açılma kararından 18 yıl sonra binası yeni tamam
lanmış olan ilk Darülfürıunun dersleri bu binanın bir 
bölümünde 12 Ocak 1863 tarihinde halka açık dersler 
biçiminde ö,:,retimine başla,·rııştır( 371). Bina içinde Edhem 
Paşa tarafından bagışıanan çoğu Fransızca ve başka dil
lerde 4000 k:L taptan oluşmuş bir ki taplık kurulmuştur. 
Bunun dışında a3Tıca Derviş Paşa'nın çabalarıyla Avru
pa'dan çeşitli fizik, kimya, astronomi aletleri ve mine
ral örnekleri de getirtilmiştir(372). 

Bu ilk Darülfünun'un öğretime başlamasında Kimyager 
Derviş Paşa, Hekimbaşı Salih Efendi, Ahmet Vefik Paşa, 
Cevdet Paşa, Mün.eccimbaşı Osman Efendi gibi Doğu ve Batı 

kül türleriyle yo.C'<';rulmuş ünlü kişilerin önemli rolü olrnuş
tur(373). Darülfürıun'un ilk dersi, dönemin Sadrazaını 
Fuat Paqa'nın emri ile halka açık konferans biçiminde 
fizi{te ili9kin olarak Derviş Paşa tarafından 300 öğrenci 

karşısında yapılmı§tır. Bunu Ahmet Vefik Paşa'nın Tarili, 
Salih Efendi'nin Botanik, Mehmet Cevdet Efendi'nin 

(369) Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.83. 
(370) Dölen, y.a.g.m., s.476. 
(371) Dölen, y.a.g.m., s.476; Karaı, y.a.g.y., C.VII, 

s.205 ve Sakaoğlu, y.a.g.y., s.83'de bu ilk halka 
açık derslerin başlama tarihini 1862 yılı olarak 
vermektedir. 

(372) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.55l. 
( 373) Koç er, md tim Sorunlarımız ••• , s. 100. 
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coğrafya, Müneccimbaşı Osman Saib Efendi'nin astronomi ve 
matematiğe ilişkin dersleri (konferansları) izlemiştir. 
Daha sonra., felsefe dersleri de verilmiştir(374). 

Belirli bir ders iJj le ncesi ve yönetim kadrosu olma
yan, ancak devrin nüfuzlu ve kültürlü paşalarının ve kişi
lerinin verdiği konferanslardan oluşan bu Darülfünun'un 
dersleri önce ilgisizlik sonra da ağır eleştirilere neden 
oldu. Özellikle yüksek düzeydeki devlet memurlarının 
burada ders vermekle devlet işlerini aksatmakta olduğu 
şeklinde halktan ve devlet ileri gelenlerinden eleştiri
ler gelrneğe başladı. Bu gelişmeler üzerine yapımı henüz 
tamamlanmış olan bina Maliye Nezaretine verilirlcen 

DarUlfünun da bilinme3ren bir nedenle Çemberli taş ta 'ki 
ahşap Nüri Efendi konağına taşındı(l864-1965)(375). Bu 
taşınmadan kısa bir süre sonra da konakta çıkan yangın 
sonucu Darülfünun'un tüm araç gereç ve kütüphanesi tama
men yok oldu. Böylece bu taşınmadan sonra Darülfünun 
giri;ıimi acı bir şekilde sona erdi ( 376). 

Ülkemizde, ikinci kez resmi olarak bir Darülfünun 
kurma giriçimine, 1869 yılında Saffet ~aşa'nın Maarif 
Nazırlığı döneminde, Fransa'nın da etkisj~le(377) eğitim 
sorunlarının yeni baştan bir bütünlük içinde ele alırunasıyla 

(374) 

(375) 
(376) 

(377) 

Ergin, y.a.g.y., C.II, s.551. 
Dölen, y.a.g.m., s.476. 
Karal, y.a.g.y., C.VII, s.205'de Birinci Darülfünun'un 
resmen açılmayışının nedenini şöyle açıklamaktadır: 
".. • • bina ikmal edilmesine ratLmen Darülfünunun 
açılmasına teşebbüs edilmedi. Bu sırada, Avrupa'nın 
ım..ı.htelif yerlerinde, üniversite ö[trencileri, ·devlet 
otoritesine karşı hürriyet mücadelesine girişmiş 
bulunuyorlardı. Osmanlı elçileri bu husustaki faali
yetier · haldeında Babı~li 'ye mun.tazaman bilgi vermekte 
idiler. Bu sebeple, Babı~li'nin Darülfünun açmak 
fikrinde gevşek olduğu kabul edilebilir." 
1856 tarihli Islahat Fermanında eğitimle ilgili şu 
paragraf yer almaktaydı: "Osmanlı tebasından bulu
nanlar, devlet mekteplerinin talimatnamelerinde 
gerek yaş {;erek imtihan yönünden tesbit edilmiş 
olan şartları yerine getirdikleri takdirde cümlesi 
fark gözetilmeksizin askeri ve mülki yüksek okullara 
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başlarımıştır. 1 Eylül 1869 tarihinde çıkartılan yasa 
geçerliliğindeki 11Ivlaarif-i Umumiye Nizamnamesi 1 nin 79-128. 
maddeleri İstanbul'da bir darülfünun kurulmasını öneörmekte 
ve belirtilen maddeler arasında bu konuda ayrıntılı hüküm
ler getirmektedir(378). 

Bu nizamıııamenin 79. maddesine göre: "İstanbul'da 

Darülfünun-u Osmani adıyla bir yüksek okul kurulacaktır. 11 

denildikten sonra 80. maddede bu yüksek öğretim kurumunun 
"Darülfünun önce hikmet ve edebiyat, sonraları da hukuk 
ilmi, daha sonra da tabii ilimler ve matematik öğretimi"{379) 
olmak üzere üç şubeden oluşacağı belirtilmekteydi. 

Felsefe ve Edebiyat bölümülerinde akutulacak ders
ler nizamnamenin Bl. maddesinde yer almakta ve şöyle sıra
lanmaktaydı. Mantık, psikoloji, felsefe, tarih, arapça, 
farsça, Türkçe, Fransızca, yunan ve latin dilleri. 

82 madde hukuk şubesi derslerini içeriyordu ki 
Roma, Fransız, İslf.m hukukundan dersler konmuştu. 

Tabii ilimler ve matematik şubesi dersleri ise 
83 ncü maddede belirtildiği gibi Fizik, kimya, jeoloji, 
biyoloji, cebir, geometri ve trigonometri derslerinden 
oluşmalctaydı(380). 

Nizam.nmnenin diğer maJdelerinde yer alan hükümlere 
göre açılacak bu yeni Darülfünun için şu ilkeler saptan
mıştır. Okulu salt gündüzlü öğrenci alınacak, normal 

kabul olunacaklard.ır ••• " Fransız hariciyesi, bu hükme 
dayanarak 22 Ştıbat 1867 tarihinde verdiği bir nota 
ile, Osmanlı HükLimetine ejti tim sisteminde belirli 
bir izlence çerçevesi içinde bazı düzeltim önerileri 
de sunmu:~tu. Bu önerilerinden biri de yüksek öğretimle 
ilgili idi ve şöyle denilmekteydi: "Müslüman ve 
Hırıstiyanlar için müşterek bir üniversite kurulma
lıdır. Bunda yalnız tıp öğretimi ile iktifa edilme
yerek bugün hiçbir yerde öğretilmeyen, diğer ilimler 
yani tarih, idare, hukuk öğretilmelidir." (Bakınız: 
Karaı, y.a.g,y., O.VII, s.l99-200). . 

(378) Dölen, y.a.g.m., s.476; Akyüz, y.a.g.y., s.l44. 
(379) Koçer, ~:Urkiye'de Modern ••• , s.l04. 
(380) Koç er, E(;i tim Sorunları ... , s .103. 
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Öı~renciler için Öf:;;renim sUresi üç, "hoca" olmak isteyenler 
için dör·t yıl olacaktır. Ayrıca ö[tretim elemanı (hoca) 
olacaklar için bir sınavdan geçme ve tez hazırlama koşul
ları getirilmiştir. Dersler Türkçe akutulacak ve Türkçe 
ders vermeye kudreti olan iyi yetiştirilmiş öğretim ele
manı bulunmayan bilim dallarında öğretim üyesi yetiştiri
lineeye dek, Fransızca olarak verilebilecektir. Bir kitap
lık kurulacak, bu kitaplık öğretim elemanları ve ögrenci
lere her gün; halka ise belirli gün ve saatlerde açık 
olacaktır(381). 

Bu ikinci darülfünun için Çemberlitaş ile Sultan 
Mahmud türbesi arasında özel olarak bir bina yaptırılmış
tır. Öp;retim elernanları saptanmış, müdürlüğüne ise darül
fünun hacası olmak üzere daha önce Avrupa'ya gönderilen 
iki öğrenciden birisi olan Hoca Tahsin Efendi getirilmiş

tir. Okv.lu kayıt koşullarının duyurulması sonrası binden 
çok öğrenci başvurmuş yapılan seçme sınavı sonrası 450 
öğrenci seçilmiştir. Bu seçilenlerin bUyük çoğunluğunun 
medrese öBrencisi olması ve bu tarihlerde Ramazan ayı 
nedeniyle "Cerr" de bulunmaları nedeniyle darülfü.nunun 
açılışı bayram sonrasına bırakılmıçtır(382). Buna karşın 
Ramazan'ın 15. gecesinden başlamak üzere (19 Aralık 1869) 
taravih namazlarından sonra alaturka saat 3-4 arasında 
halka açık dersler verilmeye başlanmıştır. İlk Ramazan 
dersini Darülfünun müdürü Hoca Tahsin Efendi "Hararetle 

haraketin teadül-i kimyeviyesi" konusunda verdi(383). 
Ramazan ayının gece yaqamının canlılığından yararlanarak 
pozitif bilimleri konu alan ve halkı aydınlatmaya yönelik 
dersler çok geçmeden ağır eleştiriler almıştır. Dönemin 
resmi tarihçisi Lütfi Efendi, Darülfünuna, "medrese kıtlı
ğıını var?" diye karşı çıkarken, "gece dersleri için ise" 
halkı leyAl-i mubarekede (kutsal gecelerde), bu maküle 

(381) DC5len, y.a.g.m., s .4 76. 
(382) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.555. 
(383) Döl en, y.a.g.m., s .4 76. 
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türrahat (bu tür soçmalıklar) ile ekidelerini (inançlarını) 

bozmak ne fezfıhnttır ( edeps:L?ıliktir)" diye yazm.ı~]tır ( 384). 

Tüm bunlar n k:ar~şın, ö{~reııcilerj.n ço{~Çurıun cerr' den 

dönmeleri üzerine 20 Şubat 1870 pazar günü sadrazam ve 

nazırlo.rın da hazır bullmdu~-::u bir rGsmi törenle Darülfünun 

açıldı. Törende sırasıyla; Maarif-i Umuıniye Nazırı Saffet 

Paşa, MGclü;:L I1barif Reisi Münif Efendi (Paşa), ve Darül

fünun Müdürü Tahsin Efendi birer konur:;@a yaptılar. :Sunu 

ö€;retim eler:ıanlarından Arj_stokli Efendi' nin Fransızca, 

o dönenıc'J.e j_sta·ibul 'da bulunan Afr;anlı Cemaleddin Efendi'nin 

Arapça konuqmaları izlemiştir. Ayııı törerıe çağrılmış olan 

Murat Molla te)~J;::esi şeyhi (postnü_;ini) Arif Efendi de bir 

dua ola.unuçtu( 385). 

Ne var ki bu .kurumun ömrü uzun olrn.amıştı ve olamazdı 
da ••• Bunu iki temel nedene dayarnamız olasıdır. ÖnceLiJ;::le 

şubelerinde okutulrnak üzere konulmuş olan dersleri vere

bilecek düzeyde ö,:_:retim. elemanlarının bu tarihlerde henüz 

yeticımiç olmanıası ve elde yeterince ders malzemesinin 

(ki to.r:lar gibi) ;yoklu{~u darülfünunun istenilen düzeye 

gelmesini engellemi(;ı tir. İkinci ve çok daha önemlisi; 

DarUlfünuna alınmı(~ olan öğrenci.lerin çoğunlu{;unun medrese 

kökenli olup yenilik: ve pozitif bilimleri alabilecek düzeye 

gelmemiş a;ırdın görli.şlü olmamalarıdır ( 386). Nitekim Darül

fünun mUdiirii TBhsin Efeneli'nin canlıların havasız yaşaya

mayaca~ını kanıtlamak için yaptı~ı deneyinin dinsizlikle 

nitelenmesi, Cemaleddin Afgani'nin söylevinde "Peygamberlik 

San•attır 11 dedi{:;i ileri sU.rülerek kafirlikle suçlanması 

kurumu yeterince zedelemiştir(387). Bu yorumlamalar son

rası, medrese işleri ile görevli makamın başı Fevzi Efendi 

Afgani 'nin katli gerektil~i hakkında kamuoyunu kışkırtıcı 

bir ki tap ~razması Uzerine Afgı=mi Yurtdışına kaçmak zorunda 

(384) AkyUz, y.a.g.y., s.l45. 

(3f35) Ergin, ;y.a.g.y., C.II, s.555. 

(386) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.558. 

(387) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.84; Dölen, y.a.g.m., s.476. 
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kalmıştır. Talwin .Gfendi ise müdürlükten uzaklaştırılınış
tır. Bunun ü;~erine "Tahsin Efendi döneminin bağucu havasını 
şu beyitlerle c11.le getirir"(388) 

Cehalet mültezem, kesb-i kemaldir cünhamız, bildim, 
İlah:i, cürm-i tahsil-i ilimden tövbeler olsun! 

Bu geliqıneler sonrası ise Darülfünun 1871 sonla
rında kapatılmıştır(389). 

Maarif Nazırı ve Maarifi Umumiye Nizamnamesinin 
yayımcısı olan Saffet Paşa, 1870' te açnıır; olduğu Darülfü
nunun uzun süre yaşamadan medrese çevrelerinin ve safta
larının karşı koyması sonrası kapanması üzerine aynı 
kurumu onların etkisinden uzak bir çevrede, Galatasaray 
Sultanisi bünyesinde tekrar kurmuştur. Yeni Darülfünunun 
müdürü ve çoeu Hıristiyan ve Avrupalı ö~Gretim elemanları 

eliyle kurulması uygun görülmüştür. Galatasaray Sultanisi 
Gülhane kışıasında iken Lise müdürü Sava Efendi (Paşa) bu 
işle görevlendirildi. Sava Efendi; yeni Darülfünunu Avru
padaki örnekleri gibi kuracaktı ve kısmen de öyle yaptı(390)-. 

Gerek Avrupa'da uygulandığı, gerekse Maarif Umumiye 
Nizamnamesinde açıklanmış oldu{f,u gibi Darülfünunun beş 
şubeden (FakiU teden) oluşması gerekirken, tıb şubesi daha 
önce açıldı~ı için, ilAhiyat şubes1.nin de dönemin medre
selerince karşılandığı gerekçesiyle, gerçekte ise bu 
örgüte hiç dokunmak istenınediği için Darülfunun ancak üç 
şube olarak(391) 1874-1875 öf,retim yılında açılmıştır. Bu 
şubeler: Hukuk, mühendislik (Turuk ve Meabir) ve Edebi
yat'tan olugmaktaydı(392). Bu yeni kurumda Türkçe ders 

(388) 
(389) 
(390) 
(391) 
(392) 

Akyüz, y.a.g.y., s.l46. 
Ergin, y.a.g.y.' C.II, So558. 
Ere;in, y.a.g.y., C.II, s.697. 

Ere;in, y.a.goy., C.II, s.698. 
Koçer, Ef(itim Sorunlarımız ••• , s.ıos. "Turuk-u Meabir 
mühendislik şubesi demek alacaksa da, burada fen 
yahut riyaziye ve tabiiyat şubesi demektir." Eak. 
Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.698. 
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verecek öi:~retim elemanı ve akutulacak ki tap bulunmadığı 
gerekçesiyle öğretim dili Fransızca kabul edilmiştir. Bu 
ise yalnızca Galatasaray Sultanisi mezunlarının devam 
edebileceği bir yüksek okul düzeyinde kalmaktan öteye 
gidememiştir(393). 

Edebiyat şubesinin yıllık ders izlencesinde Latince, 
Yunanca ve arkeoloji öğretinıine yer verildiği halde, hatta 
Arap dili ve edebiyı:ıt dersleri okutulmasına karşın Türk 
Tarih ve Edebiyatına, san'at ve kültürüne yer verilmediği 
görülür. Yalnız Galsıtasaray mezunlarına yer vermesi ve 
mezun sayısının azlığı(394), okulun öğrenci bulmakta zor
h:ık çekmesi, 1882 yılında kapanmasına yol açmıştır(395). 

Bugünkü İstanbul Üniversitesinin çekirdeğini oluş
turan Darülfünun-i Şah~ne, dördüncü Darülfünun olarak 
1900 yılında açılmı]tır. Bu yeni kurumun daha öncekilerle 
pek bir bağı oldu~ıu o öylenemez. 

II. AbduUıarnid 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşını 
bahane ederek Meclis-i .Mebusan ve Ayan Meclislerini kapa
tarak ülkeyi salt kendi iradesi, vukelası ve Devlet Şura
sıyla yönetmeye başladığını görüyoruz. O yine bu dönemde 
yeniden düzenlernelere ve yeniliklere devam edeceğini 
göstermek için hangi önlemlere başvurulması gerektiği 
konusunda zaman zaman Sait Paşa'dan raporlar almaktaydı(396). 
Sait Paf}a Adliye Nazırı bulundu{r,u sırada bu fırsattan yarar
ıanarak 1878 1 de II. Abdulhamid' e sundu/')~u ilk raporunda 
Hukuk ve Sanayii Nefise Mekteplerinin ve müzelerle kütüp
hanelerin açılmasını t5nerdiği gibi "Mekatib-i İptidaiye 
ve Rüşdiye mesarifinin ahaliye havalesiyle bunlar için 
hazineden verilmekte olan meblağın karşılık tutularak bir 
Darülfünun teşldlini (397) önermekteydi. Yine Sait Paşa 

(393) Döl en, y.a.g.m., s.476; Koç er, El~i tim Sorunlarımız ••• , 
s.l08. 

(394) Koç er, E{ti tim Sorunlarımız ••• , s.lOB. 

(395) Döl en, y.a.g.m., s.476. 

(396) Koçer, Etdtim Sorunlarımız ••• , s.110. 

(397) J<jrgin, y.a.g.y.' C.III, s.l210. 



99 

Sadrazamlığı zamanında padişahın isteği üzerine yazıp 
verditti detaylı önerilerinde de ülkedeki okullar üzerine 
ve özellikle Darülfünun için gerekli bilgileri vermekte
dir(398). 

Sekiz kez Sadrazamlı{~a ge tir il miş, sıkışıldıkça 
devlet yönetimi hakkında bilgisine ba~;ıvurulan kül türlü ve 
deneyimli devlet adamı Sait Paşa'nın Darülfünun hakkın
daki önerilerinin ne denli etk1li olduğunu saptamak zor. 
Şurası bir gerçektir ki: II. Abdulhamid padişahlığa baş
ladığ;ı tarihlerden başlayarak bir çok yüksek okul açmış 

ve yine ilk saltanat yıllarında bunların gelişmesi için 
gereken desteci vermiştir. Ne var ki bu padişahın bu ilgi 
ve desteği hep böyle sürmemiş, saltanat yıllarının orta
larına doğru, Mülkiye ve Hukuk gibi yüksek öğretim kurum
larını sıkı bir &özetim altına almıştır. Ders izlerreele
rine de karı:;arak, edebiyat, tarih gibi görüş ve yorum 
ufkunu açacruc bir çok derslerin okutulmasını yasaklamış
tır( 399). 

İstanbul'da Darülfünun açılmasına izin verilmeme
sine karşın yüksek öğrenim yapmak is teyecek gençlerin 
Avrupa'ya gitmelerine pek güçlük çıkarılmıyordu. Hatta 
hükümetin bazı dallarda eğitim görmek için Avrupa~;ra öğrenci 
gönderdiğini dahi görmekteyiz. Türk olmayanların çocukları 
ise daha serbestçe çıkabiliyorlardı. Bu serbestlik uzun 
sürmemiş bir süre sonra; Avrupa'da eğitime giden Türk 
Gençleri Mizancı :Murat Bey' in fikirlerine katıldılar diye 
eğitimlerini tamamlamadan İstanbul'a geri çağrılmışlardır. 
Avrupa' '.fa yüksek ö:i~renimini yapmak için gitmek isteyen 
geçlere izin verilmemesi üzerine, İstanbul'da belli bazı 
meslekler dışında yUksak öğrenim yapmaları olanaksız hale 
gelmü;ıtir. Bu durum eğitim sever görünen II. Abdulhamid' in 

(398) 

(399) 

Ercin, y.a.g.y., C.III, s.l210-1213. 
Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l213. Sait Paşa'nın Darül
fünun Edebiyat Şubesinde izlenecek dersler arasında; 
Osmanlı Tarihi ve Edebiyatından söz atıneyişi boşuna 
değildir. · 
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si;rasetiyle gelişmekteydi. İşte bu aşamada İstanbul 1 da bir 

Darülfünun açılması gerekt:qti hakkında bir "mazbata "nın 

Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın sadrazamlığı döneminde 

Bab-ıaliden Padişah'a sunuldu§tunu görüyoruz(400). Vükel~ 

Heyeti tarafından 1898 tarihinde Padişaha sunulan bu 

yazıda: Avrupa'ya giden gençlerin denetim altında bulun

mamasındnn :f:ilcirleri ve ahl&kları bo zuldui_~u öne sürülerek, 

bundan böyle Avrupa 'ya öl!;renci cönderilmemesi ve İstan

bul 1 da eğitimlerini tama;~lamalarına olanak saclanması için 

bir Darülfünun açılması ve böylece gençlerin kontrol 

altında tutuJ~ası 6nerilmekteydi(401). 

Yeni Do.rülfunun için yapılan 27 MaC:delik nizarnname

nin 15 .A};ustoD 1900 günü ya;rımlanmn.sınclan ( 402) sonra açı

lış 19 A~ustos 1900 günü gerçekleştirildi. Yeni nizamna

mede yer alan ilkelerden bu Darülfünun ders izlencelerini 

ve özelliklorini sapta;~rabilmekteyiz. Buna göre 1. madde

sinde belirtildi(t;i gibi adı Darülfünun-u Şahane olarak 

dei.ÇifJtiriliyordu. 2. ma~~ desinde yer alan üç bölüm ise 

şöyleydi: Ö(:retiın s tiresi dört yıl olan Ulüm-ı .aliye-i 

DiniJre (Yüksel;: din ilimleri), UlÜm-ı Riyaziye ve Tabiiye 

(Matematik ve Doğa bilimleri) ve Edebiyat şubesi. Bu son 

iki bölihı1ün ö[~retürı süreleri üçer yıl idi. 3, 5 ve 7. 

maddeleri jJ_e 1870 Darülfünvnunda görülen şubelerin 

yönetsel ve bilims~)l serbestliği de~i:;:tirilmiş, her şey 

hükümetin kontrolü altına alınmır::;tır. ll ve 12. maddeler 

ile öğrenciler ö~retim anında sıkı bir kontrol altına 

alınmış ve alınacak: öğrenci sayısı sınırlandırılmı9tır(403). 

Buna göre: YW:::sek :Din 13ilj_mleri bölümüne otuz, diğer iki 

bölüme :Ls e yirmi be')e r ö{trenci alınacaktı ( 404). Derslerin 

(400) Ergin, y.a .. g.,y., C.III, s.l215. 

(401) Karaı, ~{.n.p;.;r., C.VIII, s.394. 

(402) Döl en, y.ıJ.gom•, s.47C:. 

(403) Koçer, >~:(itim Sorunlarıınız ••• , s.llOo 

(404) Dölen~ y.a.gom., s.476; ErGin, y.a.g.y., C.III, 
s.l2l~'da öYrenci sayısını, Edebiyat Şubesi için 
25, diğer iki şube için 30 ar öğrenci olarak ver
mektedir. 
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kontrolu ise, maarif müfettişlerince ::-ıürekli bir biçimde 
dershanelere girilerek dinlemek suretiyle yapılacaktı(405). 

Hizamnamenin 16 ncı maddenin ilkeleri doğrultusunda 
da Darülfünun ücretli duruma get:Lri1m.ekteydi(406). 

Darülfünun-u Şahane için ayrı bir binaya ve bağım
sız bir yönetime gerek görülmemiştir. Cağaloğlu'ndaki 
Mekte b-i Mülkiye 'n. in bir bölümü Darülfv.nun için ayrılmış, 
yönetimi de bu okul müdU.rlüğünün sorunıhüuğuna verilmiş
tir(407). 

1900-1908 yılları arasında Darülfünun-u Şahane'nin 
işlevini saptamak zor olması gerek. Öz bir değerlendirmeyle 
nizamnamesinde saptanan uygulamaya yönelik ilkeler, dönemin 
baskıcı düşünsel yapısını açıkca yansıtınaktaydı. Bu Darül
fünun için il;:i önemli olgudan söz etmek olasıdır. İlki bu 
dönem OsmanlJ.sında gerek ülke içinde, gerekse Avrupa' da 
eğitimini yapmış ve dersleri Türkçe verebilecek öğretim 
elemanlarının varlığı, ikincisi ise ö[trencilerin dersle
rinde yardımcı olabilecek ders kitaplarının yeterince 
bulunması idi(408). 

Tüm bunlara karşın aynı dönem Darülfünunu için bir 
çok olurnsuzluklsrının yanısıra burada ücünü vurgulamak 
gerekir: 

(405) 
(406) 

(407) 
(408) 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l221. 
ÖğrencilercJen bir yıllık eğitim için bir lira ücret 
alınırdı. Bundan başka, iki lira diplama parası 
(harcı) ve üc ayda bir yirmibeş kuruş da sınavıara 
girebilmek için alınırdı. Okulun bitiminde iki lira 
vermeyenede diplama verilmezdi. Bak.: Ergin, y.a.g.y., 
C.III, s.l224. 
Dölen, y.a.g.m., s.476; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l219. 
Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l220. Örneğin: Galatasaray'ın 
yetiştirdi8i Osep Yusufyan Efend~ ile Darüşşifaka'nın 
yetiştircJiği Salih Zeki, Mehmet Izzet Beyler, üniver
sitenin en üst düzey matematik derslerini, askeri tıb
biye'den çıkan diğer bazı kişiler birçok dersleri 
verebilecek bilgi donanımına sahiptiler. Bunlardan 
baska yabancı öf,retim elemanı olarak; edebiyat şube
sinde, Fransız Perar; ]~ansız Edebiyatı, Alman Mortman; 
Asarı Atika (Arkeoloji) okutmalctaydılar. 
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İlJci; I'Jutlakiyet rejiminin İstanbul'da öğrenci 
kalabalığından kaçınması ve Darülfünuna alınacak öğrenci 
sayısını sınırlı tutmuş olmasıdır. 

İkincisi; siyasal, toplumsal, felsefe ve hatta 
tarih derslerinin öitrencilerde düşünme yeteneğini açar, 
gen~letir ve geliştirir kaygısıyla yıllık ders izlence
lerine konulmamış olması ••• 

Üçüncü ve en önemlisi ise; Derslerin işlenişini ve 
öğretim elemanlarının ders anlatımlarını kontrol etmek 
üzere maarif müfettü,üerinin sınıflara girip dersleri 

sürel;:li dinlemeleri idi. Öyleki bu müfettişler salt Ede
biyat ve Ulüın-i Diniye Şubelerine değil; Ulüm-ı Riyaziye 
ve Tabiiye Şubesindeki derslere de girer, dinler, sakın
calı soru ve yanıtları gerekirse rapor (jurnal) ederler

di(409). 

Bu dönemde Ti.irk gençlerinin Darülfünuna ilgi gös
termelerinin temelde iki nedeni vardı. İlk nedeni devlet 
dairelerinde iş edinebilmek; ikincisi ise askerlik yüküm

lülüğünden kurtulmaktı. Yoksa Darülfünunun bu yapısal 
özelli{;iyle bilim vermesi veya tire tmesi sözkonusu değil
dir. Darülfünun'un bu konumunun daha iyi bir değerlendir
mesini yapabilmek için yıllık ders izlencesinin 1908 
öncesi durumuna bir göz atmak yeterli olacaktır. 

Örneğin: Edebiyat Şubesinde okutulan Fransız Ede
biyatı diye gösterilen ders; ilk okullar için yazılmış 
olan okuma kitabı olup, okutup çeviri yaptırmaktan, biraz 
yazım kuralları öğretmekten ve biraz da konuşturmaktan 

öte bir şey verınemekteydi. 

Arap ve Fars Edebiyatları derslerinde de bu dil
lerde, şiir ve düzyazı çalışmaları yaptırıp sözcük öğret
mek ve Türkçe çevirisinden başka yapısal ve araştırmaya 
yönelik bilgi verilmiyordu(410). 

(409) Ergin, y.a.goyo, C.Ill, s.l221. (:Bu uygulama ile ilgili 
örnek olaylar için bak. Ergin, y.a.g.y., C.III, 
s.l221-1222)~ 

(410) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l223. 
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Aslındq Anadolu ve Rumeli'nin çegitli idadilerinden 
gelen eğitim düzeyleri farklı öğrencilere bundan farklı ve 
deta;ylı bilgi verrneğe de pek olanak olmasa gerek. Öyleki 
aynı ilde olmalarına karşın İstanbul'daki idadiler ara
sında dab.a büyük düzey farkları vardı. 

Yıllık ders izlencelerinde bulunmasına karşın oku
tulmayan ve sınırlı okutulan dersler de bulunmaktaydı. 
Sözgelimi, okutulmak üzere izlencesine alınmış olan Dev
letler Tarihi dersi, Darülfünunda "Salt Osmanlı ve İslam 
Tarihi okutuluyor" denilmesin düşüncesiyle izlenceye 
konulmuş ama okutulmamıştır. Çünkü; 1900 yılından itiba
ren Osmanlı Devletindeki tüm yüksek okul ve idadilerin 
ders izlerreelerinden Tarih dersi çıkarılmış bulunuyordu. 
"Hikmet-i Nazariye" yani Felsefe dersleri konulmuş ise 
de; Felsefenin ()zellikle Metafizjk kesimi dinsizliğe neden 
olur düşUncesi~rle ders izlencesine bulunduğu halde okutul
mamıştır. Ulum-i Diniye Şubesinde ise aslında medreselerde 
okutulması gereken Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam dersleri 
okutulmakt:wdı. Ulwn-ı Riyaziye ve Tabiiye Şubesine 

r;elince; Tabiiye bölümUndeki belirli sayıdaki maden kol
leksiyonu bir kenara bırakılırsa en küçülc bir uytjulama 
ve deney yapılabi.lecek bir laboratuvar yoktu. Dersler 
nazari olaralt veri:l.mekteydi ( 411). 

Bu yapıs:ı yla İkinci Meşrutiyet' e dek varlığını 
sürdüren Darülfünun, 1908'derı sonra büyük boyutlu değiş
tirimlere ve yeniliklere sahne olmuş, dönernin düşünsel 
yapısına koşut gelişimler yaşamıştır. 

Bu döneme dek içinde bulunduğu Mülkiye .Mektebi 
binasından alJ.nnrak 21 Ağustos 1909 tarihinde Vezneciler 
s em.tindeki Zeynep Hanım ko na[~ ı na tas; ı nmış ( 412); başına da 
ayrı bir müdür atanarak adeta sığırrtı durumdan kurtarılıp, 
bağımsız bir eğitim kurumu konumuna getirilmiştir. Darül
fünun-ı Osmani, adını alan okulun ders izlenceleri tümden 

(411) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l223. 
(412) Dölen, y.a.g.m., s.476. 
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det~iştirilmi::; ve Tarih, Edebiyat, Felsefe ile ilgili ders

ler konmuçtur. Ayrıca Fen şubesi; Ulünı-i Riyaziye ve 

Ulum-i Tabiiye olmak üzere ikiye ayr:ı1mı~;ıtır(413). Öğrenci 

alımı sa;yısınclaki kı sı tlaınA ile ücret alınmasına da son 

verilmiştir(414). 

DarUlfünunda asıl büyük boyutlu deği;ıiklik ve 
üni versi tele~5nıe yönünde ilk C5rıemli aclım Maarif Nazırı 

Emrullnh J2ifendi dijneminde oııun ça balorıJrla çıkartılan 

21 Nisan 1912 tarnhli nizarnname ile atılmıçtır(415). 

Emrullah Efendi bu nizamnmnede darülf"O.nun, kül tür yaratıcı 

ve yayıcı temel kur·ım diye tanımıayarak şöyle demiştir: 

"Dar1Ufün-u.n dedi(~inü~3 yüksek kurun lar, ilim ve fenlerin 

hem yayıırınsına, hem de ilerlemesine hi·;~met eder. Bu iki 

hizmet birbirinrJen r-:ıyrıdır. 1- İlim ve fenleri yaymak, 

halk arasınadartı tmak demektir. Bu görevleriyle Darülfünun

lar yükselr öl:;retime mahsus okulların görevlerini e;örürler 

ve bu bal::ımdan rnanrifin en yüksek yayım merkezleri olduıSı-u 

gibi orta ve ilkol:ulların ilerlemesine de yararlar. 2- Da

rülfünunlarEı. ikinci görevi ilmin ilerlemesine hizmettir. 

Bu kurumlar ilmi yaymakla kalmazlar. İlmi yapmağa, iler

letme~e de hizmet ederler. Bir devletin dünyadaki siyasi 

yeri, medeniyet derecesi ile ilim ve fenlerdeki ilerlemesi 

ile orantılı oldugu dügü~ülürse ilmin yayılması ve iler

lemesine hizmet eden bilginler yetiştirecek darülfünunla

rın bu u.ğurda e;örecekleri hizmetin büyüklüğü tahmin edi

lebilir ve darülfü.rmnların asıl görevi bu olmalıdır"(416). 

Üniversitelerin t plumdaki işlevine bu tUr bir yaklaşım 

kuşkusuz ça{';daş ysklcıqımdan başka bir görüş olmasa gere

kir. İsmail Hcıkkı Baltacıoğlu'nun anılarında modern bir 

Darülfünun fikrinin ilk ortaya koyucusu olarak Emrullah 

Efendi' yi göstermesi hiçte hak sı:;.-; bir değerlendirme 

(413) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l224. 

(414) Dölen, y.~.g.ın., s.476; Erein, y.a.g.y., C.III, 
s.l224. 

(415) DUstur, II. Tertip, C.IV, s.460-463. 

(416) Koçer, :F~i~iti!!l Sorunlarımız ••• , s.ll4. 
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değildir. Mehmet Ali Ayni'de Emrullah Efendinin 1912 

yılında yaptı{:~ı ni zamnameye atıfta bulunarak aynı görüşü 

vurgulamaktndır(417). 

Emrullah Efendi'nin, nizamnameye göre, ;,~eniden 

örgütledi,fti darülfünun ı) Ulüm-ı Şer' iyye, 2) Ulum-ı Hu.ku

kiyye, 3) Ulum-j_ Tıbbiye, 4) J?unun, 5) Ulum-i Edebiyye 

adlarında beş çıube;re ayrılmJ_::_;tır. Fünün şubesi; Ülüm-i 

Riyoz:Lye ve ülüı'1-ı Tabiiye böliinüerine ayrıldığı gibi; 

Ülüm-i Edebiyat Şubesi de; Felsefe, Tarih ve Coğrafya; 

Ülum-i İçtimaiye, Eel e bi;yat, El sine bölümü olmak üzere 

beşe .::=ı.yrılıyord:u .• A;yrıca Eczacı ve Die;; çi J\~ekteb-i 1\lileri 

Ülu.ın-i Tıbbıye şubesine, Vilayetlerdelci Tıbbıye ve Hulcuk 

Mektepleri <1e tstanbul Darülfünuna ba[~lan!Ilıglardır. Öğre

nim siJ.releri ise, 1'ıbbiyede altı, HuJnı.kta dört, diğer 

şubelerle ecz8cı ve elişçi okullarında üçer yıl olarak 

saptanmıştır(418). Yine 1912 tarihli nizamname ile Darül

fünun disiplin iş leri bir müe:ryide:ie başlanmış, şubeler 

ilk kez fakülte Bc'l.ını almıştır ( 419). 

İstanbul Darülfüııununda, II. Meşrutiyet dönemindeki 

en köklü değişiklik, birinci dünya savaşı yıllarına rast

layan 1914-1918 arasında yapılmıştır. 1914 yılından sonra 

kitaplıklar, laboratuvarlr=ır ve darülmesei denilen ensti

tüler kurulr.ı.ı::ıya bo.şlamış sınıf ~röntemi bırakılarak sömestri 

yöntemi getiril~içıtir. Maarif Nazırı Şükrü Bey'in girişim

leriyle 1915-1916 ;yıllarında Almanya ve .Avusturya..liTacaris

tan'dan Darül:CU.nunda görevlandirilmek üzere pek çok profe

s örler getirtilmir:;tir. Tıp Fakültesinin dışında, Ed e b iyat 

Faldil tesine on, Fen 1!1akül tesine altı ve Hukuk 1!1akül tesine 

dört Alman öt;retim üyesi getirtilmü;tir(420). Ne var ki bu 

getirtilen 15l~rctim Uyeler:i.nden Macak Profesör Mesaruş 1 den 

(417) Erc;in, y.a.g.y., C.III, s.l225. 

(418) Unat, y.a.g.y., s.55. 
(419) Dustur İkinci Terti::, C.VIII, s.441; Dölen, y.a.g.m., 

s.476. 

(420) Unat, y.a.g.y., s.55; Dölen, y.a.g.m., s.476. 



106 

ba;;knsım.n ~:·urkçe bilmeyişi, diJ~er dillerde ders izle,yebi

lecek yeti~}JilÜi öt;rcncilerin bulunmaması bu girişimden 

beklenen sonucu verınemiştir(421). 

Darülfünun'un bu gelişme aşamasında genişlediği de 

gözlerımel::tedir. 13una baj;lı olarak fakLll telerin asıl binaya 

sığmaması üzerine kurwnun dışardan lciralanan birçok binaya 

yayıldığı ve esar lı bir bilim yayma giri;sıimine geçtii;ini 

sarıtıyoruz. Ancak ü11i versite çağındaki gençlerin silah 

altında bulunm.ı:3sından ileri gelen öğrenci azlığı istenen 

gelişmeyle gere~ince olarak vermeMi~tir. Hatta 1915 

yılında öt!;retim dahi yapılamsmı::;;tır(422). Buna karşırı 

Darülfüntm'un "ilmi M1.1lıtari;yet"e sahip olması gereğine 

ait istek.ler de bu dönemde sö dronusu edilmeye bar; lanmış

tır. "Meclis-i r..~TUderrisin" leri n kendi fakiil telerine ait 

sorunlarla :Llgilemrıelerine, Dariilfünunun ortale işlerini 

ve btlimsel yaşamını düzenıeyecek bir "Darülf'O.nun Divanıır 

tsenato) J:u.rulraa.ı:nna ve bu k.onucla ilk hazırlıklara başla

nılr:ııştır. Yine bu dönemde Ed e b iyat :&1akül tes i bün~resinde 

beş yıl i_i[;reııim süreli bir "Elsine Şubesi" nin 19 Ağustos· 

1916 tarihinde açılmasıyla yabancı dil öğretiminin geliş

tirilmesine .:)nem verilmek istenmü]t:Lr. Bu şubelerde, 

Arapça, Almanca, İneil:Lzce, Fransızca, Çinçe, Farsça ve 

Ordu eLLileri ö,::;rc.:tilmek istenmiş ve Edebiyat Şubesi öğ

rencilerinin bu dillerden birinin derslerini almaları 

zorunlu ı:ıayı lmıçdar. Me k te b-i Mülkiye'nin kaldırılması 

sonrası Ilula'lk: Ji'alcül tes i dördüncü sınıfı, 1917-1918 ders 

yılında adli, siyasi, idari ve mali adlarında üç şubeye 

ayrılmış; Hukı..lk ve MLi.lkiye mezunlarının istedikleri şubeye 

alınmaları kararla~:tırılmıq ve siyasi çıubeye gireceklerin, 

Almanca, Fran;nzca veya İngilizce dillerinden birini oku

maları zorunlu tutulrııuştur( 423). 

(421) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l228. 

(422) Unat, y.a.g.y., s.55. 

(423) Unat, y.a.g.y., s.56. 
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Mütareke döneminde (IVIondros Ateqkesi) Darülfünun 
büyük bir sarsıntı geçirmiş ve gerileme göstermiştir. 
Ateşkes hükür:ıleri gereğince Almanya veya Avusturya-r~1aca
ristan uyruklu yabancı profesörlerin 1918-1919 öğretim 
yılı başında ayrılmaları ve cephelerden terhis olunan bir 
çok öğrencinin Darülfünun sınıfıarına dönmesi, kurumu 
birçok bakımdan sarstığı gibi, Zeynep Hanım konağı dışında 
kurulmuş olan "Darülmesai"lerin de hemen tümünün kapanması 
veya küçük bir odaya sığınınası zorunlu olmuştur(424). 
Bunlardan başka l919'da Maarif Nazırı Ali Kemal Bey tara
fından öı:~retim üyeleri Arasında siyasal bir tasfiye 
yapılmıştır(425). 

Kurumım yeniden derlenip toparlanması, ll Ekim 1919 
tarihli "Darülfü.nun-u Osmanı Nizamnamesi" ile gerçekleşe
bildi. Bu nizarnname gereğince İstanbul Darülfünunu 

"Maarif-i Aliye'nin inkişaf ve terakkisine hadim, Hukuk, 
Tıp, Edebiyat ve Fünun medreselerinden müteşekkil bir 
Müessese-i İlmiye, olarak tanımlanıyor(Md: 1) ve 11 İlmi 

muhtariyet-i haiz bulunduğu (Md: 2) onanıyordu. O zamana 
dek 11 Darülf0.nun Müd.ür-i Umumi si" sanı taşıyan Rektör 
"müderrisler" arasuıdan seçilecek ve "Darülfünun Emini" 
adını alacaktır. Emin'in başkanlığında fakültelerin Reis
leriyle.temsilcilerinden kurulu bir "Darülfünun Divanı" 
kurulacaktı:c. Bu nizarnname aynı zamanda sınıf uygulamasını 
kaldırmak ta ve sö;·,1estri yöntemini kabul etmekteyeli (Md: 3 )( 426). 

Ders izlenceleri de yeniden düzenlenen İstanbul 
Darülfünurıu, İstanbul'da ulusal yönetim kurulutıcaya dek 
bu kimli{;iyle ate;.;\kes dönemini tamamlayacaktır. 

(424) Unat, y.a.g.y., s.56. 
(425) Dölen, y.a.g.m., s.477. 
(426) Düstur ikinci tertip. C.XI, s.401-409. 
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2. 2. 2. İNAS DARÜL:Il'ÜNUUU 

Üniversite tarihimizin kısa sUreli de olsa gelişim 

si!recinin bir kesitini İnas Darülfünunu oluşturur. Ülke

mizde ortaöj;retim görmüş kızların sayısının artması üze

rine ve sayıları artarı kız idadileri ile kız muallim rnek

taplerinin öii;retmen gereksinimi de gözönUne alınarak 

7 Şubat 1914 tAr:Lhinde Zeynep Hanım Konağındaki Darülfünun 

konferans salonunda kadınlara açık serbest dersler veril

meye başlanmıştır(427). Daha sonra bu eirişim aynı binada 

kızlara özgü ayrı sınıflar halinde öre;ütlendirildi(428). 

Riyaziyat (matematik), Kozmografya, IPizik, Hukuk-ı nisvan 

(Kadın Hukuku), 1'erbiye-i Bedeniye (beden eğitimi), 

Hıfsısıbha (sa(;lık koruma), Tarih ve Terbiye (eğitim) 

konularında Be sim Ömer (.Akalın) Paşa, Salih Zeki J3ey ve 

Selim SJ_rrı ( Tarcan) Bey tarafından haftada d ört gün 

verilen derslere 600-700 kadar dinleyici eelmeye başla

mıştır. Dönemin yönetimince de desteklenen ve yönlendiri

len bu giriç;im lcısa süre sonra İnas (Kız) Darülfünuna 

döni5çmüçtür. Sonunda 12 Eylül 1914 'de öğrenim süresi üç 
yıl olan, ]:':debiyat, Riyaziyat, Tabiiyat ve Sanayi-i Nefise 

Şubelerinden oluşan İnas Darülfünunu öğretime baçlamış

tır(429). 

Bu Darülfünum.m ilk öBrencileri kız idadileri ile, 

İstanbul Kız lduallim Mektebi, mezunlBrı idi(430). Ancak 

tutucu bazı maarif yöneticilerinin kız ve erkek öğrenci

lerin bir cı.rada okumalarını sakıncalı c;örmeleri nedeniyle 

başlangıçta aynı binnö.a ama ayrı sınıflarda ders alan 

kızların dersliklerini, Cağaloğlu'nda ayrı bir binaya 

(427) Dölen, y.a.g.m., s.477; Koçer, Eğitim Sorunlarırnız ••• , 
s.llB ve Unat, y.a.g.y., s.56'da bu tarihi 5 Şubat 
1914 olarak veriyorlar. 

( 428) Una 1
:., y. n •G .~r., s. 5 7; Koç er, E,Cti tim Sorunlarımız ••• , 

s.llG. 

(429) Dölen, y.a.g.m., s.477. 

(430) Koçer, Türkive'de Modern ••• , s.203. 
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tnı:;:ımıQlardır. İlk mezunl:::ı.rını 191 7' de veren :tnas Darül

f'O.nununun, ateşkes döneminde ayrıbinadaki eğitimine son 

verilerek l920'de sınıfları tekrar Zeynep Hanım Kona~ına 

tc1 şınmış ve Darl.Hfünuna bağlanmıştır. Bir süre sO.nra ise, 

kız öi~renciler k:.m.cli sJ_nıflarını boykot ederek, erkek 

dershanelerine devama başlıyarak büyük bir medeni cesaret 

göstermişlerdir. Kızların bu eylemi ile İnas Darülfünunu 

ayrJ.1ı{;ı da sona errııi:;tir. Darülfünun Divanı ise 16 Eylül 

1921 tsrihli J.::ararıyla buolguyu knbul ederek onaylamıştır. 

Fen ve Edebiyat şubelerinde böylece karma öğrenime başlar

ken; Hukuk Fakül tef:Ü 1921-1922 öt~retim yılında en son 

olarak da Tıp J?alcUl tes i 1922-1923 ders yılından itibaren 

do{t,rudan doJ~ruya kı·~ ö{Y,renci kabulline baglamıştır(431). 

2. 3. Aşlçey;ıi Yl.Uts.ek Ol~tı llaı-

2. 3.1. r.IÜIIEHDİ SHAHE-İ DAim İ H0l'JIAYUN 

Ülkemizde 1'anzimat öncesi kurulmu:;ı bulunan yüksek 

eğitim kurumlarımızın tilmü askeri okullardır(432). Bunun 

temel nedeni ise, kuı;;kusuz dönemin osmanlı dış ve iç 

siyasası ve de ycıpısıyla yakından bağlantılı oldu&ıudur. 

Osmanlı İmparotorlutıunda Batı esintili iJJc askeri eğitim 

giri;:?imini Lale Devrine dek r:;erilere götüren tarihi veri

ler vardır(433). 18. yy.'ın ba§larından sonra, hızla 

ilerleyen Avrupa devletleri karşısında özellikle askeri 

alandaki ba;,;;arısızlıkların, teknik yetersizlik ve eğitim

sizlikten kaynaklcmclığı kanısına varılarak mühendis 

yetiştiren e€titim kurunılarının kurulmasına gerek du;yul

muştur. Bu alanda ille girişim III. A..'lımed döneminde, 1727'de 

olmug ve İbrahim 1'.1üteferrika ı nın önerisine uyularak 

Bostancı Oca{~;ı ı nc1arı seçilen 300 ö[!;ronci Haydarpaşa ı da 

(431) Unat, y.a.g.y., s.57. 

(432) Unat, y.a.g.y!, s.57. 

(4 7 3) 0 k ~ı O 1 w~·t· J oa ,_aog u, s nan ı .wgı ım ••• , s.61. 
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~reni ;yi~ir:ıtoulerle e 1\i tilnıe~e bcı.şlnnnııc:tır. He var ki, 

yeniçeriler:i.n eyaltlarırrıası sonucu öi~rcncilerin çoğu öldü

rülmüş ve §;iri~=:im bc:qrırıı.=;ızla sorıuçlanmıştır(434). 

İl:::inci girigüı bundan yedi yıl sonra I. Mahmud 

döneminde yapıldı. Sadrazam Topal Osman Paşa'nın girişim

leriyle ve MüslümanlıJ~:ı kabul edip Ahmet adını alan bir 

Fran.sız ı:mbayı olan r.Jomte de Bonneval' in de yardırnlarıyla 

Usküdar Toptaqı 'nda Kumbar~ıhane ve Hendesehane adıyla bir 

olcul açıldı. 27 Aralık ı 734 tarihinde açılmıçı olan bu 

okulla, Osnwnlı Topçu. sınıfının teknik bilgilerle yetişmiş 

subay kadrosı . .J. c;ereksiniminin karşılanması düşünülmür; tür. 

Bu kurum ülkemü~de 8.sker ve sivil mühendis okullarının 

çekirde~ini ve po~itif bilimler ö~reten ilk meslek e~itim 

kurumumuzu olw;;d,ı.ı.rrı.tıçtur( 435). Hasekilerden ve Bestancı 

Ocağı' nc1an seçilen öf,rencilerle ö[:;retimine başlayan dkulda 

matmnatilc ö{lretinüne önem verilcligi anlaşılıyor. Okula 

dönernin ımıtci'1.cıUJ:çill';rinden Mehrıet Sait Efendi "hendese 

hocası" olarak atanmı;:tır(436). Pek uzun ömürlü olmadığı 

ve yeniçer:Llercl.en çekinilerek da;Jı tıldığı görülen bu 

olculun sonra 1759 yı lı nda Ka ğı than e civarındaki Karaağaç 1 ta 

bir lmnalcta ;yarı gizli olarak ö{~renime başladığı bilin

mektedir(437). İlk yıllarında varlık gösteremeyen bu 

"lcurs", Koca H.agıp Paşa'nın J!1ransa'dan getirttiği Macar 

asıllJ. J3aron de To tt 1 un çalışmaları sonunda l 761' de 

matematH:, dGıüzcilik, istihk~hn ve topçulul\: konularını 

kapsayan bir eğitim izlencesine kavuştu(438). 

Osmsnlı e[~i tim geli~?l.minde J3atılılaşmaya açık ilk 

e[;itim kurumu ise, 1773 yılında İstanbul'da Haliç 

(434) Emre Dölen, "MLi.hendislik Eğitimi", Tanzimattan 
CmD.hur:Lyete Ti..irki.ye Ansiklopedisi, C. II, Iletiı:;>im 
Yayınları, 1985, s.5ll. 

(435) Unat, y.a.g.y., s.l4. 

(436) Dölen, y.a.g~m., so5ll. 

(437) Unat, y.a.g.y., s.l4-. 

(438) Sakao~lu, Osmanlı Egitim ••• , s.6l. 
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Tersanesinde aç ılını,? olan Mühendishane-i Bahri Humayun ı 
dur(439). İUr askeri deniz okulu olan bu kurum, "Riyaziye" 
derslerinin Hendese adı altında okutulmasındon dolayı 
Mühendishane adını alı:n~:tır (440). 

Açılmasırıda çe:;nne fel~ketinin de etkisinin olduğu 
görülen(441) Mühendishane-i Bahri Humayun'un kuruluquna 
önayal.c olan, daha sonraları, Osmanlı Kapudan-ı Deryalığına 
dagetirilen Cezayirli Seyyid Hasan Paşa'dır. Hasan Paşa 
Arapça ve Türkçe dillerinden başka, l!,ransızca, İngilizce 

ve İtalyanca da bilmenin yanında, Avrupa'da denizeilikle 
ilgili ya;,rımlanmış birçok yapıtı ve teknik aletleri de 
tanıyan değerli bir denizcimizdir(442). 

İlle öğrencilerinin okuma yazma bile bilmeyen yaşlı
başlı gemi reisleriyle, çocuklardan oluştunu okulun ders 
izlencesi günümüz ilk ve orta öğretim izlencesi düzeyin
deydi(443). Okulun ilk başhacası Cezayirli Sey;yid Hasan 
Paşa olup, teknik sorumlusu ise Baron de Tott'dur. 

Öğrencilerine ilk önce okuma yazma, Arapça, Farsça, 
Fransızca öğretilir, sonra matematik ve denizcilik bilgi
leri verilirdi. Günlük dört saat ders verilen bu askeri 

(439) Ergin, y.a.g.y. C.II, s.315. "Deniz Okulumuz 11 adıyla 
yayımıanmış olan bir risalede okulun başlangı9ı ve 
açılışı şöyle verilmektedir: "18 nci asırda Gerb 
devletleri deniz harbinin arneli ve nazari bilgiler 
ile se~: ve idare edilebilecek ince bir fen haline 
geldinini takdir ederek deniz mektepleri açmaya 
bar.la'nıslardı. Bu asırda donanmamızın uğradığı bazı 
muvaffai~:L:retsizlikler yalnız arneli sahada yetişen 
personel ile zafere varmanın imkansızlı[f;ını gösterdi. 
Deniz ordumuzda vücuda getirdiJ~i değerli islahata 
rağmen Karadeniz'de Ruslar'a karşı kat'i bir iş 
göremediLsinden müteessir olan Derya Kaptanı Ceza
yirli Gazi Haoan Paşa ilk deniz mektebimizi açınakla 
taliın ve terbiye tarihimizde çok rnUhim bir mevlcii 
tuttu." Ergin, C.II, s.316. 

(440) .Akyü:~, y.a.g.y., s.l24. 
(441) Koçer, rrür};:iye'de Modern ••• , s.25. 

(442) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.315-316. 
(443) Altyüz, y.D.g.y., s.l24. 
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denizcilik olculm.ı.a ~razıl;nış olan 40 öğrenciye bir çok alet 
de ı:ullm:.dırılmaktaydı ( 444). 

İlk açıld:ı)~ından beş altı yıl sonra içinde bulun
duğu bino.nın gereksinimlere yanıt vermemesi nedeniyle 
tersane sahasında camialtı yakınlarında birkaç odadan 
oluşan yeni bir mühendishane binası yapılmıştır. 

Rusların Şahingiray'ı koruma amacıyla Kırım Hanlığı 
işlerine knrışınaları üzerine orduya istihkam ve kale işle
rinden anlayan Fransız mühendis ve subayları getirtilmişti. 
Bu mühendisler kale mühendisi olup tersane işleriyle ilgili 
olmasalar da o tarihte (1784) İstanbul'da bu mühendisha
neden başka bir okul ve onun ö{~renciler:Lnden başka ders 

verdirilebilecek bir lcurtu:cı olmadığı için burada görevlen
dirilerek yararlan.ılma yolu seçilmü)tir. Fransızların 
Türk aslcerlerinin yetiştirilmelerine karşı gösterdikleri 
ilgi ve İstanbul'da bulunan Fransız heyetinin oynadıgı 
etkinlilc çok geçmeden Rus ların dikkatlerinin bu okul 
üzerine yo[.tunlaşmasını nedenledi. Çariçe II. Ka terina 
ba[~laşığı olan Avusturyayı da yanına alarale Fransaya 
baskı yapmaya başlayınca, Fransa Osmanlı üllcesindeki 
Fransız heyetini ve Frc:n sız öğretim elemanlarını 27 Eylül 
1788'de ülkesine geri çağırmak zorunda kaldı(445). Buna 

karşın o>:ulda e~titim aksatılrnamış, mühendishanenin başına 
sırasıyla rn3ternatikçi Kasapbaşızade İbrahim Efendi, yine 
dönemin "riyaziyec:i.lerinden" Gelenbevi İsmail Efendi ve 
Palabıyık 1\'Telımet Efeneli Başhocalığa getirilmişlerdir ( 446). 
Bu okul I. Abdulhamid döneminde, 1789'da yeniden düzen
lendi ve Mühen(j ishane-i Bahr Hiimayun (Deniz Mühendislik 
Okulu) adını aldı. 

(444) Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.61. 
(44.5) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.317. Fransız öğretmenierin 

ülkelerine çanrılış tarihini 1789 olarak veren 
yapıtlar da Yardır. Bak: Ana Britannica, C.XVI, 
8.337. 

(446) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.317; Dölen, y.a.g.m., s.512. 
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Daha sonra 1792 yılında Kumbaralıane ve 1795'de de 
Mühendishane-i B.errii Humayun yapılınca (44 7), Mühendis
hane-i J3ahr Hümayunla yönetimi birleştirildi. 1796'da 
okula in;:aat böltlmünün eklenmesiyle, birinci bölüm deniz 
trafiği, güverte ve harita, ikinci bölümü gemi inşaatı 
olarak iki li) Himden oluşmuştur ( 448). 

1795 tnrihinden başlıyarak tersane çevresinde top
lanmış olan -ki aynı tarihlerde bu yörede Tıbhane adıyla 
bir de Tıbbıye mektebi inşaatına baç;larımıçtı- askeri 
okulların başına 1803 tarihinde Kırımlı Abdullah Ramiz 
Efendi getirildi. Ramiz Efendi 1808 yılına dek beş yıl 
sürekli olarak Bahri ve Berrii Mühendishanelerini yörıetti. 
Bu süre içinde her iki okulun yenilEHTinesirıe ve ilerleme
sine çaba harcadı. Bu süre içinde her ikj_ okulun öğren
cileribirçok dersleri birarada ortak ögretmenlerden gör
düler. Yeni açılan Mühendishane-i Berri1 Humayun'un ders 
araçları daha ileri düzeyde ve çağdaş olduğu için, Mühen
dishane-i J3ahr Hümayunun öğrenci ve kalfaları yani 
"muallim ını~ avinleri" birlikte her hafta pazartesi ve 
perşembe günleri mühendishaneye gelerek orada ders gör
müşler, diğer günlerde de kendi okullarında ve denizde 
uygulama yapnn;üardır ( 449) • 

Bu tarihlerde Derya Kaptanı olan Küçük Hüseyin 
Paşa, iki mektebin birleştirilmesiyle temel amacın kay
bolacağı görüçünde olduğu için; Sultan Selim'e verdiği 
bir öneri ile yeni ve çağa uygun gemi yapımı için deniz 
mektebind.en yetişmiş gemi yapım mühendislerine gerek 
olduğunu ve bunun için de mevcut mühendislerden yararla
narale yenirJen ve lcöklU bir deniz okulunun eğitime başla
tılınasını istenüqtir. Amacı bir "Deniz İnşaat Mektebi 11 

(447) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.317. 
(448) Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C.III, 5. Kısım 

(1]93-1908), ~.ç. Genel Kurınay_Harp Tarihi Başkan-
lıgı Harp Tarıhı Yayınları Ser:L No: 2, Ankara, . 
Genel Kurmay Basımevi, 1978, s.360. 

(449) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
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kurmaktı. Bu öneri Padişahça da onay görünce :Sahriye 
Mühendishanesi'nin, Berril. Mühendishanesinden ayrı olması 
geriği benimsenmiş oldu(450). Bunun üzerine Moralı Seyyid 
Ali Efendi'nin Bahriye Nazırlığı döneminde 1806'da "şim
diki havuzların bulunduğu" yerde yeni bir denizcilik 
okulunun yapımına başlandıysa da Kabakçı Mustafa isyanı 
nedeniyle inşaat tamamlanamadı. 

1822'de Bahriye Mektebi yine Tersane içinde Par
makkapı yakınında Errahanede (Bıçkı atölyesinde) Mühen
dishane-i Berril. Huınayundan ayrı olarak eğitime başla
mıştır(451). Bir çok değüşiklik ve düzenlemeler yapılma
sına karşın okul yine de gerektiği düzeye getirilememiştir. 

1830'da okul, iki yıl önce II. Mahmut tarafından 
Heybeliada da Bahriye kışıası olareJı;: yapılan yere geçici 
olarak t'ışındı ve sekiz yıl burada kaldı (452). Bir yandan 
da yine 'l'ersane çev-resinde Cezayjr li Hasan Paşanın Haliçe 
hakim sırt üzerindeki konağı yerine bUyük bir bina yapı
larak okul 1838'de buraya taşındı(453). Okul binası 400 
öp:renci alacak ve onlara salt yUksek öğretim hizmeti 

verecekti. Ayrıca buranın öğrenci gereksinimini 1845 1de 
açılması düt}ünülen Darülfunun karşılayacaktı. Fakat Darül
fünun açılamayınca ve o tarihlerde lise eğitimi verebi
lecek kurum da olmayınca(454) okula lise eğitimi verecek 
bir deniz idadisi de eklenmiştir(455). 

Okulun açılışından 77 yıl sonra, yani 1842 yılına 
dek alınan önrencilerin hiçte mühendislik eğitimine uygun 
olabilecek bilgi dGzeyine salüp olmadıkları görülmektedir. 
1842 yılında Mustafa Paşa'nın okulun düzeltilmesi için 

(450) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
(451) Türk Silahlı Kuvvetlero •• , s.360. 
(452) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
(453) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.360. 
(454) Ergin, y.a.g.y., c.II, s.318. 
(455) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.36l. 
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vermiş olduğu layihasından da anlaşıldığı gibi bu okul 
mezunları için gerekli mesleki derslerin okutulmasının 
zorunluluğu vurgulanmaktaydı(456). Bu layiha sonrası 
1842'de okulda bazı düzenlemelere gidilmiştir. Darülfünun
dan öğrenci alımı sa~;;lanıncaya dek okula kaptan ve subay
ların 13-16 yaşında olan, Kur'an okumuş, sülüs yazısı 
yaza bilen çoculclo.rı bir:Lnci sınıfa alınmaya başlandı. 
Öğrenciler birinci ve ikinci sınıfı birlikte okurlar, 
üçüncü sınıfta maldna ve (Gemi) jnqaatı uzmanlık sınıf

ıarına ayrılırlarclı. Birinci ve ikinci sınıflarda okutulan 
ortak dersleri: İlmihal, Arapça, Hesap, Hendese, Cebir ve 
Resim' den olm]maktaydı. Sonra a;yrıldıkları meslek ve 
uzmanlık sınıflarında da ilgili mesleklere ait dersler 
gösterilirdi(457). Öğrencilere birde e~itim gemisi ayrıl
mıştı(458). Ayrıca 1842'lerden itibaren Fransızca seçimlik, 
İngilizce zorunlu ders konumuna getirildi(459). 

Deıüzci lik okulu bulundut;u binanın yetersizliği 
nedeniyle Heybeliada'daki binanın iyi bir onarım sonrası 
1846 1da okul ikinci kez ve kesin olarak Kasımpaşa'dan 
buraya taşınmıştır(460). Yine bu tarihte okulun adı 
Mektebi Bahriye-i Şahane olarak deği:;;ı-tirilıniştir(461). 

Denizcilik Okulunda da benzerleri olan Harbiye ve 
Tıbbiye de olduğu gibi ilk, orta ve meslek eğitimi bir 

arada ve aynı binada veriliyordu. Fakat sonraları bu 
okulda ötekiler gibi idadi kısmını ayırmaya zorunlu kaldı. 
Galatasaray binası a:::;keri okullar için genel bir "icladi" 
olarak ayrılınca, deniz mektebi buradan alacağı öğren
cilerine yLlksek ö[:;renim vermekle yetinir olmuştu~ 1868 

(456) Erein, y.o..g.y., C.II, s.319. 
(457) Erein, y.a.g.y., C.II, s.320; Mcyüz, y.a.g.y., s.l24. 
(458) Türk Silahlı Kuvvetleri ••• , s.36l. 
(459) Mcyüz, y.a.g.y., s.l24; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.320. 

(460) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.323. 
(461) Unat, y.a.g.y., s.6l; Ana Tiritannica, C.XVI, s.338. 
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yılında bu idadinin kaldırılması üzerine kendi 11idadisini" 

kendisi nçmaya zorunlu kaldı. Bu dönemlerde denizcilik 

okulunun dört harb sınıfının ikisinin okul ve eğitim 

gemilerinele uygulamayla yetiştirilmesi yöntemi getiril

miçtir. İdadü3:4yle birlikte öltretim süresi, altısı karada 

ve ikisi denizde olmak üzere sekiz yıla çıkarılmıştır. 

Bö~:lece oL::ul ancak açılıçından 95 yıl sonra eğitimi ve 

yıllık ders ü;lencesiyle tam biçimlenmiş oldu(462). 

Denizcilik Okulunun tnrihinde önemli bir olay da, 

1877' de açılıp 1904 'de kaldırılan Rü~_;tiye ö{ırenimine 

dayalı dört yıllık ycıtılı bir sivil Tüccar Kaptan Mekte

binin bu lcun.ıluşun içinde yer almış olmasıdır. 188l'de 

ayrıca günc1ii.zlü olarr:ık da açılan Tüccar Kaptan Mekte bi 

ile, Meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında Galata'da 

Milli Tic2.ret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mekteh-i Alisi 

adıyla özel bir okul olarak açılan ve l913'de Maarif 

N ezaretine baltlan.arak ü sküdar 1 a ta :;,ı ı mm ve şimdiki Ulaş

tırma BaJuuılıt;ına ba!'r,lı olup İstanbtil! da Ortaköy' de Yüksek 

Denizcilik Okulu adı altında ef,itirrıini sürdüren okul bu 

kuruluqun devamıdır(LJ.63). 

Meşruti7etle önemli de&tiqiklik geçiren Denizcilik 

Olculu (Bahriye Mektebi), Mondros 1 la tUm donanmanın silah

tan arınc1ırılmasıyla okulun örgüt ve çalısımaları küçül

tü1müştür. Cumhuriyet'in ilanı sonrası yeniden düzenlene

rek okul ulusal eğitim yaçarnımızda önemliyerini almış

tır ( 464). 

Deniz Mühendishanesi' nin Türk Eğitim Tar:Lhindeki 

yeri, ilk kez Fransız uzman ve Ö[~retmenlerin Fransızca 

ders vermeleri, ö~i;ı'Gtirn izlencesinde din derslerinin 

bulunmamcısı, nrcıç gereç kullanımına yer verilmesiyle 

(462) 

(4.6 3) 

(464) 

Err;in, y.a.g.y., C.II, s.324; Türk Silahlı Kuvv!3t-
1eri ••• , s.361 1 de okulun idadi bölümünün 1863 
yılında Uç ;p.la ind irildiği verilınekted.ir. 

Unat, y.a.g.y., s.61. 

Unat, y.a.g.y., s.62. 
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belirginleş ir. Btıırunla birlikte bu okulda, çağdaş 13atı 

denizcilik akademileri düzeyinde bir eğitim ve öC;retimin 
yapıldıi<;ındo.n s ciz edilemez ( 465). 

2. 3. 2. r .. IÜHENDİSHANE-İ 13ERRİ HÜI.1A'YUN 

III. Selim tarafından açtırılmış olan bu askeri 
okul, daha çok, istihkam ve haritacılık okulu niteliğinde 
idi. O);::ulun :Llk lcuruluş nizaınnamesinde açılış amacı; 
matematDc, geometri, felsefe ve coğrafya bilimlerinin 
yayılması ve Osmanlı devleti için gerekli harp sanatının 
uygulamalı bir biçimde geliştirilmesi olarak belirtilmek
tedir(466). Okulun en son aldığı ad ve düzenlemesi Topçu 
Harbiye Mektebi olduğundan çıkış yaparsak ilk kuruluş 
giriqürıini 1734 yJ.lına dek gerilere götürınemiz olanak
lıdır ( 46 7). Top çtı. sı.1bayı yetiştirmek üzere 1734 yılında 
Üsküdar'da "Hl)Jnbarahane ve Hendesehane 11 adı ile bir okul 
açılmıştır. Okul, 1740 yılına dek aneale eğitim verebil
miş, aynı yıl yen:Lçerilerirı a7aklanma olasılığından çeki
nilerek kapatılmıştır. 1769 yılında III .. Mustafa döne
minde aynı okul yeniden açıldı. KocaRagıp Paşa'nın çaba-
ları ve Baron dö ~1ot 'un yardımları ile Hal iç 1 te Kara-
ağaç'ta açılan bu okul III. Selim devrine dek pek etkili 
olmaksızın devam etmiştir(468). Okul ancak III. Selim 
tarafından Hasköy'de yaptırılan özel bir binada açılmış 
olan "Ivlühendishane-i Fünun-ı Berriye-i Hümayun'la" daha 
bir gelişme göstermiştir(469). 

III. Selim tahta çıktıktan sonra yaptığı çeşitli 
yeniden düzenlemeler bağlamında, eski okullardan kalan 
öğrencilerin bir lcısm.ını toplamış ve bunlar için 1790 

(465) Sakao[tlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.6l. 
(466) Mcyüz, y.a.g.y., s.l24. 
(467) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.325. 
(468) Türk Silahlı KıJ.vvetler ••• , s.361. 
(469) Unat, y.a.g.y., s.58. 

• 
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yılında Eyüp' de Bahriye köfşkünde "Iviühendishane-i Sul tani" (4 70; 
adıyla bir aukeri okul açtırmıçtır. Enderun ağalarının yete
nekli ve okwnaya havesli olanları da seçilerek bu okula 
alınmıf]lardı. III. Selim'in modern bir ordu kurma tasarı
SJ_yla yalrından ilgili bu kurum(471), 1792'de Halıcıoğlu' 
nda yspılan Ku:mb:::ırahane binasına taşındı ve ayrıca yeni 
bir okul binasının da yapılmasına başlandı. 1795'de Has
köy'de Kunıbarahane Kıçdası 'na yakın bir yerde yapılan 
yeni binasına taşınan bu okul Mühendishane-i FOnun-ı 
Berri-i Hüma;y'l.ın (Kara Fenlerine İlişkin Mühendislik Okulu) 
adını alarak yeniden düzenlendi. Bu yeniden düzenlemeyi 
ise 1795 Kanunnamesi gerçekleştirmiştir(472). 

Bu kanunnaınf·ye göre okul; herbirinde on ogrenci 
bulunan dört sınıftan oluşuyordu. Okulun bir nazırı, her 

sınıfın birer hacası ve bir de kalfası (öğretmen yardım

cısı) vardı. Hocalar kendi aralarında ders verdikleri 
sınıfa göre derecelendirilirler ve son sınıfın hacası 
"başhoca" olurdu. Hocaların yabancı dil bilmeleri ve 
kitap yazmaları koşulu vardı. Bu kanunnamenin eğitim 
tarihimiz yönünden en önemli hükiimlerinden biri hocaların 
ve halifelerin a[tJ.r bir suç işleme, kendi istekleriyle 
ayrılma ölüm halleri dışında hiçbir nedenle görevlerine 
son verilemiyecegidir(473). 

III. Selim tarafından verilen çok ileri düzeydeki 
görev güvencesi ve bilimsel özerklik, öğretim kadrosunu 
dış haskılara karşJ. korudueu gibi öğretim düzey ve ni te
li[>;inin de yükselmesine yol açmJ.ştır. Türkeyi 'deki teknik 
ö[tret;imin temeli kcpçu ve istihkam mühendisi yetiştirmek 
amacıyla açılmış olan bu okula dayanacaktır. 

Ö{trenim sUresi dört yıl olan Kara MUhendishane
sinin, Kanunnameye göre sınıf adları ve Ust sınıfa en 

(470) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.361. 

(471) Sakaot:tlu, Osmanlı Eğitim •.• ..! •. ' s.62. 
(472) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.327. 

(473) Dölen, y.a.g.m., s.512. 
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küçük ad verilerek BJ_ralandırılnıştır. 1795 tarihli kanun
namenin sınıfıara göre y·ıllık ders izlencesi ise aşağıdaki 
şekilde saptanmıs_ıtır: 

Sınıf-ı rabi (1. Yıl): Hüsn-i Hat, İmla, Resim, 
Arab1, Mukaddemat-ı Hendese, Rakam, Fransızca. 

Sınıf-ı Salis (2. Yıl): İlmi Hesap, Usw_-i Hendese, 
Coğrafya, Arabİ, Fransızca. 

Sınıf-ı Sani (3. Yıl): Coğrafya, Müsellesat-ı 
Müstevj_ye, Ce bir, Tahtit-i Arazi, Tarih-i Harb. 

Sınıf-ı Evvel (4. Yıl): Fenn-i Mahrutiyat, Hesab-ı 
Tefazul1 ve Tanıami, Cerr-i Eskal, İlın-i Heyet, Fenn-i 
Rerni, Fenn-i La[tım, Talinı Nazariyatı, İstihkaın(4 74). 

Okul, izlence ve öğretim şekli bakımdan yüksek okul 
sayıimaleta ve buraclan mezun olanlar orduda önemli görev
Iere atanmaktaydılar(475). 

Öğrencilere bu dönemde uygulanan eğitim ise ana
hatlarıyla şöyle idi: 

Ö{~renciler, salı ve cuma günleri dışında okulda 
bulunacak, pazartesi ve perşembe günleri Mühendishane 
civarında bir alana çıkarak yanlarında kalfaları olduğu 
halde "arz" (yer) üzerinde "ameliyat-ı fünunu meşk ve 
t2lim edeceklerdir." Buradan da anlaşıldığı gibi okulda 
önemli düzeyde uygulamaya yer verilmektedir(476). 

Okula 1795 yılında Lağımcı (istihkam) ocağından 

50 ve humbaracı (topçu) ocağından 30 olmak üzere toplam 
80 öğrenci alınmıştır(477). 

(474) 

(475) 
(476) 
(477) 

Ergin, y.a.g.y., C.II, s.327; Akyüz, y.a.g.y., s.l25; 
Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.361 1 de bu ders izlen
celeri biraz daha degişik verilmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.362. 
Mcyüz, y.a.g.y., s.l25. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.327. 
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Böylesi önemli bir askeri okulun açılması ve dönemin 

sayılı öi!;retmenlerinin burada görevlendirilmesi Avrupa 

devletlerinin de ilgisini çekmiş ve her devletten pek çok 

ki tap hediye edilnli~~tir. Hatta pacliçahın daha çok sempa

tü;ini kazanmal: için .J c.ıpoleon diğerlerine göre en çok 

göndereni olmuqtur(478). Bu arada okula da salt bu l:urum 

için bir matbaa açılmış ve Hoca Abd1.u·rabman Efendi mat

baanın bn~7ına t:;etir:i.J.miştir(479). Okulda prinç alaşımın

dan yapılmış Hendeseye ait çeşitli ölçme ve hesaplama 

aletleri de bulunmaktaydı. 

Okı..ılun baş ında her ne denli Nazır adında bir görevli 

bulrnmaktaysa da, öğretim işleri, eC;i tim, yönetim ve 

disiplin işlerinden aynı zamanda başmühendis olan okulun 

lB ş öğretmeni yetkili ve sorumlu idi. Okulun başöğretmeni 

ve okulun ilerlemesinde ilk ve önemli baş<Jrıyı göstermiş 

olan İshak Hoca, II. Mahmut' a yaptı[fı öneri ile yeni 

yetkiler almış, gerek ö~retmenlerde, gerekse ders izlen

celerinde istediC;i de).t,işiklikleri ya:)arak okulm geliş

mesini sa~lamaya çalışmıştır(480). 

İşin önem:Lne göre ö)':retmen ve kalfalara zaman 

zaman ko.le yapım ve onarımı, haritn alma, bazı askeri 

binaların yapımı ve onarımı gibi sörevler de verilirdi. 

Benzer biçimele ö[srenciler de staj ni teliiıinde çe şi tl i 

işlerle görevlendirilirler ve taşraya gittiklerinde maaş

larından başka ödenek ve gündelik alırlardı. Ayrıca yine 

öğrencilere gittikleri yöreleri n haritalarını da çıl:armak 

görevi de verilircli. Bu haritaların okul kitaplığında 

toplnnarak ilerüle bir ülke haritasının oluşturulması 

amaçlanmıştır(48l). 

(4-78) Akyüz, y.a.g.y., s.l25. 

(479) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.327. 

(480) '.J.lürk Silahlı Kuvvetler ••• , s.362. 

(481) Dölen, y.a.g.m., s.513. 
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1795 'te ya·:nlan düzenleme ile kara ve deniz mühen
dishaneleriıün tck bir ;yönetimde b:ir leştirildi~~ini bili
yoruz. Bu uyc,ulamaya ise 1826'da yeniçerilerin kardırı
şıyla birlikte i>on verilmiş her iki okulun yönetimi ayrıl
mıçtır(482). 

Mühendis ok:ullarına öğrenci hazırlayan idadinin 
yetiştirdi(;i öğrencilerin, yeterli bilgi düzeyine ulaş
tırılamam::ı.sı neC:Leniyle, okul istenilen yüksek ö[;renim 
kurwnu konumuna gelememekteydi. Bu duruma çözüm getirmek 
amacıyla, Avrupa ülkelerinde ö{~:retmen yetiştirilmesine 

karar veri1mü; ve 1834 yılında mülıendishane öğretmenle
rinden iki subayla 10 ögrenci seçilerek ö~retim için 
İngil t~~re' ye gönd.erilrn:i.q tir ( 483). Bvn lar, e ği timleri 
sonucu okullarında görevlendirilerek bu ülkede kazandık
ları bilgi birikimlerini uygulama olanagı verilmiş böylece 
mühendishanenin düzeyinin yükseltilmesi yolu açılmış
tır(484). 

1847 yılında Avrupa'dan eğitimini bitirip dönmüş 
olan Tophane Nazırı Bekir Paşa'nın önerisiyle çıkarılan 
yeni bir nizarnname ile, Mühendishane-i Berri1 Hwnayun 64 
yJ.l sonra rropçu ve Mimar, yani istihkam ol;:ulu konumuna 
getirildi. Okul "ihtiyatıyla" birlikte idadi sayılarak 
bunun üzerine d c5.:::'t yıllık öğretim süreli Harbiye ile 
Mimar sınıfları açıldı. Ayrıca okul binasında pek çok 
ekler ve onarımlar y::ı.pılarak örgütlemnesi Batı biçiminde 
eğitim verir bir okul konumuna sokuldu(485). 

1848 yılında üç sınıfa indirilen ~lhendishane 
sonra tekrar dört r·nnıfa çıkarılmı:;ıtır. Üçüncü sınıfı 
bitirenler te[sn1en olmakta, dördüncü sınıfı bitirenler 
üstteğrnenli{~e yükselmekte idiler ( 486). 

(482) Dölen, y.a.g.m., s.513 ve Akyüz, y.a.g.y., s.l24. 

(483) 'T'ürk Silahlı Kuvvetleri ••• , s.362. 
(484) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.332. 
(485) ErGin, y.a.G.y., c.rr, s.332. 
(4-86) Türk Silahlı Kuvvetleri ••• , s.363. 
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1864 yılında Harbiye, B.g,hriye ve Tıbbiye İdadileri 

Galatasaray 1 da Mekte b-i İdadi-i Umurü adıyla birleştiril

mişse de, u;:rc;-uL3manın iyi sonuç ve.rm.emesi üzerine 1867 'de 

yeniden her ol:ulun icladisi kend:t büny-esine verilmiş tir ( 487). 

1871 1 de Harbiye sınıfları, Harbiye 1ye, idadi sınıf

ları Maçkadaki Harbiye İdadisi 1 ne, Harbiye'deki idadi 

sınıfları da Mühendüohaneye ta ş ındı. Mühendishane, Mahrec-i 

Mekatib-i Askeriye adı verilerek topçu ve istihkam subayı 

yetis:tirrnede lıa;arlık okulu durumuna getirildi. 

II. Abdvlham.id rlöneminde Mühendishane binası ona

rılarak T'ilcktob-i Harbiye ve İdad.iyedeki yetenekli öğren

ciler r.Jühendishar:!.e 1 ve avrıldılar. O sırada Amerika 1 da 
(1 ;~ 

bulunan ünlü mateınatikçimiz Vidinli Tevfik Paşa Mühen-

dishane rıazırlı[;ına getirildi ve okul yeni kimliğiyle 

1878 1de açıldı(488). 

1378 'd. e M'(jhendishanede bir "Mümtaz Sınıfı 11 kurul

muS?tur. rmnıendishaneyi bitiren topçu ve istihkam subay

ları, s:unf birincisinden başlayarak aşağıya doğru o yıl 

saptan;::ı.n gereksinme ye göre, öndekiler Pangal tı 1 da}d 

"Erkan-ı Harbiye sınıfına" ve sonrakiler Halıcıoğlu'ndaki 

bu "mümtaz" sınıfına ayrıldılar. Mümtaz sınıfa seçilenler 

daha üç yıl okuduktan sonra mümtaz yü:<:;ba;ıı olarak mezun 

olv~lar ve bunlar özellikle harp sanayi ve fabrikalarında 

görevlendirilirlerdi. Dört sınıflı olan mühendishane-i 

Berri-1. Humayundnn da üçüncü sınıfı bitirenler te~ınen 

olur, dördiJ.ncü sınıfı bi tirerek mezun olanlar üsteğmen 

olurlardı(489)o 

1'elmik bir sınıf olan topçu ve istihkam subayla

rının :işi .yeti:;;nıesi ve mesleklerine ait yeni buluşlar 

yapabilmel::ıri için, öğrencilerin seçilerek alınması 

ko.rarlas~tırılmı::d;ı. Bu nıno.çln çıkarılan 24 Aralık 1879 

(487) Dölen, y.a.g.m., s.513. 

(488) Dölen, y.aog.ın., s.513. 

(489) Türk Silahlı Kuvvetler •• o, So362. 
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tarihli bir erııi~namede ordu merkezlerinde bulunan idadi 
okulları ö[trencilerinin üçüncü sınıf sonunda Harb okuluna 
gönderilmeleri sırasında, sınıfın ilk sıralarından üçte 
biri arasında gönüllü olarak topçu ve istihkam subayı 
olmayı isteyenler a;yrılarak, gönüllü bulunmadığı zaman 
ise birinciden bo.:;;larıak üzere kur' a çekilerek böylece 
saptanan, her yıl or(lulardan dörder, İstanbul idadisinden 
10, toplam 30 öğrencinin Mühendishane-i Berri-i Humayu.na 
gönderilmesi istenmiştir(490). 

1900 yılında dördüncü sınıfı kaldırıldığı için, 
okulu bitirenler teğıne~ olmaktaydılar. Okul seyyar ve 
kale topçusu olarak ikiye ayrılmıştJ.. Öğrencilerin üçte 
iki s i seyyar, .. üçte biri. kale to pçusuna ayrıl maktaydılar o 

Okul bu yapısını ikinci meşrutiyete dek korumuş, 1908 
sonrası ise Mektebi Harbiye ile birleştirilmiştire Mühen
dishane-i Birri-i.Hümayun, topçu ve istihkam subs.yı yetiş
tirme görevine 1914 yılına dek devam etmiş, bu tarihten 
sonra tüm stı.ba;y sınıfları bir kaynaktan yetiştirilir 
olmuşlardır(491). Hasköy'deki binası ise topçu subayları 
için uygulama okuluna dönüştürülmüştür(492). 

Mühendishane-i Berri-i Hümayün•un ilk dönem öğret
menleri şunlardır: Kırımlı BUyük HUse;y'in Efendi, İshak, 

Abdurrahman, Sakıp, Yahya, Ömer Efendilerdi. Bu kişiler 

Batı dillerini, pozitif bilimleri iyi bilen dönemin en 
seçkin ve bilgin öğretmenleriydiler. Bunların en tanınmışı, 
okulun ikinci olarak başö{f;retmenli[tini yapmış olan İshak 
Efendidir(öl, 1834). Çeşitli pozitif bilimlere ait kitap
ları yanında Hatematik ve tabii bilir:ılere ilişkin dört 
ciltlik Mecmua-i Ulüm-i Riyaziye adında bir yapıtı vardJ.r. 

Bu yapıt, Osmanlı ülkesine ilk kez Avrupa'nın yüksek 

(490) TUrk Silahlı Kuvvetler ••• , s. 362-363. 
(491) Nevzad Ayas, Türkiye Cumhuriyeti lVIilli Eğitim Kuru

luslar ve Tarihçeleri, Milli Eğitim :Sasımevi, 
Ankara, 1948, s.654. 

(492) Ana Britannica, C.XVI, s.338. 
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matemati{J;ini, modern fiziğini kısmen soktut;~u için önem
lidir. Bu bilimlerin o günkü Türkçe terimlerini de yine 
o saptamı~~tır(493). 

2.3.3. HARB OKULU 

Kv_rulması II. Mahmut zamanında gerçekleştirilmiş 
olan "Mekteb-i Harbiye'nin", Türk Eğitim tarihindeki yeri, 
yetiç;tirmir;; olduğı1 onbinlerce değerli komutan, ülke ve 
dünya çapında değerli devlet adamlarının yanında; XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında açılmasına başlanan sivil eği
tim l:urumlarımızda pozitif bilim dallarının birçoğunda 
öğretmenlik yapmış kiqileri de yetiS1tirerek, Türk kültür 
düzeyinin gelişmesine hizmet vermiş bir eğitim kurumu 
olmasıdır(494). 

İlk açılma girişimini yeniçeri ocağının kaldırılış 
tarihine dek gerilere eötürmemiz olasıdır. 1826'da Yeni
çeri ocağının kaldırılJ_p yerine kurulan "Asakir-i Men
sure-i Mu.hamnıed.iye" alaylarının önretinı ve eğitiminde 
görevler:ıc1irilecek subayların yetü~tirilmesine gereksinim 
duyulunca, bu amaca yanıt vermek için Şehzadebaşındaki 
Acemi (Yeniçeri) kı~~lasında bir talimhane açılmıştı (1826). 
Bu tnlimhaneye alınan 15 yaşından küçük çocuklara, kitabet 
ve din dersleri veriliyor, onlara tahtadan tüfeklerle 
askeri eğitimler yDptırılıyordu. Ne var ki bu talimhane 
iki yıl sonra kapatılmıştır(495). Ancak yeni ordunun 
subay gereksinimi her geçen gün daha kuvvetle belirmek
teydi. O tari~ı.lerde İstanbul'da bulunan ünlü Moltke, 
WI. Iv1ahm.ut 1 ô.a orduya subay yetiştirmek için Avrupa' ya 
öğrenci gönderilmesi gereğinden s öz etmif}tir ( 496). Fakat 
Padis:ah, ordunun subay gereksiniminin, İstanbul'da 

(493) Akyüz, y.a.g.y., s.l25. 

(494) Unat, -:.r .8 .g.-:l·, s.65. 
(495) Ayas, y.a.g.y., s.650-651. 

(496) Avas, y.a.g.y., s.651. ., 



125 

açılacak bir okulla karçılanabileceğini düşünmektedir. 
II. 1.1ahmut bu dür:;;üncesini, Avrupa' da uzun süre kalmış 

olan fahri yaverlerden Hassa Miralayı Namık Bey (Paşa) in 
önerileri i[şıb~ında ve yine Hassa Ordusu Müşiri Ahmet 
Fevzi Paşa'yı, l83l'de görevlendirerek uygulama aşamasına 
koymuştur(497). 

I!,evzi Paşa, Has sa Ordusu' nun Selimiye'deki dördüncü 
ve dokuz"Lı.ncu ~rnburlarının 19-21 yaşıarındaki erleri ara
sından sa~;lıklı, yetenekli ve okumaya istekli olanlarını 
seçti. Bunlardan "Sıbyan Bölümleri" veya "Okul Bölükleri" 
adıyla bir asl;;:eri okul kurdu(l831)(498). İşte bu okul, 
daha sonra Maçka Kıf)lasına t!;~;:;ınarak bu.rada "Harbiye 
Mektebi" adını alacak olan kurı.ımun çekirdeğini oluştur
muştur (1834) ( 499). 

Bu Sıbyan Bölükleri erlerine askeri eğitim yaptı
rılırken, bir yo.nclan da, Selimiye ve Rami kışıalarında 
okul bölilkleri olW~!tvrulmuştur. Tabur ve Alay imamları ve 
subaylardan okuma yazma bilenler bu mcktep bölümlerinde 
öE;retimle görevlenclirilmişlerdir. Öğrenciler ise, göster
dikleri 3reteneklere ve başarılarına göre onbaşı, çavu.ş 

veya subay ola1_·ak birl:Lklere verilmişlerdir. Alınan bu 
önlemlerin Omn.anlı Devlet ordusunun yeni kurulan örgütünün 
sağlıklı bir geliştirimi için yeterli değildi. 

II. Mahmut subayların iyi yetişmesi için Avrupa 
ülkelerinclelci bu işi üslenmisı okul lar düzeyinde bir Har b 
Okulu açmanın zorunlu olduğuna karar vermiştir. Bu konuda 
Ahmet Fevzi Paşa ve Fahri Hi.inkar Yaveri lJamık Bey de 
padişahı özendirmişler ve bu düşüncenin gerçekleşmesinde 
önemli sormnluluklar üslenmişlerdir. Ancak bu işin bir 
deneme devri o;eçirmiç olduğunu ve bu devre içinde birkaç 
koldan ba~:ılayan giric;ıimlerin geliçtirilerek bir sonuca 

(497) Türk Silnhlı Kuvvetleri ••• , s.363; Ayas, Yoa.g.y.,s.651. 
(498) Türk Sila ... lı.lı Kuvvetleri ••• , s.363. 

(499) Ayas, y.a.g.y., s.651. 
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varıldı[~ını görüyoruz. Ni telcim Selimiye kışıasında Has sa 

ordusu dördUncU Alayının ikinci taburundan alınan erlerle 

Sıbyan bölümleri cıdı ile örnek bir okul oluşturulmuştu. 

İrade tarihi 25.12.1031 olan ve oluq.turulması 1832 yılına 

rastla3ran bu l:urulu;;lara 11 Alay Me k te bi Harbiyesi ır adı 

verilerek çesitli birliklerde ve kışlalarda benzerlerinin 

çoğaltılması ;)rol una gir5.ilmi~:~ tir. Diğer yandan Rami kışla

sıncıa aynı tarihte "Mektebi H8 rbiye 11 adı ile subay yetiş

tiren bir a:::ıl;:eri otulun bnlundu{~u ve bununla doğrudan 

padi:;ıahın ;yr:ılo.rıclan ilgilendit';i ve Tophane 1 de de bir 

"Tophane-i Amire M8l::te bi 11 veya Harbiyesinin öğretim yap

tı(:ı anla p.lrnaktadır(500). 

Yine bu tarihlerde Avrupa devletlerinin de öneri

leni ile Prus:;ra 'dan "Askeri İslah Konıif3yonu" getirtilmiş

tir. Bu J;:omisyonda Osmanlı ordusunda uzun süre hizmet 

görmüş olan ünlü Moltke' cl. e bulunmaJrtaydı. Har b Okulunun 

açılu?J. l:onusuncla onun öneriler:L!1den de yararlanıldığı 

gözlenmektedir. 

Bu nroda subay yetiqtiren okulları, alaylardan 

ayır.arak no ~·nıal bir okul kom.ımuna getirebilmek için çalış

malara clevo.m odilmü.~tir. İstanbul'da Beşiktan civarındaki 

Maçka laşla:::ıı onnrılarak 1834 yılında burada "Mektebi 

Harbiye" ndı verilen subay yetiçtiren bir okul açılmış ve 

Selimiye kı;;,~J.aı=nn(laki Sibyan bölümlerinin tümü veya en 

mandan bir bölümü buraya taşınmıştır. Maçka' da açılan bu 

okul, 4-00 lci:c:ıi ala bilecek büyüklükte idi. Aynı sayıda 

öğrenci~re ye te bilecek deC;in k ii. tüphane, hamam, hastahane, 

eczane, mutfak e;ibi gereksinimler de yaptırılmıştır(501). 

Bu Mekteb-i Harbiye'nin iki kısımdan oluştuğu 

anlar;ıılıyor. Önce sekiz adet hn:nrlık sınıfı vardı. 
İkinci l;:ısımda mesleki bilgiler veril mekteydi. 

Okulun ilk ~rıllık ders izl':)nceleri aşağıdaki gibi 

idi: 

s. . l (500) rrürk ılDh ı Kuvvetler ••• , s.364. 

(501) Türk Silahlı Kuv1.retler ••• , s.365. 
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I. KISD1 

1 • Sınıf (MU.ptediler) : Kum üzerüıde rarmakla sülüs 
ve rakam mc~~;;k ve tnlirni, nısıf dairelerde(502) iki harfli 
lUgatlar(sözcükler) ile Elifba Güzü kıraatı. 

2. ve 3. sınıflar: Üç harfli sözeilleler ile .Anune 
cüzü e[!~it:Lmi. 

4. ve 5. s:unflar: İlın-i Hal ve Akaidi İslaıni;ye 
ve diniyeyi ta~ tahtelarına yazım ve nısıf dairelerde 
yazım e[;:Ltimi. 

6. Sınıf: Askeri talimname ve kanunnameler. 

7. ve 8. Sınıflar: Tuhfe, Nuhbe, Sarf, Rilc'a yazı 
ve karalama yapm8 eğitimi(503). 

II. KISH1 

8. Sınıfın yetenekli erlerinden seçilmiş 100 
ö~renciye genel olgucu bilimlerle mesleki bilgiler veril
di ( 504). Bunlar ise ~~öyle sıralanmaldt17dı: 

İlm-i Hesap, 1\Tecmuat'ül muhendisin, Harita Tersimi, 
Tor)ografya Arnaliyatı, Ameliyat-ı Hendese, İlın-i Hendese(505). 

Maçka Harp OJ;:ulnnun ilk zarnanlarında, bulaşıkla
rını, çamaşırlarını öğrenciler kendileri yıkıyor ve yemek
lerini kendileri piş:Lriyorlardı. Çevre ter:ıizlill:lerini de 
öğrenciler yapıyorlardı. Ancak bu uygulamaya; öğrencile
rin der-s ve eğitimleriyle meşt;ul olD.bilmeleri için 1837 
yılında bu gibi hizEletleri görmek üzere önce bir bölük, 
daha sonra sayısı ikiye çıkartılan 11Karakol Bölüğüıı 
adıyla iki hizmet bölü1.~;ü kunı.larak son verilmiştir(506). 

(502) Ya:-cım daire şeklinde bir tUr ders aracıdır. 
(503) Akyiiz, y.a.goyo, s.l27. 
(504) Ayas, y.a.g.y., s.65l. 
(505) McyUz, y.a.g.y., s.127. 

(506) Türk Silahlı Kuvvetler •• o, s.365-366. 
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1837 yılında Harb Ol;:uln Nazırlı:~ına atanmı~~ olan 

Selim Satıh Pa~1a ~jarcuuıında Har b Okulu. kuruluşlarında_ gor.dş 

ölçüde det;ic}iklilcler yapılmıştır. Tabur örgütlenmesi 

kaldırılmış bir "ders Nazırlı[:ı 11 l:urulınu;~, tur. Okul dört 

sınıfa ayrılmıç~, bu sınıflardan her biri "mektep 11 adıyla, 

Arapça ö{:retm.13nlj}tin~ atanan dört ki~}iden birine bağlan

mıştır. Okı.üun rer>im ve piyade eği tiıni için ild yabancı 

ö{J,retmen de getirtilmigtir. Okulun kurulducu yıldan baş

lıyarak 1838 yılına dek Viyana'ya, Paris'e, Londra'ya 

26 ö[:;renci gönderilrııiştir( 507). 

Har b Ql<;:ulu' nun gerçek kinıliüini bularak ken.disinden 

beklenen hizmetleri vermeye başlaması Tanzimat döneminin 

i lle yıllarJ_na rastlamaktadır. IT. Mahmut devrinde Avru

pa'ya öğrenim için c;önderilen genç subaylardan Mühendis 

Emin Paça' nın 184-1 'de okul na;nrlığına atanması ve yine 

okulnn ö[:;reıb.im kadrosunun Avrupa'U.a öğrenimini tcımamlı

yarak dönen öğretmen ve mUhendiolerden yapılan atamalarla 

takviye edilmesi c;elişiminin de kaynağını olu}turmuştur. 

J3c:iylesi bir eğitim kadrosu, Har b Okulu öğrencileri için 

ilk ve orta ö{srerüm basamaklarının üstünde bir düzeyde 

sınıflar oluşturulması ve gerekli y:ıllık ders izlencele

rinin düzenlenmesini zorunlu konuma getirmiştir(508). 

İşte bu ba[f,lamda 1844 'de okulun, Avrupa Har b okulları 

biçiminde yenilenerek düzenlenmesi tasarımı belirdi. Bu 

amaçla kurulan mecliste, İstanbul'dan başka, Bursa, 

Edirne ve Manastır'da da birer harb okulu açılması, eği

tim ve ö/;retimin askerlik ile meslek dersleri üzerinde 

yapılması, Harb Okullarına öğrenci hazırlamak üzere Ana

dolu ve Rumeli'nin ordu bölgelerinde öğrenim süreleri oo ş 
yıl olan askeri idadilerin kurulması, bunların dışında 

kurmay subayları yetiştirmek üzere Harb Okuluna iki 
sınıflı bir "Erkanı Harbiye" öğreniminin eklenmesi dLi.şün

cesi benimsendi. :Dımlardan başka, askeri okulların sivil 

(507) Ayas, y.D .• g.y., s.652. 

(508) Unat, y.a.g.y., s.65. 
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okullar gibi derecelere ayrılması, Avrupa'da öğrenimlerini 
bitiren suba3rların askeri okullarda ö.>:-retnıen olaralt kul-

~.. ..... 

lanıh1ası ve Avrupa' dan yeni uzman subaylar getirilmesi 
kararlaştırılmıştır(l845). Zaman yitirilmeden de bu karar
ların uygulanmasına başlanmış, ErkE\nı Harbiye sınıfları 
açılmış, Harb Okulu, "Mektebi Fununi Harbiye" "Mektebi 
:B'ununi tdadiye" adlarıyla iki bölüme ayrılmıştır(509). 

Yine bu aşamada askeri okullar için ayrılmıg olan 
Maçka ve Pangaltı'daki binalarda da gerekli düzenleme ve 
onarımların yapılabilmesi için Harbiye Mektebi geçici 
olarak Do lmabahçe Sarayı bö himlerinden olan ve saray 
hizmetlileriyle, mızıkacı ve baltacıların oturumuna ay
rılmış olan "Ç:Lnili Kör;ıke" yerleştirildi(510). 

1847 yılı şubatında Harb Okulu, Harbiye'de yeni 
yapılan Pankaltı kışlasına taşınmış, Maçka'daki bina da 
askeri idadi oktı__lu olmuştur. Bir yıl önce ise "Erk~nı 
Harbiye" adı ile iki sınıf daha eklenerek kurmay subay 
yetiştirilmesine başlanmıçıtır(5ll). Mektebi Harbiye 
piyadeleri 20 Temmuz 1848'de ve Kurmaylarla suvarileri 
1849 yılında olmak üzere ilk kez ordumuzun kadrosuna beş 
kurmay, dokuz piyc::ı.de ve 10 süvari subayı kazandırmak 
sureti;yle ıne7:ıun verrneğe başlamış; bundan sonra da sürekli 
geli::;im ve ça[l;clar;ılaşma için Avrupalı subaylardan da yarar
lanarak e;iderek artan etkinlikler göstermiştir(512). 

Bu nr3da Harb Okulunda bir de baytar (veteriner) 
sınıf'ı eklenmi;:tir. 1850 yılında Abui.ilmoci t' in Fransa ve 
Prusya krallarına başvurusu üzerine, Fransa'dan Kurmay 
Yüzbaşı Manyak ile Yüzbaşı Majino ve Teğmen Dubruril; 

(509) 
(510) 
(511) 

Ayas, y.a.g.y., s.652. 
Unat, y.a.g.y., s.65. 
Türk Silo.hlJ. Kuvvetler ••• , s. 366; Una t, taşınma tari
hini 23 Temmuz 1847 verirken, s.65; Ayas, 1846 olarak 
vermektedir. 

(512) Unat, y.a.g.y., s.66-68. Harb Okulunun ilk mezun 
verdiği tarih olarak Ayas, yoa.g.y., s.652-653'de 
1847 yılını vermektedir. 
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Prusya' dan rropçu YUzba:şısı Marılifes Harb okuluna öl_~retmen 

olarak golrrı.:L~;.:le !.·dir. 13unlar başlangıçta dersleri çevir

menler aracılıttıyla vermişlerse de, sonradan Türkçe öğ

renmek zorv.nllılu(iurıda bırakılmu;lard ır. Bundan sonra da 

dersleri Ti.irkçe verıneye başlanıışlarc1ır. Yabancı ö[tret

menlerin olculda cörevlenJirilmelerinden sonra, o döneme 

dek, medrese sistemine yakın bir ötretim yapan okulun 

öt~retim:L batı sifcı-temine koçmt konv.ma gelebilmiştir(513). 

1851 yılında Harb Okulunda 101 Öf:renoi vardır. 

Bunlardan selcizi Erkanı Har b (l::urmay) sınıfında, 93 'U 

'iiarb okulunun (i i(:;er (ı ört sınıfında bulv.rıuyorlardı. Vete

riner ö(rerıcilori de bu 93 kişi arasında idi. Aslında 

vetoriner1erle pi;.rade ö{_~ren.cileri bir kısım dersleri 

ortaklngo yapnaktaydılar(514). 

1851 yıl_ında Harb Okulunda sınıfıara göre şu ders

ler okutulmakta;ydı: 

Birinci sırııfta, daha çok matematik ve geometri 

ile Fransızca okutulmakta ve er e2itimi gösterilmektedir. 

İlinci sınıf'ta, İstirıkamcılık ve fen bilgisi ders

leri, haritacı1ık, Fransızca, nazari ve ameli, bölük 

tc:ı.limi C5C:retilmekte;ydi. 

Üçüncü sım.fta, bori tacılık, Fransızca, tabur 

muhare be ve e[ti timi, m eç ve kılıç eJ;i timleri verilmekteydi. 

DördUncU sınıfta, sevk ve yönetim, piyade alay 

muhc:ı.re besi ve elti timi, topçuluk, Fransızca, hari tacılık 

ö(!;retilr~ckte, meç k:ı.lıç et;i tirnleri yaptırılrnaktaydı. 

Erk?tnı Harbiye (kurrnay) ilk sınıfta sevk ve yöne

tim, ha~rvan bilgj_si, Fransızca, iç lü:::::met, suvari eği tirni, 

baritacılık otutul.rnakta meç ve kılıç e[titj_rnleri yaptırıl

maktaydı. 

(513) TUrk Silnhlı Kuvvetler ••• , s.366. 

(514) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.366. 
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Erl;:a.rn Harbiye son sını:fta ise; topçuluk, astronomi, 

askeri minwrlJ.k ve şekilleri, takım ve bölük suvari eği

timi, har i ta ~rapma, büyük 11 tahkima t 11 işleri öğretilmek

teycl.i ( 515). 

1853 yılında çıkan bir yangın sonrası, Harb Okulu 

T aşkışla 1 ya taç}ıı1mı:.;; ve 1858 1 e dek okul burada kalmış-

tır. 1858 ile 1863 yilları arasında da Gülhane Tıbbıye 

Okulunda derslere devam edilmiş ve 1863 1 de tekrar Pan-

kaltı 1 ya kendi binasJ.na ta;]ırırrııştır. Yine 1863 yılında 

Harb Okı.üunda nskeri okullara öğretmen ve yardımcı öğ

retmen yetiqtirmek üzere bir 11muavin sınıf" açılmıştır(516). 

1874 1 te 11 Avrupa DUveli Muazzaması Mekatibi Harbi

yesi programların na "mümkün mertebe tstbika medar olmak 

ve daha ziyaCie istifade kılınmak üzere" Harb Okulu ders 

izlencelorirıc1e bazı 6r;[tiqiklik yap:ılmasına gidilmiştir(51 7). 

1876 ''a Har b Ol;:ulurıurı beş sınıf ohluğu ve bunun 

iki sınıfının J~rlr~nı Harb sınıfı olduğu ve ö[;renci sayı

larının ise; "birinci sınıf ta 94, iJ-;:inci sınıfta 105, 

üçüncü rJınıfta 96, dör(Jüncü sene Erkan sınıfında dokuz, 

beşinci sene T.0r1:anı Har b sınıfında beş" ö[:~renci olmak 

üzere toplam 309 öt;renci bulunduğunu sa::.;tıyoruz. 1877 1 de 

bu sayı 311 öL[;ronci idi. Ders izlencelerinin bu yıl daha 

gelişmi9 bir hale getirildigi, askerlige ait dersler 

arasında genel kültUr derslerine geniş ölçüde yer veril

di{~i d:Lkkati çel;:rıektedir(518). 

1877 1 de savaş nedeniyle, son sınıf ögrencileri 

subay rütbesiyle cepheye gönderildiği için okul 1877-1878 

yıllarında, kısa c1ijnemlerle mezun vermek durumunda kal

mıgtır. 

(515) Türk Silrıhlı Kuvvetler ••• , s.367. 

( 516 ) Aya s , ;;r. a • G • y • , s • 6 5 3 • 

( 5 ı 7 ) Aya s , y • a • g. y • , s • 6 5 3 • 

(518) Türk Silahlı Ku~rvetler ••• , s. 36 7. 



132 

l884'tc Hcırb Okulunda ;yetişenlerin düzeylerinin 

yLikseltilrrıcr:;ine lwrnr veril mi~ ve Almanya' dan getirtilen 

Binbnşı FoncJer Golç (Paşa) rütbesiyle tüm askeri okullar 

müfetti.:]liJ;e atannn:_rtır. Öteyandan Avrupa 1 ya öğrenci 

gc3nc1erilmesi de sUrdürülmUştür(519). JJu tarihlere dek 

e~itimde Frcınsız etkisi sürerken Golç Paşa'nın gelmesi 

ile bu etl:j_ nzalmnya bar,üanıı:ştır(520). 

(1899-1907) yılları arasında yapılan köklü yeni

likler ve de(:;L;:iklikler orasında okul ders izlenceleri, 

sınav işlemleri, Brld}nı Har b sırnflarına geçeniere 11Er

kanı Harb 11 yerine 11 Erkanı Harb N::nnzedi 11 adı verümcJe 

ba~lanması cibi deniştirimler ycıpılmıştır(521). 

1905'de paJişahın emri ile, İstanbul'dan başka 

Edirne, Erzirıcc:ın, ~am, Ba~dat ve Manastır'da olmak üzere 

beş adet dahn Hc:ı.rb Okulu açılmıştır. :Su okullarda da 

İstanhul IInrb Okulu dcr:::ı izlencelerj_ uygulanmıştır. 

Manastır Har b Okulu iki, cU.(';erleri birer devre subay 

mezun veriikten sonra 1908'de kapatıl~ışlar, ö~rencileri 

İstanbul Haı·b Okuluna 1wtılmı<}larcl.ır(522). 

İkinci Neçrutiyet devrinde okulda dUzenleme ve 

yenileme h'ıreı:etlerine devam eli il miş "alay teşkilatı 11 

yapılmıg, gereksiz görülen dersler kaldırılmış, kılgın 

ö{:!;retim ve e{~i tiırıe, ( talim ve terbiye), uygulamalara 

geniş yer verilmir;tir. 1913 sonunda "Alman Islah Heyeti 11 

nin gösten:at;i yolların ordunun ye niden örgü.tlem1irilmeye 

başlandığı sırada cı.ı::ü:eri ö_>;retimde de bazı deüişiklikler 

yapılmı:;rtı: 1914 'te 11 Terbi;ye ve Tedrisatı Urnumiye liüfet

tü:;;li,~:;i" rıin J:aıc-: ırılması üzerine okul, ~re ni kurulan 

"Askeri Mektepler Uıııum Müdürlüğü 11 ne bağlanmış, bu umwn 

müdürlüğe ve Harb OLulu Mi-ldi.irlüi.:;üne Alman Albayı Back Von 

(519) 

(520) 

(521) 

(522) 

A:,ra s , y. 8. • tcr • v. , s • 6 5 3 • d ~, .> tl 

1'ürk Silahlı Kuvvetler ••• , s. 368. 
A~)~s, v.a.g.v., s.653. 

~. '!..• \.. • .- V 

'l'ürk S-i lnhlı Kuvvetler ••• , s .368. 
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Erlich atanmısıtır. Golç Paşa da yeniden Osmanlı hizmetine 
alınmıi]tır (523). 

Balkan savaşları sırasında tlim askeri idadilerin 
İstanbul'da birleştirilen son sınıfları, Harbiye kadro
suna alınmış ve 1914'de Harb Okulları mezunlarının altı 
ay süreyle kıt'alarda Zabit Vekili(Asteğmen) rütbesiyle 
staj gördCU:ten sonra teğmen olma ilkesi kabul edilmiştir. 
Birinci DLlnya Savaşı Harbi;yre ı yi kapatmak ve ordunun 
muvazzaf subaylarını da yedekler gibi ve onlarla birlikte 
kısa öğretim süreli talimg~hlarda yetiştirmek zorunda 
bıraktı. Ateşkes döneminde yeuiden açıldı ise de binasının 
yabancı içgalciler altında bulunw:şu, bu arada okultın bir 
çok yer degiştirmesi sarsılmasına neden oldu(524). 

Ulusal Kurtuluş Savaşımız başlayınca, subay gerek
sinimini karşılamak üzere 1920 ı de Anl:ara 'da Ce be ci 1 de 

Abidin Paşa Köşkü y[ü:ınlarında pavyonlarda 11 sunufi muh
telife za bı t namzetleri talimg~hı" açılmı:;:tır. Bu 11 talim
g~hla", har b okulumm İstanbul 1 da bulunmasından kaynaklanan 
boşluk kapatılmaya çılışılacaktır. 

2. 3. 4. ERKANI HARDİYE OKULU (HARB AKAJ)El\ÜSİ) 

Askerligi kendisine meslek edinınişlerin en üst 
düze~rde :yeti;}tirilmiş olduğu kurmay subaylar yüksek oku
ludur (A..kademi). Orduların gereksinimi olan kurmay subay
lar buralarda yetiştirilirlerdi. "Erk~nı Harb 11 deyimi, 
"Harb Müçaviri" (savaşı tartışan, danıçılan) anlamına 

geldiğine göre böylesi bir kurumun uygulamasını Osmanlı 
ordusunda çok gerilere götürmemiz olasıdır. Örneğin 
Osmanlı Sadrazamları savaşlarda padişahların yanında 

11 Serdari Ekrem" sıfatıyla bulunurlar, birçok savaşlarda 
Sadrazam K~hyası da bir "Erk~nı Harbiye Reisi 11 gibi sevk 
ve yönetirnde görevlendirilirlerdi. Bunlardan başka sadra

zamın çevresindeki askeri kişiler birleşik olarak toplanan 

(523) Ayas, y.a.g.y., s.653. 
(524) Unat, y.a.g.y., s.68. 
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bir "Divan" (Savaş Meclisi) da, savaş haraketleri hakkında 
tartışEı<-ılar :yapar ve kararlar verirdi. Bu kararlar sonra 
emir olarale yerine getirilirdi. Bu divan da "Erkani Harb" 
hizmetiyle y-akından ilgilidir. Osmanlı ordusunda buna 
benzer birçok uygulamayı "Erkanı Harb 11 in simgelediği 
kurumsalıaçmış uygulamalar olarak örnekleyip çoğaltabi
liriz(525). 

Brıtı sisteminde bir "Erkani Harb" kuı"'ulması gerek
sinimi, ordumuzun Batı örneğinde yenilerıip düzenlenme
sinden sonra duyulmaya başlanmıştır. XIX. yüzyılın orta

ıarJ.na dek Osmanlı ordusunda, önceleri "Erk~nı Harb" 
denilen kurmay sınıf yoktu. Ordular bü;yiidükçe ve silah
ların tUrleri arttıkça sevk ve yönetim bilgisi daha bir 
önem kazanmış, savaşlar ve nınharebeler için planlı hazır
lıklar yo:ınlması gereklili(ı;i kaçınılmaz bir konuma gel
mi0tir. 1806-1812 ve 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları ve 
özellikle TdJ.sır Val:Lsi T\Iehmet Ali Paşa kuvvetleri ile 
1831...:.1840 yılları arasında yapılan savaşlar, bilgili komu

tan ve karargah subaylarının varlıC;ına olan gereksinmeyi 
tüm açıklı[i;ıyln o ·taya koyrnuçtur. 1834 yılında kurulan 
Harb Okulu'nun gereksinimiere ve amaçlananlara tam yanıt 
vermemesi Uzerine yapılan yeniden düzenlemeler sırasında 
1845 yılında çıkartılan bir "irade 11 ile, ayrıca "Erkanı 
Har b" (kurtnay) sırnf ve örgütü kurulrnuştur. Bu irade de 
görevleri açıklamnıf] olan kurmay sınıfı subayların yetiş
tirilmesi için 3yrı bir okul açılıncaya dek, bu görevleri 
yapabilecek gekilde yetişmiş olanlardan yararlanılmak 
düşünülmüştür. Daha önce Avrupa'da, Londra, Paris, Berlin 
ve Viyana' ya gönderD.erek buralarda uzun süre topoğrafya 
taktik ve strateji üzerinde öğrenim yapan subaylardan 
seçiler·ek lcurmc:ıy sınıfına geçirilmişlerdir(526). Bu 

suretle kurmay sınıf'ına ilk aşamada altı albay, bir yar
bay, onbir binboşı ve dokuz üsteğmen-kolağası rütbesinde 

(525) Ayas, y.a.g.y., s.655. 
(526) Türk SilahlJ. Kuv·vetler ••• , s.368; Ayas, y.a.g.y., 

s.656. 
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olmak üzero ;rirıııiyecli subay l:urma;y olrrıuştur. Bu subay

ların baçına da "He:i_si Erkanı Harbiye" (Kurrnay Başkanı) 

adı ile Dar-ı Şuray-ı Askeri üyesi Tu[~general Abidin Paşa 

getirilmi(;>tir(527). Bu tarihten sonra, bir yandan özel

likle yabancı ülkelerde öğrenim görmüş çeşitli sınıf ve 

rUtbelercl.eki subaylar, bilgi ve yetenekleri Abidin Paşa 

tarafından sınavla saptanarak kurmaylığa geçirilirlerken, 

öte yandan da l:w:-may yetir.~tirilmek içj_n Harb Okuluna 

Erkanı Harbiye sJ_rnflorı adı ile iki sınıf (beşinci ve 

al tırıcı sınıflar) eklenmiç.tir(l846). Bu il:i sınıfa "Mek

te bi Fünunu Harbi~rei Şahane Erkanı Harbiyesi" sınıfları 

adı verilmi:;ıt:~r. İlk ders yılına Harb Okulunu yüksek 

derece ile bj_tiren beş subayla başlanmı;}tır(528). 

OJculun ilk açılıQında Uçü Fransa'dan ve birisi de 

P.ru.s;ıra 'dan olın;:tl'~ üzere dört uzman subay getir:Llnıisıtir. 

Ol::::ul ilk rıG~mnlorını 1848 yılında vermi:,? ve okulu bi ti

renler kola[?,ooı rUtbesi ile orduya kr:ıtılraı:o?lardır(529). 

1867 'de Avrupa d. evletleri Askeri Okullarının yıl

lık ders izlencelr::ri örnek tutularak, kendi koşullarımıza 

ve gerel:süünılor:i.miz de gözönünde bulundurularak -piyade, 

süvari, t!ıpçu gibi sınıf kurmayları yetiştirilmek üzere

yeni bir ders izlencesi ve bir "nizEımmmıe" düzenlenmiştir. 

Bu asiarnada izlenceye bazı askeri dersler eklenmiş, uygu

larrıalara ve J.alc;J_lara önem veri lmic,ı tir ( 5 30). Aynı yıl 

MUhenJ.ishane-i Berrii HUmayun 'u yük:sek derece ile bitiren 

topçu ve istihkam suba.yl::ırı da okula alınmcıya barşlanrnış

tır. 1878 yılında ise ögrenim sUresi iki yıldan Uç yıla 

çıksrılmı';tır( 531) • 

(527) 

(528) 

(529) 

• 

Türk Silahlı Kuvvetler .•• , 

Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s. 369. 

Türk Silahlı Kuvvetler .•• , s.369; Unat, y.o..g.y., 
s. 69. oı:ulun ilk mezun verdi{';i tarihi 1849 yılı 
olarak vermektedir. 

(530) Ayos, y.a.g.y., s.656. 

(531) Unat, y.a.g.y., s.69; Ana Britannica, C.VIII, s.260; 
A:~rao, 3r.a.c;.y., s.657. O{l:retim süresinin Uç yıla 
çikorılış tarihini 1879 olarak veriyor. 
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1877 -U3'78 snva:şından Osmanlı orclw::;unun yenilgisi, 

bu cl örwme rl~)k u~nulmıan Iı1rnnrnz el~t::Ltirrı sisteminden vazge-
. 1 1 ın--ıo' ·· Al ,_. · + · · t · ·ı · çı ere c, - ot.> r: en sonra, man er'; ı ..,J_m s ::ı_ s o mJ_ ne geç ı me sı 

uygun göri.\lm~ t;:r. Bu. a:'Tlaçla 18Fl3 yılında Almanya' dan 

ülkemize gr;tj_rti_ le n Kurma;y Yarbc:.ıy Von der Gol tz 'e ( Golç) 

c;onernll:U: rHtbcsi verilerek, nskeri okullar müfettişliği 

(1883-1896) r~örevine getirilrııiq, ordı..ımuz 2skeri eğiti

minin düzenlenmes::Lnden sorumlu tutulmuş tur ( 5 32). 

Goltz, bazı derslerini de üotlennıL~ olduğu Erkanı 

Harbiye sunflD .. ı:'J_ııda, Almarqa 'da olduğu gibi salt askeri 

ınes2-ek i.ıilgileı:·inin verilmc;si c;örüs;üncleydi. Ancak bu, o 

zamana dek 2lı:}ılan duruma aykırı d1.ü_şiJ.yordu. Çünkü Erkanı 

Hayriye suba:darJ_ bir mühendis gi 1Ji yet::Lştiriliyor, hatta 

onların E1ühend::Lsl:Ll:ten bn.:Jka mimarlık, deıtıiryolculuk., 

madencil:iJr. c;ibi i~}ler j_çin de hRzJ_rlanmo.sı isteniyordu. 

Erkô.nı Hnrblerüı j_çinde MUlk:iye Okullarında bile matema

tjJ: ö:·;n~trrı_enli/::i ynp anlar vardı. İşte l>unun için Gol tz 'un 

c;ör:~çü ile ttV gulm.ı.Dn chı.rumu uz la~.: tırmak amacıyla ortalama 

bir vol tF:~ulrllt.ı_n, ErJr8 nı Harbiv,·e sınıfları, "Penni 11 ve 
~~ ~ ~ 

"Asteri" adıJla ild bölii.me ayrılrn~:tır(533). 32itim düzey

leri de y!il:r_:ıcl~:.::Llerel: meslelci uzmanlık derslerinin yanı

sıro. rırl..UıenJislik, rnateınn tik gibi dersler de konmuqtur. 

Okul bu durumunu 1894-'de dek korurauc: ve bu yıl Mühendis

hsnoye bo(;lı Hendl~se-i Mülkiye Mektebi l;:urtüunca teorik 

dersler ,,,~:;]l_tılnnsı ve Erk.ani Harbiye sınıflarındaki 

bölümler kaldırılarak kıta stajı sistemi getirilmigtir. 

Erkôni Hcı2 .. 'bi;',re r:.nnıflarını bitirenler bu staj, sonrasında 

kolaf!·alıL._,:·ına ( önvUzba,:ıı) vüksol til ir o lmur;:lardır( 534). 
(,..) .._. '!;J ', ,_, ... 

11Hendesi-i lJiilkiye" de "Riyo.ziyat-ı aliye" de okutuldu[;u 

cö~önUndc~ tutu18ral~ l~rl:ani Harbiye sıcııflaı~ında ol;:utulan 

mUhenö.üıl:iJclc Dc;iJ i derslerinin kold.ırılması l:ararlaş

tırılmıç ve 1894 yılından itibaren Fenni ve Askeri 

(532) TU:ı;k Silahlı Kuvvetler ••• , s.369. 

(533) Ayas, Y•A•C•Y•, s.657. 

(5 34) An.a DritannıcQ_, C. VIII, s. 260. 
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böllimler de bir le '3 tir:tlnıiştir. Böylece Erkani Harbiye 

sınıflarının ö~retird daha çok meslekileştirilmiş oldu(535). 

1898 ı de Erkani Harbiye Okulu haldeında yeni bir 

görüş ileri siirülmüş ve bunun uygulanmasına da geçilmiş

tir ( 5 36). Bu .c;c5rilşe c;öre, Erkanı Harbiye SJ.nıflarında 
gözetilnıesi gereken amaç, çok sayıda yüksek öğrenim 

görmih;? subay yeti:ytirnıekti. l~unun için Erkt3.ni Har b sınıf

ıarına "Erkô.rü Har b nmnzeti sınıfları 11 adı verilmesi 

uyg,un .o,·örülEıü.:tür. 13erıirnsenen ou vcni '·'·örüse P~öre,· Harb ,., ı.._ ~· d t • .) :::; l._.. 

okulunu bitirenlerden çok sayıda subny Erkani Harbiye 

namzet sıınflan.na tılınmış, üç yıllık ö&tretir:li baştırıyla 

bi tirenlerderı :Ll eri diü~eyde olanları erkani har b (kurmay) 

olmuş, gerj_ye knl<,trılar da "Mümtaz 11 adı ile orduda görev

lend irilmiçüer<l. ir. J3u e{_ti tim sisteminin uygulanmaya baş

lanmasından sonra okul ilk mezunlarJ.nı 1902 yılında ver

miş ve 1908 yılına dek 200ıe yakın mtimtaz subay yetiştir

mü;ıtir. Kurmcıy ola rat;: çıkanlar, sekizer ay süreyle "Sınıf-ı 

Selase" denilen, piyade, süvari ve topçu kıtalarında staj 

ytıparak arneli olaral:: da yetiçıtilcten sonra, kolağası rüt

besi ile orl:i.uöa çe:; i tli görevlere atanmıçlardıro 1908 

yılına dek e~cAnı harbiye sınıflarından Gooıün üstünde 

kurmay subay mezun olmw;:tur ki Atatürk ı de bu dönemin 

kurmay subaylarından biridir(537). 

1908 yılına dek, ders izlenceleri, stajları, okula 

kabul k·;:;mlları ve Tııe~:.uniyet sonrası rütbe ve uygulanıaları 

bakınıınc1an bazı deltişik uygulamalar geçiren Erld1ni Harbiye 

sınıfları, Meşrutiyetin ilanından sonra, bazı köklü de~i

şiklilcler daha geçirmistir. Harb okullarından do~rudan 

do~ruya ö,t::renei almak yöntemi yerine, istekliler arasın

da, mezuniyetinden sonra kıtada iki yJ.l eylemli olarak 

hizmette bulunan subaylar arasında seçme sınavını başa

ranların okula alınması ilkesi getirilnıiştir. Ayrıca 

(535) 

(536) 

(5 37) 

Ayas, y.,a~g.y., s.657. 

Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.370; Ayas, y.a.g.y-., 
s .. 657 de~işiklik tarihini 1899 olarak vermektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s. 370. 
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okul Harb ohıltmcl.an ayrılarak "Erkani Harbiye Umumiye 

Ri;rasetineıı lnJtl!.ı.twrok ayrı bac~unsız bir okul konumuna 
c;etj_rilnü;·: ve El':irn 1908 'de Yılchz Sarayı Şehzadeler dai
resine taşınınıf)tır( 5 38). Ordu su. baylarının yararlanabil
meleri için İstanbul'da olanlardan isteyenlerin, dinle
yici olarak derslerde bulunabilmelerine de izin veril
miş tir. Erlwni Harti;re Me k te bi için Yeni bir "Nizamnarnei 
Dalüli" ile tcılimat ve izlenceler ya.pılnııştır(l909) (539). 

I~u llönemde olnı.lun izlencesi kurmay ad.aylarının 
meslek bilcileri cl J.şında yiiksek bir siyasi kül tür alma
larını da sn(dıyacak biçimde düzenıenirken (örneğin: 
yıllık ders izlencelerine, siyasi tarih, coğrafya, dev
letler lmkuku gibi dersler konularak), kı ta stajları, 

kurmay gezjleri ve harb okuyları düzenlemek suretiyle de 
pratik: alandaki bilc;i ve görgülerini artıracak biçimde 
genişletilmiqtir. Yabancı ülkelerden getirtilen uzman
larla öi~etim üyeleri kadrosu gtiçlendirilmiştir(540). 

1911 yJ.lındcın sonra savaçlar nedeniyle düzenli 
öğretim ysı!amJ.yan :E:rkanjj Harbiye m ek te bi, 13 Ekim 1923' te 
"Mekteb-i Ali-i Askeri" adıyla eski Harbiye Nezareti 

binasında (bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binası) 
yeniden eğitimine baqlamı;:;ıtır. 24 M:art 1924' te yeniden 
Yıldız Sarayına taşınmıştır. 17 Haziran 1928 tarihinde 
yürürlüğe giren bir talimatnameyle Harb Akademileri adını 

alacalctır(541). 

2. 3. 5. MEKTEJ3-İ TII3BIYE-İ ASKEHİYE (ASK:ERİ TIBBIYE) 

"Askeri Tıbbıye Mektebi" nin ülkemizde açılmış 
olan askeri okullar arasında son derece önemli ve ayrı 

(538) 

(539) 
(540) 
(541) 

Unat, y .... a.g.y., s.70. (Ana Britannica taşınma tari
hini 1909 yılı :E:kiın ayı olarak vermektedir. Bak: 
C • VI I I , s • 2 6 O • ) 

Ayas, y.a.g.y., s.658. 
Unat, y.a.g.y., s.70. 
Unat, y.a.g.y., s.70; Ana Britarmica, C.VIII, s.260o 
(Unat aynı ;yerde Ilarb Alı:::ademileri kon1..ununa getiriliş 
tarihini 1927 yılı olarak vermektedir.) 
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bir yeri varclır. İkinci Meşrutiyet devrinin ilk günlerine 

dek bağ·ımsız kir:ıli{;ini korumuş olan bu okul ülkemize 

modern tıbbın her dalında uzmanlar yetiştirmiş olmasının 

yanında; fikir ve duyunç (vicdan) özgürlüğünü besleyen bir 

kaynak görevi de üslenmiştir. YtUcsek. öl:trenim çağındaki 

aydın gençlilr arasında, Türkiye ı de demokratik düzenin 

kurulması için gizli ve sürekli özgürl"Li.kçü ve ilerici 

çalışmalara elverişli bir ortamın do{tması, gelişmesi ve 

beslemesini saglamış olması bakımından da yakın dönem 

tarihimizde ayrı önemi olan bir eğitim kurumumuzdur(542). 

Osı:ıanlı Devletin'de, tabibler (hekimler) ve cerrah

lar bir tür uz:manlılr medresesi olan Dar-üt Tıb veya 

Darüşşifa adındaki kvrumlardan veya pretik olarak yetiş

mel;:teJrcl.iler. Bunların yanında çok az sayıda yabancı 

ülkelerde yetif;mü;~ yabancı veya müslüman olmayan halktan 

doktorlar vardı. Ço[t,u büyük kentlerde bulunan bu doktor

lar da gerek sayı gerekse işin gerektirdi~i uzmanlık 

açısından yetersizlerdi. 

Osmanlı İmparatorluğunda tıp eğitiminin, bu gele

neksel yapısından daha farklı olarak verilmesine ilişkin 

ilk giriçimin, III. Selim döneminde yapıldı~ını görmek

teyiz. III. Selim dönemine ait, Nisan 1805 tarihli bir 

belgeden, Efl~k Ileyi Ale>~ancıre l\1oruzi ı nin oğlu Dimitri 

Moru.zi tarafından İstanbul Ku.ruçeşme 'de dil, edebiyat ve 

matemGtik okutmnk amacıyla açılan ;y-üksek okula (özel 

üniversite?) bir tıp şubesi eklenmesine izin verilmiştir. 

Bu okulun belki o dönem Avrupa tıp oku1larınc1aki benzeri 

eğitim yöntemleri;vle donotılması dü:şlinülrnür;:ı olmalıdır. 

Ne var ki bu okulun açılıp açılmadıe;ı ve bu okuldan hekim 

yetişip yetir_ımedi?::;ine ili::;;kin kesin bilgi yoktur (543). 

Rum öt:rencilere geometri ile matematik dersleri yanında 

Türkçe ve başka yabancı diller ö{~reterek ııosmanlı 

(542) Unat, y.a.g.y., s.62. 

(543) Ergin, y.a.g.;{., C.II, s.334 v.d. 
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Devleti ı ne :L~}o ;y::ırn:r ınfiterc:im ye hizmetkar" yetii;tirmek 

am.8cıyla kur·ulan bu okul ( 544), II. Mahmut devrinde Rum

ların çıkardıklo.rı l)ir karışıl<lık sonucu okul k::ıpatılmış 

ve Dimitri Uoruzi de idam edilmü:;tiı-·(1812) (545). 

Osmanlı Ordusunda, bu döneme dek doktorluk görev

lerini i.\slonmi}) olanların hemen türrı_ü müslüman olmayan 

kü~ilerden olu:;T'l.aktaydı. Bu r;örevlenC:i_irme artık sokıncalı 

görtUmeye b;:ı.c;lannnçıtı. Bu olumsuzluli;u gören.lerden birisi 

de, II. Idahınut ı un ba~}hekimi Must8fa Behçet Efendi idi. 

rdustafa Behçet 1~fendi, Yeniçeri oı:-dusunun kaldırılmasından 

sonra, lcurulnn yeni Osmanlı Ordusunun hekim ve cerrah 

gerel;:sin:Lrn:i için bir tJ_p okulunun kurulr:ıasının zorunlu 

oldu?;;u.nu belirten bir c5nerisini (raporu) 22 Aralık 1826 

torihinde Paı: ir:;o.h ı a surını w} tur (546). Bu önerinin ve gerek

çesüün PaC:i Ü}C:Ü1 II. Nahmut tarafından da yerinde görül

mesi sonucu 14 mart 1827 tarihine rastlayan çarEJamba günü 

Şehzade1J8.~ı' ncl.n y:Jr1.içerilerden boçalan Tulumbacıbaşı 

konağınd8.(547), Tıbhane-i Amire ve Cerrahnane-i Mamüre 

adıyla bir tıb okulu açılmıştır(548). 

Okula Man.sure askerinin acemilerinin yetenekli 

olanl:.ırJ.nd8.n ve du) ard an öğrenciler alınmıştır (549). 

Okul baçlanc;ıçta iki bölüm olarak düzenlenrnü_:,ıtir. 

Bu okulvn 'I' ı b ha ne bölümünde öJ~retimin İtalyanca, c errah

hane böl1.hnUn<1e Türkçe olduğu söylr:::nmckte ise de bu uygu

lamayı do[';ruJ.ar bir belge yoktur(550). Ancak tıp 

(544) Er0.re Döl en, "Tanzimat ı tan Ctlmhuriyete Bilim", Tanzi-
P1D.t' tan Cumhuriyet ı e Türki ve AnsikloıJedisi, C. I, s. 168. 

(545) Türk S:U.nhlı Kuvvetler. o o, s. 370. 

(546) Ergin, y.a.g.yo, C.II, s.336-340. 

(547) Dölen, y.8.~.m., s.l68; Er~in, y.n.g.y., C.II, s.340. 

( 5 48 ) A'Jrr:ı o , y • 8. s g • ;r • , s • 6 5 O • 

( 549) Türk S:iJ nll.ll Kuvvetler ••• , s. 371. 

(550) Dölen, y.n.g.m., s.l68. Okulun iki böltimden oluştugu 
:t:a:cal tnro:f'ınc1an da ver H nwktedir. Ona göre bu 
böli~rnlercl.en birincisi hm;ırlık, jJzj_ncisi ise 
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ö[;ren:Lminde ]'ransızca bilırıenin zorunlu olduL;u kabul edi

lerel;:: Fransızca derslerine önem vori.lmi::; (551), Fransızca 

olarak şekillerle Anatomi ve tıp bilimine giriş dersleri 
veri1mi;;.:tir(552). 

GLlndüzlü olan okulun öi:(renim sUresi tıp için beş, 

cerrahl:L]: için üç ;<lıldı ( 55 3). Sınıf geçme sınavn bağlı 

olmayıp ö~retin elemanlarının yetiçtiti kanısına vardık

ları ö€J';rcnciJ.er l!ir üst sınıfa geçerlerc1i(554). 

Ol:ul no.zırlığına ( mi\d Ur·1Wi:üne) ille l.:ez Hekimbaşı 
~ . 

Mustafa }3ehçet Bi.' e rı_ c:; i a to.nmı:,: tır. Mustafa Behçet Efendi, 

kaedeçi Abdulhalı:: Mollrı., I\Iısırlı hekim Ahmed Hilmi, Macar 

hekim Neb.r.ıed Hecnti, L1üneccirnbaşı Osnıan Saib Efendi, Dr. 

İstafanak:L ve :Do go s, Vnsı.f ve Hi;iseyin Efendiler öğretim 

kadrosunu oluşturmakyadılar(555). 

Carraliliane 9 Ocak 1832'de Topkapı Sarayı'nın 

bahçesindeki 11 Hastalar Odası 11 elenilen bina;ya t;ışındı ve 

Fransa' dan SaC:Ie cJ.e Cal•3re adında bir cerrah, öğretmen 

olarak getirtildi.. 1836/1837 yılında okul Tıbhane ile 

(551) 

(552) 

(55 3) 

(554) 

(555) 

doktorluktur. Hazırlık bölilmünde ö(;rencilere Arapça 
din dersleri ve ]1ransızca ö[~reti1nıekte, doktorluk 
bölUrııüncle ise Arapça' ya devam edilmekle beraber 
doletarluk için özel meslek dersleri ö~:retilmekte 
olcl.uğu ka~,rclerlilmektecbr • Karaı, y. a .g .y., C. V, 
2. ]3asla, r>.l61. 

Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.37lo 

Alc\rLi.z. ~roaGr~.~,r., s.l26. 
tl " ~- .... ~ .. 

Dö~Lerı, y.oQg .. m., s.l68; Akyüz, y.a.r;.yo, s .. l26'da 
' . C II '7.40' d , ld ··" . ve Ergırı, -:f.G.g.y., ,. , s • .) ,ç:ı., o1cu a ogrenım 

sUresini dört yıl olarak vermekte ve mezunlarının 
"tc:bib muavini" olarak gerekli yerlere c;önderildik
lerirü nktarm:J.lctadır. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi 
yarııt ise öğrenim süresini dört yıl olarak verirken, 
okulu bitirenlerin birer yıl ho.stahanelerde staj 
gördükten sonra kıtalara görıc~erildiklerini vermekte
cJ.jı~. Bal~: 371. Buna göre tıp doktoru olabilmek için 
dör·t yJ.l egitim ve bir yılda uygulama yapma}: gerek
ti!;·i ni d '~~;üne biliriz. t.....)-· . . _., 

D • 
.c.ırgın, 

Erc;irı, 

y.a.g.y., C.II, 

y.n.[,.y., C.II, 

s.340. 

s.340; Dölen, y.a.g.m., s.l68. 



birlikte gene saray içinde bulunan Otl~cçu Kışlasına 

taçınr:-cı:]tır(556). 
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1837 yılında Hekirnlıaşı i'Uımet Feci .sı Efendi, ;;rer 

darlı~ı nedeniyle, Galatasaray'daki eski Enderun A~aları 

Mektebi 'nin. ona::..'ılarak hast[üıane olarak düzenlenmesini 

ve Tıbbıyenin bursı.;ya taşınmasını önermiştir. 1838 yılında 

Galatasaray'a taQınan okulun yıllık ders izlencesi de 

Yenicl.en dü~·.enlenrnü?tir. "Dar' ül Ulum-ül Hikemi vv e-i Osma-
- U V 

niye v·2 l:Ielcteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Çaho.ne 11 adını alan 

bu yeni otul(557), 14 Mayıs 1839 tarihinde(558) II. Malı-

Trlut'un ı'Jli·o:,ri'7Cle +ı·p e:o·ı'·l·iırı~vıi•ı .rrr:.r~P.l:-lı'lJ'~~-ı· Ve o"'ı1eını'ı1ı" ~ _,,_,.... '-'·· ....... J • u ı":.) lı-· _L_ ı --1 (_) ··' ..;~~ - .. -[:__) · -

belirten ve cJ.c bu e~f,i tirrün kıscı süre içinde Türkçe eğitime 

geçrne~Ji ~"';o:r:v.n!Lılu[~ıunı da vurgulayan bir söylevi,y le açıl

mıc;tır(559). 

Okulun bn::;·ına, "Muallim-i Evvel" ( ordinaryus pro

fesör) sanıJrla, Avusturya 1 dan çat;rılan genç bir tıp dok

toru oları Charles Aınbroise :Uernard getirilmiştir. Bernard 

ile birlikte Dr. ,Jacques Neuner ve E ez acı An to ine Hoffman 

da csJ.r:ıi:;tir. Dahiliye ve hariciye kürsüler:Lnin öL;retimi

ni üslenen Bernard Tıbbıyeye yeni bir kimlik kazandır

mırytır(560). TJ.bbıye bu uzmanın yaptığı yeni öğretim 

ü~lencesi cl'izenlerrıesiyle Avrupa' daki benzerleri düzeyine 

gelme slirecine girnıiştir ( 561). Olnüa e ği tim ve ö[;retim 

için gerekli ders 8raçları getirtilirken, laboratuvarları 

düzenlenmiç, bü"' kfi_t;;.;phane ve matbaa da kurulmuştur( 562). 

Yeni izlenceye göre eğitim J!'ransı~~ca yapılacaktır. II. 

Mahmut açılış töreninde bu dururıun geçici olduğunu, tıpla 

(556) Dölen, y.a.g.m., s.l68; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.343. 

(557) Unat, y.a.g.y., s.l6. 

(558) Dôlen, y.o.g.m., s.l68. 

(559) Karaı, y.a.g.y., C.V, s.l60-l61. 

(560) Dôlen, y.a.g.m., s.l68. 

(561) Ersin, y.a.g.y., c.II, s.346. 

(562) Unat, y.o.g.y., s.l5. 
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ilgili yapıtların en kısa sürede Türkçe'ye çevrilmesini 
ve eğitimin Türkçe ;yapılması c;ere,cf,ini vurgııladığı görül
mektedir(563). 

Bu yeni cı.u~~erüemelerle okulun beşi meslek, dördü 
idadi (hazırlayıcı) olmak üzere dokuz yıllık bir öğrenim 
süresi vardı. Tiernard, öğrencilerden Fransızcaları, ders
leri izlemeye yetersiz olanları cerrah ve eczacı sınıf
ıarına ayırmıc?tır. Böylece ilk eczacı sınıfı 1839 yılında 
açılmış oluyordu(564). Eczacı ve cerrah olacaklar için üç 
yıllık bir meı:ılek öğrenimi yeterli görülmü:;ı tür. Öğrenciler 
biri idadi sınıfları sonunda bakalorya, üçü r:ıeslek sınıf
ları sırasında doktora ve biri de okuldan çıkarken tez 
(diploma) sınavı adı altında olmak üzere beş sınav geçir
mekle zorunluydular. 1845 yılında idadi sınıfları genel 
askeri idadiler kurulurken "Mektel..ı-i İdadi-i Dıbbi" adı 

altında ayrı bir okul haline de getirilmiş ve dördü 
"mahreç ve ihtiyat" (rüşdiiye), dördü idadi (lise) olmak 
üzere sakiz sınıf olarak örgütlandirilmiş tir. Sonradan 
rüşdiye sınıflarıkaldırılmış, idadi sınıfları da önce 
iki yıla irıdirilmiş, bir süre sonra üçe çıkarılmış ve 
Çengelköyde ayrı bir binada 1903 yılına dek eğitimini 
sürdürmüf;t'llr. I3u tarihten sonra beş sınıf halinde ve 
yabmıcı dil öl~retimi takviye ed.ilmek suretiyle Haydarpa
şa'daki yeni binada yerleşen Askeri Tıbbıye'nin bünyesi 
içinde yer almış ve 1909'da, Tıbbi;yeler fakülte konumunda 

birleştirildikten sonra kaldırılmıçtır(565). 

Mekteb:-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane'nin Tanzimattan 
sonra sürekli gelişim gösterdiği gözlenir. Eğitim kadro
sunun tal<:viyes:i. için Avusturya'dan Bernard'la birlikte 
getirilmi~;; olan Dr. Spitzer'i 1841 yılında ölü üzerinde 
(kaclavra) teşr.ih çalışınalarını başlatmak suretiyle 

(563) Unat, y.a.g.y., s.64. 
(564) Dölen, y.a.g.m., s.l69. 
(565) Unat, y.a.g.y., s.63. 
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önemli bir cJinDel :ynsaklmrınyı kırmaya ba:-}lamıçtır. Ayrıca 

Bernard 1 ın genç yac~ta ölümü üzerine Muall:im-i E-v-vel' liğe 

getirilmiçtir(1841)(566). 

Yatılı olan okulun ö[trencilerinin lW gulama yapa

bilmeleri için bir hastahane de açılmı:;:tır. 1841 yılında 

başlı;tarak okula müslüman olmayanlardan da öğrenci alın

maya bsçlanmıçtır. Okul ilk mezunlarını 20 Eylül 1843 1 de 
verme~re tıarylarııç~; H34 7 yılında ise okul mezuniyet sınav

larını başarıyla vermiş olan beş ö(;renci staj görmek 

üzere Viyana Tıp Fakültesine gönderilmiş ve başarılı bir 

sınav sonrası ise orada tıp doktoru sanını almışlardır. 

Böylece İstanbtıl Tı bbıye' sinin Avrupa Tıp Fakülteleriyle 

e0itli~ini kanıtlnmışlardır. İlk mezunlarının bir kısmı

nın ~izba~ılıktan Albaylı~a dek çeşitli askeri rUtbeilierle, 

bir kısmırnn cJa "serhalife" lik kalem payesiyle okulda 

gö,~evlencU.r:Llrnek suretiyle devlet hüımetlerine alınmaları, 

her ne denli iç dUzeni bakırnından okul askeri bir yönetime 

ba~lı tutulmakta idiyse de, başlangıçta tümden askeri bir 

lcurul sayı.lınadı(:;ını göstermekte ve zamanla ve özellikle 

MUlkiye TıbbıycE>i kurulatıktan sor..ra tUmden askerileşti

rilerek tüm mezunlarının önceleri kolagası, daha sonra

ları yl.i.zbagı rii.tbssiyle ordu ve donanınaya katıldıkları 

görUlmektedir(567). 

184-0 yılında ilk "Tıbbıye Meclisi" oluşturulmuştur. 

Bu meclü;in ilk lnırarı diploınasız cerrahlığı ve hekimliği 

yasaklanıale oldu. Aynı yıl çiçek aşısının Mekteb-i Tıbbıye-i 

Askeriye 1 nin derı.etiminde uygulanrnetsına karar verildi (568). 

184-3 1 cl.e okul tnrafından, İstanbul halkının J:urıun

dan yararlaı~ıosı için Bayezid 1 de Sırmakeş Ranı karşısında 

gece gündüz açık bulunan ve Tıbbıye Öi:~;retmenleri tara

fından nübetle hasta kabul edilen bir muayene yeri 

(566) Dölen, y.o.g.m., s.l68. 

(567) Urıo.t, y.a.g.:;r., D.62. 

(568) Ana Drj_tannico., C.XV, s.528. 



kunı.ltnuk suretiyle, Tıbbıyenin kentin suğlık yDşr:ımına .. .. 

hizmette bulunması sağlanmış ve sonra<'l.an 1871 'de bu 

muayene yerinin, İstanbul 'un çe:,:;itli semtlerinde olmak 

üz ere sayısının be;-~e çıl-:o.rılcht';ı cörülmüı:;tür (569). 
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184 7' de okulda, }~'ransa' daki Lyon Tıp Fakültesi 1 nin 

ders izlencesi lJYc;ulamaya başlanmasının (5 70) yanında a;y11ı 

yıl Taksim civarında okul için yeni bir binanın yapımına 

da başlanmıştıro 1849'da Galatasaray'daki binanın tümden 

yamm1sı Ü~~erine, o)cul yeni binası tmn8.!nlanıncaya dek 

geçici olarak Halıcıol;lunda Kumbarahnne kışlasına yer

leştirilmiştir. Bir sUre burada ve bir yıl da Hasköy'de 

ke:ılan o!:ul, 18G5'C:Ie Topkapı sarayı içinde Tar;l:ışla 'ya 

taşındı. Galato.Daray' da yanan l.ıi..mı.nın yeniden yapılması 

bitince, l873'de tekrar buraya taşındı ise de 1876'da 

bu bina t'Iekteb-i Sul tanİ ile onu içine alan Darülfünun-ı 

Sultanİ'ye verilince, tekrar İstanbul 'da Demirkapı'daki 

Taşlcışla'da önceden bulunduğu yere taşınmıE]tır(571). 

1854 yılında tıbbıyede öltrenim sUresi altı yıla 

çıkarılmıçtır(572). Diger yandan aynı yıllarda tıbbıyede 

öğretimin Türkçe ;;n:ıpılcü~ilmesi için cerekli girişimlerin 

de geli0tirildj_,~:L r;örühıelctodir. :Su konuda en önemli 

adım, maclisi v~l~ üyelerinden Cemalettin Efendi tara

fından atılmı~~tır. O, 1855' te tıbbıye ö(:rencilerinden 

seçtiiii bir grupla okulda "Mümtaz sınıfı 11 oluş ttı.rarak, 

bunların Ar·apçcı, Farsça ve Türkçe ö{Tenmel;: üzere do eni

t:i_mlorini c;a(~;lcı..mJ...:.} ve ö(;:cetmenliklerine de "vak' anüvis 11 

IJütfi Ei'erıt\:Lyi atarrı..ıştır. :Bu SJ.nıfa a.Tılmıç olan öğren

ciler sltı ~nı bu yolda çalıs?mış ve yeti]tirilrnis;; olduk

ları hald~Cemolettin Efendi yerine Hayrullah Efendi 

(569) 

(570) 

(571) 

(572) 

Unat, y.a.g.y., s.63. 

Ana J:ki tannica, C. XV, s. 528. 

Unat, y.a.c.y., s.63. 

Ercin, y.a.g.y., C.II, s.348; Unat, y.a.g.y., So63' 
te bu dc~[~ir;:ikli{jin 1851' de yapılclıl~ını kaydetmek
tedir .. 
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nezare-'ce at~'mdJ.t":ında sınıf dcı[~ı tı 1nı;Jtır. Buna ko.r::ıın 
11 Iviümtaz S:ı.nıft~:ı. 11 Jetis;:ı_iq olan gençlerden Kırımlı Aziz 

İdr:Ls JJe;y ve 8r1:cılla~:;larının ob_ı_::turd:u)_';u bir topluluk 

(1861/106~2) yılı::ıü~J. Tıb ö~'-reniminirı Tüdc:çeleiştirilmesini 

arnaçıcıyan çalıı]malarını önceleri gizli olarale ;yüi·ütmüş

lerdir. 1:Urk ol:1ıw::n b~-:;zı (jl':retim elemanlarının tüm bal

tcı.laırır<L1rıncı J:arfJln (1865/1866), yılında 11 Cemiyet-i 

Tıbbı.ye-i 0~3(•ıo.niye ı nin 11 kurulmasına ve derne(tin bir fer

manla da onayıanmasına o1nnak r:;a:~Çlrımıc;larclır. Tophüuktan, 

bG;:;;ta Kı 1 ':ımlı A:;:.:t:; ::?ey, Hüs·.,yin Tiemzi Bey ve İbrahim JJütfi 

Po;;,ıa olmale i .. izere 11 cer-ü:,ret 11 U;/eleri temel bilimler ve tıp 

c::ılnııın(:Laki ço1: :Jayıclnlci kitabı Türkçe ı ye çcvirerei;: yayım

l:~nı~?lar ve bir Türl:çe r_Pı.p SözlU(tli de yapmı~:lardır. Bu 

gtrioimler r;c,nucı.ında (1869/1870) yılında Tıblnye 'de öere

tim Tü:clu:e oJ..ru·cık yrıı-nlmaya b ai} lannıı~}tır. Ö[~retimin 

FransJ.zca olc1u{~u si.lre içinde iiç::rliz dolayında tıb doktoru 

yeti:::;r1is> oll'-~.cısına lcargın, ö,<Çrerümin Türkçe olmasından 

sonraki on ;yıl içinele 1ünc.en fazla doktor yetiş mi[}tir(573). 

A0ıJceri Tı bbıye rrı.ezunları ordu ve dc:ınanma örgütünde 

görevlen'UJ:-j_lcLi.lclerj_nden, gelişen sivil hastahaneler le 

dif~er sa€tlık hizntetleri ve serbest yaşamın gerektirdiLi 

tıp doJctorlarını ;rc;ti;;ıtirecek ilcinci bir kaynağa du;yulan 

gerel'::siıüm "Tıbbıye-i Mülkiye 11 sı.nıflarının iU;: önce 

aBkeri tıbbJ.ye içinele açılnwoını gerektirmiş ve burada 

ö(:retinı.in Türkçe yapılmasına bar~lanmıı:;;tır. Askeri Tıbbı

ye 'ye baC;lı. bir okul halinde örgUtlen<1irilen bu kurum 

sonradan 1872'de be~ sınıflı olmak üzere ayrı bir binaya 

yerleçerek 1.'\.irkiye'nin H:inci tıp okulu olmuştur(574). 

Türl:çe tıp öctretiminin b0 çarılı sonuçları, 1870 1 de 

ilk SJJn:i.'tan baçlarrıak ve ar}amalı :Jir v.ygulamayla bunun 

Askeri Tıbbi;:re 'de de uygulanması::-ıı sai:_Çlamıştır. Aynı yıl 

Aokeri Tı bbıye 'c1e yotL,1en dokto ,~ ve eczncılara uygulamalar 

(573) Ergin, y.a.g.yo, C.II, s.348; Unat, Yoa.goy., s.64; 
Dc5J.en, y.o..g.ırı., s.l?O; Ayas, y.a.e.y., s.650. 

(574) Unat, y.a.c.y., s.G4; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.348. 
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yaptJ.orarak, c1en.e:,rimlerini ge lü~ tirmek C:J.macıyla, Haydar

paşa Askeri HostGhnnesinde uzmanların yanında iki yıl 

süre ile staj görüleeek bir 11 Tatbikat-ı Tıbbıye-i Aske

ri;ye ~:'Iel;:tebi" (Jı.mnliyat ve Tatbiko.l; Liettebi) açılmıştır 

ki, Gülhe.ne Tıp .f\.lcadeıntsi 'nin ilk çekirdelSi bu olınuş
tur(575). 

1880 yJ.lında J:v.rulan bir kom:lB yon, ol,;:ul yıllık ders 

jy~ lencesinde )dY::lü biçimde cleJ;i:)j_kliJ::ler yapmış ve okula 

Avrupa' clan ö11retim eleırwnı getirtilmesine karar veril

miştir. -'\ynı yıl içinde tı bbıye ö{)'encilerinin sayısı 

30 'u har:Lciyeci olmak üzere 481 kişi olara];;: saptanmalc

taclır. İlk üç sınıfıncia ise bu sayı 251 olup bunla.rdan 

l 7' si IIırıstiyan, seküdnin de Mu.sevi olduğu görülmekte

dir. 1886'da bu sayı 40'ı eczacı 298'i Qoktor ö~rencisi 

olmak üzere 328' r."lir. 1897 ve 1899 yıllarında bu sayı 

biraz daha o.rtnnş 571' i doktor ve 40 'ı eczacı olmak 

üzere 6ll' i bulmurrtur ( 5 76) • 

Askeri Me k te b-i Tı b bıye ba(~' rrısız bir kı...ı.rum halinde 

ve 11 Nazır 11 sa ·ıyla ba,)ına getirilen bir yönetici ile 

yönetilirken, Haziran 1892'de ba~ımsızlıgı kaldırılarak, 

tUm asl:eri okullarJ.n denetim ve yörıetimiyle görevli 

"Umum Iviek~tib-i Askeriye Nezareti" ne bo.{:lanmıştır. Bu 

uygulamanın tek nedeninin, l\'Ielcte b-i Tı b bıye öğrencileri 

arasında cjzgUrlükçü ve devrimci akımları önleyecek 

denetimi kurmak olcluC;u.na ku::,ık:u yoktur(577). 

A~ıkeri Tı bbJ.ye 'nin bulunduğu Demirkapı'daki Taş

kışla'nın gereksinima yanıt vermemesi üzerine, 1894'de 

Haydarpaşa'da ve s;ehrin dıçında sayılabilecek bir yerde 

yen.i bir bina inşaasına ba~;;lanmıştır. (Bugünkü Marmara 

üniversitesi Tıp Fakültesi) Yeni bina 1902'de tamamlan

ınakla beraber bir yıl sonra, 1903 yılında, Askeri Tıbbıye 

(575) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.352; Unat, y.a.g.y., s.64. 

(5 76) Türk Silcıhlı TCuvvetler ••• , s. 372. 

(577) Unat, y.a.g.y., s.64. 
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Kuleli'deki idadi sınıflarıyla ber8ber buraya yerleştirildi 
ve yüksek sınıfları beqe indirildi, ayrıca Harbiye'deki 
veteriner sınıfları da tekrar Tıbbıyeye taşınmıştır. 14 
Şubat 1909 'da öğretirilin Mülkiye Tıbbiyesi ile ve bir 
"Fald.H te" konumundcı birleşti rilmesinden sonra da 1909/1910 
ö{!retim yılından i tibaren Darülfünun-ı Osmaniye (sonradan 
İstanbul Üni·rersi tesi) bağlanmıştır. Bundan sonra da 
askeri Tıbbiye'nin işlevi, yatılı v~ ~~rencilerine askeri 
tababct yönünden f;erekli bilgileri veren bir okul olarak 
kendi Ö?;elliJ:Çini korumu:]tur(578). 

2. 3. 6. GÜLHANE 1\.SKimİ TAJ3A:DET TATBİKATI !'..'IEK 1l1EBİ VE 

SERİRİYATI 

"Uı;ıum SıhhJ_ye-i Askeriye Ni zamnamesi 11 nin temel 
ilkelerinden biri de Tıbbıye'yi bitirenlerin, nazari 
bilgilerini uygularnalı çalışmalarla genişletmelerini ve 
deneyimlerini artırmaları için hastahanelerden birisinde 
uygulama yapmalarını öngörmekteydi(579). İşte nizarnname
nin bu iDeasini yerine getirmek amacıyla; 1870 yılında, 
Asl;;:eri Tıbbıye Mektebinden çıkan doktorların staj göre
bilmeleri için Haydarpaşa hastahanesinde "Gülhane Tababet 
Mektebi ve Seririyat• ı kurulmuşturC580). Aynı yıl içinde, 
askeri tıbbıyeyi bitiren ö~rencilerin, bu okulda iki yıl 
sllre j.le uyr;ulamn yarmalarına başlanmış ve ayrıca bir de 
iç hizmet yönetrrıelif:i:i hazırla nmıştır. Bu d öneme dek 

Tıbbiye 'de e[;itünin :Pransızca olmasına karşın; burada 
eğitim ve uygulamalar Türkçe yapılmaya bar~lanmıştır. 

İlk ı.w c;ulnma okulu dersleri ve sorumlu ders öğret
menleri ise şunlardır~ 

(578) 
(579) 
(580) 

Unat, y.a.g.y., s.64-65; Ana Britannica, C.XV, s.528. 
ErGin, y.a~g.y., C.III, s.ll96. 
Koç er, TUrki;ye 'de Hodern ••• , s. 139; Aya s, y .a .g .y., 
s.650 (Açılış tarihini 18G9 olarak veriyor.); ~ 
Silahlı Kuvvetler ••• , s.372. 
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- Seririyat-ı Cerrahiye: lviiralay Volkoç Bey 

- Seririyat-ı Dahiliye Miralay Nafilyan Bey 

- Seriri ya t.,,.ı Ayrıiye K8 yrnalcam Kostantin Gl o bel 

Efendi. 
- Seririyat-ı Ayniye Mösyö Uortrrıan ( 581) • 

1872 yılında birinci devreyi bitirenlere diplama

ları verilmiş ve bu ı.ıygule.mayla da yetinilmiyerek arala

rında bir yarıqma açılıp kazananlardan 18'i eGitimlerini 

tamar:ılanak. 1.ti!Jere Paris ve Viyana' ya gönderilmi~,üerdir. 

Bunlar üllceye dönd!"-ikten sonra "Tıblnye Muallimi" olarak 

atamaları yapılarak görevlendirilmit:;ler, bu yolla yabancı 

öğretim elemanlnrından tıb eğitimimiz az da olsa soyut

lamak istenm:L::;.tir. Btı. olumlu giri:-;ıim nedense sürdürüle

memiş ve okula geı~eıcen önem verilmemü:;tir. Sonraları bu 

kurum, tıbbıye~ri bitiren doktorlar için bir yere atama

ları ~12:9ılana dek bir yıl devam etti[!;i "ihtiyat 11 (yedek) 

deposu işlevini cörür olmuçtıJ.r( 582). Böylece uygulama 

olnllunun açılıç i;;ılcNine yönelik çalı~ımaları pek az 

sürdürülmü,oş, ancak bu ar'lacı yönelik tı b e ği timini daha 

sonraki yıllarda açılmış olan "G'Lllhane Tatbikat· Mektebi" 

(Gülhane uygı.ı.lama okulu) üslemniştir. 

Gülhane Tatbikat Mektebi; Askeri Tıbbıye Mekte

binden mezun olan doktorların staj görmeleri için 1898 

tarihinde ku.rı..ümLU]tur(583). Ne var ki baçlangıçta işe 

bu amaçla bakılmamıştır. Kurulcluttunda bu okulun asıl 

başlangıç amacı; ülkemizdeki tıp eğitiminin yeniden 

d~izenlenmesine ve ni teliftini yüksel tmeye yöneliktir. 

İr:d;e ln..mun için de Alm.nnya 1 dan, Bon Üniversitesi Profe

sörlerinden Dr. Hobert Rieüer jJe Hamburg Eppendorf 

Hastcı.hanesi asistanlarından Dr. Georg De;yche Türkiye 1 ye, 

(581) Ergin, Y•D.·{~·~r.' C.III, s.ll96. 

(582) Er:_7:Lrı, ~y.n.c;.:r., C.III, s.ll96. 

(583) Dl5len, y.e. .g.m.' s.l70. 
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üç yıl sUreli bir nnlaşmayla c;ctj_rtilni::,;lerdir (584). 

Y8.nla:cınc cla Aı~-n8nya 1 da e[J;i tim görmi:~; olan Raçi t Tahsin 

verilmi~}tir. 1IU1;::1.5.ınetçe, Hieder'e, M:i.rlivalıl: (Tu(:~gene

rallık) rUtbeı.=ü; "llel:atib-i Tıb\.nye-i f}ab.ane mi.ifettis;i 

ve ::;eririyat-::ı_ 1wriciye ;:re dahiliye profesörlüğü sanı, 

J'evn 1,..""· cl e r~··ı Y>n l·l··y ( AJ b,.,T) .1 r..' '0-)...\::;. .._ H- .. -L.C~- c. ... · 1 _ C\J ' rUthesi verilerek göreve 
1)"' '';l :->J., l rrı~ c. ·['--ır (ı:; qr::; ı 1 a.:.; __ Cl lı . ..ı- .... ---~-ı~ .' '- .. - , .,.. U./ 1 • 

Rieder T'ar::;a I\Iet:te b-i Tı b biyeyi gezdi[~inde durumu 

hiç de i:ri hulmc:ı.ı·ıı·~~ tır. Bu konua a, Sadrazam Sait :Paşa da 

arıılarıne..b ol:u1urı_ hiç de açı lı[;; ar::ı.acına uygun olmadı[hnı, 

yoJclul:lDr iç:Lncl.e (~{~itürüni sUro:Llrmoğe çalıştığıno. dikkat 

çeknıel:tec:ı ir (586). 

Rieder, bu durumcl ak i tıp eğitininin başına geti

rild:i.Cindc var olan olanaklarla çatdaş bir e~itime geçi

lemiyece~inin bilincinde olup, noksanlıkların da yabancı 

ö[treb.m elemanları:yla gid.erileni~receğini anlamıştır. 

Hük;.imle nrasındal::i sözle~;ımede ise konCl.isine: "Mekteb-i 

Tıbbıye-:L ;;,;Dhane 'nin mükemmel sur•atte iş görmesini ve 

yeni ~fcnlsrin bu[p.inkü derecesine yükselmiş muktedir dok

torlar yetic;; tirecek bir menba haline lwrıulıııo.sını temin 

için J:c:Hl üünc bi:i_;yi.ik bir hastahane müc1ürlü[Çünün veril

mesi ve bu rıUcsscse ile içim1eh:i hc:;.stalarının tamam ve 

uı.utlak surette kendi emrine ta bi olması ve aletlerle 

sc:.ıir leV[:1zımın tedDr:ik ve muhafazası için de li.izumu kadar 

para tahsisi" (587) lcoçv.lu dr:ı varc1ı. Reider böyle bir 

hnstahaneyi :if> teyince de hi.ikümet O' na Gülhane Rü;;'l'tiyesi 

ile G:~i.ll:ı.ane bin~Jsırıı c:ö.;terdi ( 588). Bı.ı.rayı, onartıp ve 

yeniden düzen1n?en ilieder Paşa, aynı ;yerde son derece 

ter;ıiz ve gü;.;el 150 yataklı, bir hastahane kurdu. Gerekli 

(584) Ercin, y.a.g.y., C.III, s.ll96. 

(585) Ana Dritannica, C.X, s.l45. 

(586) Ergin, y.D.g.;y-., C.III, s.ll97-1198. 

(587) }'~rc:iıı, y.a.g.y., (~.III, s.l202. 

(588) Erciıı, Y•B•G•Y•, C.III, s.l202; Koçer, Türkiye 
Eo : : cr· n ••• , s • 1 3 9 • 
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modern ve f enni c1on.nınm.ı sa~~laııan hm;to}:~me, onarımının 

baçlamasınd.aı.1 cl.ört ay gibi kısa bir süre sonra, II. Ab

dülhamit ı in doJ;um günü olan 30 K1J.nunuevvel 1898 günü 

hizmet ve e~;:Ltime aç ılını;;~ i;ı r ( 589·). I:ö;ylece Gülhcıne Serri

yatı acl.ıyla ikinci tıJı tı:lgnlanıa olaılu bırulmuş oluyordu. 

Olnılun ill;: e(;i tim kadrosu yul:cırıda verilmiş olan 

Uç kişiden olw;mc:ıJ.cta~rclı. Tıbbıye ı yi bi tirmiş olanlar staj 

görmek üzere bu ötretim elemanlarının yanına verilirler 

ve son derece Oisiplinli bir tıbbi e{.':i tim uygulnmasına 

tabi tut:ı.lurlarch. Tam bu sırada beı:,ı cenç astcer doktor 

Almanya 1 cL!. ·3{;i tirıllerini bi tirerek ülkeyG dönmüşlerdir. 

SonrDl:.'rı ortlumuzda ve c1oktorlulı;: dünyamızda büyük yerler 

ec1innıir;:ı olan bu b eç; genç: Süle~rınan Numo.n, Asaf Derviş, 

Ziya Nurj_, Kerim ~ıc0 b::ı-l:;i ve E.cşref Ru;~-;en' dir. Re ider, bu 

beş gencin e~itim birikimlerini altı ay denedikten sonra 

tUmünü Güllwııe 'de öl~retim elemanı olarak görevlen.dir

miştir(590). 

Otulun işlev bakımından çok yönl·U oldu~·unu görü

yoruz. Tıbbıyeyi bitiren askeri dostorlar, burada bir 

yıl si..i.rekye klinik ve pratik bilgilerini artırması yanında 

hastahane yönetimini de ö{trenmel:te~rcliler. Eastahanede 

ayrıca hasta tedavi ediliyor, orduya asker hastabakıcı 

yetiştir:Llj.yordu. Staj sonunda seçilen doktorlardan bir 

brjll1mU u~~mnn ve ö[~retim üyesi olarak görevlendirilmek

teydi. 

Rier.!.er, Gülhane ı de mUdUrlUk görevinin yanı sıra 

cerrahi okutu~ror ve erlere hastabakıcılık dersleri veri

yordu. Deycke ise müdür yardımcılığına ek olarak iç 

hastalıkları, cildiye, patalajik anatomi, bakteriolo~ji 

ve biyokir:ıycı clcrslerine giriyordu. Deyclco Gülhane' de 

(589) Ergin, y.n.g.y., C.III, s.l202. 

(590) Ercin, y.n.c.y., C.III, s.l202. 
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dünya çaınnda Unlenı;ıi~;ti ( 591). 
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Rieder Paşa, Haydarpaşa'daki yeni tıbbıye inçaa

tını gezerken dil') Up sakatlr:ınınca; 1904' te Almanya 1 ya. 

döndü. J:3vnc1An sonra Gülhane 1904-1907 yıllarJ. arasında 

:Oeycke 1 nin ;rc!nct;5.rrı:i.nc1e; Rieder' in çjz di[_Çi izlence doğ-

ruı-r-l, ""11t1d a n· o ]_·i :··i rri '"ı ı' Sl·~rc'~ i i r'Til;;,, -'-t1"tr ( 5 9? ) lı '1..>-.J .,. -~C [_1 v ~ _ .. -· ··~·-l .. _ .\.. )-1...'1. .• .ı. VLı .. :_? J ~ ._ • 

1907 yılında ise; 1902 yılında Rieder Paşa'nın 

yard.ımcun olara}: çnlı~nıınya lıar;ıloyan Julius Vlieting 

okulun yönetimine getirildi. II. Heşrutiyetle birlikte 

kurumda yeni b:Lr cr:'nlanma bc_ıqladı. V/ieting 13 Kasım 1908' 

de "Gülhane Hüsmnere-i Tıbbiyesi" adı vo:cilen bilimsel 

toplantıları Le qlattı. ])j_per hnstanelere de örnek olan 

bu torılantılar sonrc::ırJ.an gelenek halj_ne getirildi (593). 

İ1:inci r.Teqrutiyetle birlikte kurwuda yeni bir 

canlanma ba~; la cl ı. 1909 'da tıp okulları Haydarpaça 1 dalci 

yeni binaya tru;anaralc Tıp Faldil tes i <;tch al tırıda birleş

tirilip, Gülhane' nin en ;yetkin öhretiın üyeleri bu yeni 

Fakiilteye atanınca; WietinG Harbiye :Nezaretine (Savaş 

BnkanlJ.ğı) ba:gvurnrak GülhD ne nin Tıp Fakültesinden a~rrı

lıp, askeri doktor yetiçı ti.ren bcı[';ımsız bir okul durumuna 

gelmeDini srı.(_:;J.adı ve yeni bir ö[~retim kadrosu oluştur

du(594-). r1mi1an sonro. okul gelişimini sürdürmüştür. Sivil 

hastalar·ı cla kabule başlayan Gülhane'de bir savaş paketi 

ya:nıuı bC.iliirnü kuruldu, o··~du için "ampul ve komı-ırime" hap 

ürotirüne başlandı. Balkan Sava s; larında Gülhane eğitim 

görevini bırakarak ·t;·fj_m rıersonoli ye ota.jerleriyle gezici 

ordu birliklerinde çalıştı. Bu dönemde, ol-::ulda bilimsel 

çalırır::ıal<:n·ı n da geliş im gösterdiği gözlenmektedir. 1912 'de 

Reşad Rıza ve I\J:ustafa Hilmi ·'ti~.?o tifüs aşısını ilk kez 

(591) /\.na Jlritmınica, C.X, s.l46. 

(592) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l204. 

(593) Dölen, y.n.G.m., s.l7l. 

(594) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l204; Ana Britannica, 
C.X:, s.l4-6. 
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uyc;ulD.yarak Bc::lcerlorirüzi salgın hastalı1clardan korumaya 

çalır;r'cılaı"'. Daha sonra hazırlanan kolcra ve dizanteri 
aşıları da başarıyla uygı.üandı. Bu arada hastahanenin 
adı da ııGL\lhane Tebabet-i Askeriye ve Tatbikat Mektebi" 
oldu(595). Gülhane 1 de bulunduğu yıllar bo;yunca, anatomi, 
Bakterioloji ve Iliyokimya dersleri veren Wietirıg 1914 
yılında Türkiye 1 den ayrılarak Alnıan;y-a 'ya döndü (596). 

B:Lrirıci Dünya Savaşı döneminde Gülhane, Çanakka
le'den gönderilen agır yaralılara bakan bir asker hasta
nesi olarak çal ır} tı. Öğretim üyelerinin büyük bölümü ile 
asistanlar cepheye gönderildi~i için hastanenin başına 
Dr. Selling, operatör olarak da Brunnine; getirildi. 1918' 
de Mondros Ateşkesi yapılınca :ilı.:i Alman doktor ülkelerine 
döndü. Mi.L'Wrlüğe getirilen Süleyman Nurnan Paşa İngiliz
lerce sürgüne gönderilince onu Talat Arif ve Tevfik 
Selim'in yönetimleri izledi(597). J3öylece de Gülhane 
Türk öğretim üyelerinin yönetimine geçmiş oldu. 

Gülhane kurumu, 1918 yılı Aralık ayında kuruluşu

nun yirminci yılını kutlamaya hazırlanırken, Fransız 
işgal kuvvetlerince, Türk ve Almanlara duJ~llan kin nede
niyle bu kurumu yJ.kmak ve dağıtmak amacıyla işgal edildi. 
Bundan sonra Gümüşsu;yu Askeri Hastanesine taşınmış olan 
Gülhane kurulu, burada son derece güç koşullarda beş yıl 
süreyle hizmet vererek, Ulusal Kurtuluş Savaşımız döneminde 
Anacl.olu için genç doktorlar yetiçtirmiş ve doğrudan savaşa 
katılacak yetirşmiş doktorlar göndererek ulusal görevini de 
yapmı:;tır .. Hükümet bu kurumun o zamana dek yar;mış olduğu 
hizmetlerini t~cdir ederek, dUzenledigi bir yönerge ile, 
Gülhnne eğitim lcurulunu "Askeri 'l1ıp Encümeni Alisi 11 adı 

(595) 

(596) 

(597) 

Ana J3ritannica, C.X, s.l46; Ergin, y.a.g.y., C.III, 
s.l204. 
Dölen, y.cı..g.m., s.171. (Bazı kaynaklar Wieting'in 
dönüş tarihini 1915 olarak vermektedir.) 
Ana Britannica, C.X, s.l46. 
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altında 111\Tilli Müdafaa V elealeti 1 r::in f3ıhhıye Dairesinin" 

bir clanıq::ı.a kurulu olarak kabul etmiştir(598). 

(598) Ergin YD•ri•Y•, Coiii, s.l205. (CurııJıur~yetten sonra 
(1923~ okul kendi binasına dönmüsıtUr. Ikinci Dünya 
Sava;-;n 'nın etleisiyle 20 Temmuz 1941 'de Arıl-eara' daki 
L1evki Eo.stanosine tasınmıstır.) 

o ·> 



3. YENİ TÜRKİYE DEVLET İ NDE YÜKSEK ÖGREr.rtrvl 

3.1. ~ tim;i.n DayandlğJ. Telt).§.l İlkele.r 
.\ 

3.1.1. EGİTİMCİ VE DÜŞlİUlJRIJERİN GÖRÜŞLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti, yeterli derecede çağdaşlaş
mamış bir kurumsal yapı ile kadrosu bulunmayan yaklaşık 
seksen yıllık bir eğitim geleneğini devralmıştır. Olumlu 
veya olumsuz girişimleriyle bu dönemin eğitim görüşü 
tartışmaları konumuzun dışında kalaca,ğı için girmiyece
ğiz. Buna karşın, Cumhuriyet yönetiminin devr aldığı 
eğitim kalıtının hemen yakın geçmişindeki eğitim tartış
malarına öz bir yaklaşım yapmanın da yararlı olacağı 
kanısındayız. Çünkü bu dönem tartışmaları, Yeni Türk 
Devleti' nin ep; i timinin biçimlenmesine, yardımcı olmuştur. 
Zira geçmiş dönemin yanılgı, yanlış ve noksanlıkları 
yinelenrneyip, yeni uygulamalara yön verilmiş, eskinin 
-varsa- olumlu yönlerinden de esinlenilerek geliştiril

maya çalışılmıştır. 

Cunılıuri:yet dönemimize en yakın eğitim tartışma
ları, II. Meşrutiyet yıllarının başlarına rastlamaktadır. 
Bu tartışmaların eksenini ise Maarif-i Umwıliye Nizarnna
mesi oluşturmuştur. "Aynen uygulayalım", "Meşrutiyet'in 
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gerektirdiği bir Maarif-i Umuniye Yasası hazırlayalım", 
"Niza-:ınameye ilişmiyelim, gereksirıimimize göre ayrı ayrı 
yasalar yapalım" görlişleri çevresinde başlayan tartış
malarla, koç;ut ola t'ak ilk kez bir e ği tirnci olan Emrullah 

1 

Efendi (1854-1914), 1909 -da işbaşına getirilmiştir. Eği-
A 

tim tarihimizde önerıli hizmetler vermiş, yayımlar yapmış, 
olan Emrullah Efendi'nin bizim konumuz kapsamı içinde en 
önemli görüşü "Tüba Ağacı Nazariyesi 11 dir(l). Emrullah 
Efendi bu ağaçla eğitim arasındaki benzeşirni şöyle kur

maktadır: Eğitimde yenileşme ve düzenlemeye aşağıdan 
(kökten) (ilkö?.ı;retimden) değil, yukarıdan (üniversite'den-
Darülfünun'dan) başlanmalıdır. Bizim eğitimimiz Y'vlkarıdan 
aşağıya geliştirilebilir. Çünkü önce bilimsel zihniyeti 
kurup geliştirmek gereklidir. Bunu da ancru{ Darülfünun 
yapabilir. Buralard.an yetişenler çoğaldıkça haii:k da 
aydınlanacaktır. İnsanlığın gelişmesi de bilimlerin üni
versitelerde geliştirilmesi ile satlanmıştır(2). 

Bu nazariyeye uyan siyasal yaklaşımlar ile yeni 
Darülfünun Nizamnamesi ülkemizde, eğitime yönelik tar

tıf]maları başlatmıştır. Emrullah Efendi'yi içten destek
leyenıerin yanında, ona katılmayıp, eleÇ:tirenler de 

çoktur. Sözgelimi katılmayanlardan Satı Bey (1880-1968), 
çürük temele dayalı bir yüksek öğretimin tutarsızlığını 
ileri sürerek düzeltimlerin ilk ö~retimden başlatılması 
gerektiğini savlamıştır(3). Tüba Ağacı Nazariyesine karşı 
çıkarak düzel timlerin, do{t,al ağaçlara benzer şekilde 

(ı) Necdet SGb:ı.ottlu, "Eğitim Tartışmaları" Tanzimat 1 tan 
CurcJ:ıuriyet 1 e Türlciye Ansiklopedisi, İletişim Yayın
ları, Istanbul, 1985, C.II, s.482. Emrullah Efendi' 
nin Türk Eiti timine hizmetleri iç in bakınız: Akyüz, 
Türk El!;i tim Tarihi, (Başlangıçtan 1985 'e), s. 279. 
(Bu nazariyeye adını veren Tüba: cenneti gölgelen
dirir, kökü yu.karda dalları ve yemişleri aşağıdadır. 
Cer~nettekiler bu bereketli ağacın gölgesinde mutlu 
olup yemi:]lerini yiyeceklerdir.) 

(2) Akyüz, y.a.g.y., s.279. 
(3) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.482. 
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yapılabilece~ini, ilkokullardan başlatılması gere~ini 

savunmuştur. O'na göre Tüba Ağacı Nazariyasini savunanlar 
iki sav ileri sürerler: a) Dünyanın her tarafında önce 
yüksek öğretim gelj_ştirilmiş, sonra ilköğretim ele alın
mıç~tır. b) Bize herşeyden önce, yüksek öğrenim görmüş 
bir aydınlar topluluğu gereklidir. Satı J3ey, köklü olma
yan bir ilköftretime dayanacak bir yüksek öğ:retim hiçbir 
zaman geliş~mez, görüşündedir. Çeşitli ülkelerden de 
örnekler veren Satı Bey, bizde eğitim düzeltimlerinin 
ilköğretimden başlamasını uygun görmenin yanında, eğiti
min tüm düzeyleri arasında ilişkilerin bulunduğunu, hiç
birini di{~erlerinden ayrı, kopuk biçimde ele alınaınıya
cağını da ileri sürer. Ayrıca öğretmenleri ilk kez orduya 
benzaten de odur. 13öylece önretmenlerin bireysel etkin
liklerinin yanında toplu etkinliklerde bulunabileceğini 

önemle ortaya koyar. "Bir or-du ki, harici ve maddi dürı
yelara değil, dalıili ve manevi düşmanıara karşı savaş 
ile görevli! Bir ordu ki, düşmanların en güçlü ve öldü
rücü olan cehaleti imha ile görevli! Millatıerin mukad
deratı asıl ord.uları kadar, hatta ondan daha çok, bu 
manevi ordularının güç ve faaliyetine bağlıdır1"(4). 

Tüm bu karşıt savlara karşılık Emrullah Efendi; 
İlkö{~;retimin yaygınlaştırılması ve gereh:li düz el timlerin 

yapılab:Llmesi için uzun zamana gereksinim vardır, bunun 
için en az üç l;:uşak harcanır ••• J3u bel<:lenilemez. İler
ıemek için yüksek öji;renim görmüş kişilerin çabalarına 
büyük gereksinim vardır, demektedir. O'na göre Darülfunun 
bir yandan bilinsel teknolojinin yayılmasına bir yandan 
ilerlemesine çalı:_;malı, hizm.eti halka götürmali ve tüm 
bu iqler için gecikmeden işe başlanmalıydı. 

Emrullah Efendi'nin karşıtlarının ortaya koyduk
ları ortak görüşler ise, onun: "kemi;yete ()nem veriyor, 
keyfiyeti düşünmüyor. İyi kötü hemen işe başlamalı diyor. 
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İçin yoluna girece~ini savunuyor. Böylece önceki dönem
lerin ht::ü:sızlıf:_~ını, plansızlığını bir prensip haline 
getiriyor" çeklinde idi(5). Emrullah Efendiyi destekleyen 
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu da "Türk Maarif tarihinde bir 
Emrullah Efendi devri vardır. Ortaöğretima Avrupa!. 
insanı karakterini veren, çağdaş bir Darülfünun fikrini 
ortayo. atan, Türklül-:: quurunu canlandıran odur ••• Ziya 
Gökalp de ki;d_lj_;::;ini yarıyarıya ona borçludur" biçiminde 
bir değerlendirme yapmaktadır ( 6). ·. 

JDmj_le Durkheim' in "toplumsal ülkücülük" sistemini 
beıümı::ıeyen Ziya Gc.ikalp (1876-1924), önceleri koyu bir 

Osmanlı milliyetçisi iken l909'dan sonra "Tarihleri, 
gelenekleı~i, dinleri, ülküleri ayrı kavimleri toplayıp 

bir millet ;n.ıpamazsınız" görUsıüyle Türkçülülc fikir akı
mına katılmıçtır. TürkçU.lüğün eğitim izlencesini çiz
miştir. "Türk tarihi ve kültürü incelenecek, dUnden 
bugüne bağlar kurulacak, Türkçe yabancı dillerin ağır
lığından kurtarılacak, İslam m:il letleri arasında e ği tim 
ve yazı birli§~i kurulacak" tı (7). 

İçtimai;}Tat, Milli Tetebbular, Yeni Mecmua, Küçük 
Mecmua, Türk Yurdu, Muallim, Genç Kalemler dergilerinde 

(5) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.482. 
( 6) İsmayıl Hakkı Bal tacıo~~lu' nun Türk Eği ~imi ne ait 

göriis>leri için bakınız: Kemal Aykaç, "Ismayıl Hakkı 
Bal tacıoğlu" 1 Cumhuriyet Dönemi E?ti timcileri, Unesco 
Türkiye Millı Elti tim Komisyonu, Ankara, 1987, s .111-
123; Rıza Zelyut, "Başlıca Eğitimcilerimiz", Cumhu
riyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.III, s.673' 
deki tanıtıcı yazısında bu eğitimeinin adını 11 Ismayıl 

· Halekı Bal tacıoğlu" şeklinde yazmaktadır. Ayrıca; 
Necdet Sakaoğlu, "Eğitim Tartışmaları" Tanzimat'tan 
Cumhuriyetre Tt:lrldye Ansiklopedisi, (1B86-1978) C.II, 

·s.484'te: Darülmuallimin'de ve Darülfünun'da pedagoji 
ö[1retmenliği, dekanlık, rektörlük görevlerinde bulu
nan İsmail (sonradan, kendi yazımıyla İsmayıl) Hakkı 
Bey ••• şeklinde vermektedir. 

(7) Sakaoğ1u, y.a.g.m., s.482. 
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yazan(8) Darülfünun'da konferanslar veren ve Parti kong
relerinde konuşan Ziya Gökalp; Ulusal terbiye-modern 
eğitimi de içine alan bir eğitimi savunmuştur. Yukarıda 
sözü edilen dergilerde karşıt görüşlerin de yayımlanma
sına karşın o; incelemelere dayalı, kapsamlı ve tutarlı 
görüşler savlaQığından karşıtlarının sürekli üstünde 
kalmayı becermiştir(9). 

Ziya Gökalp, Türk harsı yeni nesillerde ruhsal 
melekeler haline getirilirken modern teknik bilgilere de 
öncelDe tanırımalı görUşürıdedir. İlkokullarla meslek 
okullarının talimt (modern) liselerin ise terbiyev1 
(harsa dayalı) olmasını ileri sürmektedir(lO). 

Bizde, ilk kez Üniversite konusunda eyrıntılı ve 
önemli görüşler ileri süren Gökalp'tir. O, 1913-1919 
yılları arasında Darülfününda "İçtimaiyat müderrisi 11 

olarruc görev yaparken, bir yandan da Üniversite ile ilgili 
görüş ve fikirlerini geliştirip yayımlamıştır. Bu görüş
lerini şöyle özetlememiz olasıdır: Devlet, üniversiteye 
kesinlikle karı§mamalı, ona tam bir özerklik verilmeli 
ve yalnızca çalışma araç ve olanakları saf:tlanmalıdır. 
Öğrenciler de istedikleri derslere devamda bağımsız olma
lıdır. Bu ilkelere dayanan üniversitede işe yaramaz, 
cahil öğretim elemanları kendiliğinelen ayıklanır. Bu 
gibilerin değersizlikleri ögrencilerce anlaşılacağı için, 
istifa ederek ayrılma yolunu seçecekler ve yalnız~a 
"muallimliJti aşk ile ihtiyar edenler 11 saygı sevgi görür
ler, meslekte kalırlar. Sonuçta üniversite ve bilim 
özgürlük ve özerklikten karlı çıkar. Bir başka yerde 
yeteneksiz eğitim elemanlarının ayıklanması konusunda 
fazla iyimser davrandığını kabul ederken, bir başka yazı
sında ise üniversite hocalarını üçe ayırmaktadır. 

( 8) Akyüz, y~a.g.y., s.287. 

( 9) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.483. 
(10) Akyüz, y.a.g.y., s.287-288. 



160 

1) Maaş için çalışanlar, 2) Şöhret için çalışanlar, 
3) İlim için çalışanlar. Fikir akımları bakımından da 
Üniversite öf.tretim elemanlarını dört sınıfa ayırmakta
dır: 1) Türkçüler, 2) İslamcılar, 3) Tanzimatçılar, 
4) Kayıtsızlar(ll). 

Ziya Gökalp'çı eğitim anlayışında, aydınların 
eğitimi özel bir önem taşımaktadır. Eğitim düzeltimle
rinde öncelik aydın yetiştiren okullara verilecek· olursa 
toplurm.m sağlam temellere oturacağı görtişündedir. Bu 
görüş ise bir bakıma "Tuba Ağacı kavramına dayanmaktadır. 
Gölealp bir bakıma bu yaklaşımıyla Ernrtil. lah Efendi ile 
aynı görüşü paylaşı.r gibidir( 12). Başka bir yerde de 

aynı r.ı.azariyeyi bir yönüyle de eleştirmekted.ir: 11 Tuba 'nın 

tepesi akademi olmamalıdır. Çünkü akademi kurmaz, korur. 
Milli Eğitimin oluşmadığı bir ülkede akademinin yararı 
yoktur. Hnrsın ve milli hayatın gelişmesine hizmet ede
cek Muallimler kulübü açılmalıdır .. Ayrıca öğretmenler 

kongresi, dil kongresi, ahlak kongresi ••• gibi toplan
tılar yapılmalıdır" der(l3). 

Gökalp, Türkiye'nin ekonomik çöküntü, moral ve 
fikir yönünden kargaşa ve ülkenin yeniden bir yapılan
maya gitmesine gereksinim duyulduğu yıllarında, cumhu
riyetin düşünsel ilkelerini bilimsel olarak belirlemeye 
çalışmıştır. Bu yönd.en de Atatürk 'ün sevgi, saygı ve 
güvenini kazanmıştır. Öyle ki dönemin başyazarl.arından 
biri; 11 Ziya Gökalp Küçük Mecmua'daki fikirleriyle bizi 
ve hayatımızı Diyarbakır'dan idare ediyor" demektedir. 
Bu bağlamda, Atatürk'ün de düşünsel bakımdan Ziya Gökalp' 
den yararlandığını ve etkilendiğini(l4-) söyleyebiliriz. 

(ll) Akyüz, y.a.g.y., s.289-290. 
(12) Cevat Alkan, "Ziya Gökalp", Cumhuriyet Dönemi Eği

timcileri, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, 
1987, s.274. 

(13) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.483. 
(14) Alkan, y.a.g.m., s.269. 
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Türk Eğitim tartışmalarında önemli bir yer tutan 
eği tirncilerimizden lürisi de kuşkusuz İsmayıl Hakkı Bal
tacıoğludur. İstanbul Darülfününu Tabiiyat Şubesini 
bitiren Baltacıoglu (1886-1978), Meşrutiyet döneminde 
Darü1muallimin ve Darülmuallimatta ve Darülfünunda 
Pedagoji, Elişleri, Yazı Öğretmenli{ti yapmıştır. Bundan 
sonra eğitim kuxunılarımızın çeşitli bölümlerinde görev
ler ve sorumluluklar üslenmiş olan Baltacıoğlu 1942'den 
sonra milletvekilliği de yapmıştır(l5). 

l900'ler ile l945'ler arasında hemen her ülkede 

başgösteren eğitimde düzeltme haraketlerinin ortak amacı; 
geleneksel eğitimi köklü bir eğiştirimden geçirmek, çağa 

uygun yeni eğitim modelleri yaratmak "Yeni Adamlar" 
yetiştirmekti. Bu hareketin Türkiye'de en büyük temsil
cilerinden biri de İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'dur(l6). 

Çok sayıda konferans, yazı ve kitaplarıyla, eğitim 

sistemimizin yenileşmesi için çaba harcamıştır(l7). 1923' 
ten başlıyarille bir süre Darülfünün Eminliği (Rektörlüğü) 
de yapmıştır. Baltacıoğlu'na göre: "Cılız, ruhsuz, kor
kak nesiller yetiştiren, milli olmayan eğitim sistemimiz, 
geri kalmamızın ve felaketlerimizin tek sorumlusudur." 

Türkiye'nin eğitim sorunlarına geniş bir derin
likte yaklaşan Baltacıoğlu, üretime, yaratıcılığa dayanan 
bir e ği tim sir3temini savunmuş tur. Eği tirnin amaçları ara
sında "üretici adam yetiştirmeyi" gösterdiği için Ziya 
Gökalp ile aralarında Muallim dergisinde ilginç tartış
malar çıkmıştır. Çünkü; Gökalp, ancak her ulusun 11 harsı" 

kendi eğitimi için amaç olabilir görüşünde idi. 

(15) Kemal Aykaç, "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu", Cumhuriyet 
Dönemi Eğitimcileri, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, 
Arucara, 1987, s.lll-114. 

(16) 
(1 7) 

Aykaç, y.a.g.m., s.ll5. 
Akyüz, y.a.g.y., s.293. O.dönemdek:t başlıca yapıt
ları: Talim ve Terbiyede Inkılap, Izmir Konferans-
ları, Terbiye İlmi, Maarifte Bir §iyaset, Terbiye 
ve İman, Kal bin Gözü. 
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Ef.~i tirnde güzel san' atların önemini ileri süren ve 
savunun ilk e[~itimcimiz J3altacıoğlu'dur. 1914 yılındaki 
bir yazısında gerçek toplumsal kurtuluşumuzu; ressam, 
ozan, tiyatro san'atçıları ve müzisyenlerin çabalarında 
görmekte ve şöyle demektedir: Sizler bu milleti kurtara
caksınız, sizler bu millete kan, can, hırs, emel vere
ceksiniz. Sizin vereceklerinizi Darülfününlar bile vere
mez ••• Bu millet kitapsızlıktan değil duygusuzluktan 
ölecek~ 11 (18) 

O döneme dek gelen Türk milli e~ti tim anlayışını 
bir başka yerde ise şöyle değerlendirmektedir: Herkes 

maarif diye ba{J;ı rmaktadır. Bundan mektep açmayı, okutup 
yazdırmayı anlamaktadır. Oysa bunlar araçtır. Eğitimde 
asıl amaç iş, çalışma, ;yükselme, kurtuluş için bir hırs 
ve erek olmalıdır. Ana-babalar, öğretmenler "uslu çocuk" 
yetişti.rmeyi amaçlarken "korkak, durgun, pısırılc, esir, 
boyun e[Çen" insanlar yetiştirdiklerini bilmezler. Onla
rın yanlış terbiye anlayışları imanları dek sağlamdır ve 
bunların de{~iştirilebilmesi için devrim gereklidiro Zaman 
bu devrimi hazırlıyacaktır(l9). 

Burada da görüleceği gibi Baltacıoğlu, bir eğitim 
devrimini savlamakta, ancak bunun zamanla gerçekleşece
ğini yani bir evrimleşmeyi, beklemekte, kökten kaldırıp 

yeni eğitim ilkelerinin konulması görüsıünü düşünmemektedir. 

Türkiye'deki bu eğitim tartışmalarına zaman zaman 
başka Türk aydınları da katılmışlardır. Örneğin Tevfik 

Fikret Satı Bey'in egitim görüşlerinden yana idi. Osmanlı
ların da etkilendikleri kuramsal Fransız eğitim sistemini 
değil, pratik ve ya:;. ... arcı Aııı:;lo-Sakson sisteminin ıw gu
lanmasından yanaydı. Eelhem Nejat ise, bilgiye değil, 
milli duyguları sağlam gençlere gereksinim olduğunu öne 
sürüyor tarımın ve l:öylerin kalkınmasını amaçlayan bir 

(18) Akyüz, y.a.g.y., s.294. 
(19) .Akyiiz, y.a.g.y., s.294. 
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öğretimi gündeme getiriyordu(20). J3u balu.mdan Edhem Nejat 

Cumhuriyet döneminde açılan Köy Enstitülerinin fikir 
öncülerinden sayılır(21). 

Tanzimat yenilikleriyle günJ.eme gelen ve giderek 
yoğunlaşan tartışmalar iki zıt temelde odaklaşmıştır. 
Kısmen de olsa Avrupa taklitçileri ile "onlara dünya, 
bize ahiret" felsefesine yaslanmış medrese yanlıları •.• 
Bunlar Zi~ra Gökalp, Emrullah Efendi, Satı :Bey gibi aydın
ların çabalarını eğitime değar vermeyen yöneticilerin 
aymazlığından da yDrarlanarak bal ta lamaya çalı;şmıglardır. 
Böylece Osmanlı boyunca medreselilerle mektepliler çatış
ması sürdürülmüş köklü dönüşilmler yapılamarnıştır(22). 

3.1. 2. YENİ TÜH.K DEVJ~BTİlJDE EGİTİM GÖRÜŞÜ, T.Al1 1riŞiviALAR' · 

VE GF'T·I· c~~ıf:rL· '·ER ... J...ı .. •:-:-·JUJ.!J 

Ulusal Kurtuluş Savaşı dönemirn.iz, bir imparatorlu

ğun bitişi ve Ulusal Yeni TUrk Devleti'nin kuruluşunun 
kesiştiği bir noktayı oluşturmaktadır. Mondros ve Sevr'i 
imzalayarak, yıkılışını dünyaya duyuran Osmanlı İmpara
torlu€~u, Anadolu' da Bağımsızlık Savaşı' nı başlatan Türk 
Halkını, işgal, yoksulluk, salgın hastalıklar ve cehtUet 
içinde bırakarak tarih sahnesinden çekildi. 1918-1923 
ara dönemi, ölüm kalım sorunlarının olumsuz olguları 
içinde eğitimi haklı olarak öne alamazdı. Ama, her yönüyle 
yeni bir devlet olgusunu akıllarına koyanlar ve cumhuri
yet yönetimini temel düşUngü olarak benimsiyenler, ulusal 
bilince ve egemenlik haklarına sahip çıkmak erdemine 
eğitimle ulaşılacağını bilmekteydiler. Bu nedenle düşün
celerini daha işin başından eylemsel olarille ta göstermiş
lerdir. Bu arada belirtilmelidir ki; bu başlangıçta hemen 
eğitim olgusunun üst basamağı; yani yüksek ögretim ele 

(20) Sakaoğlu, ·y •. a.g.m., s.484. 
(21) Akyüz, y.a.g.y., s.284. 
(22) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.484. 
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alınmamıştır. Türk Halk'ının temel eğitimi bağlamında 
konuya ;;aklaçılmıç? ve eğitim genel olarak ele alınmıştır. 
Çünkü, Ankara' dal<: i si;>rasi-askeri kadro, cephedeki savaş 
kadar içerideki cehaleti de tehlikeli görmekteydi. 

23 Nisan 1920 'de kurulan Büyük lVIillet Meclisi 
eğitim işlerini ayrı bir bakanlık örgütü içinde alarak 
eğitimin önemine daha işin başJ.;ndan damgasını vurmuştur. 
İlk bakanlar kurulunda "Umur-u Haarif Vekil• liğine, 
Rıza Nur seçilmiştir(23). 4 Mayıs 1920 tarihindeki bu 
seçim sonrası o günün Türkiyesinde Milli eğitimle sorumlu 
ve ilgili iki orun ortaya çıkmış oluyordu. Ankara'da 
TBMM Hükümetinin Maarif Vekaleti, İstanbul'da Osmanlı 

Hükümeti'nin Maarif Nezareti. İstanbul Hükümeti. "Maarif 
Nazırları" ulusal kurtuluşa karşı cephe alırlarken Ankara 
Hükümeti yeni Türk Devleti eğitiminin temel ilkelerini 
irdelemeye çalJ.şacaktır. TBMM Hükümeti' nin ilk Maarif 
Vekili Rıza Nur seçj_lrrıesini izleyen demecinde Milli 
Eği tim.e verilecek önemi -vurgularken, aneale savaş nede
tüyle o an için olanlarla yetinilmek zorunda olduklarını 

açıklayacaktır. 

Rıza Nur seçilmesinden beşgün sonra 9 Mayıs 1920 
günü hükümet programında milli eğitime ilişkin ilkeleri 
saptayabilmek için hemen çalışmalara başlamış ve Ankara 

Maarif Müdürlüğünden çağırdığı bir tek yazmanla (katiple) 
yeni halk hükümetinin eğitim amaç ve ilkelerini sapta
mıştıro Hükümet izlencesinde (Beyannamesinde) yer alan 
ve doğrudan Rıza Nur tarafından okunan bu ilkeleri şu 
şekilde özetiemerniz olanaklıdır: 

- Dini ve milli eğitim, 

- Yaşamsal, işe dönük, üretkenliği aşılayan bir 
eğitim, 

(23) T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C.I, Onikinci toplantı, 
6.5.1336 Perşembe İkinci oturum, s.217. 



- Ulusal yapımıza, coğrafyamıza, kül tLirümüze, 
gelenekıere uygun ders kitapları, 

- Çağdaş ve bilimsel olanaklara sahip okul, 
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- Sözlük, tarihsel, toplumsal, edebi yapıtların 
yazdırılması, bunlarla ulusal duyguların geliş
tir:Llmesi, Doğu' nun ve J3atı' nın bilim-fen kay
naklarının Türkçe'ye çevrilmesi, 

- Elde bulunan okulları en iyi biçimde, dikkatle 
ve özel çabalarla yönetmek ••• (24). 

Rıza Nur imzasıyla lO l1'1:ayıs 1920 1 de yayınlanan ilk 
genelgede ise öğretmenlere şöyle denmekteydi: 11Batı'nın 

köleleştirmeyi amaçlayan emperyalist saldırısına uğrayan 
ulusumuz bir bulıran yaşıyor. Dinimiz ve ulusumuz tehdid 
altındadır. Eğitim ve öğretirnle görevli siz a~ldınlar, 
ulusumuzu uyarınakla yükümlüsünüz ••• 11 (25) 

O günün olanakları içinde eğitimimiz millileştiril
mesinin sağlanabilmesi amacıyla bir de "Hars 11 (kültür
Ekin) dairesi de kurulmuştur(26). Bunun dışında TBMM 

Hükümeti'nin Maarif örgütü, 1920 yılının sonlarına doğru 
her birimi en çok 3-4 kadrolu olmak üzere "İlk tedrisat, 
TlUi (orta) Tedrisat, Sicil ve İstatistik, Muhasebe 
Müdürlüğü" birimlerini de oluşturmuştur. Bu kadroya 
1922'de Müsteşarlık, Yüksek Tedrisat Dairesi, Telif ve 
Türcüme Heyeti de eklenerek(27), biraz daha örgütsel 
genişlemeye gidilebilmiştir. Yukarıda da belirtildiği 
gibi bu geçiş döneminde Türk eğitimine gerek bu işten 
sorumlu olanlar, gerek TBMM, gerekse eğitim düşüncesi 

(24) TB~~ Zabıt Ceridesi, C.I, 5. Oturum, 9.5.1336, s.241-242. 
( 25) Necdet Sakaoll;lu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, 

İletişim Yayınları, Istanbul, 1992, s.l3. 
(26) Seçil Akgün, "Tevhid-i Tedrisat", Cumhuriyet Döneminde 

Eğitim, Bilim ve Kültür Eserleri D~zisi, Atatürk 
Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul, 1983, s.38. 

(27) Sakaoğlu, Cwlli1uriyet Dönemi ••• , s.l4. 
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üreterrlerin olguya aşamalar bağlamında değil; tüm Türk 
Ulusunun eğitimi çerçevesinde bakmış ve bınıa ilişkin 

fikirler, ilkeler saptamışlardır. Ülkenin belirli bir 
eğitim izlencesinden yoksun olması ve bunun ivedilikle 

saptaması gerektiğinden; Sakarya Savaşı'nın hemen öncesi 
olmasına karşın 16 Temmuz 192l'de Ankara'da ilk "Maarif 
Kongresi" toplanmıştır. Yu.rdun her tarafından gelen 
250'den fazla erkek ve kadın öğretmeni bir araya getiren 
kongrenin, çok kritik bir savaş döneminin içinde olunma
sına karşın açılış konuşmasını cepheden gelen Mustafa 
Kemal (Atatürk) kendisi yaparak hem eğitime verdiği öne
mi gösterecek hem de yeni devletin eğitiminin erek ve 
ana ilkelerini aşağıdaki şekilde vurgulayacaktır: 

"••• Bugün Ankara Milli Türkiye'nin Milli Maarifi' 
ni kuracak olan Türkiye muallime ve muallimler kongresi
nin in'ikadına sahne olmak mazhariyetiyle de müftehirim. 11 

"Asırların mahmO.l olduğu derin bir ihmali idare
nin bünyei devlette vücuda getirdiği yaraları tedaviye 
masruf olacak hinunetlerin en biiyüği.inü hiç şüphesiz irfan 

yolunda ibzal etmemiz lazımdır." 

"Gerçi bugün maddi manevi menabii kuvvamızı, 
hududu milliyemiz dahilindeki memleketlerimizde müstevli 
bulunan düşmanıara karşı istimal etmek mecburiyetindeyiz. 
İrfanı memleket için tahsis edilebilen şey mustakbel 
maarifimize mabihilistinad olacak bir temel kurmaya kafi 
değildir. Ancak vasi ve kafi şerait vesaite malik olun
eaya kadar geçecek eyyamı cidalde dahi kemali dikkat ve 
itina ile işlenip çizilmiş bir milli terbiye programı 
vucuda getirmeye ve meYcut maarif te::~l:ilatımızı bu günden 
müsmir bir faaliyetle çalışacak esasları ihzar etmeye 
hasrı mesai eylemeliyiz." 

"Şimdi;ye kadar takip olunan tahsil ve terbiye 
usullerimizin tarihi tedenniyatında en mühim bir amil 
olduKu kanaatındayım. Onun için bir milli terbiye prog
ramından bahsederken, eski devrin hurafatından ve 
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evsafı fı triyemizde hiç te münase b eti olma;yan ;yabancı 
fikirlerden, şarkdan ve garbtan gelebilen bilcümle tesir
lerden tamamen uzalc, seciyei milliye ve tarihimizle müna
sip bir kül tür kasdediyorum. Çüımkü dehayı millimizin 
inkişafı tam ancak böyle bir kültürle temin olunabilir. 
L~alett~yin bir ecnebi kül tiirü şimdiye kadar takip olunan 
yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettire
bilir~ Kültür (Haraseti fikriye) zeminle mütanasiptir. 
O zemin, milletin seciyesidir." 

"Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara 
bilhassa mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile tearuz 
eden bilumum yabancı anasırla mücadele lüzıununu ve efk~rı 
milliyeyi kemali istiğrak ile her mukabil fikre karşı 
şiddetle ve fedakarane müdafaa zarureti telkin edilmeli
dir. Yeni neslin bütün kuvayı ruhiyesine bu evsaf ve 
kabiliyetin zerki mühimdir. Daim! ve müthiş bir cidal 
şeklinde tebarüz eden hayatı akvamın felsefesi, müstakil 

ve mesut kalmak isteyen her millet için bu evsafı kemali 
şiddetle talep etmektedir." 

"Teferruatını tamamen erbabı ihtisasına bırakmak 
istediğim bu mesele hakkındaki umumi nikatı nazarımı 
ikmalen ifade için yeni neslin teçhiz olunacağı evsafı 
maneviye meyanında kuvvetli bir aşkı fazilet ve kuvvetli 
bir fikri intizar ve inzibattan da bahsetmek zaruretin

deyim." 

"İşte biz, bu kongrenizden yalnız, çizilmiş eski 
yollarda alelade yürümenin tarzı hakkında müdavelei 
efkar etmeyi değil, belki serclettiğim şeraiti haiz yeni 
bir sanat ve marifet·yolu bulup millete göstermek ve o 
yolda yeni nesli yürütmek için rehber olmak gibi mukad
des bir hizmet bekliyoruz. Maarif Vekaleti'nin halkı 
tınımış, muhiti ve memleketi takdir etmiş, muallim ve 
mütehassıslardan mürekkep bir ilim ve irfan kongresini 
Ankara'da toplamağı düşünmüş olmasını ve bugünkü şeraiti 
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mUşkiliye ra~rrnen bu teşebbüsünde muvaffak olmuş bulunma
sını kemali takdir ile yad ederim."(28) 

Mustafa Kemal (Atatürk), söylevinin bundan sonraki 
böliimünde, ulusal eğitimimizde öğretmenierin yeri ve 
önemini,. bu konuda ana ve babalara düşen sorumlulukları 
belirtirken, bu yolda öğretmenierin görevlerinin sorum
luluğunu yerine getireceğine inancını vurgulamaktadır. 

Mustafa Kemal, bu söyleviyle: Yüzyıllardır devlet 
yönetimindeki savsaklamanın sonuçlarını onarmada en büyük 
çabanın "irfan" yolunda harcanması gerektiğini, ülke bir
liğinde ulusal eğitime dayanak olacak temelin yetersiz
liğini ortaya ko,ymaktadır. Ulusal e ği tim izlencesinin 
bir an önce hazırl8nıp bu temelin saptanmasının zorunlu
luğunu belirttikten sonra; o güne dek izlenen eğitim yön
temlerinin ülkenin r:erilemesine en büyük etken olduğuna 
dikkati çekmektedir o Ulw:ıal eğitim izlencesinde eski 
devrin boş inançlarından ve filtir doğrultusundan yoksun 
yabancı filcirlerle "doğudan batıclan" gelen tüm etkiler
den uzaklaşaral:: ulusal ruh ve tarihimi:-:Jle uyumlu bir 
ekini amaçladıl~ını, he:r.~hangi bir yabancı kül türUn ise 
o döneme dek ortaya çıkını~ı tüm sonuçlarının yenilebile
ceğine inancını vurgulamaktadır. Ekin (Haraset-i Fikriye) 
üzerinde bulun::.u[;u ortamla uyarlıdır. O ortam ise "ulusun 

ruhudur 11 c1i:rerek, bundan sonra izlenecek ulusal e ği tim 
politikasının eskiden izlenen yolu bırakıp yeninin sapta
narak belirlenmesi gerektiğini açıklamıştı,r. O da; tüm 
ülkeyi kendi l:oşullarına u~:rgun ulusal eği tirnde birleştir

mel'::tir. 

16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplantılarını 
sürdüren bu ilk Maarif Kongresi, savaş nedeniyle bir sonu
ca varamadan çalışmalarına erken son vermek zorunda kal
mıştı. Ele alınan başlıca konular: İlkokul ve ortaöğretim 

(28) Atatürk'ün Sö;z:Lev ve Demecleri, I-III (1906-1938), 
3. I3askı, Dil ve Tarih-Cof,rafya J?akül tes i Basımevi, 
Ankara, 1981, C.II, s.l6-17; Hakirııi;yeti Milliye, 
21 Temmuz 1921. 
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programları ile köy öğretmeni yeti~}tirilmesi idi. Kongre, 
bir sonuca varamasa da, böylesi bir kritik dönemde top
lanmış olması ve hele Atatürk'ün cepheden gelerek kong
renin açılışına katılması; kuşkusuz Yeni Türk Devletinin 
eğitim tarihinde önemli dönüşümlerin başlamasına da ortam 
hazırlamıştır. 13undan sonra ise Atatürk hemen her fırsatta 
Türk Eğitiminin yönlerrmesi ve biçimlenip dayanacağı temel 
ilkelerin Sc.ıptanmasına katkılarını arasız sürdürecektir. 

Türk ulusunu ça{:tdaşlaştırmak, laikleçtirmek için 
Atatürk, amaçladıklarının pek çoğunun laik bir eğitim 
sistemi üzerine kurulabileceğini görüyor, devrirolerin 
eğitilmiş halk üzerinde daha köklü ve etkili olabileceğine 
inanıyordu. r:r.ıürk halkının e ği tim yoksunluf:runu bilmektedir. 
Bu yoksunlul~u giderebilmek için halk arasında birlik
beraberlik sağlanması da gerekiyordu. Geçmiş den~yler, 
ikili eğitim düzeniyle bu ilkenin sağlanamıyacağını 
kanıtlamıştı. Eskinin kurumları ve izlenceleri arasında 
çelişıneler doğınuştu. Atatürk, Türkiye'de bir devrim ger
çekleştirmekteydi. Bu nedenledir ki, eylemin ilkesi gereği 
eski kurmalar ve örgütlerle ilgiyi keserek yeniyi tanıt

mak ereğiydi. Ulusal eğitim için de başlıca amacı yeni, 
çağdaş eğitim kururrı ve yöntemlerinin çevresinden eskiyi 

kaldırmaktı. İkilem kalkınca ulusal görüş ve beraberlik 
çerçevesinde köhne, devrini tamamlamış medrese eğitiminin 
hasta bilgilerinden arınılabilinecekti(29). 

Bunların gerçekleştirilmesinde en büyük yardımcı 
da Türk öğretmenleri olacaktı. Öğretmenlerle zaman zaman 
yaptığı görüşmelerde onlara ulusal eğitimin yararlarını 
anlattı. Beklentilerini vurguladı. Bu beklentilerinin 
çekirdeğini, 'rürk halkının, o günkü ve gelecekteki yaşa
mına uygun, kendine özgü eğitimi oluşturacaktır. Nitekim, 
7 Ocak 1922 'de Halk l!1ırkasını oluşturacaltını basın yoluyla 
duyururken,baTitla görüşmelerinden de yararlanarak saptadığı 

(29) Mcgün, y.a.g.m., s.38-39. 
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izlencesini 9 umde olarak tanıtırken(30), medreselerin 
kaldırılması dUşüneesini de ilk kez açık olarak belirt
mekteydi. "Tevhid-i Tedrisata" derhal teşebbüs edileceği 
bu maddeler arasında yer almaktaydı(31). 

1 Mart 1922 tarihinde meclisin üçüncü toplantı 
yılı açılış konuşmatnnda ulusal eğitime ait aşağıdaki 
no k ta ları vv.rgulamaktaydı ı 

'Hükümetin en önemli görevi, eğitim işleridir. 

Bunda ba;şarı sağlamak için öyle bir program izlemek 
zorundayız ki o program ülkeyi bugünkü haliyle toplumsal 
gereksinmeleriyle, çevre koşullarıyla ve yüzyılın gerek
sinmeleriyle uywn haline getirsin' sıraladığı aşamalarında 
düşseliileten uzak, gerçekçi gör[işlerle sağlcmabileceğini 

belirtip Jmzyıllardır ulus yöneticilerinin eğitim ve 
öğrenirnin genelleşmesi isteğinde olduklarını, fakat ya 
Doğu ya da Batı taklitçiliğine bağlı kaldıklarından 
isteklerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek, ilkokul 
eğitiminin köyler çapında yaJrgınlaştırılmasına, ayrıca 
kızların da etti timinin taşıdığı öneme dikkatlerini çek
miştir(32). 

Tüm bunlara karşın, dini eğitim ve öğreniminde 
direnen, dinsel örgütleri benimseyen çevre, hem halk 
arasında hem de mecliste vardı. Ülkemize getirilmek 
istenen ilkeler ve toplumsal düzen her bakımdan ulusaldıo 
Dinsel etkiler ulusallık sınırlarını ister istemez 
aşmakta, dinsel sınırlar içinde bir takım kurallar getir
mekteydi. Uğrunda savaşılıp bunca kan dökülen tam bağım
sızlık için ise bundan daha büyük bir engel olamazdı. 
Ülkemizde her bakımdan ikiliği kaldırıp toplumu geri 
kalmışlıktan kurtarıp arayı kapatmak gerekliydi. Oysa 

(30) Mcgün, y.a.g.m., s.39. 
(31) Söylev ve Demeçler, C.I, s.229-231. (1 Mart 1922 

üçüncü toplantı yılını açarken TBMM Zabıt Ceridesi 
C • XVI I I , s • 7-8 ) • 

(32) Söylev ve Demeçler, C.I, s.229-230. 



171 

ilk Milli E€ti tim "vekili" olarak yaptığı yine ilk konuş
masında, Rıza Nur; çocuklarımıza verilecek eğitimin "dini 
ve milli 11 olacat_;ını belirtiyordu. İkinci e ği tim "vekili 11 

Hamdullah Suphi, 1921 Eğitim Kongresinde "Terbiye-i milli
yeyi dinden hariç tutmanın büyük bir yanılgı" olduğunu 
söyleyebilmekteydi. Dinsel tabancı veya "milli" eğitim 
sözkonusu olduğunda meclis içinde büyük tartışmalar olu
yordu. Birçok aydın, dinsel eği t:imle milli eği tirnin bir
likte yürütülebileceği görüşüne katılıyorlardı. Bunlar
dan yazar Ahmet Cevdet, gazetesi İkdam'da bu görüşü sık 
sık yer vermekte ve savunmaktadır. Üçüncü milli eğitim 
bakanı olan Mehmet Vehbi (Bulak) Bey'de, Rıza Nur ve 
Hamdullah Suphi'den pek farklı görüşte düşünmemiştir. 

' 
örneğin onca çabalarla medrese eğitiminin zararları ve 
yetersizliği ortaya konulduğu bir aşamada o, bu örgüt
lerde düzenlemeler yapmayı düşünmüştü(?3). 

1923 yılı başlarında İzmir 1 de halk. ile konuşma
sında, kendisine medrese ve evkafın ne olacağına ilişkin 
bir soru yöneltildiğinde "···medrese eğitimi ve arapça 
öğrenmek gereğinin doğurduğu güçlüklerden söz ederken 

milletimizin, memleketimizin eğitimi bir olmalıdır. Bütün 
me;nleket evladı, kadın-erkek, oradan çıkınalıdır" (34) 

şeklinde yanıtlamıştır. 

ı Mart 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi dördüncü 

toplantı yılını açarken de ülke çocuklarının birlikte 
almal::: zorunda oldukları eğitim ve ö{:~renim olduğu, yüksek 
meslek sahiplerinin ayrılabileceği eğitim derecesine dek 
övrenim birli)'"i 'nin iilkenin ilerlemesi için büyük önem 
~ L~ 

taşıdığını bu nedenle "Şer'iye Vekaleti ile Maarif Veka-
letinin" işbirlit~i içine girmeleri dileğini belirtmiş

tir(35). 

(33) Akgün, y.a.g.m., s.41. 
(34) Hakimiyet-i Jılfilliye, 5 Şubat 1923. 
(35) Söylev ve Demeçler, C.I, so300. 
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Kurtuluş savaşımızın olurr.lu sonucunun belirmesi, 
yapılacak köklü de(,tiştirimler için de büyük güvence idi. 
Bu nedenle artık eğitimin birleştirilmesinin ele alınması 
zamanını da getiriyor ve bu birliğe karar, daha güvenle 
belirtili;yordu. Yine 1923 yılında bütçe görüşmeleri sıra
sında f·:Tilli Eğitim Bakanı (vekili) İsmail Sefa (Uzler) 
Bey, her kuqağın görevinin yeni kuşağı geleceğin gerek
simnelerine göre hazırlamak old u{~unu, eğitim çalışmala

rının eğitim, öğrenim ve uzmanlık alanlarına eğilerek 
yürütülmasini belirtip; "ilk gayemiz milli ve asri terbi
yeyi vatanımızın en uzak köşelerine kadar dağıtmal{ ve 
yayınaktır" uerken, Cumhuriyetin ilk eğitim geneleesinde, 
1'evhid-i Tedrisatın işaretlerini, bu fikriyle belirtmeye 
çalı:sııyord u ( 36 ) • 

Halifelil\:, Şer' iyye ve Evkaf Vek~letlerinin kaldı
rılmasına ilişkin tasarılarla birlikte gerçekleştirilmesi 
düşünülen eğitim ve öğretimin birleştirilmesi kararlılı
ğını daha da pekiştirrnek isteyen Atatürk, 1924 Şubat 
basıında İzmir'de Darülfünun Emini (Rektörü) İsmayıl Hakkı 

(Baltacıoğlu) Bey'in eğitimin "milli veya dini" olmasına 
ilişkin görüşünü öğrenmek istedi. İsmayil Hakkı Bey'in 
yanıtı şöyleydi: "Din so;..;yal bir örgüttür. Gerçekte 
yaqamaktadır. Fakat devlet onu okullarda öğretmek zorunda 
değildir. Devlet terbi;yesini layikleştirmelidir." Halkın 
bu layikli{~e teıJk::isi ne olacağı sorusu üzerine de: "Türk 
milleti laik terbiye esasını çok iyi kabul edecektir. 
Çünkü dünyanın en müsbet kafalı bir milletidir" demiş

tir (37). 

Türkiye Cumhuriyeti'nin onüç yıl süren savaşlar
dan sonra kw. .... ulmasıyla, uzun bir barış dönemine girilmiş
tir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanan güçler, 1908'le 

(36) Akgün, yoa.g.m., s.42. 
(37) Ergin, y.a.g.yo, C.V, s.l359. 
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başlatı_lmış olan çaltdaşla§tırma birikiminden de yararla
naral·c( 38) tasarladıklar.ı devrimi çok daha ileri boyut
larda gerçekleştirmek kararlılığı içindeydiler. Bunun 
önderli[~ini yapan da kuşkusuz Ata türk 1 dür. Türkiye Qum

huriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı döne
mindeki reform haraketlerinin yetersiz yanlarını isabetle 
görerek, gerek yeni Türk Devleti'nin ve gerekse bu dev
letin yeni kurQmlarının -bu arada modern Türk Eğitim 
Sisteminin- oluşturulmasında eski yanlışlıkları yinele
meıneyi başarmıştır. Bu ba[~lamda e ği tim alanında atılan 
ilk adım; "Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun" yani Türkiye'de 
e{titimi birleştirme yasası çıkarılması olmuştur. 

Geleneksel olarak Türkiye'de eğitir.ı, gelişmenin 

bir aracı olarak k<:~l:ml edilmiştir. Yüzyılı aşkın bir 
süredir e ği timele yapılagelen değiş me ler, önceleri batıdan 
"ilim ve fen" alarak Osmanlı İmparatorluğu'na eski gör
kemli durumunu kazandırmaya yönelik olmuştur(39). 

Bundan önceki bölümlerden anıınsanacağı gibi Osmanlı 
Devleti 1773'lerden başlıyarale Batı örne~ine göre askeri 
okullardan Tanzimat (1839) yıllarında da yine Batılı 
sivil öğretimden esinlenilerek Rüşdiye, İdadi, Sultani 
gibi orta öğretim ve İptidai gibi ilk öğretim kurumları 

açmaya başlamış, yüksek öğretim için de Darülfünun kurul
muştur. Muarif Nezaretine bağlı bu yeni mekteplerin 
yanında "MeşHıata, Şer' iye ve Evkaf N ezaretine bağlı 
medreseler ve sıbyan mektepleri de varlıklarını, etkile

rini sürdürmüşlerdir. 

Yeni açılan mekteplere, onları medrese ve sıbyan 
mekteplerinclen ayırmak için Tanzimat mektepleri; Maarif 
mektepleri de denirdi. Buralarda yeni bazı derslerin 

(38) Kemal Güçlüol, "Milli EP, i timde Teşkilat~anma", . 
Cumhuri;vet Dönem~nde E[i;i tim! 13~liı~. r;:1?.l tur Eser~erı 
Dizisi Atatürk Kıtapları, Mıllı Egı-cım Basımevı, 
İstanbul, 1983, s.l45. 

(39) Güçlüol, y.a.g.m., s.l44. 
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ys.nında _t\rapça, elin dersleri de yer alıyor, öğrencilere 

zorunlu olarak ibadetler de ~raptırılı;yordu. Fakat, bun
lara karşın medrese zihniyeti onları benimsememişti ve 
her fırsatta onlara tepki gösteriyordu. Diğer bir taraf
tan da azınlık ve yabancı okulları ülkenin clört bir yanına 
yayılıyor, Osın:::mlı hoşgörüsUnden, daha çok da son dönem

lerdeki zaafından yararlanarak, istedikleri gibi at 
oynatcı..yorlardı. 

J3u kurumlar ulusal bir amaç gütnıUyor, birbirleriyle 
zıt görüşlü insanlar yetir,ıtirip gidiyorlardı. Diğer bir 
taraftan ise Tarikatlar ve tekkeler de yine çok farklı 
dünya görüşünde insanlar yetiştirmekte idiler. 

Osmanlı döneminde Ziya Gökalp ve başka aydınlarca 
Türk insanının eğitimindeki bu sakıncalar fark edilmiş 
olsa bile çözüm bulunamayan bu eorun, ulusal bir devlet 
olan Türkiye Cumhuriyetinde sürüp gidemezdi. Ö{J;retim 
birlip;i mutlaka sa{flanmalıydı ( 40). 

Cumhuriyet kurulduğunda medreseler önemlerini 
büyük ölçüde yitirmiş olmakla birlikte eğitim sistemimiz 

içinde melctep-medrese ikilii~i varlığını korumaktaydı. 
1924 yılında ülkede 479 medrese ve 1800 medrese ö~rencisi 

bulunuyordu. Bunlardan 600 kadarının gerçekten öğrenci 
oldubıu tahmin edilınekteydi(41). J3u eğitim kurumları 

Şer'iye ve Evkaf Nezaretince yönetilınekteydi. 

3 Mart 1924 tarihi, Türkiye'n'in ulusal bir devlet 
olması açısından son derece büyük önem taşımaktadır. O 
gün TBMM, ülkenin geleceğine yönelik gerek ulusculuk, 
gerek laiklik aşamalarında en önemli kararlarını alırken, 
e ği tim ve öğreıümin de aynı doğrultularda gelişmesini 
sa[!;layacak en bi.tyük adımlarını atarak izlenecek yolu sap
tamıştır .. Bu tnrihte hilafetin kaldırılmasına ilişkin 

(40) Mcytiz, y.a.g.y., s.307. 
(41) Tekeli, y.a.g.m., s.660. 
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431 sayılı yasayı kabul ederken, ikiyasa daha kabul 
edilmiştir. 430 sayılı yasayla mektep-medrese ikiliği 
kaldırılaı·ak "tevhid-i tedrisa t" (öğretim birliği) esası 

getiriliyor; 429 sayılı yasa ile de Şer'iye ve Evkaf 
Nezareti kaldırılıyor, bunların denetimindeki okullar 
Maarif Vekaleti'ne devrediliyordua 

Tevhid-i Tedrisat ylilsası, din adamlarının yetiş
tirilmesine de bir çözüm getiriyordu: İstanbul Üniversi
tesi'nde bu amaçla bir İlahiyat Fakültesi açılıyor, ülke
nin değişik yörelerinde 26 İmam hatip okulu kuruluyordu. 
Ün i >rersi te reforıııuyla "1934 yılında İ lahiyat Fakültesi 

kapanacak, devlet yardımının kesi1mesiyle, 1930-1931 
yılında tüm imam hatip okulları da kapanmış olacaktır." 

Currıhuriyet yöneticileri Tevhid-i Tedrisat yasasını salt 
mektep-medrese ikiliğini ortadan kaldırmak için kullan
mamışlar, bundan aynı zamanda yabancı okulları ve cemaat 
okullarını denetim altına almak yönünde de yararlanmış, 
laiklik ilkesini bu okullarda da uygulamışlardır(42). 

Türk milli e~;i timinin gelişmesinde önemli atılım
lara yol açan bir değiştirim ise kuşkusuz 1928 yılında 
yapılan harf devrimidir. Yeni Türk ABC' si tek lB şına 
eğitimin gelişmesine yeterli görülmediği için dilin de 
yeni gereksinmelere göre geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu 

ve 1932 yılında "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" kurularak 
dilde sadeleçmenin yolu açıldı. 

Cu®1uriyet döneminin, eğitim sistemi ve sorunla
rının saptanması, di!zenlenmesi ve yenileşmesi çalışmala
rını incelemek aynı zamanda bakanlık onayına sunulacak 
kararları almak üzere "Milli Eğitim Şüraları" oluşturul
muştur. Milli Eğitim Şüraları eğitim sorunlarımız ve 
çözümleri konusunda önemli işlevler üslenmiştir. J3u 
nedenle biz burada salt konumuz sınırları içinde kalarak 
bu çalışmaları da eğitim tartışmaları içinde göstermek 

istedir. 

(42) Tekeli, y.a.g.m., s.660. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk "Birinci Milli Eğitim 
Şurası" sayılabilecek kurul, Birinci Heyet-i İlıniye 
(Bilimsel kurul) 1923'te 15 Temmuz 15 Ağustos arasında 
toplandı. Heyet-i İlmiye, Milli Eğitim işlerini tüm 
yönleriyle ele alıp sorunlarını, fikir, düşünce ve dene
yimlerinden yararlanarak planlamak ve bir izlenceye bağ
lamak amacıyla toplanmıştır(43). 

Birinci Heyet-i İlmiye, ilk sistemli ve disiplinli 
çalışma olarak Milli Eğitim Tarihimizde yer alması gereken 
bir reform girişimidir. Milli Eğitim Bakanının başkanlı
ğında, müsteşar, bakanlık genel müdürleri, ile ilgili 
Bakanların temsilcileri, üniversite profesörleri ile 
yüksek okul müdürleri, çeşitli tür ve derecedeki eğitim 

kurwnlarının temsilcilerinden oluşan Birinci Heyet-i 
İlmiye'nin gündemindeki konular 26 Başlık altında ince
lenip tartJ.şılmıştır. Bunlardan yüksek ögretimle ilgili 
başlıklar şu konuları içermekteydi: Ankara'da yüksek 
düzeyde dersler, Kız ve Erkek Öğretmen Okulları tüzük 
ve programları. Yüksek Öğretihen Okulu öğrencilerine mes
leki bilgiler verilmesi(44). 

Bu kurulun aldığı kararların bUyük bölümü uygula
maya konuldu. İkinci Heyet-i İlmiye, 'Tevhid-i Tedrisat" 
yasasının kabulünden hemen sonra 1924 yılında toplanmış

tır. Toplantı, Milli Eğitim Bakanlığında Müsteşar, öğre

tim dairesi müdürleri ile bir kısım üniversite profe
sörleri, kız ve erkek okulları ve Lise müdürlerinden 
oluşturulmuştur. Milli Eğitim BakanıVasıf Bey başkanlı
ğındaki kurul; ilk ve orta öğretim ders izlenceleri, 
eğitim süreleri ve okul kitaplarının yenielen yazımı(45) 

(43) Hasan Ali Yücel, Türkiye'de Orta Öğretim, İstanbul 
1938' s .21. 

(44) Reşat Özalp-Aydoğan Ataünal, "Milli Eğitimde Kongre
ler ve Şuralar", Cumhuriyet Döneminde Ei'ti tim, 
İstanbul, 1983, s.l09-ll0. 

(45) Rıza Zelyut, "Milli Eğitim Şuraları",_Cumhuriyet 
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.III, ·ıletişim Yayınları, 
Istanbul 1983, s.676. 
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gibi konuları ele almış olmasına karşın yüksek öğretirole 
ilgili konulara değinilmemiştir(46). 

Üçüncü Heyet-i İlıniye Milli E{~i tim temel sorun
larını tartışmak, çözümler önermek üzere 26 Aralık 1925-
8 Ocak 1926 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığındaki bu toplantıya; Müsteşar, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Telif ve Tercüme Heyeti Başkanı, 
Bakanlık Müfettişlerinden bazıları ile genel müdür ve 
daire müdürlerinden bir kısmı, lise ve okul müdür ve 
öğretmenleri katılmışlardır. Toplantıda eğitime ayrılan 

ödenekler artırılırken, okul kapasiteleri yükseltilmiş, 
yeni lise açmak, öl~retmen okullarını ve meslek okullarını 
belirli yerlerde toplamak, yatılı okullarda karma eği
time geçmek v.b. konular görüşülmüştür(47). 

Milli E[Çitim Bakanlığı' nın düzenleme hizmetini 

yürütrnek amacıyla toplanmış bulunan "Heyet-i İlmiye" lerin 
görevini yapmal: amacıyla, 1933 yılında yürürlüğe giren 
2287 sayılı yasa ile "Milli Eğitim Şurası" oluşturulmuş
tur(48). Böylece günümüze dek süren Milli Eğitim Şura

ları için; Heyet-i İlıniyeler bir başlangıç olmuştur. 

E[Çi tim f3istemimizin düzenlenmesi ve zaman içinde 
yenileşıne çabalarını, Talim ve Terbiye Kurulu ile bir
likte inceleme ve bakanın onayına sunulacak kararları 

almak üzere bu konudaki "mevzuatın 11 gereği olarak kurulan 
Milli Eğitim Şuraları Cumhuriyet dönemi boyunca TUrk eği
timine önemli katkılarda bulunmuştur. Şuralar -bu konu
daki yasanın öngördüğü gibi- eğitim düzenlemelerinde en 
üst karar organı olarak görülmüş, aldığı kararların 

(46) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll3. 
(47) Zel;yut, y.a.g.m., s.676 ve Özalp-Ataünal, y.a.g.m., 

s.ll4-115. 
(48) Sekizinci ve Sonraki Eğitim Şuraları, 21 Mayıs 1970 

tarih ve 1261 sayılı "Şura Kanununarı göre düzenlen
mektediro Zelyut, y.aog.rn., So676e 
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uygulamaya d.önügtürülmesi bir takım olanak ve ko$Ullara 
ba~lamıştır(49). 

17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında :Milli Eği·tim 

Bakanı Hasan Ali Yücel'in başkanlığında toplanmış olan 

Birinci B{~itim Ş urası, Türk Milli Eğitimini, o günlerin 
gereksinmelerinin hemen tüm boyutları ile ele almıştır. 

Konuların incelenmesi için sekiz de§tişik komisyon (kurul) 
oluşturulmuştur. Bu ilk şurada; yüksek öğretim, ortaöğ
retim, teknik öf,retim, be den eğitimi, yayın konuları 

yanında ilkö{~retim konuları üzerinde de durulmuştur(50). 
Biz konmnuz sınırları içinde kalmak için, salt beşinci 
komL;yon olarak kurulmuş olan "Yüksek Öğrenim Komü;yonu"nde 
ele alınıp saptanan ilke ve karara ba[tlanan koşullara 
değineceğiz. 

Şura: Yüksek öğretim kurumlarının başlıca hedefinin 
ülkemize yararlı uzman ele:nanları yetiştirmek olduğunu; 
öğrencilerde gözlem ve muhakemeye dayanan bir çalışma ve 
araştırma alışkanlığının geliştirilmesini sağlayan bir 
eğitim sisteminin uygulanmasını ve yüksek ö[~retimde ana 

dilin arılaştırılmasını öngörmüştür. 

İstanbul Üniversitesi ve bağlı fak.ülteleriyle, 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakiil tesine ait e ği tim, 
ö§.~retim, sınav, ö{Çrerıci iş leri ve doktora çalışmaları 
~rönetmelikleri; Gazi Eğitim Ensti tl.isü sınav ve kayıt
kabul yönetmeliği; Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bil
giler okulları yönetmelikleri incelenerek uygunluğu 

benimsenmiştir. 

Şura genel kurulunda, Üniversitede yabancı dil 
sorunu tüm boyutlarıyla tartışılmış ve kur.umlara devam 
eden gençlerin Batı dillerinden hiç olmazsa birini okuyup 
anıayacak ve bu dilde inceleme yapacak kadar bilmesi 

gereği vurgulanmıştır. 

(49) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll6. 
(50) Zelyut, y.a.g.m., s.676. 
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Yapılan konu~;malarda yüksek ö{tretimde öl,Çrenci 
kontenjanlnrının ülke gereksinmesine göre ayarlanması ve 
ticaret lisesi mezunlarının olgunluk sınavı vermeksizin 
üniversiteye alınması benimsenmiştir. 

Planlama Komisyommda ise: ilk, orta, yüksek 
meslek ve teknik ö~retim elemanlarında ögretmen yetiş
tirme, okullaçma, okul kapasiteleri, verimlilik, ö.ğret

mene huzur sağlama, yü\mek öğretimde aynı amaçlı okullar 
arasında birlik sağlanması, tüm yüksek ö[~retim kurumla
rının Milli Eğitim Bakanlığına baglanması ve bir "Yüksek 
Öğretim Yasası" çıkarılması karara bağlanmıştır(51). 

15-23 Şubat 1943 tarihleri arasında toplanan 

ikinci Milli E[ki tim Şurası 'nın gündemini "okullarda ahlak 
eğitiminin geliştirilmesi," "tüm öğretim kurunlarında 
ana dili çalışmalarının verimirün artırılması," 11 Türklük 
e ği tiinirıde tarih öğretiminin metot ve va sı ta ları yö nUn
den incelenmerıi" konuları oluşturmuştur. Başbakan Şükrü 
Saraçoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in açış 
konuşmalarıyla çalışmalarına başlayan şurada, yüksek 
öğrenimle ilgili varılan sonuçlar özetle şöyleydi: 

"···· Türkçe terimlerin yüksek öğretimele yayılması 
yollarının kesin bir esasa bağlanması hususları, şura 
çalışmalarında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir". 

Diğer taraftan, şurada üzerinde önemle durulan 
ahlak eğitimi konusunda; Türk ahlakının toplumsal ve 
kişisel ilkeleri belirtilmiş, ••• yüksek öğrenim gençli
ğinde de ahlak ilkelerine bağlılığın işlenmesi; öğren
cinin okul dışı yaşayışının kontrolu ve alınması gereken 
önlemler üzerinde de şırrada titizlikle durulmuştur. 

Tüm efti tim aşamaları içinde ahlak eğitimi şurada· 
birbirini tamamlayan şu Uç amaçta toplanmıştır: 

(51) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll9. 
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"Türk diline, kUltürüne inkilabın eser ve esasları

na urrıumiyetle Türkli.ik idealine bağlı bir Türk. ır 

"Bütün medeni milletlerce kabul edilen yüksek 
ahlak ilkelerini benimsemiş bir insan." 

11Kendine ve başkalarına saygı gösteren haysiyet, 
şeref ve namus sahibi bir şahsiyet yetiştirmek. 11 (52) 

2-10 Aralık 1946 tDrihleri arasında Milli Eğitim 
Bakanı Reçat Şemsettin Sirer başkanlığında toplanan 
üçüncü Milli Eğitim Şurası'nda ele alınan konuları iki 
temel başlıkta toplamak olasıdır. İlki teknik ve sanat 
eğitimi ve bununla ilgili kız ve erkek sanat enstitüleri, 
orta dereceli teknik okullar yönetmeliğinin güne uydurul

ması, İstanbul Teknik Okul yönetmeliği ••• v.b. konuları
dır(53). İkinci ana konu ise öğretmen yetiştirme konu
sudur. Ankara'da bir yüksek öğretmen okulu açılması, 
"Milli Eğitim hizmetinde asıl olan öğretmenliktir" hillt
münün yeni baştan düzenlenmesi, yönet::i.cilerin görevden 
alınmalarım.n yasal ilkelere bağlanması; yüksek öğrenim 

görenlerden öğretmenlik rnesleğine girmek isteyenlerin 
bir meslek sınavı geçirmesi, üstün başarı gösteren öğret
menler hakkında yasal hiikümlerin yeniden düzenlenmesi, 
öltretmenlikte staj iyerlik döneminin daha yararlı bir 
biçimde geçmesinin sağlanması, eğitim ve öğretim konu
sunda araştırmalar yapacak bir enstitünün kurulması ••. 

Vob• (54). 

22-31 A[tustos 1949 tarihleri arasında toplanan 
dördüncü Milli E{Çi tim Şurasının gündeminde dört temel 
konu görüşülmüştür. Bunlardan salt iki konu başlığı 
yüksek ö[tretimle ilgili idi: 1) E[ti tim ve öğretimde daya
nılan demokratik ilkelerin gözden geçirilmesi, 2) Orta 

(52) Özalp-Atalinal, y.a.g.m., s.ll9-120. 
(53) Zelyut, y.a.g.m., s.678. 
(54) özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.l22. 
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okullara ve liselere öpretmen yetiştiren eğitim enstitü
leri ve yüksek öLÇretmen okulu örgütünün gereksinmelere 
göre düzenlenmesi ••• (55) 

Şura, Başbakan Şemsettin Günaltay ve Milli Eğitim 
Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun açış konuşmalarıyla çalışma
larına başlamıştır. 

1946 yılında çok partili si;yasi yaşama geçişimi
zin sonucu 1948 ilkokullar programına demokrasi anlayı
şının daha geniş ölçüde yansıdığını görüyoruz. Otuzbeş 

yıldır eğitimimizin temeli sayılan demokrasi ideali ve 
buna göre yurttaş yetiştirme amacı 1949 yılında toplanan 
bu şuranın özünü oluşturmuştur. 

Burada, "demokratik eğitim" konusunda varılan bazı 
sonuçlar şunlardır: Demokratik eğitimin, herşeyden önce, 
bireyin bir insan .olarak yaratılmış olmakla, kişilik ve 
onuruna saygı gösteren, renk, ırk ve mezhep farkı gözet
meksizin herkesin kabiliyet ve yeteneğine göre gelişme 
olanaklarını sağlamak amacını güden bir eğitim sistemi 

olduğu; okulun toplum içinde, organik bir kurum oluşu 
nedeniyle okulu çeviren tüm toplumsal olayların onun 
çalışmalarını etkileyeceği; dolayısıyla okul dışı eğitime 
de yer verilmesi; okul dışı demokratik eğitimin okuma 
çağına girmemiş çocukların e{ti timi halk eğitimi biçi
minde iki yönlü düşünülmesi; okul öncesi eğitim kurum
ları açılması ve demokratik eğitimi dairesi kurulması 
konuları tartışılmış ve kabul edilmiştir. 

Şura'da, Öğretmen adaylarının daha iyi yetişti
rilmesini sağlamak üzere eğitim enstitüleri öğretiminin 
ikişer yıl süreli fen ve edebiyat bölümleri halinde 
ikiye ayrılması, bu bölümlere alınacak ö~;:rencilerin 
resim-iş, beden eğitimi, müzik ve ev-iş derslerinden 
birini ek branş olarak almaları; eğitim enstitüleri 

(55) Zelyut, y.a.g.m., s.678. 
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yabancı cl. il bölümlerinin Uç yıla çıkarılması ve bu ens
titülerde, beden eğitimi, müzik ve resim-iş'in ayrı 
bölümler halinde devam etmeleri önerilmiş ve kabul edil
miştir. Bu kararlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca da uygu
lamaya dönüştürülmüştür. 

Yüksek öğretmen okulu konusunda ise, Ankara'da 
ikinci bir yüksek öğretmen okulu açılması, birbirinin 
çalışmalarını teçıvik etmesi bakımından yararlı görülmüş
tür. Bu okullarda ö~trencilerin mesleki formasyanlarına 
hizrnet edecek kurumsal ve uygulamalı bilgilerinin, kendi 
branşlarına ait öğrenime koşut olarak verilmesi ilkesi 
kabul edilmiştir(56). 

1949 yılından sonra toplanan ve sayısı günümüze 
dek onu bulan eğitim şuraları kararları konumuzun sınır
ları dışında olduğu için buraya alınmamıştır. 

Gerek ilmiye heyetleri, gerekse Milli Eğitim şura
ları, almış olduğu kararları ile ve bu kararların ışı
ğında yapıları uygularnalarıyla -pek çok kararların uygu
lama aşamasına geçirilmemesine karşın- Türk Milli Eğitim 
yaşamından önemli yeri olan çalışmalar olmuşlardır. 
Eğitim konularındaki tartışmalarımız ise hiçbir zaman 
bitmiş değildir. Çağdaşlaşma yolunda günümüzde ve daha 
sonraları da eğitimin toplumsal yapısı gereği sürecektir 
ve kuşkusuz sürmelidir. Çünkü bu toplumsal olgunun da bir 
gere{tidir .. 

3ol.3o CUlvniURİl'ET DÖNEMİNDE EGİTİMDE SAPTANAN TEMEL 
İLKELER 

Eğitim, bilim ve sanat'tan oluçan, toplu anlamıyla, 
ekin (.kültür) bir ulusun bilincidir. Eğitim bu bilinci 
oluşturan eylemler bütünüdür. İnsan, yaşamı ve anlağı 
(zekası), anlayışı ve kavrayışı ile bulduğu zamanın, 

(56) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.l23-124. 
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ortamın ve çevrenin tutsağıdır. Bu tutsalclıktan ancak 
gördüğü eğitDn ile ve kazandığı ekin ölçüsünde kurtulup 

özgürlüğüne kavuşur(57). Aynı bağlamda, çağdaş, modern 
bir toplumun gerçekleşt:Lrilmesinde de önemli bir yer 
tutar. 

Cumhuriyet döneminde eğitim alanında köklü dönü
şümleri, gelişmeleri, salJ;layan hudevrimin hem kuramsal 
hem kılgın önderi olan, onu düşün, ilke, amaç yanıyla 
hazırlayan, uygulayan ve gerçekleştiren Mustafa Kemal 
Atatürk'tür. Bu gerçeği; O'nun söylevlerinden, demeçle
rinden, girişinılerinden ortaya çıkarmak olasıdır. Eğitim 
alanındaki 1946'lara dek süren olağanüstü başarılı atı

lım, O'nun eğitimci kişilil~inin yansımasıdır. O'nun bu 
alandaki düşünceleri, görüşleri, çabaları ve girişimleri 

incelendiğinde, şu gerçekler ortaya çıkmaktadır. 

Tarihte bugüne dek, hiçbir büyük ordugüdümcü 
(stratejist), hiçbir devlet kurucusu, hiçbir biiyük devrim 
önderi ve düşüntir O'nun gibi eğitimin toplum yaşamındaki, 

toplum düzenindeki ve devrimin olumlu etkisindeki önem ve 
değeri üzerinde durmamıştır. Ve yine hiçbir devrimci, 
eğitimi kısa sürede geliştirmek için ayrıntılarına dek 
uğraşmarınş, ulusunu bir an önce etti timle kalkındırmak, 
kül türünü çağclaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacını güt
memiştir. Hiçbiri, O'nun çapında yüksek bir eğitimci 

kişiliği taşıdığını göstermemişti.r .. Bunun için; Cumhuri
yet'in ilk 23 yılındaki özgün ve yalnız bize özgü atılım
lar, O 1 nun söylevlerinclen giriş imierinden do{~an ı).ygula

maların sonucudur(58)o 

Atatürk, eğitime kendi kişilil;inin bütünlüğünde 
ve kendi bilincinde öylesine yer vermektedir ki, 

(5 7) :M. Rauf İnan, "Atatürk' ün Eği tirnci Kişiliği", 
Cwnhuriyet Devri Ep; i tim i, Bilim ve Kül tür Eserleri 
Dizisi, Atatürk Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1983, s.ı. 

(58) İnan, y.a.g.m., s.l. 
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ki~dliğiıün en -temel ni -teli[~ini öi~re-tmenlik olarak gör
mek-tedir. Kendisini ni-telendirmek is-teyen ozan Behçet 

Kemal Ça~Çlar'a: "Benim asıl bir ni-teli{;im var ki, onu 
hiç yazmamışsın. Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir; 

ben milletimin öğre-tmeniyim .. ; bunu yazmarnışsın ••• ıı ( 59) 
demekteclir. 

Bu nedenledir ki; Yeni Türk Devleti'nde eği-timin 
saptanan temel ilk:eleri üzerinde yapilacak araştırma, 

inceleme ve vargJ.ların özünde, Atatürk 'ün düşünsel ve 
eylemsel eğitimci ki~;ıiliğini aramak gerekir. Biz de 

olguya bu açıdan yaklaşınayı kaçınılmaz ve yadsınmaz 
olarc::ık gördü{T,ümüz için ağırlığı bu yöne verdik. 

Üçüncü Selim döneminden bu yana bir yenileçme 
sürecine giren eğitim sistemimizin, toplumumuzun özellik 
ve gereksinmeleriyle uyumlu konuma getirmek amac:ı.yla, 

özellikle Cumhuri~let döneminde sürekli bir arayış içine 
girildiği c;öriHür. Daha önce de verildiği gibi, kurtuluş 
savaşının en kritik bir aşamasında Ankara'da bir "Maarif 
Kongresi" toplanabilmişti. Mustaf Kemal (Atatürk) gerek 

bu ilk toplantıda yapmış olduğu kon~masında, gerekse 
daha sonraki dönemlerde çeşitli nedenlerle yapmış olduğu 
konuşmalarda çnl:Çdaş Türki~re 'nin yaratılmasında ve yaşa
tılmasında etkili olacak eğitim sisteminin temel nite

liklerini belirlemi~?tir. Çünkü O, geri kalmışlığın 'şim
diye dek sUrii.p gelen eğitim yanlış lıklarından' kaynak

landığına inanıyordu. Yeni toplumun eğitim sistemini, bu 

sistemin dayanacağı temel ilkeleri daha önceki devrin 
yanlışlıklnrından arındırmak istiyordu. Biz de, işte bu 
nedenledir ki; Türk eğitiminin temel y3pısını incelerken, 
et;i tirnin dayanacağı ilkeleri: 

1) Eğitimin Niteli~i, 
2) Eğitimin Felsefesi, 
3) E{J;i timin Temel Amaç ları, bağlamında ele alacağız. 

(59) İnan, y.8.g.m., s.2. 
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1) Elti tigıin niteliği: Cumhuriyet dönemi eğitiminin 
niteli~ini şu beş başlık altında toplayabiliriz: 

• E/~itim ulusal olacaktır. 
·• E[ti tim laik olacaktır • 
• Eğitim çağdaş bilime dayalı olacaktır • 
• E2itim genel ve eşitlikçi olacaktır • 
• Enitim işlevsel olacaktır(60). 

Atatürk' ün erel1:i; balSımsız, ulusal, çağdaş yeni 
bir Türk Devleti kurmaktı. Ulusal bir devletin örgütle

rinin de ulusal olması gerekirdio Bu düşünceyi çıkış 
noktası alan Atatürk, eğitimin ulusalıaşmasını ilk erek 
olarale almıştJ.r. Atatürk'ün eğitimin önemini kavrayıp 

ve yakından ilgilenmeye başlaması, Harp Akademisi öğren
cilik yıllarına dek iner(61). Nitekim; daha genç bir 
subay iken (1910-1913'lerde) çeşitli ordu birliklerinin 

eğitimi üzerine Fransız.ca'dan çevirip yayımıattığı kitap-
. larda efti time i kis?iliğini ortaya koymuştur (62). Akade
miyi bitirdikten sonra atandığı Suriye'de kurduğu "Vatan 

ve Hürriyet Cemiyetinin eğitim bölümü başkanlığını üslen
mli?tir. Osmanlı Devletinde eğitimin geçirdiği evreleri 
çok yakından izlemiş olduğundan, yeni Türkiye'nin gerek 
kuruluşu sırasında, gerekse çağdaş ülkelere yetişebil

mesi için yapılan devrimler sırasında çizdiği strateji, 
gerçekçi temellere oturtulmuştur. Ulusal devletin birey
leri, ulusu, çağdaş ve özgür düşüneeli olmalıydı. Bu da 
aneale ulusal ve laik bir eğitj_mle gerçekleşebilirdie 
Ulusal Kurtuluş savaşı döneminde dahi, savaşın tüm güç
lüklerine ve yokluklarına karşın eğitime büyük olanaklar 

sağlanmıştır. 

( 60) Yahya Kemal Kaya, .==İ.;.:;n="r..:ı,..:::::.a:.=:;n:-:;.Y:..::e:.-:t;.;:;:i;.;;.ı;?;_;' t:;.:i::.:r:..::m;::.;e::.,_,;D'ri;::-;jz;;;..,e~n;;:;=im~i-.z_;;;.e-=---Y--=-e-n~i 
:B~::' Bı:ıkıs, E~itimde Model Ara~ışı, (Geliştirilmiş 
Iı'-ınc ı Baskı J, Ankara, 199 3, ""o 16. 

(61) .Akgün, y.,a.g.·rn., s.37. 
(62.) İnan, y.u .• g.m., s.2. 
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23 Nisan 1920'de temelleri atılan yeni devlet, 
imparatorlıu~tan sınırlı sayıda ve çok sorunlu eğitim 
kurumları, çözU.m bekleyen çe~?itli eğitim sorunlarını 
devralınmıştı. Bu nedenle, bağımsızlık elde edilineeye 
dek sUrecek savaş günlerinde de "tam bir titizlikle işle
nip çizilmiş bir milli eğitim programı yapmaya ve eldeki 

eğitim ve öğretim kuruluşlarını" verimli bir biçimde 
çalıştıracak prensipierin hazırlanmasına özen gösteril
miştir. Bu yolda en büyük destek de kuşkusuz ki halk 
olmuştur. " ••• Silahıyla olduf';u gibi kafasıyla da savaş
mak cJ.urwnunda olan ulusun birineide gösterdiği gücü ikin
cisinde de göstereceğinden emin olan Atatürk oluşturula
cak yeni toplumda, yeni eğitim düzeninin de, öncekine 
bemıemeyen ( 6 3) yeni nitelikler taşımasını istiyordu. İşte 
bu nitalilderin başında da ulusçuluk gelmekteydi. 16 
Temmuz 192l'de toplanan Maarif Kongresinde "Bizim eğitim 
sistemimiz eskisinden farklı olacaktır. Milli olacaktır. 
Milli davamız, ancak milli kültürürnüz aracılığıyla ger
çekleştirilebilir''(64) diyen Atatürk, eğitimin ulusal 
olmasını vurguluyordu. 

Ulusal eğitimin, eski dönemdeki asılsız uydurma

lardan, yaradılışımıza hiç de uymayan yabancı düşünce
lerden, Doğu'dan ve Batı'dan aşırma etkilerden tümden 
uzak, ulusal ve tarihi karakterimize uygun olmasını düşü
nüyordu(65) o 

Atatürk'e göre yeni eğitim izlencesi; her şeyden 
önce ulusal bir nitelik taşımalıdır: Gerek biçimde gerekse 
özde olsun ulusalcılık temeldir. Bu konudaki duyarlılığını 
şu biçimde vurgulmnaktadır: 

"Bugüne değin izlenmiş olan eğitim ve öğretim yön
temlerinin ulusumuzun tarihsel geri l-calmışlığının aşağı
lanmasının en önemli nedeni olduğu kanasındayımo Onun 

(63) Kaya, y.a.g.y., s.l7. 
(64) Söylev ve Demeçler, C.II, s.l6o 

(65) Söylev ve Demeçler, c.rr, sol6. 
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için bir ulusal eğitim izlencesinden söz ederken eski 
devrin uydurmalarından doğuşumuzdan gelen özelliklerimizle 
hiçbir ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden uzak ve ulu
sal karakterimize ve tarihimize uyumlu bir ekini anlatı
yorum. "(66) 

Görülüyor ki Atatürk bu açıklamasıyla, geleneksel 
eğitimle ciddi bir biçimde hesaplaşmaktadır. O'na göre bu 
eğitim, tek sözcükle ulusumuza yabancı olan bir eğitim
dir(67). Cumhuriyetten sonra da 1 Mart 1924 tarihinde 
TE1~'nin açış konuşmasında ulusal eğitim konusundaki 
kararlılığını şöyle belirtmektedir: 

"Türkiye'nin ulusal eğitim politikasını her düzeyde 
tam bir açıklık ve hiçbir kararsızlığa meydan vermeyecek 
bir şekilde anlatmak, uygulamak gerekir. Bu siyaset her 
anlamıyla ulusal bir içerikte olmalıdır. 11 (68) 

"Çocuklarımız, gençlerimiz kendi ulusal değerle
rimizle yetiştirilmelidir. Başkalarına benzenıece olma
malıdır. Bu açıdan eğitim dili, yöntemi ve eğitim araç
ları ulusallaştırılmalıdır. 11 (69) 

• Eğitim Laik Olacaktır: Çağdaş, modern bir top
lwnun gerçekleştirilmesinde en önemli ögelerden biri de 
kuşkusuz eğitimdir. Atatürk'e göre eğitim, amaçlanan 
toplumsal yapıya u.laşmada yardımcı olan temel toplumsal 
bir kurumdur. Toplumda eğitim kurumlarının değiştirilmesi 
ile çağdaşlaşma daha etkin biçimde gerçeklegebilir, kök
leşebilir, yerleşebilir ••• 

(66) Kemal Aytaç, "Atatürk'ün Eğitim Görür;ıü", Atatürkçülük, 
2. (GenelKurmay Başkanlığı Yayınları), Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1988, s.l06. 

(67) 
(68) 
(69) 

Aykaç, y.a.g.m., s.l06. 
Söylev ve Demeçler, C.II, s.347. 
Mahmut Tezcan, "Atatürk'ün Eğitim Anlayışına Felsefi 
ve Sosyoloj:U;: bir Yaklaşım", Atatürk'çü :Düşünce, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 
Araştırma Merlcezi, 1992, s. 721. 
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E~itim ulusal idealleri beslemek, ba~ımsız ve 
ulusal bir devlet yaratmak, yeni Türk insanını yetiştir
mek, dinamik ve çağdaş bir toplum kurmak için en önemli 
araçtır. Bununla birlikte geleneksel dinsel eğitimin 
to-plum gelişınesine engel olduğunu gösteren pek çok kanıt 
vardı. İmparettorll:ılctan yeni Türkiye' ye kal ı t olan ve 
yeni laik okullar yonında varlığını sürdüren ınedreseler, 
tutucu çevrelere kaynak ve destek oluyorlardı. Bu bozul
muş kurumlar pek çok yeniliğe karşı koyuyarlar ve uygu
lamaları e;ecik:tiriyorlardı o Bu nedenle 3 mart 1924 'te 
kabul ecHlen ve ulusal eğitim sistemini kurarak eğitim 
birli[~ini sac~:loyan "Tevhid-i Tedrisa t Yasası", ülkede 
yüzyılları:lır devam eden ve modern okullar yanında yer 
alan dinsel-geleneksel eğitim kurumlarına son veriyor; 

Milli Eğitim Bakanlığının sortunlulu~iu altında laik bir 
eğitim sistemini kuruyordu. Bu laik eğitim sistemi Tür
kiye Cumhuriyetinin temel taşını oluşturrnuştur(70). 

Laikl:Lk karakteriyle Türk insanı, toplumun yaz
gısını de{;i:;ıtirme gücünün kendi elinde olduğuna inanacak
tır ••• Atatiirk'ün eğitim anlayışı, Türk insanının gerek 

doğal çevreye, gerekse toplum çevresine etki yapıp top
lumun yazgısına egemen olmasını ve bu hususta insan 

iradesinin üstün gelmesini amaçlar(71). 

Devletin en önemli görevinin kamu eğitimi oldu
ğuna inanan Atatürk, Cumhuriyetin eğitim politikasını da 
laiklik ve bunun yanında halkçılık ilkesine dayamıştır. 
Bunların birincisi eğitimin clilşüngtisel temelini, ikin
cisi de örc,ütsel modelini oluşturmuştur(72). 

(70) Kaya, y.a.g.y., s.ıs. 

(71) Re~?at Kaynar, 11 Atatürk'ün Kültür ve Eğitim Anlayışı", 
Atatürk Ara:-:ıtırma Merkezi Der,q;isi, C.II, Temmuz 1986, 
s 8 yı : 6 ' s o 5 8 2 • 

(72) Ziya Bursalıoftlu, "Atatürk Dc5neminde Et~i tim Felsefesi 
ve Yenileşmesi 11

, •• Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sem
pozyumu, Ankara Vniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları, No: 92, 1981, s.l3. 
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Türk Ettitim Sistemini geniş ölçüde etkileyen kuş
kusuz laiklH:tir. Atatürk Türk Ulusunu u;y-gar dünya düze
yine ulaştıracak temel amaçların başında, yeni bir eğitim 
sistemini gördLlğünden bu sistemin laik olmasına büyük bir 

önem vermiştir. Atatürk'e göre eğitimde laiklik, eğitimin 
dinsel otoritelerin etkisinden kurtararak devletin dene
timi altına alınmasını anlattığı gibi, eğitim ve öğretimin 

amaçlarının, içeriğinin dünyevi gerekıere uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi anlamını da taşır(73) • 

• Ell;i tim Çağdaş Bilime Dayalı Olacaktır: Atatürk 

çağdaşlaşmayı anaçlamıştır. Modernleşme anlamında vurgu
layıp ele aldıttı bu kavram, Batılılaşma kavramı ile de 
tanımlanmaktadır. Bu kavram geleneksel Tilrk toplumsal 
kurumların ve değerlerin tümden değ~tirilmesini zorunlu 

kılmaktC:ı_ydı. Batı neden ölçüt olmuştu? Çünkü: Batı ülke
leri, gelişmiş, sanayileşmiş birer ülkeydi. O nedenle 

Atatürk Türk toplumunun geleceğini saptarken Batıyı örn.ek 
almıştır. Böyle bir amaç için kuşkusuz toplurnun yapısının 
köklü değ:i']tirimlere u[tratılması kaçınılmaz idi. İşte 
bu köklü de{:tiştirimlerin gerçekleşmesi toplumun gelenek
sel yapısından kurtulmasını sağlamaya yönelmiştir(74). 

Çağdaş, modern, Batılı bir toplumun gerçekleşti
rilmesinde en önemli ögelerden birisi de e[~i timdir. Yani 
eğitim, Atatürk'ün amaçladığı toplwna ulaşmaya yardımcı 
olan temel kurumların başında gelir. Toplumda eğitim 
kurınıılarının değiştirilmesiyle ça{Çdaşlaşma daha hızlanır 
ve yerleşebilirdi. Bu nedenle de geleneksel eğitim kurum
larının Batı eğitim kurumları doğrultusunda ve ona koşut 
değiştirilmesi zorunluydu. Atatürk eğitim olgusunu hem 
çağdaş la ıyıanın bir aracı, hem de çağc:J.aşlaçımanın gerekli 
bir kosulu olarak ele almış ve ona gereken önemi yaşamı 
boyunca vermi~J tir. "Yaratılacak yeni düzerı.in yeni tip 

(73) Tezcan, y.a.g.mo, s.736. 
(74) Tezcan, y.a.g.m., s.736. 
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insan gerc:~ktir:ü(.;ini çok iyi kavrayan Atatürk bu yeni 

insanın ancak et_!;j_tir:ı yoluyla yetiştirileceği gerçeğini 

bildiği için oj~itinü önemle ele almıştır(75). Bu ele 

alışın temel bir ilkesi de ça~daş bilime dayalı olması

dır. Bu duru:mu şöyle açıklamaktadır. "Dünyada her şey 

için, medeniyet için, hayat için mwaffakiyet için en 

hakiki mürı]i t ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde 

mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delAlettir. Yalnız 

ilmin ve fennin yaşadı~ımız her dakikadaki safhalarının 

telr.amülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip 

etmek şarttır11(76). 

Atatürk, ülkemizi çağdaş vy garlık düzeyinin üze

rine çıkarmayı erek saymış tır. Çağdaçüaşma, çağdaş uygar

lık düzeyinin üzerine çıkma ise, akılcılıga, denemeye, 

araştırmc:ıya dayanan ve ilerj_ye götürülen düşünce biçi

minden geçer(77). Çalfdaşlaşma, bilimsel olmaktır, bilim

sellik ise eğitimin akla, deneye dayandırılmasıdır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın utkuyla sona erme

sinden az sonra, 27 Ekim 1922'de Bursa'ya utkusunu kut

lamak için İstanbul'dan gelen öğretmeniere Atatürk'ün 

söyledikleri, artık devrimlerini taşı:racak yeni insana 

nasıl ulaşılaca:F;ını, onu yetüş tirrnek için nelerin yıkılıp 

nelerin kurulaca[~ını yalın çizgileriyle (78) vurgular. 

11 AJda u:ygun hiçbir nedene dayanmayan bir takım 

geleneklerin, inanışların korunmasında direnip duran 

ulusların ilerlemesi çok güç olur. Belki hiç olmaz. 

(75) Mahmut Tezcan, "Atatürk'ün Eğitim Anlayışına Felsefi 
ve Sosyolojik Bir Yaklaşım", Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, C.V, Temmuz 1989, s.558. 

(76) Söylev ve Demeçler, C.II, s.l94; Hakimiyet-i Milliye, 
25 Eylül 1924. 

(77) Kaya, y.a.g.y., Sol8. 

(78) Maci t Gökberg. "Aydınlanma l!'elsefesi Devrimler ve 
Atatürk", Çağdaş Di.i.süncenin Işıp;ında Atatürk, Nejat 
Eczacıbaı;:ı Vakfı Yayınları, 1983, s.303. 
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İleriernek yolunda ba{j;ları ve koşulları aşmayan uluslar 

çağa uygun, akla uygun bir yaşam içinde olmazlar; genel 
yaşamda görüşü genify olan ulusların ellerine düşüp onlara 
tv.tsak olmaktan kurtrılamazlar." (79). 

"Tüm bu gerçeklerin u.lusça iyi anlaşılması ve 
içe sindiri:ı.mesi için her ı;_;eyden önce bilgisizliği gider
mek gerekir. Bunu.n için öğretim izlencemiz in, eğitim 

davranışımızın temeltaşı, bilgisizliği gidermek olmalıdır. 
Bu bilgisizlik t;iderilmedikçe yerimizde sayacağız. Yerinde 
duran bir şey ise, geri gidiyor demektir. 11 (80) 

Bu yak:laşırn ve be timlemedeki "akla, çağa uygun bir 

yaşam", akla dayanmayan geleneklerin, inanışların atıl
ması, "ilerleme yolu", tiim bunlar:ı.n gerçekleşmesi için, 
"bilgisizlil:tin gül erilmesi, dU~~ünceleri; ayd.ınlı:;ınrna 

çığırına da özgü düşüncelerdir. "aydınlanma, tnplumun 
kültürünü aklın, bunun ürünü olan bilirnin eliştirisirıden 
geçirerek yBni, laik bir insan tipi yaratmak istiyordu. 
Böylece, insanlık sonsuz bir ilerleme süreci içerisine 

girecek, dünyası bayındır, kendisi de mutlu olacaktı. 
Rönesans'tan beri gelişen yeni do~a bilmi, doğaya insanı 
egemen kılma yolunu açmıştı. Bunu da, doğa olayıarına 
belleğin ürünü olan matematik kavramları uygulamadan 

oluşan matematik-fizik sa€tlnmıştı. Şimdi aynı yöntem
lerle -deneyi düşüncede işleyerek- kültür dünyasının 
olayları da ele alınacak, bilginin ışığıyla onları da 
insanın gereksil'l.melerine göre yönlendirme yolu buluna

caktır."(81) 

"Gözlerir:ıizi kapayıp herkesten ayrı ve dünyadan 
uzak yaşadığımızı dUşUnemeyiz. Ülkemizi bir sınır içine 
alıp dünya ile ilgisiz yaşa:vamayız. İleri ve uygar bir 
ulus olarak: çağC.aş 1.-ı.ygarlık alanı içinde yaşayacağız. 

(79) Sö;y:lev ve Demeçler, C.II, s.47. 

(80) Sö--:,rlev ve Demeçler, C.II, s.49. 

(81) Gökberk, y.a.g.m., s.305. 
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Bu yaşamda ancak bilim ile, fen ile olur. Bilim ve fen 
nerede ise oradan alacağız ve ulusun herbir bireyinin 
kafasına l:oyacat~ız. Bilim ve fen için kayıt ve Jı;:oşul 

yoktur"(82). 

Bu diişUnceleri ile de Atat~1rk, yine çağdaş uygar
lığa bLi.tünüyle katılmak gereğini vurgulamaktadır. "Dün
yadan ayrı yaşamayı düşiinemeyiz ••. İleri ve uygar bir 
ulus olarak çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız" 
derken, Osmanlı döneminin, Batı'ya kapalı tutumunu eleş~ 
tirmekte ülkeyi tüm yönleriyle Batıya açma gereğini dile 
getirrnekteli ir. Ça(;daş uygarlığın çevresinde yer alabil
menin ancak bilg:L ve teknik ile olabileceğini söylemesi, 
bu değerlerin nerede iseler oradan alınacağını vurgula
ması da, Osmanlı döneminin ayağında köstek olan kültür
uygarlık ayrımını ortadan kaldırmayı amaçlaclığını gös
terir(83). 

Böyle bir toplumsal yapıya ula~_;ırnanın yolu ise, 
ulusu tUm katmanlarıyla yeni bir düşün çizgisinde birleş

tirmekti. Yani toplumun ya;:;ıama bakış açısından başlayıp 

tüm toplumsal ilişkilere bakışını yeni değer yargılarıyla 
donatmak gerekliydi. Bunun da tek çıkış noktası tartış
masız eğitimdi(84) • 

• :B~~~i tim Genel ve Eşit Olacaktır: Yeni elf'i tim 
kurumlarının yapısı tüm halkımıza açık olmalıydı ve top
lumun tüm kesiminin eğitim hizmetlerinden yararlanması 
sağlanmalıydı. E[ti tim olanaklarından yararlanma, salt bir 
grubun ya da sınıfın hakkı olmamalı, tüm yurttaşların 
(kadın, erkek, çiftçi, harnal v. s.) et:;i timden pay almalı
dır lar. Bunun için herkes okur-yazar olınalı ve ilk ögre
tim yaygınlaştırılarak zorunlu olmalıydı .. "··· düşününüz 
ki, bir milletin, bir toplumun yüzde onu, (yüzde yirmisi) 

(82) Söylcv ve Demeçler, Caii, s.48. 
(83) Gökberk, y.a.g.rn., s.307. 
(84) Tezcan, y.aog.m., s.722. 



193 

ol::uma-yazma bilir, yüzde sekseni bilmez durumdadır. Bun
dan insan olanlar utanmalıdır."(85) 

Atatürk; daha Cumhuriyet kurulmadan önce, bu utanç 
kaynağına, -bilgisizli§Çe- savaş açarak, yüzlerce yıldır 
ihmal edilmiş köylere bilginin götürüleceğini müjdelemiş
tir. O, 1 Mart 1922 yılı TBlVITvi' rıin yeni yasama dönemi aç ış 
konuşmasında bu yaraya parmak basarken sorunun çözümünde 
güdülecek temel ilkeleri de vermektedir. "Ülkenin sahibi 
ve sosyal kurulu:ların temel öğesi olan köylülerimiz 
eğitimden yoksun bırakJ.lmıştır" ••• Bundan dolayı, bizim 
izleyeceğimiz "Milli Eğitim Politikasının" temeli önce 
içinde bulunduğumuz bilgisizliği (cehaleti) gidermek, 
köyliilerimize okuma yazma öğretmek, ona yurdunu, ulusunu, 
dinini dünyasını tanıtacak kadar çoğrafi, tarihi, dini 
ve ahlakla ilgili bilgiler vermek ve dört işlemi öğretmek 
olacaktır" (86). 

O halde eğitim, toplumu bilgisizlikten kurtarmalc, 
onun bilgi ve. n.,.'ı.lak düzeyini yüksel tınelidir. Bunun için 
de "Hallr EL~itiminin" yaygınlaştırılması zorunluydu. 

Eğitimin eşitliği denildiğinde kadın ve erkek 
bireylerin eşitliği, fırsat eşitliği ve bölgeler arası 
eğitim olanakları eşitliği belirtilmektedir. 

"Bir sosyal toplum, bir ulus erkek ve kadın deni-
len iki cinsten oluşmuştur. Cıasımıdır ki bir kitlenin 
bir parçasını geliştirelim, diğerini görme;>;likten gelelim 
de, kitlenin tümü ilerletilmiş olsun? Olanaklımıdır ki 
bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça 
diğer kısmı sernalara yUkselebilsin? Kuşku yok, gelişme 
adamları dediğim gibi iki cins tarafından beraber, arka
daşça atılmak ve gelişmek ve yeniJ,.eşme alanında birlikte 
kesin dUt:' mak gerekir. Böyle olursa devrim başarılı olur." (87) 

(85) Söylev ve Demeçler, c.rı, s.253; Hakimiyet-i Milliye, 
ll A(,ıustos 1928. 

(86) Söylev ve Demeçler, C.I, s.230. 

(87) Söylev ve Demeçler, C.II, s.216-217. 
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Toplumun her kesiminin eğitim hizmetlerinden yarar
lanması gerekli idi. Cinsiyet ayrımı gözetilmeden her 
birey okula alınmalı orada bir sanat öğreruneli idi. Okul
lar en kilçUk yerleşme birimlerine dek yaygınlaştırılmalı, 
gereken yerlere de yatılı ilkokullar da açılmalıdır(88). 

Atatürk yeni Türk Devletinde, öf,;renimin her aşama
sında fırsat eşi tli{gini öngörtir(89). Bunun sağlanması 
için eğitim olanakları bölgeler arasında dengeli olarak 
dağıtılmalıdır. Cwnhur:Lyet hükUmetlerinin bu konuya önemle 
eğilmalerini istemektedir. Atatürk'Un 1 Kasım 1937'de 
T13NIM' ni açış konuşmasında konuya aşa[tıdaki sözleriyle 
dikkat çektiğini görüyoruz: 

"Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde 
temelli bir inkıltlp yapmış olan büyük Türk milletinin 
dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak 

için, fikir ve haraketi beraber yürütmek mecburiyetinde
yiz. Bu teşebbtiste ooşarı, ancak, tUreli bir plana ve en 
rasyonel tarzda çalışınakla milmkiln olabilir. Bu sebeple 
okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, memleketin 
bUyük kalkınma savaşını n ve_ yeni çatısının istediği tek
nik elemanları yetiştirmek; memleket d~valarının ideolo
jisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesle yaşatacak 
birey ve kurumları yaratmak; işte bu urodeleri en kısa 
zamanda temin etmek, KUltUr Bakanlığı'nın Uzerine aldığı 
bilyül\: ve ağır zorrmluluklardır." 

"İşaret etti[t,im urodeleri, Türk gençliğinin dirna
ğında ve Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde 
tutmak, üniversitelerimizeve yüksek okullarımıza düşen 
başlıca vazifedir." 

"Bunun için memleketi şimdilik üç bilyUk kültür 
bölgesi halinde mütalaa ederek, Batı bölgesi için, 

(88) Tezcan, y.a.g.m., s.740. 
(89) Galip Karagöz, "Atattirk'ün Eğitim Savaşı", Atatürk 

Arastırma nergisi, C.II, S.', Kasım, 1985, s.210 v.d. 
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İstanbul Üniversiteı:ünde başlamış olan ıslahat programını 
daha radikal bir tarzda tatbik ederek cumhuriyete ciddi 
modern bir üniversite kazandırmak; merkez bölgesi için, 
Ankara üniversitesini az zamanda kurmak lazımdır. Ve 

Doğu bölgesi için Van Gölü sahil lerinin en güzel bir 
yerinde, her şubeden ilkokullarıyla ve nihayet üniversi
tesiyle modern bir kültür şehri yapatmak yolunda, şimdi
den fiilj_yata geçilmelidir."(90) 

Bu tür bir yaklaşım, Atatürk'ün eğitim kurumlarının 
ya:ygınlaştırJ.lmasına ve halkımızın eğitilmesine ne denli 
önem verdi~ini kanıtlamaktadır • 

• E[Çitim İşlevsel Olacaktır: Bu ilkenin öz bir 
tanımını vermek gerekirse; işin eğitim ve ö[f;retimde ana 
araç olarak Jı;:ullanılması diyebiliriz. Başka bir anlatımla, 
iş içinde ve iş aracılığıyla eğitim, yani bilgi, işe 
dayalı ve iş başında verilmelidiro Ayrıca eğitim işe 
yarar ve üretici olmalıdır(91). 

Böylece öf::;retim yöntemi, cy gulamaya yer veren bir 
özellik taç! ımalıdır. Atatürk 1 Mart 1922 'de TBIVJJVI' ni açı ş 
konuşmasında bu ilkeyi şöyle değerlendirmektedir: 

"Bir taraftan bilgisizliğin giderilmesine uğraşır
ken, bir-taraftan da ülkemiz çocuk larını toplumsal ve 
ekonomik yaşama eylemsel olarak etken ve üreten bireyler 
kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri işe dayalı 
olarak vermek yöntemi eğitimimizin temelini oluşturma
lıdır."(92) 

Buradan da anlaşılacağı gibi olcullarımızdaki eğitim 
ve ö(:retim uygul::ımalı olmnlıydı. Bu konuda özellikle mes
leki ve teknik öğretime önem verilmiştir. Atatürk, ilk
öğretimden en yüksek1jıf(retime dek teknik eği tirnin 

(90) Söylev ve Demeçler, C.II, s.401-402. 

(91) Tezcan, y.a.g.m., s.738 ve Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, c.v, Temmuz 1989, s.574. 

(92) Söylev ve Demeçler, c.rr, s.230. 
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26 Aralık 1925 - 8 Ocak 1926 tarihleri arasındaki çalış
malarında "Maarif Teşkilatı Hakkındaki Layiha'yı" 
hazırlayan üçüncü Heyet-i İlıniye, Atatilrk 'ün yönlendir
mesi ile de, okulun toplum içindeki yerine ağırlık veren 
ilkeleri geliştirmiçtir. 

- Okul ile yaşam arasındaki "Çin Seddi" kaldırıla-
caktır. 

- Ders konuları çevreden alınacaktır. 
- Üretici egitime ağırlık verilecektir. 
- Tek okul düzeni kurulacaktır. 
- Kızlarımızın eğitim düzeyleri geliştirilecektir. 
-Kız-erkek bir arada (karma) eğitim görecekler-

dir(93). 

Böylece 1926'dan sonra Atatürk'ün eğitim görüşünü 
uygulamaya koymak için yoğun çabaların başladığı bir 
döneme girilmiştir. Yukarıdaki saptanan ilkelerin benim
senmesi eğitimimizde bazı yeni uygulamaları da berabe
rinde getirmiçtir. örneğin: _ 

- Okul yaşamının, çevrenin ekonomik koşullarına 
göre düzenlenmesi, 

- Her bölgede o bölge ekonomisinin özelliğine göre 
sanat okulları açılması, 

- Genel ve teknik öğretimin birbirinden ayrılma
yacağı ilkesi. 

Buna göre pratiklik, işlevsellik, çevresel koşul
lara uygunluk, iş ilkesi ve yapmaya dayalı olma gibi özel
likler bu eğitim anlayışının eğitim yöntemini de anlat
maktadır(94). 

2. :8i{';i tim Felsefesi (DüqüngüsüJ.: Genel anlamıyla 
er":'; i tim feloefesi; e ği tim slirecine yön veren erekleri 

(93) Özalp-Ataünal, y.a.gom., s.ll4-ll5. 

(94) Tezcan, y.a.g.m., s.739. 
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çözümleyen, uygulamalara ışık tutan bir disiplinler, 

sistemli fikirler ve kavramlar bütünüdiir. Atatürk'çü 

düşünce si~teminde e~itimin özüne, içeritine yöntemine 
ve amaçlarına ilişkin ilke ve özellikler; akılcı, gerçek
çi, bilimsel ve insancıl (hümanist) bir anlayışla ele 
alınmaktadır. l3u anlayışta eğitim ulusal yaşamda suratli 
gelişme, tam ba~ımsızlık ve özgürlük için temel bir 
araçtır. E{gi tim süreci yaşam boyu süren ve insan yaşa
mında yararlı sonuçlar üreten işlevsel ve pratik bir 
anlam taşımaktadır(95). 

Atatürk: "JE{f,i timdir ki; bir ulusu ya özgür, bağım
sız, ünlü, yUce bir sosyal toplum halinde yaşatır ya da 

bir milleti tutsaklığa ve yoksulluğa sürl5.kler. 11 (96) 

diyerek bu konuya dikkatleri çekmiştir. 

EN;i tirnin hedefleri, amaçları çeşitlidir. Türkiye 
Cunılıuriyeti 1 nin yeni kuşağa vereceği e ği tim daha öncede 

verildiği gibi ulusal eğitimdir. Ulusal eğitimin devlet 
gözetim ve denr-;timinde, demokratik, laik, eşitlikçi, 
adaletli, işlevsel ve bilimsel temeli dayalı insancıl 
(hümanist) n~J.telik taşıması ön_görülmektedir. Bu ilkeler 
kuşl:usuz ki, akılcı, özgür, öz benliğinden ve kül türünden 
kopmamış yeni bir insan tipinin yaratılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu amaçla, yaygın bir eğitim sistemi kurmak, 
sosyal ve ekonor:ülc yönden yorarlı ve işlevsel davranışlar 
oluş turmal:, e;<~i tim sürecini iş içinde ve iş aracılığıyla 

gerçekleştirmek esastı."(97) 

Ulucnn en yüksek uygarlJ.k gereklerine göre iler
lemesini sağla;yacak, yeni kurumları yaşatacak yeni bir 
insan tipi de gerekliydi. Bu tip insan da yeni bir eğitim 

(95) Cevat Allcan, Atatürk Düsün Sistemi ve Mesleki Teknik 
E[H tim, Atatürk Devrimleri ve :Eı~ği tim Sempozyumu, 
( 9-10 Nü;an 1981) Ankara Üni versitesi E ği tim Fakültesi 
Yayınları, No: 92, Yargıçoğlu Matbaası, 1981, s.l27. 

(96) Söylev ve Demecler, C.II, s.l98. 
(97) Alkan, y.aog.m., s.l27. 
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felsefe ile yeti:;:tirilebilirdi. Atntürk "yaşamda en ger

çek yol gc5sterici bilimdir." ( 98) di:verek bu felsefenin 
temel çi:0gisine de açJ.klık e:;etirıniştir. Aslında O bu 
özdeyişle tüm bir ça[tın biçemini özetlemiştir ( 99). 

l!'elsefi açıdan, Atatürk ve Yeni Türk Devleti'ndeki 

e ği tim iliı;,;ld.lerine, O' nun düşürıgüsel (felsefi) kişili
ğinden hareket ederek bir yaklı:ışım yapmak kaçınılmazdır. 

Zira yeni devletin eğitim dür}üngüsü (felsefesi) Atatürk' 
ün kişililtinde biçünlenmiştir. 

Atatiirlc 'ün felsefeden geniş ölçüde yararlandığını 
görnekteyiz. Ancak o, kendisinin de belirttiği gibi hiç
bir zaman tek bir felsefe akımınabağlı kalmamıştır. Fel
sefenin çe çi tli al{ımlarından yararlanmıştır. DLişüncele
rini eylemleriyle, söz ve söylevleriyle ortaya koymuş
tur(lOO). O'nda e;Tlernle dUşüngü içiçedir. 

AtatUrJc, di..içüngüsel açıdan: olgucu (pozitivist), 

işlevselci (fonksiyonel), yararcı (pragmatist), rasyona
list olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle düşüngüsel 
tutv.munda eklektik (pek çok di}şüngünün bileşkesini) bir 
yol izlemiştir denilebilir •. Yani bu sayılan akımların 

bir çözümlemesini ve bu çözUınleıneyi eyleme dönüştürmeyi 
temsil et~ektedir(lOl). 

O'nun, toplumun tüm bireylerini düşünen insan 
yapmak gereğine inancı, halk egemenliai, devrim, ülke 
ve ulus bütünlüğü, tam ba[';ımsızlık ve çağdaş uygarlık 
kavramları öz brucımdan yukarda belirtilen felsefe akım

ları üzerine ot"Lırtulmuş kendini özgü yeni bir sistem
dir(l02). Bu bağlamda Yeni Türk Devleti'ndeki eğitim 

( 98) Sövlev ve De1D-eçler, C.II, s.l94. 
( 99) Gökberk, y.a.gom., s.303. 
(100) Tezcan, y.a.g.m., s.733. 
(101) Tezcarı, y.n.g.ırı., So733. 
(102) Cevat Allcan, "Atatürk Felsefesinde İnsan Kavramı", 

E,((itim ve Bilim, s.46. 
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felsefesinin dayandını ilkeleri: pragmc::ıtism, olguculuk ve 
Akılcılık olarak sıralayabiliriz. 

A. CL'ürk E(;i timinin Pragmatist ( Yararcılık) Yönü: 
Yukarıda d.a vurr;ulandığı gibi Atatürk, bir kurarncı olma
yıp, yaşayan bir adamdır. "Kafasında daha çok kurarncı 
Fransız kül türü ile beslenmiş olan bu. akılcı insan, 
Anglosakson görgUcülüğüne (ernprisme) ve pragmatizme daha 
yakındır. Bilgiyi deney, gerçeği fayda (yarar) ölçüsüne 
vurmayı sever."(l03) 

Eğitim sürecini, insnn yaşamında bir yarara, 

yararlı olan bir işe araç kabul eden Atatürk, birçok 

konuşmasında pragmatist bir eğitim felsefesine bağlı 

olduğunu vurgulamıştır. Örneğin: Bir yandan bilgisizliği 

ortadan kaldınnaya çalışırken, bir yandan da yurt evia
dını toplumsal ve ekonomik yaşama aktif biçimde etkili 
ve verirıli kılahilrnek için zorunlu olan ilk bilgileri, 
uygulamalı olarak vermek metodu eğitimimizin temelini 
oluşturrnalıdır(l04) demektedir. 

Eğitmen denemesi ile Köy Enstittileri Örgütlenmesi 
aslında Atatürk 'Un 1 Mart 1923 1 te Tl3MivP ni aç ış söylevinde 
ileri SürdU[S·ü bir önerinin uygulanışıydı. Bununla ilgili 
olarak Atatürk: "üretim ve imalatı artırıcı unsurlar 
yetiştirmek Türk Eğitiminin temel ödevi olmalıdır .. "(l05) 
diyerek düşüncelerini açıkça ortaya koymaktadıra 

B. Türk E[(i timinin Olgucu (Pozitivist) Yönü: Pozi
tivizm olguculuktur. Şöyle ki: araştırmalarını olgulara, 
gerçekiere daya~ran, fizik ötesi açıklamaları kuramsal 
olaraJ.c olanaksız ve yararsız gören, deneyle denetlenmeyen 
soruları yersiz bulan bir felsefedir. Pozitivist sistemin 
çıkış noktasJ., duyularımızın algıladığı ve bize sağladığı 

(103) Tezcan, y.n.g.m., s.733. 
(104) Atatürkçülük, I. Kitap, s.299. 
(105) Söylev ve Demeçler, c.r~ s.298. 
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olgulardıro Pozivizmin yöntemi analitik akla ve bilim 

kavramına dayanıyordu. İşte bu nedenle de Atatürk bu 
felsefeyi benimsiyordu. Hemen anıınsanacağı gibi O, şöyle 

diyordu: "Dünyada her şey için, maddiyat için, manaviyat 
için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici 
bilimdir, fendir. Bilimin ve fennin dışında yol gösterici 
aramak gaflettir, cehalettir, d~lalettir."(l06) Bu fel
sefe teknik, pozitif ve toplumsal bilimleri de kapsayan 
geniş bir içeriğe sahiptir. Böylece, bu anlayış çağdaş 
uygarııcı yaratması bakımdan "müsbet" bilimciliktir. . 

.• 

Dünyayı, olayları ve herşeyi kavramak için "müsbet bilime" 
başvurmayı:!öngürUr. Fizik ötesi ve bilim dışı kavramlar 
Atatürkçü felsefenin dışındadır. Dolayısıyla Yeni Türki-. 
ye'nin eğitim felsefesinin de dışında olmalıdıro Çağı
mızın bilimsel düşüncesini, d:işünce özgürlüğünü ve onun 
yol göstericiliğinin benimsenmesi, eğitimimizin temel 
felsefesi olmalıdır. 

Atatürk'ün gerçekçiliğini de O'nun olguculuJc yönü

nün bir başka görünümü olduğunu vurgulaıııakta yarar var
dır. öte yandan O' nun insancıl değerleri oo nimsemesi de 
başka felsefe yönünü oluşturur. Bu da günlille yaşama yön 
verecek de{1erler toplulueunu, bu değerlerin eyleme dönüş
türülmesini öngörür(l07). Dolayısıyla yeni eğitim felse
fesi olgucu ilkelere dayanmaktadır. 

c. Yeni Eğitim Düşüngüsü (Felsefesi) Akılcı (Ras
yonalist) Olacaktır: Yeni Türk Devletinin eğitim düşün
güsü akla dayalı olacaktır. Bu ilkeyi de saptayarı yine 
Atatürk'tür. 

Atatürk, Batı'daki akılcılığı benimsemiş, akılcı 
düşünürlerin yapıtlarını incelemiştir. Esasen sözlerinde 
ömür boyunca akılcı bir görüş vardır. Akılcı olduğu için 
bağnazlığa, yobazlığa, dağmacılığa boş inançlara, doğa 
dışı dUşüncelere siirekli karşıdır(l08). 

(106) Söylev ve Demeçler, C.II, Sol94. 
(107) Tezcan, y.a.g.m., s.735. 
(108) Tezcan, y.aog.m., s.735. 
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Ata tlirk.~ ün, ~,kı lcı lı ğı ve bilimciliği salt _eğitim 
alanlnda değil, devl~tin ve toplumsal yaşamın her alanl
na yayınağa çalışmış, akla ters düşen her şeyi reddetmiş
ti.r. O, bu ak1rra Batı düşUngüsünü. (felsefesini) derinli
ğine araştırlp elde etmiş olmayıp; kendi kendine düşünüp 
çıkarmış \il.t'. Özellikle davranı şlaX'ıyla bu akımı uygulamaya 
koymuştur. Böylece O'nun deVX'imciliğini, akılcıl1ğın1 top
luma uygulanması olarak niteleyebiliriz. 

XVI. yüzyıl sonlarından başlıyaX'ak Batı'da yayılan 
akılcılık, deneyeilikle birlikte akıl çağ1n1 açmıştır'. 

Dlinyada gerçek anlamıyla akıl çağını başlatan ise Desear
tes' tır'. Kuşkusuz böyle bir dehanln doğmasının ardlnda 
önemli pek çok etkenler vardlr (109). Bat1 dünyas1 akıl 

çağ1n1n getirdiği X'asyonalizmle hemen her dalda büyük yol 
almJş ve gelişimini sürdürmüştür. Osmanlı devleti ve dola
yısıyla toplumu bu gelişirolere hem kapıla~lnl hem de göz
lerini kapamıştır. Daha XIX. Yüzyılda bile Osmanll toplu
munda din kadar önemli bir konunun etkinliğini göX'üyoruz. 
Bu da "ilm-i nücum" dur. Yani astroloji. Saray başta olmak 
üzere, Osmanlı toplumunda herhangi bir eyleme geçilmez ha
le gelinmiştir. İlk dönemlerde böylesi "safsatalara 11 aldl
rlş etmeyen gerçekçi Osmanlı padipah ve yöneticileri git
miş, bu ak1l01 çağda yeııini heıı işini yı ldl z falıyla sap
tayan "eşııef saate" bıX'akanlara b1rakm1ş t1ıı (110). 

Türk toplumunun, akıl çağ1na geçmesi için yavaş 
yavaş XVIII. Y. Y. sonlarlnda biıı baııaketlenme baş la mı ş, 
XIX Y. Y.' da ise bu çabalar, pa di şah II. Mahmut' la daha 
fazla bir dinamizm kazanmış t1r. Tanzimatla biıılikte Bat1 
bilimine giı:ıiş ça balor1 ar' tar. XIX. Yüzyıl sonlarına dek 
bu yoldaki yeniliklere yeni bazl eğitim kurumları açılarak 
devam edilmiş ve ilk üniversitemiz de XX. Yüzyılın başında 

kuX'ulabilmiş tir. 

(109) 

(ll:) 

Ahmet Mumcu, "Türkiye'nin Alul Çağına Geçmesi", 
A_ta~üı;l.f_ A~a~tıgma Mepkezi P§rgisi, C.II, Temmuz 
198 , s.l , s. 70. 
Bu konuda geniş açıklama ve gelişimleX' için bakın1z: 
Ahmet Mumcu, y.a.g.m., s.669-682. 
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"Osmanlı Devleti'nin siyasal ve aske.ri alanda çö
küşü ve sonra tümden yokoluşu üzerine, Türk ulusunun üs
tün dinamizmi ve vatanseverliği bu günki Türkiye Cumhuri
yetini yarattı." Bu yeni Türk Devletinin tüm kut•umlarıyla 
mimarı kuşkusuz Atatürk'tUr(lll). 

Tanzimat sonrası pek çok yenilik ve önemli deği
şiklikler yapl lmasına karşln bü~ük düşUnce ve bilim sis
temleriyle bunların uygulanmaları sonrası doğan bilimsel, 
ekonomik ve teknik gelişmeler, tüm çabalara karşın Osman
ll ülkesine girememiştir. Akllcılığı ve bilimciliği, dev
letin ve toplumsal yaşamın her alanına yaymaya çal~şan, 

akla ters düşen her şeyi reddederek, yenileşmenin en bU
yük koşulunu gerçekleş tirmeye çalışan Atatürk • dür ( 112). 
O'nu en iyi tanımlıyanıardan biri olan Falih R1fk1 Atay'ın 
bu konudaki değerlendirmesi ise şöyledir: "İnkılapçl ve 
islahatçı Mustafa Kemal bir beyin adamı idi. Beyni kendi 
kalbinin de bU tün isyanlarılll bastırdı. Bir gün bir Türk 
arınasına hangi timsaller konulacağı tartışılırken eski 
Türk kurdundan bahsedilmesi üzerine: -Timsal, timsal in
san zekasıdır timsal, diye haykırmıştı. Zekası, akıl ve 
müspet ilim, O'nun saygısı yaln1z bunlara olmuştur(l13). 
Ayrı ca Afet İnan' a söylediği gibi: "akı 1 ve mantığın hal
ledemeyeceği hiçbir mesel e yok tur" ( 114). Bu sözleri de 
Atatürk'ün temel yaşam felsefesini en açık olarak gözler 
önüne sermektedir. 

Akılcılığı ve onun sonucu olan bilimciliği Atatürk'
ün sistemli bir biçimde Batı felsefesini inceleyerek tanı
dığını iler:l sürmek de olanaksı~dJ..ı.•. Çünkü, herşeyden ön
ce Osmanll Devleti'nin ne eğitim olgusunda ne de toplum
sal yapısında bunu sağlayabilecek ortam yok tur. Orun akıl
cı lı ğı, kendi dehasının özelliklerinden gelmektedir. O 
akılcılığı kendi gözlem ve izlenirolarine dayanarak çıkar-

(lll) Mumcu, y.a.g.m., s.680. 
(112) Mumcu, y.a.g.m., s.680. . 
(113) Falih Rlfkı Atay, Qankala, Istanbul, 1980, s.411. 
(114) A.A

6
fet İnan, M~Kem~ı Atatürk:i~g_Xazdıklarım, Ankara, 

19 9, s.?. 
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mış ve yeni Tü.rldye'nin yapısında her ışın akla ve bilme 
dayandlrılması geı•eğini açıkça ortaya koymuştur(ll5). 

Böylece, Atatürk devrimi, bir bütün olarak, akıl

cılıktan çıkmaktadl.r. Cumhuriyet, Yazı Değişimi, özellik
le Eğitim ve Tü.rk Toplumunu yeni hukuksal değerlere taşı
yan Hukuk Devrimi, hep aklın buyruğu olduğu için yapılmış
tır. Ata tüı .. k, Türk tarihinde, her alanda gerçek alolcılık 
çağım başlatan insandıı·. Bu ilkenin toplumumuzda kökleş
me için de yeni eğitim düşüngÜmÜZÜ akllCl temellere oturt
maya çalışilll ştır. 

3- Yeni Türk Devletinde Eğitimin Temel Amaçları: 

Kurulan yeni devletin varlığını sürdürabilmesi için 
kendine bağlı bir düşünceyle yetiştirilecek yeni kuşaklara 
gereksinimi vardlr. İşte yeni eğitimimizden beklenen, bu 

niteliklere sahip kuşakları yetiştirmek temel amaçtır. Bu 

amaca yönelik eği tirnin temel ilkelerini yine Atatürk' Un 
söylev ve demaçıerinden sap tamaktayı z. 

Atatürk, hazırlanacak yeni eğitim izlencesinin çer
çevesini, 27 Ağustos 1922 tarihinde, İstanbul'dan Bursa'ya 
gelen kalabalık bir öğretmen grubuna yaptığı konuşmada be
lir ı emiş tir. 

. . . . . 
"Ham m lar, Beyler! 

Görülüyor ki, en müllim ve feyizli vazifemiz maa:l:'i.f,, 
işleridir. Maarif işlerinde behemahal muzaffer olmak lazım
dı.r. Bir milletin halası hakikisi ancak bu suretle olur. 
Bu zaferin temini için hepimizin yekcan ve yekfiki.r olarak 
esasli bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu 
programın esaslı noktaları ikidir: 

1- Hayatı içtimaiyemizin ihtiyaca tetabuk etmesi 
(Toplumsal yaşamımızın gereklerini içermeli). 

(115) Mumcu, y.a.g.m., s.681. 
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2- İcabatl Bs~iyeye tevafuk etmesidir (Çağın ge~ek
le~inin bilincinde olmalldı.r)"(l16). 

Bu~ada Atatü~k, yeni eğitim izlencesine şekil ve.re
cek, onun dayanacağl temel ilkeleri saptayacak ana faktö~
le.r üzerinde du);• ur. Bunlar kendi baş ları na ele alını.rsa, 
görülür ki eğitim dlşl öğelerdir. Ama eğitim, sosyal ve 
kültürel niteliğini, ancak bu temel öğeleri çlklş ve ey
lem noktası yapmas1yla kazanır(ll?). 

A tatü.rk, a,ynı konuş maslnda çocuklar1mı Zl ve genç
lerimizi nas1l bir eğitim ve amaçla donatmam1z gerektiği
ni şu biçimde vurgulamaktadlr: 

••. "çocukla.rlmıza ve gençlerimize vereceğimiz tah
silin hududu ne olursa olsun, onlara esas olarak şunlarl 
öğ.retec eği z: 

1- Milletine, 
2- Türkiye Devletine, 
3- Türkiye Büyük Millet Meclisine 

Düşman olanlarla mücadele esbap ve vasai tiyle rnU

cehhez olmayan milletler için hakkl beka yoktur. Mücadele 
lazlmdl.r. Hanlmla.r, Beyler! İti~af edelim ki, biz üç bu
çuk sene evveline kadar cemaat halinde yaşlyorduk. Bizi 
istedikle~i gibi idare ediyorlardl. Cihan bizi, temsil 
edenlere göre tan1yo.rdu: Üç buçuk senedir, taımmen millet 
ola.rak yaşlyo.ruz ••• "(ll8). 

Bu açlklama1a.rdan da anlaşıldlğl gibi Atatürk, ye
ni eğitimin amaç ve ilkeleri geçmiş dönemlerinkinden çok 
farkll olacaktır. Ulusal kimliğini kaza~ş, yarattığl ye
ni değerlerine sahip çlkan, onlara inanan yeni insan ye~ 
tiştirmeye yönelinecektir. Geçmiş dönemlerin eğitim ilke 
ve uygulamala rınln yanlış ll k ve olumsuz1uklarlnln bir 

(116) Söylev ve Demeçler, C.II, s.48. 
(117) Aykaç, y.a.g.m., s.107. 
(118) Söy1ev ve Deıneç1e.r, c.rr, s.45. 
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11 Bugüne değin izlenmiş olan eğitim ve öğretim yön
temlerinin ulusumuzun ta.rihsel geri kalnuşlığlmn en 
önemli nedeni olduğu kanıs1ndayım. Onun için bir ulusal 
eğitim izlencesinden söz ederken eski devrin uydurmala
rlndan doğuşumuzdan gelen özelliklerimizle hiç de ilişki
si olmayan yabancı fikirlerden Doğu'dan ve Batl'dan gele
bilen tUm etkile.rden tamamen uzak ve ulusal karakterimize 
ve tarihimize uyumlu bir ekini anlıyo.rum11 ( 119). 

Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi Açlllş Konuşma
alnda vurgulad1ğı yukardaki açıklamalardan anlaşılacağl 
gibi, yeni eğitimin ilke ve amaçlarınl saptarken, gele
neksel eğitimle de çok ciddi bir biçimde hesaplaşmak is
temektedir. Ona göre bu eğitim, tek sözcükle ulusumuza 
yabancı olan bir eğitimdir(120). 

Ata tUJ:>k' ün diğer konuşmalarında geleneksel eğitime 
yapt1ğı eleştirileri şu noktalarda özetlemek olasldl;ı:o: 

a) Toplumda bilgisizlik yayglndll:'. Bilgisizliğin 
yayg1n oluşu, eski dönemin en beli;ı:ogin özelliği idi. Ul
keyi yönetenler de kendi amaçla.rl için bu durumun sU):'me
sini istemiş ve özendi.rmişlel:'dir. 

b) Öğretim yöntemleri yetersizdir. Ezberciliğe da
yalı bir öğretim yöntemi egemendi. Bu ise, yap1c1 ve yara
tlcl yeni kuşakla.rln yetişmesini engeller nitelikte idi. 

c) Eğitim: Hem kuruluş ve hem de özü yönünden ulu
sal değildir. Bu eğitim ulusal dil, ulusal tarihi, ulusal 
san'at yani tüm olgularlyla ulusal kültürün gelişmesine 
uygun değildit. Ulusal kültUrUn gelişmesini de engellemek-

(119) Söylev ve Demeçler, c.rr, s.l6-17. Hakimiyet-i Mil
liye, 21 Temmuz 1921. 

(120) Kemal Aytaç, "Atatüı1k'Un Eğitim Görüşü", Atatü.rk~U
lük 2., (Genel Kurmay Başkanlığı Yaylnı), Milli Egi
tim Basımevi, İstanbul, 1988, s.l06. 
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tedi.r. Bu ise ulusal benlik duygusunun zaylf'lamasJna yol 
açrruş tJ.r. 

d) Kar ar ll bi.r eğitim po li tikasl yok tu.r. Osmanlı 
döneminin her "Ma arif' Nazlrlnlnn ayrı bir eğitim izlen
cesi va.rdlı~. 

e) Tüketici insan yetiş tir en, yaşamı bilmeyen, yü
zeysel bilgiye sahip insan yetiştirme amaçll bir eğitim 
sis te mi vardl. 

i") Geleneksel eğitim, bU tUnUyle bilimsel düş Un ka

plSllll kapamJştı.r. Onun gözü bu dünya değil, öbür dünyaya 
çevrilmişti.r. Bu nedenle de çağln gereklerine ve toplumun 
gereksinmelerine yanlt vermekten uzak bulunmaktadı.r(121). 

Tüm bu no k ta la.r, yeni bir eğit im po li tilca s1n1 n, 

gerekliliğini haklı kllmak tay dı. ÖzgUı1 dUşUnceyi dur du

.ran, yaratlcllığa engel olan, yap1cıllğa yer ve.rmeyen tUm 

uygulamala.rl kaldlrlp; onların ye~ine insan zekas1n1n ya
ratlclllğlnı öne ç1karan aklln egemenliğini temel ilke 

kabul eden bir eğitim amaçlanmıştl. Tüm bunlarln yanında 
kurulan yeni devletin varlığını sUrdU.rebilmesi için ken
dine bağll bi.r zihniyetle yetiş tirilecek yeni kuşak la ra 
da ge.reksinim vardl ( 122). İş te, yeni Tü.rkiye' nin; yani 

Cumhuriyet Türkiye' sinin sap tanecak yeni eğitiminin amacı, 
şimdiye dek verilmiş olan niteliklere sahip bireyleri ve 

kuşaklarl yetiş tiı1 mek temel amacı olmalıydı. Bu bağlamda 

yine Atatü.rk'tf.,dinleyelim: 

"Ef'endile.r; yetişecek çocuklarımı za ve gençle.rimize, 

gö.recekle.ri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her

şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, an' 
anat-i milliyesine dUşman olan bUtUn anası.rla mUcadele etmek 

lüzumu öğretilmelidi,ı1 '! (123). 

(121) Aykaç, y.a.g.m., s.l06.ve Mahmut Tezcan, y.a.g.m., 
s. 57 3. 

(122) AtatürkçUlUk, I. Kitap, s.303. 

(123) Söylev ve Demeçler, C.I, s.231. 
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"Hiçbir zaman hatı,ı.•dan çıkmasın ki, Cumhuriyet, siz
den fikri hü.r, vicdanı hür, irfam hür nesiller ister(l24). 

"Milli kül türUn her çığır.da açılarak yükselmesini 
Türkiye Cumhuriyetinin temel direği olarak temin edece
ğiz(l25). 

Ve; 11 Cumhuriyet, düşünce, bilgi, beden yönünden güçlü 
yüksek kareterli koruyucular ister~~l26). 

Atatürk, yeni eğitimimizin amaca yönelik izlencesini 
ekonomik temelleri de içermesi gerektiğini; 17 ŞUbut 1923 1de 
İzmir 'de toplanını ş olan "Türkiye İktisat Kongresi 'nde aşağJ.
daki biçimde vurgulanmaktadır. 

"••• yeni devletimizin, yeni hükümetimizin tüm temel
leri, izlenceleri ekonomi izlencesinden çıkmalıdJ.r. Çünkü •• G 

her şey bunun içinde toplanmıştır. Bunun içindir ki çocukla
rımızı öyle eğitip yetiştirmeliyiz, onlara öyle bilim ve se
ziş vermaliyiz ki ticaret dünyası, ziraat ve sanatta ve tüm 
bunların çalışma alanlarında yararlı olsunlar, etken olsunlar, 
çalışır olsunlar, çalışan bir eleman olsunlar. Böylece ulusal 
eğitim izlencemiz, gerek ilköğretimda gerek ortaöğretimda ve
rilecek tüm şeyler, bu bakış açısı içinde olmalıdır" (127). 

Cumhuriyet döneminde eğitimin başlıca amacı; her düzey
deki okullarda öğrencilere cumhuriyetçi ve demokratik, çağdaş, 

yeniliğe açık, ülke koşullarına uyan bir eğitim vermektir. Bu 
amacın Milli Eğitim Bakanlarınca da ortak ilkeler olarak be
nimsendiğini yayımlanan genelgelerle de sık sık vurgulanmJ.ştır • . 
Örneğin: Milli Eğitim Bakanlığının 19 Aralık 1923 tarihli bir 
genelgesinde, "mektepler cumhuriyet esaslarına sadık kalmayı 
telkine mecburdur" ve 8 Eylül 1924 tarihli genelgede de, " ço-

(124) 

(125) 
(126) 

Enver Ziya_Karal, Atatürk'ten Düşünceler, 
Basımevi, Istanbul, 1981, s.82. 
Söylev ve Demeçler, C.I, s.J72. 
Atatürkçülük, I. Kitap, s.JOJ. 

(127) Söylev ve Demeçler, c.II, s.lll. 

Milli Eğitim 
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cuklarımızın kalplerinde ve ruhlarında Cumhuriyet için feda
kar olmak mefkuresini taşımalıdır" (128). Denilmektedir. 

Mayıs 1927 tarihi ve Bakan Mustafa Necati imzasın~ 
taşıyan bir genelge ile öğrencilere ülke gerçeklerine ve ulu 
sal konulara ilişkin öğretim yapılmasına ağırlık verilmesi 
istenmektedir. Bakan orta dereceli okullarda öğrencilerin 
başka ülkelerin tarih, coğrafya ve yaşayışiarını daha iyi 
bildiklerini, öteki derslerde de gereksiz ayrınt~lar verildi 
ğini belirttikten sonra, öğretimin bu biçimde sürmesinin ho§ 
görü ile karşılanamayacağını söyler. "Müdür ve muallimler 
gençlerin memleketimiz ve milli camiyetirniz için hazırlanma
ları lazım geldiğine daima hatırlatmak, tedris ve terbiyevi 
faaliyetlerine Türkiye'yi ve Türklüğü mihver ve merkez itti
haz etmek mecburiyetindirler ••• Her fırsatta Türk Cumhuriyet 
nin suret-i tesisini anlatmak ve Cumhuriyeti sevdirecek her 
fırsattan istifade eylemek bütün mektep müdür ve muallimler~ 
nin müşterek vazifesidir. Bu itibarla milli bayramlardan az~ 
mi derecede istifade lazımdır. Ayrıca dersler, yalnızca kita: 
tan değil, hayat içinden öğretilmelidir." 

Bakan Cemal Hüsnü de 1929 tarihli bir genelgede, öğre~ 

menlere der ki; "Sizler Türk azim ve enerjisinin altıyüz sen~ 
hakiki istikametini niçin ve nasıl kaybettiğini çocuklara an
latırken daima bu asil Cumhuriyet nesliriin yaratacağı dünyay: 
dü şüneceksiniz" (129). 

3.2. Qumlıuriyet Döneminde Açılan Yüksek Öğretim Kurumuları 

3.2.1. ARAŞTIRMA ENSTİTiJLERİ 

3.2.1.1. Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ankara'da bir Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması 
genelde Ankara Üniversitesinin de kuruluş başlangıcı olarak 

(128) Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi ••• , s.309. 
(129) Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi ••• , s.309 v.d. Aynı İçe 

rikteki diğer genelgeler için bak. Aynı yapıt, s.309-31 
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değerlendirilir. Bu nedenle de enstitünün kuruluşu yüksek 
öğretim tarihimizde önemli bir gelişmedir. 

10 Haziran 1933 tarih ve 2291 Saylll yasayla kuruluşu 
gerçekleştirilen Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakklnda 
l/715 nurnarall yasa önerisi ve Ziraat ve Bütçe komisyonlarl 
mazbatalarl Bakanlar Kurulunda 23.05.1933 tarihinde görüşül
müştür. Öneri bundan sonra 24.05.1933 tarihinde Başbakan İs
met İnönü imzas1yla TBW~ Başkanl1ğ1na sunulmuştur. Bu sunulan 
yasa önerisinde Enstitünün kuruluş gerekçesi şu şekilde açlk
lanmaktadlr. 

"Türkiye iktisadiyat1n1n temel taş1n1 teşkil eden zi
raatimizin ve harice gönderilen muhtelif ziraat mahsullerinin 
hayvanc111ğ1mız1n düzeltilmesi, iyileştirilmesi, çoğaltllmasl, 

hastalıklardan kurtarılmasl ve dünya pazarlar1nda iyiliğ~le, 
güzelliğiyle aranıp tan1nmas1 ve bin netice memlekete yüksek 
bir servet girmesiyle Türk köylüsünde ve Türk çiftçisinde zi
rai ve iktisadi refah1n belirabilmesi için Ziraat Enstitüsü
nün kurulmas1na ihtiyaç görülmüştür." 

"Kurumun bu amac1na hızla yürüyüp erişebilmesi için 
Türk Topraklar1nda memleketin doğal koşullar1na uygun hakiki 
bir memleket ziraat ve baytar ilminin kurulmas1na tüm kuvve
tiyle çalışacaktır." 

"Bir taraftan bilimsel inceleme ve araşt1rmalar1n diğer 
taraftan eğitim ve deneyler yaparak çal1şacak olan bu yüksek 
ilim yuvasJnln bu hedefine erebilmek için herşeyden önce yük
sek bilim adamlarJna sahip olmasJyla ve onlar1n yetişebilme
siyle" olanaklldlr. 

"Bunun için kurum oluşturulurken tüm bu esaslar gözönün
de tutularak ve bilim alanında yetki sahibi yüksek kişilerin 
bu konuda isabetli fikir ve görüşleri alınarak oluşturulmasl 
düzenlenmiş ve örgüt yasas1 ona göre yap1lm1şt1r" (130). 

(130) E.Hirsche, Dünya Üniversiteleri ve Türk~ede Üniversite
lerin Gelişmesi, C.I, Ankara Universitesı Yaylnları, 
N0:23, Istanbul, 1950, s.477. 
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30 maddeden oluşan yasa tasarısı, en.ııititUyü oluşturan 
tüm ögeleriyle kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Aynı konu
ya birde zeyl yapılmıştır. 

10 Haziran 1933 tarihinde yürürlüğe giren ve Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluşunu gerçekleştiren 2291 Sa
yılı yasa; kurumun işleyiş ve amaçlarını şu şekilde belirle
mektedir: 

1- Ziraat Vekaletinin nnırakebesinde Ankara Yüksek Ziraa 
Enstitüsü kurulmuştur. Enstitü hükmi şahsiyetli, bağışlama ve 
veeayetleri kabul ehil ve mülhak bütçe ile idare olunan bir 
amme müessesesidir. Enstitünün malları devlet malları ve ted
ris ve idare uzuvları da devlet memurları hukukuna maliktir. 

2- EnstitU; Tabii İlimler, Ziraat, Baytar ve Ziraat Sa
natları namı ile dört fakülteden mürekkep akademik bir müesse
sedir. Ders okutur, kendi sahasında ilmi ve fenni araştırmalar 
yapar, reyler ve fikirler verir ve neşriyatta bulunur"(l31). 

26 Haziran 1934 tarih ve 2524 Sayılı kanunla son madded 
yapılan değişiklikle, Ankara YUksek Ziraat EnstitUsüne bir fa
külte daha eklenerek sayı beşe çıkarılmıştır. Böylece Enstitü; 
Tabii İlimler, Ziraat, Baytar, Orman ve Ziraat Sanatları FakUl· 
telerinden oluşturulmuştur(l32). 

Ankara YUksek Ziraat EnstitüsUnUn açılışı 30 Ekim 1933 
tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönU'nün bir söyleviyle ya
pılmıştır. Enstitti Batıdaki benzeri öğretim yapan kurumlar 
denli çağdaş donanım ve olanaklara sahiptir. 

1946'da Ankara Üniversitesinin kurulmasını sağlayan 4931 
sayılı Üniversiteler Yasası Yüksek Ziraat Enstitüsünün yapısını 
dokunmamıştır. Ne var ki, bünyesindeki Ziraat, Baytar ve Orman 

(132) Nihal Erk, y.a.g.y., s.6. 
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fakültelerinin geliştirilmesine gidildiğinde beş fakülte; Ve~e
riner, Ziraat ve Orman olmak üzere üç fakülteye dönüştürülmüş
tür. Bunun üzerine 30 Haziran 1948 tarih ve 5234 sayı ile yasa
laşan Üniversiteler Yasası'na ek 9 madde ve 7 geçici maddeler
le; Veteriner Fakültesi ile içinde Tabii İlimler ve Ziraat Sa
natları Fakültelerini de almak üzere Ziraat Fakültesi Ankara 
Üniversitesine, Orman Fakültesi ise İstanbul Üniversitesine ka
tılmıştır. Böylece Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü işlevini yi
tirmiştir(l33). 

3.2.1.2. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 

15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı yasayla kurulmuştur. 
Bu yasanın birinci maddesinde enstitünün kuruluş kararı ve gö
revleri şu şekilde saptanmaktadır: 

"Madde 1- Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı 
. "" bir" Türk Inkılap Tarihi Enstitüsun kurulmuştur. Bu enstitilnUn 

vazifeleri şunlardır; 
• A • A 

a) Türk Istiklal Savaşı, Türk Inkılabı ve Türkiye Cumhu-
riyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırma
larda bulunmak; 

b) Bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak 
kütüphane ve mUzeler meydana getirmek ve bir arşiv kurmak; 

c) Türk İnkılap ve Rejimini memleket içinde ve dışında 
tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve her türlü yayın
larda bulunmak(l34). 

Yasanın birinci maddesinde bu üç temel ilkede toplanmış 
olan Enstitünün görevlerinden çıkartılabilecek sonuca göre; bu 
kurum Türk devrimini halka tanıtmanın yanında, bu devrimin da
yandığı ilke ve amaçları belgelendirerek, bu belgeleri bir ara
ya toplayacaktır. Bir bakıma toplama, değerlendirme tanıtmak 

(133) Nihal Erk, y.a.g.y., s.9. 
(134) Dustur, Üçüncü Tertip, c.23, Ankara Devlet Matbası, 1924, 

s.463. 
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için yayma ve koruma merkezi işlevinde bir kurum olmas~ amaç
lanm~şt~r. Türk Devrimini kamuoyu tabanına oturtman~n yan~nda 
dünya kamu oyunca da anlaş1lmas1 ayr~ bir erektir. 

Yasa. ikinci maddesinde ise, yüksek öğrenim kurumlar~
da İnk1lap Tarihi derslerinin ve Cumhuriyet rejiminin özellik
lerinin öğretimindeki sorumluluğu da belirlenmektedir. 

"Madde 2- Fakültelerde ve yüksek okullardaki İnk1lap Ta
rihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi dersleri Maarif Vekilliğince 
hazJrlanacak programlara ve tayin edilecek esaslara göre bunla
rJn kendi kadrolarJndaki vazifeli profesör, doçent ve öğretmen
ler taraf1ndan okutulurV(l35). 

Yasa belgele~in toplanmas1 ve bununla ilgili yat1~1m 
ve hUkümlerini de üçüncü maddesinde ve bağll flk~alarlnda aşa
ğJdaki gibi saptamaktadl~: 

"Madde 3- BUtUn resmi dai~e ve makamlarla belediyele~, 
milli kurumlar kendi dosya ve arşivlerinde bulunan ve İstiklal 
ve İnkilap Tarihiyle ilgili olan her türlü evrak ve belgele~in 
as1l veya suretlerini ve eşyalarl Maarif Vekilliği ta~aflndan 
lüzum göste~ildikçe Türk İnkllap Tarihi Enstitüsüne ve~irle~. 11 

"İs tikla ı ve İnk1lap Ta~ihiyle ilgili olup da he~ ne 
surette olu~aa olsun şahls elinde bulunan evrak ve belgele~le 
eşyalarl Enstitüye bağ1şlayanlar1n adlarl Enstitüde bulundu
rulacak "Şeref Defte~i"ne yaz1l1r ve ayrlca Resmi Gazete ve 
~adyo ile ilan olunduktan sonra kendileı•ine bir "Şeref Diplo
masl" verilir. 11 

":tukarJda yazlll evrak, belge ve eşyalar, istedikle~i 
takdirde sahiplerinden, Enstitü İlmi Danlşma ve Yönetim Kuru
lunca biçilecek değerle sa tl n al~n1r. 11 

"Bu kanunla ilgili evrak, belge ve eşyay1 özel koliek
siyonlarda bulundurmak isteyenlerden bunlarln konularl ve va
Sl:f'larl hakklnda Enstitüye bilgi verenlerin adlarl da "Şeref 
Defte.ri"ne ayr1ca yazlll.t•. 

------
(135) DUstur, Üçüncü Tertip, C.XXIIJ;, s.464. 
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"Yukarldaki flkrala.rda yazlll evrak, belge ve eşyamn 
Tü.rkiye• den Çlka.r1lmas1 yasaktl.r"(l36). 

Enstitüyü oluşturan so.rumlula.r ve görevlileri ise ay
m. yasan1n Dördüncü maddesinde aşağ1daki biçimde sap tanmışt1.r. 

ıtMadde 4- Enstitünün aşağ1 da ya z1l1 zatlardan kurulan 
bi.r "İlmi Dan1şma ve Yönetim Kurulu" vard1.r: 

a) Enstitü Müdürü; 

b) FakUl te ve :X:üksek Okulla.rda "İnkl lap Ta.rilıi. ve TUl:'
kiye Cumhuriyeti Rejimi" dersi veren p.rofesör ve doçentler; 

c) Cumhuriyet Halk Partisinin, Türk Tarihi ve Dil Ku
rumlarlnln Merkezi İdare Heyetleri Azalarlndan memur edecek
leri birer mümessil; 

d) Maarif Vekilliğince memur edilecek üç zat. 

Kurulun kararlarl Maarif Vekilliğince onaylan1r ve 
yU.rütUltir (137). 

"Enstitünün çal1şma ilkeleri Maarif Vekilliğince ko
nulur" diyen beşinci maddesindeki hllkümle kurumun Milli Eği
tim Bakanl1ğ1na bağll bulunduğunu belirlemekteyiz .. 

Yasamn diğer maddelerinde ise, çall şanla.r1 ve kadro
larl belirlenirken yasanın yürütülmesinden Milli Eğitim Ba
kanı değil tüm bakanlar kurulu sorumlu tutulmaktadlr (Md. 8). 

3.3.2. SİVİL MESLEK YliKSEK OKULLARI 

3.3.2.1. İstanbul Yüksek Mühendislik Okulu 

Sivil bir okulun askeri yönetimden ayr1lmas1 görüşü
nUn ağ1r basmasl sonucu, ''Hendese-i Mülkiye Mektebinin" Na
fia Nezaretine bağll olarak yeniden örgütlenmesiyle 1909 yl
ll sonbaharlnda sivil mühendis yetiştirmek amac1yla kurul
muş tur (138). Başlanglçta tam adl "Mühendis Mekteh-i Alisin
dir. Öğretim dili Frans1zca olan okulda yat111 öğrenciler 
yamnda gündüzlü öğrencilere de yer verilmekteydi. 

(136) 

(137) 
(138) 

Düstur, Uçüncü Tertip, C.XXIII, s.464. 
Düstur, Uçüncü Tertip, C.XXIII, s.464. 
Emre Dölen, "Mühendislik Eğitimi", Tanzimat' tan Cumhu
riyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c.II, s.515". -- - -



214 

Okulun öğretim kadrosuna, Almanya ve Avusturya, Maca
ristan'dan öğretim üyeleri getirilmesinin yanında, yabancı 
ülkelerde öğrenim görmüş Türk öğretim üyeleri de dersler ver
mekteydi. Birbirini izleyen Trablus, Balkan, Birinci Dünya 
Savaşları ve ateşkes dönemi okulun gelişmesini büyük oranda 
engellemiştir. Bu nedenledir ki okul 1915-1921 yılları ara
sında hiç mezun vermemiştir. 1916'da ise sadece dört mezun 
vermiştir. 

1909'dan 1923 yılları arasında okulun yedi kez yer 
değiştirmiş olduğunu görüyorUz. Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra okul, Gümüşsuyu'nda kendisine ayrılmış olan binasına. 
taşınmıştır. Aynı bina yapılan yeni ek ve onarımlarla geniş
letilmiş ve geliştirilmiştir. 1928 yılında çıkartılan bir ya
sayla ·okulun adı Yüksek Mühendis Mektebi olarak değiştirilir
ken, okula tüzel kişilik de verilmiştir(139). Bu uygrtlama an
cak 1936 yılına .dek sürmüştür. Tüzel kişiliği 1936 yılında 
kaldırılırken, 22.9.1941 tarihli ve 4121 sayılı yasayla okul, 
"Nafia Bakanlığı"ndan alınarak Milli Eğitim Bakanlığına bağ
lanını ştır(l40). 

Yüksek okula, olgunluk sınıfını başarmış lise mezun
larından seçme sınavıyle öğrenci alınmaktadır. Okulda öğre
tim süresi altı yıldır. Okulda her gün altmış dakika süreli 
olmak üzere altı ders okutulmaktadır. 

Okuldaki uzmanlık dalları (Bölümleri) şunlardan oluş-

maktaydı: 

ı- Yol ve Demiryolu, 
2- Yapı işleri ve şehircilik, 

3- Su işleri, 
4- Elektro mekanik işleri, 
5- Muhabere işleri, 
6- Havacılık şubesi. 

(139) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, 1941-1942, Maarif Matbaa
sı, Ankara, 1943, s.56. 

(140) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, 1941-1942, Maarif Matbaa
sı, Ankara, 1943, s.56. 
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Bu sonuncu şube 1941-1942 ders yılında öğretima baş
lamış olup, aynı okula 1943-1944 eğitim yılında da gemi ya
pım (inşaat) uzmanllk dalı eklenmiştir(l41). 

Okul, Mühendis Mekteb-i Alisi döneminde (1910-1928) 
toplam 237, Yüksek Mahendis Mektebi döneminde (1929-1938) 
toplam 297 ve Yüksek Mühendis okulu döneminde (1940-1944) 
toplam 149 mezun vermiştir(l42). 

Yüksek Mühendislik Okulu 1944 yılında çıkarılan 4169 
saylll yasayla, İstanbul Teknik Üniversitesi adını almış ve 
yeniden düzenlenmiştir (143). 

3.3.2.2. Teknik Okul 
(İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) 

Cumhuriyet Türkiye 'sinin Osmanlı Devleti 'nden 1deVlf':·- '·' 

almış olduğu meslek yüksek okullarından biridir. 1941 yılın
da "Fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) 
gereksinmesini karşılamak amacıyla Kondüktör Mekteb-i Alisi 
adıyla bir okul kurulmuş ve 22 Ağustos 19ll'de öğrenci kaydı
na başlayan okul aynı yıl Eylül'Unda Sultanahmet'te günümüz
de Sağlık Müzesi olan binada öğretima başlamıştır. Öğretim 
izlencesi için Pa~is'teki Ecole de Conducteur'ün ders izle
mesi örnek alınmış, bayındır~ık işleri konusunda genel bil
giler veren dersler okutulmuştur. Nafia Nezareti'ne bağlı 
olan okul çeşitli yerlere taşınmış ve 1922'de adı Nafia Fen 
Mektebi olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet dönemine dek top
lam altmJşaltı fen memuru mezun eden okulun öğrenim süresi 
1926 y1l1nda iki yıldan ikibuçuk yıla(l44), 193l'de ise üç 
yıla çıkarılmıştırC145). 

(141) AnaBritannica, C.XII, s.87. 
(142) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, 1923-1943, s.79. 
(143) Dö1en, y.a.g.m., s.516. 
(144) Dö1en, y.a.g.m., s.516. 

1 

(145) Orhan Oğuz, ".Akademiler", Cumhuriyet Dönem:Wde .. EiUU,m, 
s.352. 
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Okul eğitim etkinliğini 1935-1937 yılları arasında 
Kuruçeşme 'deki Memduh Paşa Köşkü 'nde sürdürmUştUr. 

1937 yılında ülke gereksinmesinin baskısıyla fen me- . 
muru yanında, mühendis de yetiştirmek amacıylaNafia Fen 
Mektebi kaldırılarak yerine Teknik Okul kuruldu. Okul, için
de Yıldız Sarayı• na ait bazı yapıların da yer aldığı yeni 
kampusune aynı yıl taşındı(l46). 

Teknik Okul, 22.9.1941 tarihli ve 4121 sayılı yasay
la Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Okulun fen memu
ru ve mühendis yetiştirmek üzere iki aşaması vardır. Orta
okul mezunlarının sınavla, lise mezunlarının sınavsız alın
dığı fen memurluğu kısmının uzmanlık dalları: 

-1- İnşaat, Yol; Demiryolu, Yapı İşleri, Su işleri, 
2- Makina. 

olmak üzere ikidir(l47). 

Teknik okul öğrencileri yatılı olup, bunun karşılı
ğında okul bitiminde zorunlu hizmet yükümlülükleri vardır. 

Okulun yetiştirdiği mühendislerle fen memurlarının 
sorumluluklarını daha verimli bir biçimde yapabilmeleri 
için, bu okula erkek sanat enstitülerind~n ve yapı usta 
okullarından özel bir biçimde hazırlanmış öğrenci alınması
na karar verilmiş ve böylece okul öğretiminin hem pratik 
hem de teorik alanlarda daha verimli·. ve daha üst düzeye çı
karılmasına çalışılmıştır. 

Okula 1942-1943 öğretim yılından itibaren elektrik 
ve mimarlık bölümleri de eklenmiştir. 1949-1950 yılından 
başlayarak da, Türkiye'de ilk defa Harita-Kadostra mühendis
liği bölümü eklenmiştir(l48). 

(146) Oğuz, y.a.g.m., s.352. 
(147) Türkiye cumhuriyeti Maarifi, 1941-1942, s.57-58. 
(148) Oğuz, y.a.g.m., s.352. 
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Teknik okulun 1943 yılı öğrenci sayısı 550, öğretmen 
sayısı ise 52'dir(l49). 

Daha sonraki yıllarda Yıldız Teknik Okulu ve İstan
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne (1969) dö
nüştürülen okul, günilmüzün Yıldız Üniversitesidir((l982). 

3.3.2.3. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 

Kuruluşu, Osmanlı Devleti döneminde gerçekleştiril
miş olan Devlet Guzel Sanatlar Akademisi, cumhuriyetle bir
likte yeni bir gelişme dönemine giren kurumların başında ge
lir. Bu akademi, ülkemizin en eski ve köklü sanat eğitim krt

ruımıdur. 1882 yılında "Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i şahane" 
adıyla bir yüksek okul olarak kurulmuş ve 2 Mart 1883'te öğ
renime başlamıştır(l50). II. Abdulhamit döneminde ve daha çok 
O'nun kişisel çabalarıyle kurulımış olan "Sanayi-i Nefise Mek
tebi" asıl yüksek okul konumuna 1917 yılında ge~irilmiş ise 
de göze çarpaöak önemli bir gelişim gösterememiştir. İkinci 
Meşrutiyet'in güzel sanatlar alanında belirli bir izlencesi 
yoktur. Plastik sanatlarda meşrutiyetin kayda değer en olum
lu hizmeti ise Avrupa'ya bu dallarda eğitim yapmak üzere bir
kaç öğrenci göndermiş olmasıdır(l51). 

Okul aynı yıllarda, Cağaloğlu'ndaki eskilisan rnekte
bine taşınmış ve müze müdürlüğünden ayrılarak b.ağımsız bir 
müdürlüğün yönetiminde yeniden örgütlendirilmiştir. Ne var 
ki araya savaşlar girince bu okula devlet tarafından göste
rilen ilgi bundan ileriye götürülememiştir. savaştan sonra 
da bir kaç kez yer değiştirmek zorunda kalmış olan okul, 
1922'de Cağaloğlu'ndaki eski binasına taşınmıştır(l52). 

(149) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.79-80. 
(150) Cahit Kavçar, "Devlet Guzeı Sanatlar Akademisi", Qum

h,uriyet Döneminde Eğitim", Bilim ve Kültür Eserleri 
Dizisi, Atatürk Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1983, s.511. 

(151) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1946), s.104. 

(152) Nevzat Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi Kurulu~ 
lar ve Tarihçeleri, M.E.B. Ankara, 1948, s.287. 
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Cumhuriyet döneminde okula daha bir önem verildiğini 
görüyoruz. Başlangıçta 1923 yılında yapılan ilk yönetmelik 
değişikliği ile "Tezyini Sanatlar Bölümü" kurulrmıştur. Öğre
tim elemanı ve uzman yetiştirilmesine önem verildi. Avrupa'
ya öğrenci gönderilmesi öngörüldü. Güzel Sanatlar Akademisi
nin asıl atılım dönemi 1926 yılında başlamıştır. Öncelikle 
okulun gelişmesine elverebilecek bir binaya kavuşturulmasına 
çalış1ld1. Fındıklı'da bir saraya yerleştirildi. Dönemin Mil
li Eğitim BakanJ N!ustafa Necati tarafından ressam NamJ.k İsma
il okul müdürlüğüne getirilirken adı da "Güzel Sanatlar Akade
misine" çevrildi(l927). (153). 

Okulun mimari şubesi üzerinde geniş ölçüde çalJşJ.ldJ.. 

1928 yıllnda aç1lan Tezyini Sanatlar şubesinden başka bir de 
Türk Tezyini Sanatlar ŞUbesi kuruldu(l936). Bu şube evvelce 
Aksdemiye bağll bir kurum halinde ve küçük bir kadro ile yöne
tilen "şark Tezyinat" okulunun kaldJrJlmasJ.ndan sonra geniş 
örgütüyle onun yerine geçmiş oluyordu(l54). 

,. 
Aksdemide önceleri, Resim, mimarlJk, heykel ve hakkak-

Ilk (gravür) olmak üzere dört bölüm bulunmaktay4ı. Ancak gra
vür bölümünün varlJğJ pek etken değildi ve gelişmemişti. Bu 
nedenledir ki 1924 y1l1nda bu bölümün yerine "Tezyini Sanat
lar Bölümü 11 kurulmuştu. NamJ.k İsmail'in müdür olmasıyla bu 
bölüm Dekoratif Sanatlar Bölümüne dönüştürülmüş ve daha da 
gelişmeye başlamıştJr. Türk süsleme sanatlarJ. bölümüne kJ.z öğ
rencilerin de allnınaya başlamasi ile o zamana dek sürdürülmek
te olan bu konudaki tutuculuğa ilk önemli darbe vurulmuş oldu 
(155). 

Akademi 1936 y1l1nda yeni bir çalJşma ve gelişme döne
mine girdi. Müdürlüğüne Burhan Toprak getirildi. Bundan sonra 
Avrupa'dan uzman ve öğretmenler çağırılırken; mimarlık, resim 

(153) Kavçar, y.a.g.m., s.511. 
(154) Ayas, y.a.g.y., s.287. 
(155) Kavçar~ y.a.g.m., s.5ll. 



219 

ve heykel bölümleri için başta Almanya olmak üzere Avrupa'
dan tanınmış uzmanlar gelmiştir. Hitler rejiminden kaçarak 
ülkemize gelen tanJnmış heykeltraşlarından Rudol~ Belling, 
bu dalda önemli çalışmalar yapmıştır. Yine Alman profesör 
Bruno Taut bölüm başkanı olarak mimarlık bölümünde göreve 
başlamıştır. Resim bölümüne yabancı uzman ve yönetici ola
rak Fransız ressamı Leopald Lcuy getirilmiş ve uzun yıllar 
bu bölümde bölüm başkanlığı yapmıştır. 1936-1950 dönemi Aka
demide yabancıların kesin söz sahibi oldukları ve kendi anla
yışları doğrultusunda eğitim yaptıkları bir dönemdir(l56). 

Akademinin, Cumhuriyetin ilk yılları ile bundan yirmi 
yıl sonraki öğretmen ve ö~renci sayısal durumu bu okulun ge
lişimi konusunda bir fikir vermesi bakımından aşağıya alm
mıştır(l57): 

Öğretim Yılı 

1923-1924 
1942-1943 

Öğretmen S ayıs J. 

22 

Öğrenci Sayısı 

70 
144 
649 

Güzel Sanatlar Akademisinin son geliştirilmiş bölümle
ri ile örgütsel yapısı aşağıdaki gibidir: 

Okul; 1) Yüksek Mimarlık, 2) Resim, 3) Heykel, 4) Süs
leme, 5) Türk Süsleme Sanatları şubelerini içeren beş bölüm
den oluşmaktadır. 

1) Yüksek Mimarlık ŞUbesi: Beş sınıflıdır. Öğrencileri
ne yüksek mimarlık için gerekli bilgiler verir. Bu şubeye Lise 
olgunluk veya yüksek.okul diplomasJ. almış olanlar sınavla 
bul edilir. ŞUbenin başında öğretim işlerinden sorumlu ve 
demi müdürüne bağlı bir şe~ bulunur. ŞUbede ayrıca bir de 

ka
Aka-
•.• v og-

retmenler kurulu vardır. Her ders yJ.lı iki yarıyıla ayrılmış
tır. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, sınJ.flarınJ.n dersle
rinden başka, kendilerinin istekleriyle seçtikleri dersleri de 

(156) Cahit Kavçar, y.a.g.m., s.512. 
(157) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.104. 
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izlemekle yükümlüdürler. Her yıl son üç yıl öğrencileri ara
sında olmak üzere iki kez "eskiz" yarışması açılır. Yabancı 
dil, birer yıllık iki kur biçiminde öğretilir. Bitirme sınav
ları bir komisyonca yapılır(l58). 

Arkeoloğ-Mimar olarak yetiştirilecek adaylar, Mimarlık 
şubesinin üçüncü sınıfına yeni geçen ve özellikle sağlık du
rumları kazı yerlerinde çalışmaya elverişli öğrenciler arasın
dan yarışma sınavıyle seçilirler. Bunlara ayda ellişer lira 
burs (harçlık) verilir. Buna karşılık olmak üzere mezuniyetle
ri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı veya Türk Tarih Kurumu em
rinde belirli bir süre zorunlu hizmet yapmakla yükümlüdürler 
(159). 

2) Resim ŞUbesi: Bu şubenin iki devresi vardır. Birin
ci devre, "birinci derecede orta uzmanlık öğrenimi11 verir. 
İkincisi, yüksek öğretim devresidir. ŞUbenin amacı, rrklasik 
resim sanatına vakıf ressamlar yetiştirmektir." 

Birinci devreye, ortaokulu bitirmiş adaylar arasında 
ya.pılan yetenek sınıvını başaranlar alınırlar. Öğrenim süresi 
üç yıl olup, öğrenciler bu devrede genel kültür bilgilerini 
tamamlar, resim tekniğinin-temel ve ana ilkelerini kavrarlar. 
İkinci devreye, birinci devreyi bitirmiş olanlar sınavsız ka-. 
bul edilir. Liseden veya dengi bir okulu bitirenler ise bir 
yıl süreyle hazırlayıcı bir atölyede çalıştıktan ve belli 
derslerden sınav verdikten sonra okula alınırlar. Öğretim sü
resi üç yıldır(l60). 

şubede öğretim, kuramsal ve kılgın olmak üzere iki ke
simdir. Kılgın öğretim atölyelerde yapılır. Okula kayıt ve 
kabul, sınavlar, ödüller, yıllık sergi, konuk öğrenci, Avru
paya öğrenci gönderilmesi konuları, 1940 yılında yapılmış olan 

Güzel Sanatlar Akademisi resim şubesi yönetmeliğinde belirlen
miştir(l61). 

(158) Nevzad Ayas, y.a.g.y., s.257. 
(159) Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık ŞUbesi Arkeoloğ-Mimar 

yetişecek öğrenciler hakkında talimatname, 1944, M.l,6. 
(160) Nevzat Ayas, y.a.g.y., s.258. 
(161) Güzel Sanatlar Akademisi resim şubesi talimatnamesi, 

1940, M.l,2,). 
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3) Heykel ŞUbesi: Klasik heykel sanatını bilen heykal
traşları yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan bu bölümde de iki 
devrelidir. Birinci devre orta uzmanlık öğrenimi verir. İkin
ci devre yüksektir. Birinci devreye ortaokulu bitirenler bir 
yetenek sınavı sonrası okula alınırlar. Öğrenim süresi üç yıl 
olan okulda öğrenciler bu devrede genel kültürlerini gelişti
rirken, heykel tekniğinin esaslarını öğrenirler. İkinci devre
ye, birinci devreyi bitirenler sJnavsız olarak kabul edilir
ler. Lise derecesinde genel kültür veren okulları bitirenler, 
bu devreye bir yıl süreyle baş ve kabartma atölyelerinde ça
lJştıktan ve belli derslerden sınav verdikten sonra alınırlar. 
Bu devrede de öğrenim süresi üç yıldır(l62). 

Bu şubede de öğrenim kuramsal ve kılgın olarak iki ke
simdir. KılgJn öğretim atölyelerde yapılır. Kayıt kabul, konuk 
öğrenci, sJnavlar, geçici öğrenci, Avrupaya öğrenci gönderme _ 
ile ilgili ilkeler, Heykal şubesi talimatnamesinde belirlenmiş~ 
tir(163). 

4) SUslema Sanatları şubesit Bu şubenin de iki devresi 
vardJr. Birinci devreden orta uzmanlık, ikinci devre yüksek 
öğrenim devresidir. Birinci devre desinatör, ikinci devre uz
man dekaratör yetiştirir. Birinci devrenin öğrenim süresi üç, 
ikinci devrenin öğrenim süresi iki yıldır. 

En az ortaokulu bitirmiş olanlar bir sınavla birinci 
devreye girebilirler. Yüksek devreye, birinci devreyi bitir
mişlerden proje notu en az 8 olanlar sınavsız alınırlar. Lise 
ve lise düzeyinde genel kültür veren okullardan mezun olanlar 
bir yll süreyle.hazırlayıcl bir atölyede çal1ştıktan ve belli 
derslerden yap1lan sJnavlarJ başardJktan sonra okula alınlr
lar(l64). 

(162) !yas, y.a.g.y., s.259. 
(163) Güzel Sanatlar Akademisi Heykal ŞUbesi Talimatnamesi, 

1942, M.l,2,3., 12. 
(164) Ayas, y.a.g.y., s.259. 
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Öğretim, bu şubede de kuramsal ve k~lgın olmak üzere 
iki kesimdir. Kılgın öğretim, atölyelerde yap~l~r. Talimat
narnede kayıt ve kabul, sınavlar, ödüller, devam işleri hüküm
lere bağlanmışt:ır(l65). 

5) Türk Süsleme Sanatlar~ ŞUbesi: Bu şubeye girebilmek 
için en az ortaokulu bitirmiş olmak gerekir. Okula kabulde 
bu tür öğrenciler için küçük çapl~ bir seçme sınav~ vard~r. 
Bu şubenin öğrenim süresi sın~rlanmam:ış, öğrencinin yeteneği
ne b~nak:ılm:ışt:ır. ŞUbelerde; tezhip, tezyini Arap yaz~s~, eb
ru ve ahar, Türk ciltçiliği, alt~n varak, Türk minyatürü ••• 
gibi eski Türk süsleme sanatlar~ 5ğretilir(l66). 

Akademinin tüm şubelerinde yabanc~ dil dersleri de 
vard~r. 

Milli Eğitim Bakanl~ğı her y~l Ankara'da 31 Ekim'de 
ressam ve heykel tra şlar~n yap~tlar~ndan oluşan ortak bir sergi 
açar ki, bunun adı; "Devlet Resim.ve Heykel Sergisi" dir(l67). 
Böylece bakanl~k sanat ürünlerini halka sunmay~ ve tanıtmayı 
bir görev olarak benimsemiş oluyordu. 

3.3.2.4. Yüksek Denizcilik Okulu 

Okulun kuruluşu, Osmanlı Devleti dönemine dek inmekte
dir. Padişah Abdülaziz devri başlar~nda, askesel amaçlarla ku
rulmuş olan Heybeli adadaki Mekteb-i Bahriye d~şında denizci
lik okulu yoktu. Kaptanlar ve çarkçılar, kendi kendilerini, 
usta-ç~rak ilişkileri içinde yetiştirmek zorundaydılar. Osman
ı~ Ticaret filosunun kaptanlarıyle çarkçılarının önemli bir 
kısm:ın~ Rumlar oluşturmaktayd.~. 1830 yılında bağ~ms~z bir Yu
nan devletinin kurulmasından sonra bu tür elemanların sayısı 
önemli oranl.arda düşmüştür(l68). XIX. yüzyJ.lJ.n ilk yar~sında 

(165) Güzel Sanatlar Akademisi süsleme sanatlar~ talimatnamesi 
1943, M.l,5,16. 

( 1 6 6) Aya s , y. a • g. y. , s • 2 5 9 • 
(167) Devlet Resim ve Heykel Sergisi Talimatnamesi, 1939, 

M.l,2,3, 
(168) Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, C.VII, s.209o 
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buharll gemilerin yap1lmaya başlamas1 ile kaptanlık d~ bi
limsel ilkelere dayanan ve eğitimi bu mesleğe ayrılmış okul
larda verilir olmuş, yalnlz prat~k bilgilerle kaptanlık yap
mak olanağ1 zay1flam1şt1. 

İşte bu dönemlerde Osmanll Devleti'nde de ticaret ge
misi kaptan1 yetiştirmek üzere ilk kez İstanbul'da Galata'
daki Arap Camisi yan1nda bir meslek okulu aç1lm1şsa da bu 
okulun ad1 bilinmediği gibi, izlencesine ve gelişimine iliş
kin bir bilgi de yoktur. 

1880'lerde Arapkapl'da kurs düzeyinde eğitim veren 
bir kaptan mektebi aç1ld1. Yatıs1z olarak açılmış olan bu 
okula, eylemsel olarak kaptanllk yapmakta olan kimseler alln
makta ve kendilerine gerekli bilgiler verilmekteydi(l69). 

1884 y1l1nda ise, ticaret gemisi kaptanı yetiştirmenin 
önemini vurgulayan ve liman kentlerinde kaptan ve çarkçı rnek
tapleri aç1lmas1n1 öngören bir "tezkire-i samiyen yaylmlandı 
(170). Buna bağll olarak 1887'de Heybeliada'daki Mekteb-± 
Bahriye içinde yat1l1 olmak üzere bir kaptan mektebi açıldı 
(171). 

Azapkapl'daki okul 1909'da Hamid Naci'nin girişimleriy
le özel okul olarak yeniden düzenlenmiş ve Milli Ticaret-i 
Bahriye Kaptan ve Çarkçl Mekteb-i Alisi" adıyla öğrenime açıl
m1şt1r. Birkaç kez yer değiştiren okul 1913'te Maarif Nezare
tine bağlanm1şt1r. 1927'de Yüksek Deniz Ticaret Mektebi ad1n1 
alarak, Ortaköy'deki Feriye Saray1'na (bugün Anadolu Denizci
lik Meslek Lisesi binas1) taşınan okul, 1928'de İktisat yaka
letine bağlanmlş ve adı "Ali Deniz Ticaret Mektebi" olmuştur. 

Okulun amac1 ticaret gemilerine güverta subayı ve deniz 
makina teknisyeni yetiştirmektir. Bu amaçla~a yönelik olarak 
da okul, QUverte ve Makina şubelerinden oluşmaktaydı. Okulda 
öğretim ikişer ylld~n oluşan tali (lise) ve ali (yüksek) ola
rak iki aşamaya ayr1lm1şt1r. 1930 y1l1nda yat1l1 duruma geti-

(169) Karal, y.a.g.y., C.VII, s.209. 
(170) Ana Britannica, c.XII' s.551. 
(171) Karal, y.a.g.y., O.VII, s.209. 
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rilen okul, 1934'te Yüksek Deniz Ticaret Mektebi adlnı aldı 
A • 

ve ali biriminin, öğretim süresi Uç y1la ÇlkarJ.ldJ.·. 1939 'da 
Ulaşt1rma Bakanl1ğ1na bağlanan okulun tali birimi kaldJ.rll
mlş, öğretim süresi de güverte bölümü için qört y1l, . ma-
kina b~lümü için, beş y~l olmak üzere 
yeniden düzenlenmiştir. Haziran 1946'da ise Yüksek Denizcilik 
Okulu ad:ı.yla her iki bölüm de dört yilllk öğretim süreli bir 
yüksek okul kurunnına dönüştürülmüştür(l72). 

Bu iki şubeden başka idari personel yetiştirmek üzere 
veya mevcut denizcilerin becerileri ve bilgilerini geliştir
mek amac1yla şube veya kurslar açmaya Ulaşt1rma BakanlJ.ğJ. 
yetkili klllnmJ.ştlr(l73). 

Paras1z yatıll olan bu yüksek okula, ayr1ca yatJ.lJ. 
parall öğrenciler de al1nmaktad1r. Her iki şubeye de girebil
mek için lise olgunluk s1nav1nl kazanm1ş olmak gerekir. Okula 
al1nabilecek durumda bulunan isteklilerin say1s1 o yJ.l için 
okula alJ.nmasJ. saptanan öğrenci sayıs1ndan fazla olursa ara
larında seçme s1navı yap1l1r. 

Güverte şubesi öğrencileri ilk üç slnJ.f ders y1l1n1 
okulda, dördüncü ders yılını okul uygulama gemisiyle denizde 
geçirirler. Makina şubesinin dört yılllk öğrenim süresi ise 
okulda geçer(l74). 

"Yüksek Denizcilik Okulu, deni~cilik meslek okulları 
veya kurslar1n1n, kuruluş ve yürütülüşü, öğrenci kayJ.t ve 
kabul isleri ve sınavlar1 hakk1ndaki hükümler okullar için 
789 saylll yasan1n üçüncü maddesi gereğince hareket edilmek 
üzere tUzUkle belirtilir."(K.4915, M.4) (175). 

(172) AnaBritannica, C.XXII, s.499. 
(173) Ayas, y.a.g.y., s.643. 
(174) Ayas, y.a.g.y., s.644. 
(175) Ayas, y.a.g.y., s.644. 
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3.).2.5. Gazi Eğitim Enstitüsü 

1924 •te rıTevhid-i Tedrisat Kanunu"nun çJ.karılmasJ.n- . 
dan ve İkinci Heyet-i İlıniye'nin altı yıllık ilk öğretim 
uygulamasını kaldırarak yerine beş yıllık ilkokul ve ona da
yalı üç yıllık ortaokul ve üç yıllık lise uygulamasJ.nı(l76) 
başlatmasından sonra ortaokul öğretmeni gereksiniminin kar
şılanması ivedilik kazanmıştır. Bu amaçla 1926'da Konya'da 
Abdulhalim Çelebi'nin daha önce kız ortaokulu olan binasın
da;(l77) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yalnızca 
Türkçe bölümü bulunan bir orta "Muallim Mektebin kuruldu. 
Öğrenim süresi iki yıl olan bu okulun 1926-1927 öğretim yJ.
lında 16 öğrencisi vardı:(l 78). Okulun ilk Müdürü Ali Rıza 
Bey'dir. Yine ilk öğretim kadrosunda ise; "Terbiye öğretme
ni Halil Fikret, Edebiyat Öğretmeni; Saadettin Nüshet, Fran
sızca öğretmeni Sait Nazif, Elişleri öğretmeni Kemal, Arapça 
ve Farsça öğretmeni Abdülkadir Beylerıı(l79) bulunmaktaydılar. 

1927-1928 öğretim yılı başında (25 .Ekim l927Jde) An
kara•ya taşınan okul ilkönce şimdiki Dışişleri BakanlJ.ğınJ.n 
bulunduğu binaya, bir süre sonra da yine bu bakanlığın Ulu
sal Kurtuluş Savaşı yılları içinde çalıştığı başka bir bi
naya yerleştirilmiştir. Bu taşınmadan sonra, 1 Aralık 1927'
de okula bir de pedagoji bölümü eklenmiş(l80) ve kurum; "Or
ta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak anılmaya 
başlanmıştır. Orta dereceli okul öğretmeni ve ilköğretim mü
fettişi yetiştirmeyi amaçlayan okul, 1928 yJ.ll mali yJ.ll bü~
çe yasasında bu adla anılmış ve bundan sonra da adı resmileş
miştir. 

(176) Reşat Özalp-Aydoğan Ataünal, "Mill:i Eğitimde ••• ", Cum
huriyet Döneminde Eğitim, s.ll). 

(177) Tayyip Duman, Türkiye'de Ortaöğretima Öğretmen Yetie
tirme (Tarihi Gelişimi), Milli Eğitim Basımevi, Istan
bul, 1991, s.47. 

(178) Ayas, y.a.g.y., s.413. 
(179) Duman, y.a.g.y., s.47. 
(180) Duman, y.a.g.y., s.47. 
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Okula lise mezunları ile öğretmen okulunu üstün .dere
ce ile bitirmiş ve iki yıl başarıyla ilkokul öğretmenliği 
yapmış kimseler alınıyordu(l81). 

1928-1929 ders yılında okulda iki yıl süreli "hazır
layıcı sınıflar" üzerine birbuçuk yıllık mesleki sınınar 
açılması, tarih-coğrafya, fizik ve tabii bili.mler, matema
tik şubelerinin de eklenmesi kararlaştırılmıştır. 1929-1930 
ders yılında -813 ve 843 sayılı yasalarla toplanan paralar
dan-(182) "Ankara Erkek Muallim Mektebi" ile birlikte Mimar 
Kemalettin Bey'in yaptığı yeni yapısına yerleşmiştir. Yine 
aynı dersyılı içinde okulun kuruluşuyla ilgili araç gereç 
ve laboratuvar gereksinimleri de sağlanmıştır. Bu arada Er
kek J\lluallim Mektebi 'nin adının başına 11 Gazi" sanı eklendiği 
için iki kurumun ortak adı Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü olmuştur. Erkek Muallim Mektebi 1932 yılında kapa
tıldığında da adı: "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 

- ' 

Enstitüsü"ne dönüşmüştür. 

Okulun ilk yıllarına ait, elde var olan tek kaynak 
niteliğindaki 1931 tarihli yönetmelik .ve izlence niteliğin- · 
deki dökümanda, Enstitünün amacı ve .örgütsel yapısı hakkında 
aşağıdaki bilgiler verilmektedir: 

1- Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ortaokul 
öğretmeni ve ilköğretim müfettişi yetiştiren yüksek dereceli 
yatılı bir okuldur. 

2- Okulun "hazırlık" ve "mesleki" olmak üz·ere iki 
kısmı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfına öğretmen okulu mezun
ları sınavla alınırken, lise mezunları sınavsız olarak doğ
rudan mesleki kısmına alınmaktadır. 

3- Pedagoje bölümüne girmek için en az bir yıl ilko
kul öğretmenliği yapmış olmalıdır. 

(181) Ayas, y.a.g.y., s.413. 
(182) AnaBritannica, C.IX, s • .323. 
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4- Hazırlık ikinci sınıf, fen ve edebiyat diye iki 
kola ayrılmaktadır. Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler 
izledikleri programa göre mesleki kısımdaki Pedagoji, Ede
biyatı, Tarih, Coğrafya, Tabiyye ve Matematik bölümlerinden 
birini seçebilmektedir. 

5- Mesleki bölümleri bitiren öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın izniyle üniversiteye devam edebilrnektedir(l83). 

İleriki yıllarda başka illerde açılan eğitim enstitü
lerine de örnek olan Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü sürekli değişim ve gelişim de göst~rmiştir. Söz 
konus~ değişikliklerde, genellikle yapı genişletilirken, 
okula yeni fonksiyonlar kazandırılmıştır(l84). Kurumda ilk 
yapısal değişiklik 1928 yılında başlamıştır. İlköğretmen 
okullarından gelen öğrencilerin yetersizliği nedeniyle onla
rın düzeylerini yükseltmek için iki yıl süreli hazırlık sı
nıfı oluşturulmuştur. öğrenciler bundan sonra üç yarıyıl uz
manlık öğrenimi göreceklerdi. Okul aynı yıl; Eğitim, Sosyal 
Bilgiler, Matematik ve Fen olmak üzere beş bölüme ayrıldı(l85). 

1932-1933 öğretim yılında okulun yapısı daha da geniş
letilerek "müfredat programları" yeniden düzenlenmiş; öğre
tim süresi hazırlık sınıfları dahil dört yıla çıkarılmıştır. 
Aynı yıl öğrenim süresi üç yıl olan ve en az bir yıl ilkokul 
öğretmenliği yapmış olanların alındığı Resim-İş ve Beden Eği
timi Bölümleri açılmıştır(l86). Öğretmen okullarının altı 

yıla şıkarılması üzerine 1934-1935 öğretim yılında hazırlık 
sınıfları kaldırılarak(l87), lise mezunları ile altı yıllık 
öğretmen okulu mezunları, seçme sınavları ile doğrudan mes
lek kısmı.na alınmaya başlanmıştır. Hazırlık sınıflarınl.n kal
dırılması sonucu Edebiyat, Tarih-Coğrafya, Matematik, Fizik-

(183) Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Ensti tü sU, Teşkilat 
ve Programlar, Ankara, 1931. 

(184) 
(185) 
(186) 

Duman, y.a.g.y., s.49. 
Ayas, y.a.g.y., s.413. 
A.Ferhan Oğuzkan, "Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinin 
Yetiştirilmesi", Cumhuriyet DönemindeEğitim, Milli 
Eğitim Basımevi, Istanbul, 1983, s.6ö6. 

(187) Ayas, y.a.g.y., s.413. 
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Kimya Bölümlerinin öğretim süresi iki yıla düşmüş; daha 
ileriki. yıllarda, iki ile dört yıl arasında değişikliklere 
uğramıştır(l88). 

1936 yılında ortaokulların öğretmen gereksinmelerini 
daha hızlı karşılamak amacıyla "B seksiyonu" adı verilen 
bir yıl süreli kurslar açıldı. Sınavla alınan ilkokul öğret
menleri burada enstitü öğrencileri gibi öğrenim görüyorlar, 
kursları bitirdikle:ı.·inde kendilerine Gazi Eğitim Enstitüsü 
diploması veriliyordu. Bu uygulama üç yıl sürmüştür(lBe). 

1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi 1938-1939 
öğretim yılında, iki yıl süreli müzik bölümü olarak ensti
tüye eklendi. 1938 yılında öğrenci kontenjanı 400 iken 1943 
yılında 500'e çıkarıldı(l90). 

1941-1942 öğretim yılında iki yıl öğrenim süreli, 
Fransızca 1 1944-1945 öğretim yılında ise öğretim süresi iki 
yıl olan İngilizce bölümü açıldı. Yine aynı öğretim yılı 
fen bölümü ikiye ayrılarak ikişer yıl eğitim süreli fizik
kimya ve biyoloji bölümlerine dönüştürüldü(l91). 

1942-1943 öğretim yılında, okulun tüm şubelerinde top
lam 435 öğrenci ve 69 öğretmen bulunmaktaydı. Enstitünün, la
boratuvarları, atölyeleri, hayvan ve bitki koliekaiyonları 
yanında, onikibin ciltlik bir de kütüphanesi vardır(l92). 

1943 Tarihli Yönetmelikte Enstitü'nün amacı ve yapısı 

şu şekilde belirtilmektedir: 

"Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü, orta
okullara, teknik öğretim kurumlarına ve köy enstitülerine öğ
retmen ve ilköğretim müfettişi yetiştiren, eğitim ve öğretim 

(188) Duman, y.a.g.y., s.49 •. 
(189) Ayas, y.a.g.y., s.413-414. 
(190) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.61. 
(191) Ayas, y.a.g.y., s.414. 
(192) Türkiye Cumhuriyeti Maar;!;fi, (1923~1943), s.68. 
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meseleleri üzerinde bilimsel araşt1rma ve incelemelerle, ya
ylnlar yapan bir yüksek öğrenim kurumudur."(l9J). 

Yönetmeliğin, 2. maddesi Enstitünün, a) Türkçe-Edebi
yat, b) Tarih-Coğrafya, c) -.Rğj.tim, d) Matematik, e) Fizik ve 
Tabii Bilimler, f) Resim-İş, g) Beden Eğitimi, h) Müzik ve 
1) Yabanc1 diller olarak 9 şubeden oluştuğunu, bunlardan 
TürkçeT Tarih-Coğrafya, Eğitim, Yabanc1 diller ve }\1atematik 
şubelerinin (bölümlerinin) öğretim sürelerinin ikişer y1l; 
Fizik ve Tabii Bilimler, Resim-İş, Beden Eğitimi ve Müzik 
Bölümlerinin üçer y1l olduğu b~ldirilmektedir. 

Okulun yönetim ve örgütünde yer alan kurullar ise şun
lardlr: 

Enstitü Kurulu: Müdürün başkanl1ğ1nda bölüm başkanla
rlndan oluşur. 

Bölüm Kurulu: Her bölümün kendi öğretmenlerinden oluşur. 

Öğretmenler Kurulu: Enstitünün tüm öğretmenlerinin 
oluşturduğu bir lruruldur(l94). 

1946-1947 öğretim y1l1nda okulun geçirdiği köklü bir 
değişimle; Türkçe, Tarih-Coğrafya, Matematik, Fizik-Kimya ve 
Biyoloji Bölümleri kald1r1larak bunlar1n yerine iki y1l süre
li bir toplu dersler bölümü aç1ld1(195). Bu kökten değiştirim; 
sekiz y1l olarak düzenlenecek temel eğitimde tüm dallar1 oku
tabilecek öğretmen yetiştirmek amac1na yönelikti. Ne var ki 
bu düzenleme benimsenmeyerek uygulamadan kald1r1ld1. Bölüm
ler iki y1l sonra, Türkçe ve sosyal bilimleri içeren edebiyat; 
fen ve matematik bölümlerini içeren; fen bölümlerine ayr1ld1. 
Bu bölümlerin öğretim süreleri de· üçer y1la ç1kart1ld1. 

(193) Gazi.Orta Öğretmen Okulu ve·Türkiye Enstitüsü, Maarif 
Matbaas1, Ankara, 1943, s.5. 

(194) Duman, y.a.g.y., s.50-51. 
(195) Ayas, y.a.g.y., s.414. 
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1947-1948 öğretim yılında iki yıl öğretim süreli Al
manca bölümü açıldı. Ertesi yıl beden eğitimi bölümü kapa
tılarak üç yıl süreli Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsü açıl
dıysa da bu uygulamaya 1951-1952'de son verilmiştir. 

Gazi Eğitim Enstitüsü yarım yüzyıllık tarihi boyunca 
çok sayıda nitelikli öğretmen yetiştiren, eğitim alanında 
düşünce üreten etkin bir kurum oldu. Cumhuriyet'in ilk yıl
larında, dönemin önemli kadroları okulda eğitim6i ve yöneti
ci olarak görev yapmışlardır. Bunların arasında: İsmayıl 

Hakkı Baltacıoğlu, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, 
Vedide Baha Para gibi ünlü eğitimcileri, Ali Fuat Başgil, 
Nurullah Ataç, Ahmet Harndi Tanpınar, Pertev Naili Boratav, 

"' Cevat Memduh Altar, Tahsin Saraç ve Agah Sırrı Levent gibi 
bilim adamı, sanatçı ve yazarları saymak olanaklıdır. 

3.3.2.6. Eğitim Enstitüleri 

ortaöğretima öğretmen yetistirmenin kendine özgü bir 
sistemle gerçekleştirilmesi gereğini, Cumh.uriyet dönemi mil
li eğitimi sürekli olarak gözönünde tutmuştur(l96). ~u amaç
la da bir yandan var olan ortaöğretima öğretmen yetiştiren 
kaynaklar geliştirilmeye çalışılmış bir yandan da yeni kay
naklar yaratılmaya çaba harcanmıştır. Bu konu, daha cumhuri
yetin ilk yıllarından_başlayarak çeşitli öneri ve önlemler 
bağlamında tartışılmış, "maari:f şuralarında" görüşülmüş bazı 
ilke ve çözümler(l97) saptanmıştır. Tüm bunlara karşın orta
öğretima öğretmen yetiştirme sorunu; ele alındığı dönemler 
içerisinde görev yapan Milli Eğitim Bakanları, zaman zaman 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanlarınca ele alınmasına ve bu konuda 
çözümler belirtilmesinin yanında, o dönemde görev yapan hü
kümetlerin izlencelerinde bağımsız başlık olarak yer almadı
ğı görülmektedir(l98) .. Yalnızca, 22.11 .. 1924-4.3.1924 tarih-

(196) Hasan Ali .Yücel, Tifrkiye'de Ortaöğretim, İstanbul, 
Devlet Basımevi, 1983, s.84. 

(197) Bu konudaki öneri ve tartışmalaP. için bakınız: Tayyip 
Duman, Türkiye'de Ortaöğretima Oğretmen Yetistirme (Ta~ 
rihi Gelisi~), Milli Eğitim Basımevi, 1991, s.36=40. 

(198) Duman, y.a.g.y., s.35. 
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leri arasında görev yapan F~thi Okyar Hükümeti izlencesinde 
okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesine çalışılaca
ğı belirtilirken, yıllar sonrası, 1.10.1937-11.10.1938 tarih-. 
leri arasında kurulan Bayar Hükümeti izlencesinde ise: .iyi 
ve çok sayıda öğretmen yeti,tirileceğinden sözedilmekte
dir(l99). 

Başlangıçtaki bu gecikmeleri ülkenin o yıllardaki 
içindeki bulunduğu koşullara bağlamamız gerekir. Buna karşın 
Cumhuriyet'in ilanını izleyen ilk yıllarda bu konuda önemli 
adımlar atılmıştır. Önce "439 Sayılı Orta Tedrisat Muallim
leri Kanunu" çıkarılarak öğretmenlik mesleği yasal dayanağa 
kavuşturulmuştur. Bunu ortaöğretima öğretmen yetiştiren ku
rumların açılması izlemiştir. 439 sayılı yasanın 3. 7. 8. ve 
9'uncu maddeleri, ortaöğretim okullarının öğretmenlerinin 

hangi kaynaklardan ve ne gibi yöntemlerle karşılanabileceği 
konusunda açık hükümler getirmiştir(200). Bu yasadan yakla
şık iki yıl sonra çıkan 789 sayılı "Maarif' Teşkilatına Dair 
Kanun'un 7lnci Maddesi" ise ortaöğretim okullarını şu şekil

de sıralamaktadır: 

ı- Liseler 
2- Ortaokullar 

3- İlköğretmen okulları 

4- Köy öğretmen okulları. 

Ayrıca aynı ayrımda; "Bu rnektaplerden başka yüksek ve 

orta muallim rnektapleri vardır. 

Yüksek muallim rnektabi lise muallimlerini, orta mual
lim mektebi ortamekteplerle ilk ve köy muallim rnektaplerinin 
muallimlerini ve ilk tedrisat müfettişleriyle tatbikat müdür
lerini yetiştirirıı denilmektedir(20l). 

(199) 

(200) 

T.c. Başbakanlık.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri (1923-
1960), C.I, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1978, s.8. 
Bakınız: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitimle İlgili 
Kanunlar 1, Ankara, Milli Eğitim Easımevi, 1953, 
s. 147-150. 

(201) Aynı yapıt, s.3. 
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Cumhuriyet döneminde ortaöğretima öğretmen yetiştir
me çalışmalarının bu iki yasanın aaptadığı ilkeler çerçeve
sinde yürüttildüğünü görmekteyiz. 

Ne var ki; 1940 'lı yıllara gelindiğinde. ortaöğretim · 
öğretmen açığının kapatılamadığı tam tersine yeni öğretmen
Iere şiddetle gereksinim duyulduğunu saptıyoruz. 28.12.1938-
5.8.1946ttarihleri arasında, 8 yıla yakın Malli Eğitim Bakan
lığı yapan Hasan Ali Yücel; 25 Mayıs 1939'da Bakanlığının 
bütçesi görüşülUrken yaptığı konuşmada; ortaöğretimin sürek
li bir gelişme içinde olduğunu; halkın devletten ortaokul ve 
lise istediğini belirterek, çiftli öğretimin bile bu sorunu 
çözmeye yeterli olmadığını açıklamaktadır(202). 

Hasan Ali Yüçel, 17 Temmuz 1939'da Birinci Maarif Şu
rasını açarken yaptığı konuşmasında ilkokulu bitiren öğren
cilerin ortaokul ve liseye yöneldiklerini, bunun nedenini 
ise meslek okullarının gereksinmemize yanıt vermemesine bağ
lamaktadır(203). Diğer yandan yine Yücel; 22 Aralık 1943 ta
rihinde, "Ortaöğretim Okullarında Yardımcı Öğretmen çalıştı

rılması hakkındaki Kanun'un Süresinin Beş Yıl Daha Uzatılına
sına Dair Kanun Tasarısı" görü şülürken yaptığı konuşmada; bu 
kanun süresinin yeniden uzatılmak istenmesinin, henüz orta
öğretimdeki öğretmen sorununun çözümlenememiş olduğunu gös
terdiğini vurgulayarak; bu sorunun halledilmesi için "yardım
cı öğretmen" çalıştırılması yaninda, Gazi Terbiye Enstitüsü 
ile Yüksek Öğretmen Okulu'nun kapasitesinin artırıldığını, 
ayrıca bir yıl sonra Balıkesir'de bir Ortaöğretmen Okulu aç
mayı düşündüklerini açıklar(204). 

İşte bu tarihten sonra, Ortaöğretima öğretmen yetişti
ren eğitim enstitülerinin sayılarının artırıldığını görüyoruz. 

(202) 
(203) 

Duman, y.a.g.y., s.33. 
Cumhurbaşkanları, Ba sbakanlar ve Milli Eğitim Bakanları
nın Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri, 2. Ankara 
Milli Eğitim Basımevi, 1946, s.252-254. 

(204) Duman, y.a.g.y., s.34. 
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İlk olarak 16 Ekim 1944 tarihinde Balıkesir Necati Bey Eğitim 
Enstitüsü açılmıştır. Eğitim Enstitüsünün açılış;nda yaptığı 
konuşmasında Hasan Ali Yücel, ortaöğretimin gelişmesi için 
yaptıkları planın dayandığı dört ilkeyi açıklarken, o dönemin 
Türkiyesinde ortaöğretima öğretmen yetiştiren kaynakları da 
sıralanmaktadır. "Ortaöğretim öğretmenlerimiz, Ankara Gazi · 
Terbiye Enstitüsü'nde, İstanbul Yüksek Öğretmen OkulULtnda, 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde, İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat ve Fen Fakültesi'nde, Yabancı memleketlerin 
üniversitelerinde, Güzel Sanatlar Akademisi'nde, Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsü'nde, Kız ve Erkek Yüksek Meslek okulla
rında yetiştirmekteyiz. Bununla beraber ihtiyacımızı tam ka
patmaktan uzağız. Bu sebeple öğretmen yetiştirmek üzere yeni
den tedbirler almaya ve yeni kurumlar yapmaya mecburuz. Balık
esir'den sonra Doğu merkezlerinden birinde bir öğretmen okulu 
daha açmayı düşünüyoruz" •• (205). 

Nitekim bu tarihten sonra, İstanbul, İzmir gibi başka 
illerde yeni enstitüler açılmıştır. Bu yeni enstitüler Türkçe, 
Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen dallarında çok sayıda öğret
men yetiştirmişlerdir. Bu enstitülerin bir bölümü mm~ geliş
me göstermiş, yeni bölümlerin açılmasıyla başka dallarda da 
öğretmen yetiştirme görevini üstlenmişlerdir. 

Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Enstitüleri programla
rının tasarıları üzerinde çalışan komisyonlara ve eğitim ensti
tüleri öğretmenlerine yollanan direktir tebliğinde okulların 
açılış gerekliliği ve amacı, eğitimde güdülecek ilkeler, bina, 
ders araçları v.b. tüm öneri ve önlemlerin yer aldığını gör
mekteyiz(206). 

Önergede; Gazi Eğitim Enstitüsüne ek olarak öğretmen o

kullarımızdan bu yıl ikisi, gelecek yıllarda daha başkaları 

(205) Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler, C.III, s.201-
202. 

(206) 
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şimdilik ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere yüksek dere
celi eğitim enstitüleri konumuna getirilecek ve bu kurumlara 
öğretmen okullar~ mezunlar~ ile olgunluğunu vermiş lise mezun 
lar~ alınacaktır. İlköğretimda olduğu gibi ortaöğretimda de · 
gerekli ilerlemeyi sağlamak üzere eğitim enstitülerinin ü~ke 
gereksimine ve eğitbilimin verilerine göre kurulmaları düşü
nülmüştür." denilmektedir(207). 

Tebliğde, eğitim enstitülerinin ders izlemeleri ve yö
netmelik taslağının hazırlanmasında gözönünde tutulması gere
ken ilkelerin özetlenmiş esaslarında ise şunlar yer almaktay
dı: 

"••• Yeni kurulacak Enstitüler hakkında bu esaslar ka
bul adildiğine göre, kurumların hemen işe başlayabilmelerini 
sağlamak için aşağıdaki maddelere göre program ve yönetmelik 
projelerin hazırlanmasına geçilebilir: 

1- Öğretmenlerin genel olarak eğitimde ve öğretimda ay 
nı ilkelerden hareket edebilmeleri için alınacak tedbirler, 
amaçlarına varabilmesi için öğretmenler arasındaki işbirliği 
yollarının belirtilmesi, 

2- Ana dili; matematik, tabiat bilgisi, fizik, kimya,_ 
tarih, coğrafya ve yurtbilgisi, öğretmenlik bilgisi, resim-iş 
yabancı dil, müzik, beden eğitimi dallarının iki yıllık ünite· 
lerinin ve bu derslere verilecek saatlerin saptanması, 

3- Enstitülerin genel eğitim yönetmeliği ana çizgiler~ 
nin meydana konması, 

4- Enstitülerin yeni öğretim durumuna göre vucuda get~ 
rilecek sınıf, kütüphane, çalışma ve oyun yerleri, uygulama 
okul ve bahçeleri hakkında genel esasların saptanması"(208). 

1947 yılında yapılmış olan nEğitim Enstitüleri geçici 
yönetmeliği" nin birinci maddesinde ise kurum şöyle tan~mlan
maktadır: 

(207) Ayas, y.a.g.y., s.349-350. 
(208) Ayas, y.a.g.y., s.350-351. 
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"Eğitim Enstitüsü, ilk ve ortaokulu içine alan öğrenim 
süresi sekiz yıllık olan okullara, orta dereceli öğrenim kurum
larına ve köy enstitülerine öğretmen yetiştiren bir yüksek öğ
renim kurumudur. " 

Kurumun, yönetim yapısı ve bunlarla ilgili madde~r ise 
şu şekilde düzenlenmiştir: 

"Eğitim Enstitülerinin yönetim kurulu, müdür, müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcılarıyle içhizmetler şefi, yaz
man ve hesap memuru, kitaplık memuru, ders araçları memuru, 
ambar ve depo memurlarından oluşmuştur. Enstitülerin sağlık 
işleriyle görevli bir de doktoru vardır. 

Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında müdür baş,yardım
cısıyle şube ve grup başlarından oluşur. (Yönet: Md. 16,22, 
30,34,38) ••• 

Eğitim Enstitülerine lise olgunluk sınavlarını vermiş 
veya öğretmen okulunu bitirmiş olanlardan yönetmelikte sayı
lan genel koşullara uygun durumda bulunanlar alınırlar·~ Mü
zik, resim-iş, Beden Eğitimi şubelerine girmek isteyen lise 
mezunlarının olgunluk sınavını da vermiş olmaları şart değil

dir. Bu şubelerle yabancı dil şubelerine girmek isteyenler 
seçme sınavıyle alınırlar. 

Eğitim Enstitüleri parasız yatılıdır. Fakat belli ko

şullarla gündüzlü öğrenci de alınabilir ••• (Yönet: Md. 4,5, 
7-15). 

Eğitim Enstitülerinde eğitim ve öğretim işlerinde gü

dülecek amaçlarda sayılmaktadır: 

a) Milli ahlakın ilkelerine bağlı, millet ve insanlık 
ülküsünü benimsemiş, 

b) Pozitif bilim anlayışını kazanmış ve bilgilerini 
meslek alanında kullanma yollarını hakkıyla öğrenmiş, 

c) Çalışkan, mesleğine bağlı, yurdun her yerinde seve 
seve hizmette bulunmaya hazır, 
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d) Yaşayış ve çevresine yaptığı etki bakımından örnek 
tutulmaya layık, 

e) Bedence ve karakterce sa~lam, kişilik sahibi birer 
meslek adamı olarak yetiştirilmelerini amaç sayar. 

Bu verilenler ışığında bir vargiya ulaşmak gerekirse; 
yeni Türk devletinde insan ö~esin~:yetiştirecek olan eğitim 
kadrosunda yer alacak kişilerin son derece seçkin bir kişili
ğe sahip olmaları ve öyle yetiştirilmeleri temel ilke sayıl
mıştır. Herhalde bunun çıkış noktası da Atatürk'ün her fır
satta öğretmeniere verdiği değer yargıları olmalıdır. 

Eğitim Enstitüleri, öğretim yönünden şu iki bölüme ay
rılmışlardır: 1) Toplu dersler bölümü, 2)' Tek dersler bölümü. 

a) Toplu dersler bölümünde, ilk ve ortaokuldan birle
şik sekiz yıllık okulların, Müzik, Resim-İş, Beden E~itimi, 
Yabancı Dil, Biçki-Dikiş dersleri gibi özel yetenek ve beceri 
isteyen derslerin dışınde kalan tüm dersleri okutınaya yetkili 
öğretmenler yetiştirilir. Bu bölümün öğrenim süresi iki yıldır. 

b) Tek ders bölümü, Müzik, Resim-İ ş, Beden Eğitimi ve 
Yabancı Dil şubelerinden oluşur. Bunlardan Müzik, Resim-İş 
şubelerinin öğrenim süreleri üçer yıl, Beden Eğitimi ve Yaban
cı Dil şubelerininki ikişer yıldır. (Yönet: Md. 2-3). 

"Öğretimde güdülecek yollar ve haftalık ders dağıtımı 
öğretim programı gereğince tesbit edilir ve uygulanır." (Yö
net: Md. 6). 

Enstitülerin ders izlencelerinin henüz taslak halinde 
olduğu da belirtilmektedir. 

Aynı yönetmelikte ayrıca, öğretim kurulu, öğrencilerin 
kişisel _çalışmaları ve öğrenci kurulları, disiplin sınav tür
leri ve uygulanacak yöntemler de ayrı başlıklar altında yer 
almaktadır(209). 

(209) Oğuzkan, yla.g.m., s.608. 
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Eğitim Enstitülerinin öğrenim süresinde ve izlencele
rinde zaman içerisinde beliren yeni gereksinimleri karşıla-. 
mak veya uygulamada görülen sorunlara bir çözüm yolu bulmak 
amacıyla sık sık değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, 1.941-
1942 öğretim yılında birkaç bölüm dışında enstitülerin öğre
nim süresi iki yıla indirilmiştir. Bu değişikliklerin en bü
yük boyutlusu 1946-1947 öğretim yılında yapılanıdır. İlk kez 
resmi olarak üçüncü Milli Eğitim şurası'nda (2-10 Aralık-
1946) ortaya atılan bir görüş doğrultusunda ortaokulda okutu
lan her bir ders için ayrı öğretmen yetiştirmek yerine resim
müzik ve beden eğitimi dışında tüm dersleri okutabi~ecek bir 
öğretmen yetiştirmenin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu
nun üzerine eğitim enstitülerinde "Toplu Dersler Bölümü" 
açılması uygun görülmüştür. Bu bölümü bitirenler, or~aokul 
ders izlencelerinde yer alan Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bil
gisi ile Matematik, Tabiat Bilgisi, Fizik ve Kimya dersleri
nin tümünü okutaeaklardı(210). 

Toplu Dersler Bölümü mezunu öğretmenierin okullarda 
başarılı olamadıkları görülünce 1949-1950 öğretim yılında 
Eğitim Enstitülerinin bölümlerinde yeniden değişikliklere gi
dilmiş, "Fen" ve "Edebiyat" bölümleri kurulmuştur(211). 

Böylece öğretmenierin salt bir dalda çalışmaları ve 
bir bakıma tek dalda uzmanlastırılmaları, eğitim ve öğretim 
açısından daha da verimli olmalarını sağlamanın yolları açıl
mış oluyordu. 

3.3.2.1. Yüksek Öğretmen Okulları 

Cumhuriyet döneminde ortaöğretim öğretmenlerinin, ö
zellikle lise ve dengi okulların genel kültür dersleri öğret
menlerinin yetiştirilmesinde önemli katkısı olan kururolmUan 
biri de yüksek öğretmen b.kulları olmuştur. 

(210) Bakınız: Aya~, y.a.g.y., s.352-354. 
(211) Oğuzkan, "Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinin Yetişti

rilmesi", Çumhuriyet Döneminde Eğitim. Milli Eğitim 
Basımevi, Istanbul, 1983, s.607. 



238 

İlk Cumhuriyet Hükümetleri, ortaöğretima öğretmen ye
tiştirme sorununun çözümüne önce bu alanda öğretmen yetişti
ren tek kaynak Darülmuallim-i Aliyeyi düzeltimle başlamJ.şlar
dlr(212). Ortaöğretim okullar1na genel kültür dersleri öğret
menlerini yetiştiren Yüksek Öp;retmen OkullarJ.nln başlangJ.cJ. 
sayJ.lan, Darülmuallimin-i Aliye, İdadilerle daha üst dereceli 
okılllara öğretmen yetiştirmek amacJ.yla 3 Kas1m 1891 tarihinde 
İstanbul'da aç1lm1ştı. Öğretim süresi iki y1l olan okul fen 
ve edebiyat bölümlerinden oluşmaktaydı(213). 

cumhuriyet Yönetimi Darülmuallimin-i Aliyi devr aldJ.
ğında, okulun öğrencileri öğrenimlerini Darülfünunda göroyor
lar, mesleki formasyon da almıyorlardl. Okul bir pansiyondan 
farksJ.zdJ(214). Okulun bu durumu Birinci Heyet-i İlıniye'de 
ele al1narak Darülmuallimi-i Aliye öğrencilerine mesleki bil
giler verilmesi konusu tartlşllm1şt1. 

İkinci Heyet-i İlıniye'de Darulmuallimin-i Ali'nin Da
rülfünuna ba~lanarak "Yüksek Muallim Mektebi" ad1n1 almas1 
kararlaştJrJ.ldl. Bu karar gereğince de okulun adJ. Yüksek Mu
allim Mektebi oldu. Fakat Darülfünuna bağlanJp bağlanmamasJ.; 
yöneticilerinin Darülfünun tarafJ.ndan atan1p atanJ:!lamasJ., Ba
kanllk ile Darülfünun aras1nda sürekli, bir tart1şma konusu 
olduğu görülmektedir(215). 

Darülfünun, Yüksek Muallim Mektebinin yqnetimi ile, 
öğrencilerinin bilimsel ve mesleki yönden geliştirilmesinin 
kendisine verilmesinden yanaydl(216). Sonunda BakanlJ.k öne 
Çlkmlş ve _yönetimi ele alarak okulda yönetsel yeni düzenleme
lere giriŞmiştir. Okul için 7 Haziran 1925 (1341) tarihinde 

(212) 
(213) 
(214) 

Duman, y.a.g.y., s.42. 
R.T. Unat, y.a.g.y., s.29. 
İ.Hakkl Baltac1oğ1u, "Yüksek Muallim Mektebin Terbi:ve, 
Semih Lütfi Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s.l74=177.-

(215) "Darillfünun ve Yüksek Mual1im Mektebi İhti1afJ.", Cum-
huriyet, 23 Kas1m 1924. 

(216) BaltacJ.oğlu, y.a.g.y., s.175. 
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bir yönetmelik çıkartıldı. Bunu daha sonraki yıllarda, oku

lun ve yöneticilerin yönetmelikleri (1925), öğrencilerin ta
tilde neler yapacağını saptayan yönerge (1926), dil ve bi
tirme sınavlarıyle ilgili yönetm~liklerin çıkarılması izle
di(l927)(217). Böylece Yüksek Öğretmen Okulu sağlam dayanca
lara ve yönetim ilkelerine kavuşmuş oldu. 

Yüksek Öğretmen Okulu 439 ve 789 sayılı yasalarla 
3656 sayılı yasaya ve değişikliklerine (K.4926), bütçe yasa
larına dayanmaktadır(218). 

Okulu yeni baştan kurup dUzenleyen 7 Haziran 1925 ta
rihli yönetmeliğin birinci maddesi, ortaöğretima öğretmen 

yetiştirmek amacıyla İstanbul'da Maarif Vekaletine bağlı ba
ğımsız bir okulun kurulduğunu belirtmektedir. 

Aynı yönetmeliğin ikinci maddesi Yüksek Öğretmen Oku
lunun bölümlerini şöyle sıralamaktadır: Edebiyat, Felsefe, 
Tarih-Coğrafya, Matematik, Fizik-Kimya, Tabiyat, Güzel Sanat
lar (Sanayıı Nefi e)C219). 

Aynı yönetmeliğin 3-9'uncu maddeleri ise okuldaki di
ğer düzenlemeleri aşağJ.daki şekilde yapmaktadır: 

Okulun öğrenim süresi dört yıldır. Bunun üç yılı Da
rülfünun dersleriyle, mesleki dersleri içindir. Son bir yıl 
ise, uygulama ve staj devresidir. öğrenciler bölümlerine ait 
alan eğitimlerini ilgili Fakültelerde ve okullarda alırlar
ken (İstanbul Üniversitesi bağlJ. Fen ve Edebiyat Fakülteleri 
ile Sanayii Nefise Mektebi), meslek derslerini de Yüksek Öğ
retmen okulunda görürler. Okula, Fen ve Edebiyat Fakültesi 
öğrencileri arasından yaşı yirmibeşi geçmemiş olan öğrenciler 
alınmaktadır. İstekliler belirlenen sayıdan fazla olursa, öğ
renci alımı seçme s:ınavJ. ile yapılır. Okul yatılı ve parasız
dır. Öğrencilerin Yüksek öğretmen Okulunda ders veya konfe
rans halinde gördükleri dersler ise şunlardır (Md: 10-12). 

(217) Ayas, y.a.g.y., s. 414-415. 
(218) Ayas, y .H .g.y •' s.355. 
( ?.J. 9) J\.~ra s~ :r .., fJ Q (~ c ~r ., ~ f1 • 4J.;1r• 
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ı. Yabancı dil (Frans1zca, İngilizce, Almanca), 2. Ter
biye ve Terbiye Tarihi, Karşılaştırmalı Eğitim Örgütü, J. Ted
risat Usulü, 4. Mektepler Hıfsısıhası ve 5. Mesleki bilgi 
verici çeşitli konferanslar(220). 

Yüksek Öğretmen Okulu için 1927 yılında yayımlanan 
ıı ••• Lisan ve mezuniyet imtihanları talimatnamesi"nin birinci 
maddesi gereğince öğrencilerin bölümleriyle ilgili sınavıa
rına girebilmeleri için -bulundukları fakültelerinde böyle 
bir kayıt bulanmasa bile- Yabancı Dil sınavlarında başarılı 
olmaları zorunludur. İki kez yabancı dil sınavlarından başa-: · 
rılı olamayanların Yüksek Öğretmen Okulu öğrenciliğiyle iliş
kisi kesilir. Bunlara Maarif Teşkilatı kanunu ve Talimatname 
hükümlerine göre işlem yapılır(22l). Buna göre; Yüksek Öğret
men Okulu diplaması alabilmelc için önce yabancı dil sınavla
rından başarılı olmak sonra, ilgili fakülte ve yüksek okulda 
aldıkları derslerin sınavlarını başarmak, meslek derslerinin 
(pedagojik formasyon) yazılı ve sözlü sınavlarını vermek ve 
ayrıca stajı da başarıyla tamamlamak gerekmektedir(222). 

Okul yeni bir yapıya kavuşmuş olmasına karşın bazı so
runları da yok değildir. Bu sorunların başlıcalarını şöyle 

sıralayabiliriz. öncelikle kendilerine ait bağımsız bir bina
dan yoksundurlar. Laboratuvarları, kütüphanesi ve uygulama 
olculları da bulunma~aktadır. Fakat tüm bunlara karşın okulun 

öğrenci sayJ.sı sürekli olarak artırılmJ.ştır. 1924 yılJ.nda 60 
kadar olan öğrenci sayısı, 1930'da, 80'e ulaşırkan 1940'da 
18J'e yükselmiştir(223). 

Daha sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi bünyesin
de yabancı dil programlarının açılması ve Edebiyat Fakültesi'
ne bağlJ. Pedagoji Bnsti tüsü ··!nün kurulmasından sonra, yukarıda 
adı geçen derslerin Yüksek Öğretmen Okulu'nda verilmesine 

(220) Ayas, y.a.g.y., s.414-415. 
(221) Ayas, y.a.g.y., s.415. 
(222) Duman, y.a.g.y., s.44 ve Ayas, y.a.g.y., s.416 (Yön: 

Md: 2-10). 
(223) 11Yüksek Öğretmen Okulunun MüdürUnün Müessese Hakkında 

Raporu", Birinci Maarif şurası, s.6ll-617. 
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gerek kalmadığı soylenerek, bu derslerin üniversite'de alın
masını isteyenler olnruştur. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı ve 
okul yönetimi özellikle öğretmenlik meslek derslerinin, üni
versitenin diğer öğrencileri ile birlikte kalabalık bir grup
la alınmasının verimli olamayacağını belirterek eski uygula
mayı devam ettirmişlerdir(224). Bu biçimdeki bir kararlılık; 
her ne denli Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin alan eği
timlerini fen ve edebiyat fakültesinde almış olmalarına kar
şın, öğretmenlik formasyonunun kendine özgü bir eğitimi ge
rektirdiği kanısının kanıtı olsa gerektir. 

Yüksek Öğretmen Okulu tarihinde dikkate değer bir uy

gulama ise, 1933 üniversite reformundan sonra okuldaki gece 
"mütalaalarında" öğrencilere danışmanlık etmek amacıyla üni
versite öğretim üyelerinin 11 Müzekere.ei" olarak görevlendiril
meleridir(225). 

17-29 Temmuz-19J9'da toplanan Birinci Maarif şurasın
da alınan kararlar gereğince 1940 yılının şubat ve Eylül ay
ları içerisinde okulla ilgili üç yönetmeliğin çıkarıldığı 
görülmektedir. 12 şubat 1940 Tarihli Tebliğler Dergisinde 
yayımlanan "Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Stajı Talimatnamesi" 
ile, Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine yaptırılan stajlarda 
uygulanacak bazı esaslar getirilmiştir(226). Bu talimatname
de ise şu ilke ve uygulamalar yer almaktadır: 

Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri dördüncü ogrenim 
yıllarının yarıyıl tatillerinde bir mesleki hazırlık stajına 
da tabi tutulurlar. Bu staj süresi içinde sta~iyer öğrenci
ler resmi liselerin veya öğretmen okullarının öğretmenleri 
arasından seçilmiş olan staj öğretmeninin derslerine girerek 
öğretmenin gözetiminde öğretim çalışmalarının her aşamasJ.nda 
ortaklık eder. Bu öğrenciler, staj süresi içinde staj öğret
meninin kendine önceden bildireceği iki konu üzerinde iki 

(224) Duman, y.a.g.y., s.45. 
(225) "Yüksek Öğretmen Okulunun ••• Birinci Maarif şurası, 

s. 616. 
(226) "Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Stajı Talimatnamesi", 

12 ŞUbat 1940 tarih ve 57 S. Tebliler Dergisi. 
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ders verir. Staj öğrencileri staj öğretmenlerinden başka ay-

nı okulda kendi şubeleriyle ilgili baŞka öğretmenierin ders
lerinde de bulunabilirler. Bu staj,uygtilama içeriğindedir ve 
mesleğe girildikten sonra geçirilecek olan yasal (memuriyete 
asaleten g~çme) stajiyerlik devresiyle ilgisi yoktur. Bu tür 
bir uygulama ise öğretmen adaylarının yetiştirilmeleri sıra
sında, stajlara ne denli önem verildiğinin güzel bir kanı~ıdır. 

28.8.1940 tarih ve 167 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu 
Kararı ile kabul edilen "Yüksek Öğretmen Okulu Talimatnamesi" 
ile de okulun genel amacı, yapısı ve işleyişi yeniden belir
lenmiştir. 

Adı geçen yönetmeliğin birinci maddesi; okulun ortaöğ
retim okullarına öğretmen yetiştirmek üzere açılmış olduğunu 
belirtirken; ikinci madde, Yüksek Öğretmen Okulu'nun-.a- Türk 
Dili ve Edebiyatı, b- Felsefe, c- Tarih, d- Coğrafya, e- Ma
tematil{, f- Fizik-Kimya, g- Tabii bilimler, h- Yabancı Dil: 
ı. Fransız dili ve Edebiyatı, 2. İngiliz dili ve Edebiyatı, 
J. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden oluştuğu belirtilmek
tedir,(227). Yönetmeliğin, öğretim ve bunu sağlayan kadroya 
ilişkin maddesi ise şöyledir: 

Madde: 6: Öğretim ve imtihanlar hususunda üniversite 
yönetmeliği ile Edebiyat ve Fen Pakülteleri Yönetmelikıteri uy
gulanır. 

Madde: 7: Her öğretim yılı başında okul müdUrU Edebiyat 
ve Fen Fakülteleri dekanlarıyle temas kurarak her öğrenci için 
o yıl geçirilecek olan sınavları gösterir bir öğretim planı 
hazırlar ve öğrenciye bildirir. Sene sonu Haziran ve Eylül 
ayı sınav devresi içinde bu planı tamamen gerçekleştirameyen 
öğrencinin okulla ilişiği kesilir. 

Madde: 22: Okulun idari kadrosu, mUdUr ve müdür yar
dımcılarından oluşur. 

(227) A~as, y.a.g.y., s.J56. 
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Madde: 25: Öğretim kadrosu, okulun pedagoji öğretmeni 
ile müzakereci öğretmenlerden oluşur. 

Madde: 26: Müzakereci öğretmenler Edebiyat ve Fen Fa
kültesi Profesör ve Doçentleri arasından seçilir(228). 

Yukarıdaki yönetmelikle birlikte Talim ve Terbiye Ku
rulu 'nun, aynı tarih ve sayılı kararında ''Yüksek Öğretmen 
Okuluna Talebe Kayıt ve Kabul Talimatnamesi"ni de kabul et
tiği görülmektedir. 

Bu yönetmeliğe göre okula öğrenciler her yıl Eylül 
ayında yapılan "Kabul Sınavları" ile alınmaktadır. Bu sınav
ıara girebilmek için; 

a- Türk vatandaşı olmak, 
b- Yirmibeş yaşını bitirmamiş olmak, 
c- Lise olgunluk sınavını kazanmış olmak, 
d- Öğretmenliğe engel bir sakatlığı bulunmamak 

gerekmektedir. 

Okul müdürü başkanlığında, okulun müzakereci öğretmen
leri ile Edebiyat ve Fen Fakülteleri öğretim üyelerinde olu
şan bir komisyon tarafından yapılan kabul sınavları, yazılı 
ve sözlü olarak, iki aşamada ve her bir bölüm için ayrı ayrı 
yapılmaktadır(229). 

O yıllarda üniversiteye girebilmek için lise olgunluk 
diplamasına sahip olmak yeterli olduğuna göre, Yüksek Öğret
men Okulu'na girebilmek için bir tür seçme sınavı yapılması, 
öğretmen olacakların seçilmesi, önemli ve anlamlı olması ge
rekir. 

İlk önceleri salt erkek öğrencilerin kabul edildiği 
okula; 1940 yılından itibaren kız öğrenciler de kabul edilme
ye başlanmıştır(~30). Okulu bitiren öğretmenlerin belirli bir 
süre zorunlu hizmet yükümlülükleri de vardır. 

(228) 

(229) 

"Yüksek Öğretmen Okulu Taliınatnamesı", 9 EylUl 1940 
Tarih ve 87 s. T~bliğler Dergisi. 
"Yüksek Öğretmen.Okulu Talebe Kayıt ve Kabul Talimatna
mesi", 23 Eylül 1940 Tarih ve 89 s. Tebliğler Dergisi. 

(230) oğuzkan, y.a.g.m., s.609. 
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Gerek hükümet izlencelerinde, gerekse eğitim şurala
rında Yüksek Öğretmen Okullarının sayılarunn artırılması, 
okula alınacak öğrencilerin daha iyi seçilmeleri, mesleki 
formasyonun daha iyi verilmesini sağlayacak önlemlerin alın
ması gibi konular tartışılmasına ve hatta kaliteyi yükselt
mek için bir "Yüksek Öğretmen Koleji" kurulması gündeme gel
mesine karşın İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu 1950'li yılla
rın sonlarına dek, kendi örneğinde tek kurum olarak kalmış
tır(232). 

3.3.2.8. Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu 

cumhuriyet döneminde, yaygın adlandırılmaları ve son 
örgütsel yapılarıyle "İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri" 
olarak bilinen bu yüksek öğrenim kurumunun kuruluşu 16 ocak 
1883 yJ.lJ.na dek gerilere gider. Bu tarihte "Hamidiye Ticaret 

"" . Mektebi Alisı" adıyla kurulmuştur. Kuruluş yıllarında Banka, 
Sigorta, Borsa, IVfuhasebe gibi disiplinler Fransızca olarak 
okutulmaktaydı. Bu ilk kurulduğu dönemde öğrencilerin yaban
cı dil sorununu çözümleyebilmek için ise "Mahreç Sınıfı" a
dıyla bir hazırlık sınıf1 da açılmıştır(233). 

1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, "Ticaret 
Mektebi Alisi" adını almıştır. Bu tarihten sonra ders izlen
celerine, Maliye, İstatistik, Medeni Hukuk gibi dersler ek

lenmiş, Almanca ve İngilizce de zorunlu dersler olmuştur. Bu 
gelişmeye 1915 yılında şehbenderlik (konsolosluk) ve sanayi 
gibi uzmanlJ.k dalları da katılmıştır. 

Okulun Cumhuriyet devrinde yeni ve köklü değişmelere uğ
ratıldığını görmekteyiz. 1923-1924 ders yılında okul yeniden 
İktisat Vekaletine bağlanırken ders izlencelerinde yeniden 
düzenlemeler yapılmıştır. Yönetim ve eğitim yapısı da değiş
tirilmiş ve .b.ir de yeni talimatname (yönetmelik) yapılmıştır. 

(232) Duman, y.a.g.y., s.93. 
(233) Orhan Oğuz, "Akadeıniler", Cumhuriyet Döneminde Eğitim, 

Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Atatürk Kitapları, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, s.340. 
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Bu yeni yönetmeliğe göre okul "İstanbul Ulumu Aliye-i Tica
riye Maldebi" "Yüksek Ticaret Mektebi" ve "Orta Ticaret Mak
te bi" adlarında üç kısımdan oluşmaktaydı (234). 

1924-1925 ders yılında Türkiye eğitim yaşamında ilk 
defa karma eğitime başlayan İstanbul Ulurnu Aliye-i Ticaret 
Mektebi olmuştur. 1925 yılında kurum, Fransa 'daki "Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales" den esinlenerek bu yeni düzenle
meye girmiştir. Yeni ders izlenceleri ve şubelerin yanında 
o tarihierin Akademik kariyerini oluşturan ve bugünün profe
sörlük ve Doçentliğine denk olan "Müderrislik" ve "Müderris 
Muavinliği" gibi ünvanlar belirlenmiş ve kurumlaştırılmış
tır(235). 

1925-1926 ders yılında ders izlenceleri üzerinde yeni
den düzenlemeler yapılarak okul; Banka ve Sigorta, Muhasebe 
ve Ticari Matematik, İktisat, Ticaret ve şehbenderlik (konso
losluk) adları ile dört uzmanlık dalına ayrılmıştır. 1929-
1930 ders yılında ders izlencelerine bazı yeni ekler yapıl
mış ııU1urnu Aliye-i Ticariye kısmının beşinci ve altıncı sö
mestrileri: Banka, Sigorta, Muhasebe ve Matematik ile İktisat, 
Ticaret ve şehbenderlik adlarıyla iki uzmanlık dalına ayrıl
mı ştır. 

15 şubat 1932 tarihinde yüksek ticaret ve orta tica
ret kısımları üzerinde yapılan yeni düzenleme ile okul; Yük
sek İktisat ve Ticaret Mektebi, Ticaret Lisesi ve Küçük Tica
ret Mektebi adlarıyla üç şubeye ayrılını ştır. 1934-1935 ders 
yılından itibaren Yüksek İktisat ve Ticaret kısmı ile tica
ret lisesi aynen bırakılmış, küçük ticaret mektebi kısmı iz
lenceleri üzerinde yapılan düzenlemeler sonrası, bu kısım 
dört sınıfa çıkarJ.lmış ve adına orta ticaret mektebi denil
miştir(236). 

(234) İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, İktisat ve 
Ticaret Ansiklopedisi, C. V, s • .3-51. 

(235) Oğuz, y.a.g.m., s.340. 
(236) İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, İktisat ve 

Ticaret Ansiklopedisi, c.v, s.352. 
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16 Kasım 1936 tarihli talimatname ile de okulun yapı
sını, Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi, Ticaret Lisesi ve 
Orta Ticaret Meldebi olarak üç aşamalı konumu koruduğu görü
lür. 

1938 yılında adı "Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu 11na 
çevrilen kurum, 09.07.1938 tarihli ve 3507 sayılı yasayla 
yönetimi İktisat Bakanlığından alınarak Milli Eğitim Bakan~ 
lığına verilmiştir(237). Bundan sonra da okulun büyük geliş
me sürecine girdiği gözlenir. 

Bu arada aynı alanda ikinci bir yüksek okul olarak 
1945 yılında "İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu" açılmış
tır. Bu kurum ileride dönüştürülen Akademilerin geçirdiği tüm 
aşamaları tamamlayarak Ege'de kurulan üniversitenin temelini 
oluşturmuştur(238). 

1933 yılında üniversite reformu yapılırken ve daha 
sonra 4936 sayılı yasa hazırlanırken bu kurumlar kapsam içi
ne alınmış ve sonradan tekrar kapsam dışındabırakılmışlar
dır. 1948 yılında ise Türkiye Büyük Iliillet Meclisinden Pro

fesörlük, Doçentlik ve Asistanlık kadroları alınarak eskiden 
var olan Akademik kariyerin yeni üniversite düzeni içerisin
de tekrar oluşması sağlanını ştır(239). 

Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullarının amacı; özel 
ekonomi girişimcilerine, devlet genel ticaret, maliye ve en
düstri hizmetlerine, ekonomi işletmelerine yeterlikli eleman 
ve ticaret okullarına öğretmen yetiştirmektir(240). 

Bu okulların öğrenim sUresi Uç yıldır. Üçüncü sıno.f

ta öğrenim 1942-1943 ders yılında yürürlüğe giren talimatna
meye göre üç uzmanlık dalına ayrılmıştır. ı. İç tiearet ve 

(237) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), Maarif Mat-
baası, Ankara, 1944, s.98. 

(238) Oğuz, y.a.g.m., s.341. 
(239) Oğuz, y.a.g.m., s.341. 
(240) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.98. 
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maliye, 2. Dış ticaret ve konsolosluk, 3. Banka ve muhase
be (241). 

vzmanlık bölümleri öğrencilerinden meslek okullarına 
öğretmen olmak isteyenlerin ayrıca Milli Eğitim Bakanlığın
ca açılan öğretmenlik formasyonu programıarına devam etmele
ni ve bu programların sınavlarında başarılı olmaları gerek
lidir. 

Bu okullara, lise bitirme ve olgunluk diplaması veya 
ticaret lisesi bitirme diplaması alanlarla bu okullara derur
liği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış okulları bitirmiş 
olanlar alınırlar. Bunlarda yönetmelikte sayılmış olan ko
şullar da aranır. (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları tali
matnamesi Md. 2,3,7,8)(1943)(242). 

Yönetim, öğrenim, sınav, disiplin işleri yönetmelik-
te hükme bağlanmış, bu okulların ders dagıtım cedvelleri de 
aynı yönetmeliğin sonuna eklenmistir. Sınıflara göre bu 
derslerin adları şunlardır: Birinci sınıfta: Ekonomi Politik, 
İşletme Ekonomisi, Ekonomik Coğrafya, Ticaret Aritmetiği, 
Ticaret Tarihi, Umumi Muhasebe, Yüksek Matematik, Medeni Hu
kuk, Teknoloji, Yabancı Dil. İkinci sınıf: Ekonomi Politik, 
İşletme Ekonomisi, Ekonomik Coğrafya, Umumi Muhasebe, Yüksek 
Matematik, Telcnoloji, Yabancı Dil, Maliye Ticaret Hukuku, 
Esasiye ve İdare Hukuku, Borçlar Hukulru, Taşın (?) ve tari-
fe ler; Üçüncü sınıfta her üç şubede ortak olarak okutulan 
dersler: Deniz Ticaret Hukuku, Bütçe Nazeriyatı ve Tatbikatı, 
Para Banka-Kredi, İş Hukuku, İstatistik, Bilanço Tetkikleri, 
Kooperatifçilik, Devlet Muhasebesi, Yabancı Dil, Uzmanlık 
dersleri: Dı ş Ticaret ve Konsolosluk _ şubesinde: Devletler 
genel ve özel Hulruku, Siyasi Tarih, Ekonomi Doktrinleri: Ban-
ka ve Muhasebe şubesinde: Sigorta Matematiği, Mali Matematik, 
Sigortacılllc, İhtisas lVIuhasebeleri; İç Ticaret ve Maliye şu.,

besinde: Sigortacılık, Mali Matematik, Ekonomi doktrinleri(243). 

(241) Ayas, y.a.~.y., s.302. ve Türkiye Cumhuriyeti Maari!i, 
(1923-1943), s.98. 

(242) Ayas, y.a.g.y., s.302. 
(243) İst.Eko. ve Tic.Ok. İktisat ve Ticaret Ansk., s.352. 
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Bu okullarda her öğrenci, Almanca, Fransızca ve İngi
lizce dillerinden birini almak zorundadır. Yönetmelikte öğ
rencilerden alınacak türlü harçlar da gösterilmiştir(244). 

Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullarına burslu (harçlık
lı) öğrenciler için de 1943 yılıında bir yönetmelik hazJ.rlan
mıştır. Bu yönetmelikte; burslu okuyacak öğrencilerin: se
çilme koşulları, yapılacak sJ.navlar, burs miktarları ve yü
kümlenecekleri zorunlu hizmet koşullarJ. hükme bağlanmJ.ştır(245). 

Yüksek Ticaret ve Ekonomi okulunun Cumhuriyet dönemin
de nasıl bir gelişim gösterdiğini; yıllara göre çıkarılmış 
öğrenci, öğretmen ve mezun sayılarını veren aşağJ.daki tablo
dan saptamak olanaklıdır(246): 

Öt~retim YılJ. 
Öğrenci 

EJ;"kek Kız Toplam Öğretmen s. Mezun s. 
1923-1924 290 290 32 49 
1933-1934 403 44 447 28 22 

1937-1938 749 79 828 27 93 
1942-1943 1073 132 1205 32 

18.X.l943 akşamındaki duruma göre bu okulun öğrenci 
sayısı 1402 olarak saptanmıştır(247). 

3.3.2.9. Yüksek Köy Enstitüsü 

cumhuriyet döneminde, öğretmen yetiştirme konusunda 
bir başka girişim de Yüksek Köy Enstitüsü'nün açJ.lması ol~ 
muştur. 

Yüksek Köy Enstitüsü, 1940 yılında açılan ve sayıları 
kısa sürede artan köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek ama
cıyla, 1942-1943 öğretim yılında Ankara Hasanoğlan Köy Ensti
tüsü içinde kurulınuştur(248). Yüksek Köy Enstitüsünün kurulu
şu, bütçe yasalarıyle verilen ödeneğe dayanmaktadır(249). 

(244) Ayas, y.a.g.y., s.302. 
(245) Ayas, y.a.g.y., s.302. 
(246) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), s.99. 
(247) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), s.lOO. 

(248) Duman, y.a.g.y., s.56. 
(249) Ayast y.a.g.y., s.345. 
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Öğretim süresi üç yıl olan Yüksek Köy Enstitüsünün 
kuruluş amacını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

1- Diğer kurumların yetiştirmediği alanlarda (tarım, 
teknik ve güzel sanatlar gibi), köy enstitülerine öğretmen 
yetiştirmek, 

2- Kırsal kalkınmanın merkezi olarak kurulması düşü
nülen bölge okullarına yetenekli öğretmen yetiştirmek, 

3- Köy okulları için başöğretmen ve müfettiş yetiş-
tirmek, 

4- Köy eğitimi hakkında araştJ.rmalar yapmak, 
5- Hiç bir ileri eğitim olanağına sahip olmayan köy 

enstitüsü mezunlarına yüksek öğrenim olanağı sağlamak(250). 
(Yüksek Köy EnstitUsü yönetmeliği- Ivld: 1,2-1947). 

Köy Enstitüsü mezunlarının sınavla alındığı bu kuru
mun bünyesinde aşağıdaki uzmanlık alanları ve okumakle yü
kümlü oldukları dersler vardır. 

1- Güzel Sanatlar Kolu: (Kız ve erkek öğrenciler için) 
Dersler: Müzik, Temsil, Uygarlık ve Sanat Tarihi, Ünlü Sanat 
yapıtlarını İnceleme, Milli Oyunlar ve Jimnastik, Modelaj. 

2- Zirai İşletme Ekonomisi Kolu: (Kız ve Erkek öğren
ciler için) Dersleri: Zirai üretim Aletleri, Taşıma ve çekme 
araçları, bunlarJ.n işbilgisi, Ziraat makinaları ve motorlar, 
Ekonomik Coğrafya, İşletme Ekonomisi, Ticaret Aritınatiği ve 
Arazi Ölçme Bilgisi, Ekonomi ve Kooperatifçilik. 

3- Tarla ve Bahçe Ziraati Kolu: (Kız ve erkek öğren
ciler için) Dersler: Ziraat Bilgisi ve Tarihi, Botanik ve 
Toprak Biyolojisi, Nlineroloji ve Ziraat Kimyası, Ekonomi ve 
Kooperatifçilik. 

4- Köy, Ev ve El Sanatları Kolu: (Kız öğrenciler için) 
Dersler: Köy ve el sanatlarında kullanılan maddelerin iş 
bilgisi, Besin ve Dokuma Maddeleri Kimyası, Teknik Resim, 

(250) Yahya Kemal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, (Geliş
tirilmiş 3'üncü Baskı), 1993, s.210. 
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Çocuk Bakımı, Dikiş-biçki-nakış-dokumacılık-örgücülük, İş 
Süslemeciliği. 

5- Küme s Hayvancılığı Kolu: (Kız öğrenciler için) 
Dersler: Kümes hayvanları bakımı, Biyoloji, Çocuk Bakımı, 
Yemek Pişirme, Biçki-Dikiş, Besin Maddeleri Kimyası. 

6- Hayvancılık Bakımı Kolu: (Erkek öğrenciler için) 
Dersler: Zooteknik, Biyoloji, Kalıtım ve Sağlık Bilgisi, 
Hayvan Y emleri Bilgisi, Çayır ve Meracılık. 

7- Yapıcılık Kolu: (Erkek öğrenciler için) Dersler: 
Mimarlık Bilgisi, Zirai Yapıcılık, Teknik Resim, İç Süsle
meciliği, Sanat ve Uygarlık Tarihi.~ 

8- Maden İ şleri Kolu: (Erkek öğrenciler için) Ders
ler: Teknoloji, Teknik Resim, Tesisatçılık, Pratik Kimya, 
Teknik Tarihi ve Artistik Maden İşleri. 

Her kolun öğrencileri kendi izlencelerindeki dersle
ri görmelerinin yanında ortak dersler de almaktaydılar. Ge
nel kül tür ve öğretmenlik bilgisi ağırlıklı olan bu ortffi: 
dersler ise şunlardı: 

ı. İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi, 
2. Türkçe, 3. Yabancı Dil, 4. Askerlik, 5. Toplum Bilim, 
6. İş Eğitbilim, 7. Çocuk ve Gençlik Ruhbilim, 8. Öğretim 
Metodu ve Ders Uygulamaları, 9. Eğitim ve İş Eğitimi Tari

hi(251). 

Yönetim bakımından, Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlü
ğüne bağlıdır. Memurlar bakımından da ortaklık gösteren oku
lun yüksek kısım için ayrıca bir eğitimbaşı ile her sınıf 
için bir küme başı öğretmen ve yeteri kadar memur atanması 
yapılabiliyordu. (Yüksek Köy Enstitüsü Yönetmeliği Md. 32, 
33,34)(252). 

Öğrencilere Yüksek Köy Enstitüsünde bulundwrları sü
rece derslerin dışında bazı konularda uygulama ve inceleme-

(251) DUman, y.a.g.y., s.56-57. 
(252) Ayas, y.a.g.y., s.346. 
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ler de yaptırılmaktaydı. Bunların ana başlıkları .ise şunlar
dır: a) Çeşitli yönlerde köy incelemeleri, b) Köy ilkokulla
rında idare, eğitim ve öğretim işleri, c)~~\öyde okul yapımı 
ve arazi işleri, d) Köy bütçesinin düzenlenmesi, e) Köy o
kullarının teftiş işleri v. b. (Yönetmelik Md.B, 9). 

Okulun, öğretim kurulu (Yönt. Md. 27,28), disiplin 
işleri (Yönt. Md.30,31), sınavlar (yıl içi ve mezuniyet) 
(Yönt. Md.l2,14,18,19). Yüksek Köy Enstitüsü Yönetmeliğinin 
ilgili maddelerinde ilkelere bağlanmıştır(253). 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 1947 yılına dek üç 
dönemde (254) 104 mezun verdikten sonra 1947-1948 öğretim yı
lında kapatılarak öğrencileri Milli Eğitim BakanlığJ.na bağlı 
yüksek ö~retmen okullarına aktarılmışlardır(255). 

3.3.2.10. Teknik Öğretmen Okulları (Kız-Erkek) 

Mesleki ve teknik okullar 1927 yılına dek Milli Eği
tim Bakanlığı dışında çeşitli kuruluşların yönetim ve dene
timi altında bulunmuştur. Bu okulların amaçları, izlenceleri 
ve öğrenim süreleri çok farklı idi ve öğretmenierin yeterli
likleri ve görevlendirilme esasları da kesin bir biçimde be
lirlenmiş değildi. Bu okulların meslek derslerini çoğunlukla 
ustalıktan öğretmenliğe geçen kimseler okutuyorlardı(256). 

1502 sayılı yasa ile mesleki ve teknik okulların iz
lence, araç-gereç, öU;retmen yetiştirme ve görevlendirilmesi 
sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığına verildi(257). Bu aşama
dan sonra, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Cumhuriyet Hü
kümetlerini bekleyen bir çok sorunlar vardJ.. Öncelikle sis
temi ülke gereksinimlerine göre kurmak ve geliştirmek gere
kiyordu. Bunun için, ülkeye bazı yabancı eğitim uzmanı çağ
rıldı. Bunlardan özellikle BelçikalJ. teknik eğitim uzmanJ. 

(253) Ayas, y.a.g.y., s.347-348. 
(254) Oğuzkan, y.a.g.m., s.618. 
(255) Duman, y.a.g.y., s.57. 
(256) Oğuzkan, y.a.g.m., s.6ll-612. 
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ömer Buyse'nin görüşlerinden çok yararlanıldı. Buyse bünye
ınize uygun bir meslek teknik okul sistemi önerirken, bu sis
temi işletip, yürütebilecek öğretmenlerin de yetiştirilmesi
ni dü şünmü ştü (258). 

Ancak yeni savaştan çıkını ş pek çok kurumları henüz 
kuruluş aşamasında olan yorgun ve hatta yoksul bir ulusun bu 
sistemi hemen kurması ve geliştirmesi beklenemezdi. Her şey
den önce ülkede bunun için gerekli alt yapı da yoktu. 

cumhuriyet Hükümetlerinin sanat okullarını ele aldık
larında karşılaştıkları önemli sorunlardan biri belki de en 
önemlisi bu okullar için gerekli öğretmen sağlama ve yetiş
tirme sorunu idi. Bu sorunun çözümü için 1927'den başlayarak 
çeşitli yollara başvuruldu. Bunun için; 

ı- öğretmen yetiştirmek üzere Avrupa ülkelerine öğren
ci gönderildi. 

2- Yabancı ülkelerden gereksinim duyulan dallarda uz
man öğretmenler getirtildi. 

3- Ülkemizde var olan öğretmenierin yetişmeleri için 
yaz aylarında geliştirme kursları açıldı. 

4- Meslek öğretmen okulları açıldı(259). 

Alınan bu önlemlerin ilk ikisi geçici önlemlerdi. Ba
kanlıkça 1928 yılında ilk kez onikisi kız, yirmi ikisi erkek 
olmak üzere otuzdört genç atelye ve meslek dersi öğretmeni 
yetişrnek amacıyla dış ülkelere gönderildi. Bu sayı 1939 yı
lına dek 133'ü bulmuştur. Avrupa'dan da moda, biçki-dikiş, 
ev ekonomisi, yemek pişirme, mesleki resim, sıhhi tesisat, 
erkek terziliği, tezyine sanatlar, ticari ilimler, marangoz
luk, demircilik, tesviyecilik, elektrikçilik, dökümcülük, du
var ve mimarlık gibi meslek dallarında 61 uzman öğretmen ve 
4 yönetici getirtildi(260). 

(258) Duman, y.a.g.y., s.52. 
(259) Duman, y.a.g.y., s.52. 
(260) Milli Eğitim Hizmetlerinde Öğretmen ve Eğitim Uzmanla

rı, s. 41. 
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Yurt dışında eğitimlerini tamamlayan öğretmenler yur
da dönüp çeşitli okullarda görev almaya başladıktan sonra 
yabancı öğretmenierin görevlerine son verildi. 

Kız Meslek Öğretmen Okulu: 

Meslek okullarına geçici ve ivedi yollarla öğretmen 
sağlama çabaları sürdürülürken, sayıları gittikçe artan ve 
artması da öngörülen mesleki ve teknik okulların öğretim e
lemanı gereksinimini köklü biçimde karşılamak ancak öğret
men yetiştiren sürekli kaynaklara kavuşmakle olanaklıydı. 
zaten Ömer Buyse'nin, köklü bir çözüme ulaşmak için qir ön~
risi de; atelye ve meslek dersleri öğretmenleri yetiştirile
cek meslek öğretmen okullarının açılması yanünde idi. Milli 
Eğitim Bakanlığı da bu yolu seçti, kızlar ve erkekler için 
ayrı ayrı olmak üzere birer öğretmen okulu aç~lmasına karar 
verildi. 

Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirmek üzere 
ilk açılan okul, Kız Meslek Öğretmen Okulu olmuştur. Bu okul 
1934-1935 öğretim yılında kız enstitüsü ile akşam kız s~at 
okullarına atelye ve meslek dersleri öğretmenlerini yetiştir
mek amacıyla Ankara'da açılmıştır(261). Okulların kuruluşunun 
yasal dayaneası da; 8.7.1936 tarihinde çıkartılan 3007 sayılı 
"Kültür Bakanlığına Bağlı Ertik EMeslek) Okulları Öğretmenle
ri Hakkında Kanun" çıkartılarak sağlanmıştır. Kız ve erkek 
meslek öğretmen okulları, 3007 sayılı yasa ile bütçe yasala
rına dayanmaktadır(262). 

Kız Meslek Öğretmen Okulu, açıldığı yıllarda öğretim 
süresi 2 ve 3 yıl olan iki kısımdan oluşmaktay.dl. İlk iki 
yıllık kısımda öğrenciler genel bilgi dersleri ile-birlikte 
öğretmenlik bilgisi de~slerini geliştirmek için atelyelerde 
çalışıyorlardı(263). 

(261) Duman, y.a.g.y., s.52. 
(262) Ayas, y.a.g.y., s.359. 
(263) Duman, y.a.g.y., s.53. 
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Okula kız enstitüsü mezunları, seçme sınavıyle alın
maktaydı. öğrencilerin sınava girebilmeleri için, bitirdiği 
enstitünün öğretmenler kurulunca aday gösterilmeleri zorun
luydu. 21 yaşını geçmemek, öğretmenliğe engel bir hastalığı 
bulunmamak okula alınma koşullarındandı(264). 

Seçme sınavları ile kız meslek öğretmen okuluna para
sız yatılı, paralı yatılı ve gündüzlü olmak üzere üç tür ö~
renci alınmaktaydı. Bu gruplama, öğrencilerin seçme sınavın
da gösterdikleri başarJlarına göre yapılmaktaydı. Ancak para
lı yatılı veya yatısız kısma seçilmiş olan öğrencilerin önce
den bu durumlarla okula devam edip etmeyecekleri sorularak 
öğrenilmiş olmal~dır, parasız yatılı öğrencilerin, okul bi
timi sonrası, yasal hükümler çerçevesinde zorunlu hizmetle 
yükümlü idiler(265). 

Okulun ilk iki yıllık kısmından diploma alanlar akşam 
kız sanat okullarında görevlendirilirken, başarılı olup da 
3. sınıfa devam edip burada bir yıl sadece pratik görerek me
zun olanlar, kız enstitülerine öğretmen olarak atanıyorlardı. 
Haftalık ders saatleri sayısı 40 olan okulun ilk iki yıllık 
kısmında 7, üç yıllık kısmında, 8 uzmanlık alanı vardır. Oku
lun ilk izlencesinde 1 ve 2. sınıfta 3 saat olarak gösterilen 
"Psikoloji ve Pedagoji" derslerinin de yer aldığı görülmek
tedir(266). 

Kız Meslek Öğretmen Okulu'nun iki yıllık bölümü 1938-
1939 öğretim yılında 3 yıla çıkarılarak bölüm ve uzmanlık 
alanları yeniden düzenlenmiştir. Bu son değişikliğe göre o-. 

kulda şu uzmanlık alanlarında eğitim ve öğretim verilmektedir: 

1- Biçki-dikiş, 2- Çamaşır-Nakış, 3- Moda-Çiçek, 
4- Ev İdaresi-Yemek pişirme, 5- Resim, 6- Çocuk Bakımı(267). 

(264) Milli Eğitim Bakanlığı, Kız Teknik Öğretim, Milli Eği-
tim Basımevi, İstanbul, 1945, s.5. 

(265) Ayas, y.a.g.y., s.359. 
(266) Duman, y.a.g.y., s.53. 
(267) ıvrEB. Kız Teknik Öğretim, s.21. Ayas, y.a.g.y., s.360. 
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2-10 Aralık 1946 tarihinde toplanan üçüncü Milli Eği
tim şurasının ana konusunu meslek~ teknik öğretim okulları
nın yapı ve izlenceleri oluşturmuştur(268). Bu arada mesle
ki ve teknik okullara atelye ve meslek dersi öğretmeni ye
tiştiren Kız Meslek Öğretmen Okulu ile Erkek Meslek Öğretmen 
Okullarının yapı ve izlenceleri de ele alınarak, bu konuda 
bazı kararlar alınmıştır. Bu iki okul için alınan kararların 
bazıları hemen uygulamaya konulduğu için, okulların yapı ve 
izlencelerinde aynı yıl önemli değişiklikler görülmektedir. 

Talim ve Terbiye Kurulunun 9.7.1947 ~arih ve 256 sa
yılı kararı ile, 1947-1948 yılı başından başlamak üz~re oku
lun adı, Kız Meslek Öğretmen Okulu iken, Kız Teknik Öğretmen 
Okulu'na çevrilmiş, öğretim süresi ise J ylldan 4 yıl~ çıka
rılarak yıllık ders izlenceleri de yeniden düzenlenmiştir(269). 

Ye,ni ders izlencesine göre okulda, Biçki-Dikiş, Moda
Çiçek, Ev İdaresi-Yemek Pişirme, Çamaşır-Nakış, Mesleki Re
sim o~mak üzere beş bölüm bulunmakta, ancak dördüncü sınıfta 
bu beş bölüme bir de çocuk Bakımı bölümü eklenmektedir. Haf
talık ders saatleri sayısının 44 olduğu görülen izlencede, 
öğretmenlik bilgisi dersi olarak "Ruhbilim ve Eğitim Bilim, 
Öğretim Usulleri" derslerinin yer aldığı tek bir isim altın
da bu dersin tüm bölümlerde: r. sınırta haftada 2'şer saat, 
2. sınırta 4'er saat, J. sınırta tekrar 2'şer saat olduğu gö
rülmektedir. Bundan başka 11Toplum Bilimu dersinin de izlence
ye alındığı ve son sınıf öğrencilerine 4 saat öğretmenlik uy
gulaması yaptırıldığı anlaşılmaktadır(270). 

Bu izlence 4. sınıfta ayrılan Çocuk Bakımı Bölümü, 
bir yıl kadar sonra yapılan değişiklikle I.sınıftan başlıya
rak ayrılmıştır. Kız Teknik Öğretmen Okulu bu y~pı ve adla, 
1960'lı yılların başına dek öğrenimini sürdürmüştür. 

(268) Reşat Özalp-Aydoğan Ataünal, "Milli Eğitimde Kongreler 
ve ŞUralar'', Cumhuriyet Döneminde -.·,s. 121-122. 

(269) ll Ağustos 1947 Tarih ve 446 s. Tebliğler Dergisi. 
(270) Duman, y.a.g.y., s.ıoo. 
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Erkek Meslek Öğretmen Okulu 

Cumhuriyetin ilk on yılında yapılan çalışmalar sonu
cu sanat okullarının sayısının artmaya başlaması, öğretimin 
niteliğinin yükseltmek isteği ve öğretmen yetiştirmede ge
çici önlemlerin yetersizliği bu okullara meslek öğretmeni 
yetiştirilmesinde kalıcı bazı girişimlerde bulunulmasını zo
runlu konuma getirmiştir. İlk olarak daha önce de verildiği 
gibi, 8.7.1936 tarih ve 3007 sayılı yasanın çıkarılmasıyla 
"Kültür Bakanlığı·'na bağlı Erkek Okulları Öğretmenleri Hak
kında Kanun", çıkarılmış ve kurum yasal tamele oturtulmuş
tur. İlgili yasanın birinci maddesi lcapsamında erkek meslek 
öğretmen okullarına atanacak öğretmenlerde aranacak özellik
ler şöyle bilirtilmektedir. 

• • • • • 

- Erkek sanat okullarında meslek dersleri öğretmeni 
olmak için, yüksek derecede bir teknik okulundan veya tek
nikumdan veya o derecedeki bir okuldan diplama almış olmak; 

- Erkek sanat okullarında atelye öğretmenliğine atan
mak için bir erkek sanat okulunu bitirdikten sonra bir tek
nikum veya bu derecede sayılan bir meslek okulundan veya 
Erkek Meslek Öğretmen Okullarından diplama almış olmak(271); 

• • • • • 

Bu yasanın kabulünden dört ay kadar sonra Talim ve 
Terbiye Dairesi 6.XI.l936 gün ve 118 sayılı kararı ile Erkek 
Ertik (Meslek) Öğretmen Okulu'nun açılmasını kabul ederek 
ders izlencesini onayladı. Karara göre okulun öğretim süresi 
3 yıldı. Okula, beş yıllık erkek sanat okulu mezunu, fabri
ka veya piyasada doğrudan sanatı ile ilgili olarak iki yıl 
çalışmış olanlarla; ilkokul mezunu olup da, sanata eylemsel 
olarak girmiş olanlardan sanatları dahilinde en az yedi yıl 
çalışanlar alınacaktı' 

(271) M.E.B., Milli Eğitimle İlgili Kanunlar 1. Milli Eğitim 
Basımevi, Ankara, 1953t s.360-364. 
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Bu karar, öğretmen adaylarında belli bir_süre iş~~~-
yimi aranması, öğrenimi yeterli olmayan fakat iş deneyimi 
olanlara da öğretmenliğin kapısını açık tutması yönlerinden 
önemli görülmektedir. Ancak adı sonradan Erk~k Meslek Öğret
men Okulu olarak değiştirilen bu okulun girişte aranan yuka
rıdaki koşulları, öğretmen gereksiniminin artmasına karşılık 
öğrenci bulmakta güçlük çekilmes:]. nedeniyle 1945'de kaldı
rılmıştır(272). 

Okulun ilk ders izlencesinde; haftalık ders saati top
lamı 44 olduğu, izlencesinde "Umumi ve Mesleki Psikolojisi, 
Umumi ve Mesleki Tedris Usulü" adlarında iki öğretmenlik bil
gisi dersinin bulunduğu ve 3. sınıfta haftada 9 saatlik nders 
tatbikatınan yer verildiği görülmektedir(273). 

1937-1938 öğretim yılı başında Ankara ı. Erkek Sanat 
Enstitü binasında faaliyete geçen okulda Tesviyecilik, Demir
cilik, Marangozluk meslek bölümleri bulunuyordu. 

Okulun gelişim sürecinde en önemli dönüm noktası, 
Üçüncü Milli Eğitim şurası olmuştur. Bu okulla ilgili olarak 
alınan,karar gereği hemen aynı yıl uygulamaya konarak 1946 
yılında öğretim süresi 4 yıla çıkarılını ştır. Daha sonra 1947 
yılında okul bir yönetmeliğe kavuşturulmuştur. 1946-1948 (ve 
1955) yıllarında ders izlencelerinde önemli değişiklikler ya
pıldı~ı görülmektedir. 

Talim ve Terbiye Kurulu'nun 18.3.1947 tarih ve 57 sa
yılı kararı ile kabul edilen "Erkek Teknik Öğretmen Okulu 
Yönetmeliği"nin ı. Maddesi okulun işlevini şöyle vermektedir: 

·nErkek Teknik Öğretmen Okulu, erkek orta. sanat ve y_a
pı okullarıyla, yapı ve sanat enstitülerine öğretmen yetişti
ren dört yıllık yüksek dereceli bir meslek okuludur"(274). 

(273) Duman, y.a.g.y., s.55. 
(274) Erkek Teknik Öğretmen Okulu Yönetmeliği, 12 Mayıs, 

1947 Tarih ve 433 Sayılı Tebliğler Dergisi. 
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Yönetmeliğin birinci maddesinde yer alan okula öğren
ci kabul koşullarında ise şu ilkeler belirlenmiştir: Bu okul 
parasız yatılıdır. Okula erkek sanat ve yapı enstitüsünü bi
tirenlerden -genel koşullar çerçevesinde- seçme sınavını ka
zananlar alınır. öğrenci kadrosu elverişli olduğunda seçimde 
sınavı kazananlardan istekliler gündüzlü olarak kabul edilir
ler(2Vı5). Öğrencilerin seçme sınavına girebilmeleri için bi
tirdikleri okulların öğretmenler kurulunca aday seçilmeleri 
ge~ekir. Seçilen öğrenciler öğretmenlik yapmaya beden ve ru
hi yönden uygun olmalıdırlar. Ayrıca seçme sınavlarının, okul 
taraf'ından Türkçe, Matematik, Mesleki resim, Meslek teknolo
jisi dersleriyle atelye çalışmalarından yapıldığı da belir
tilmektedir. Bundan başka yönetmeliğin 71. maddesi, erkek 
sanat ve yapı enstitülerinden veya bu derecedeki meslek okul
larından mezun olup da bu okullarda en az dört ders yılı ba
şarıyla öğretim ödevi yapmış olanlardan, isteyenlerin Erkek 
Teknik Öğretmen Okulunun ı. ve 2. sınıf'larında okunan ders
lerden başarıyla sınav verdikleri taktirde, üçüncü sını.fa ba
şarı derecesine göre yatılı ve gündüzlü öğrenci olarak kabul 
edileceği de açıklanmaktadır(276). 

Okul, öğretmen yetiştiren bir yüksek öğrenim kurumu 
olmasına karşın, 1946-1949 yılları arasında yapılan izlence 
düzenlemelerinde, öğretmenlik bilgisi derslerinin saat ve tü
ründe önemli bir azalma olduğu görülmektedir. Talim ve Terbi
ye Kurulunca 6.7.1949 tarihli ve 51 sayılı kararla kabul edi
len izlenceden anlaşıldığına göre(277) okulda Tesviye, Demir, 
Döküm, Motor, Elektrik, Radyo, Ağaç İşleri, Model, Yapı Kalo
rif'er-sağlık Tesisleri, bölümleri adıyla on bölüm bulunmakta; 
her bir bölümün 3. ve 4. sınıf'ta 2 saat cıarak "Öğretmenlik 
Bilgisi" dersi okutulmaktadır. Bu ise öğretmenlik bilgisi 
dersinin yarıya yakın azaltıldığını göstermektedir(278). 

(275) 
(276) 
(277) 

Ayas, y.a.g.y., s.360. 
Duman, y.a.g.y., s.l02. 
Erkek Teknik Öğretmen Okulu Ders Dağıtım Cetveli, 1 
Ağustos 1949 Tarih ve 312 Sayılı Tebliğler Dergisi. 

(278) Ayas, y.a.g.y., s.361 ve Duman, y.a.g.y., s.l02. 
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Okulun yap1 ve ders izlencesi bakım1ndan daha sonraki 
yıllarda da bir çok deği.şim geçirdiğini görmekteyiz. 

Okulun yönetmeliğinin, 15-26'ncı maddelerinde görev
leri belirtilen yönetim kadrosu ise: Müdür, Müdüryardımcı
ları.ile Bakım Şefi, Yazman, Hesap Memuru, Ders Aletleri, 
Kitaplık, Ambar ve Depo Memurlarından oluşmaktaydı. Bunların 
dışlnda okulun öğretmenler kurulu, (Md. 27-32), Disiplin İl
keleri (Md. 33-45), sınav tür ve yöntemleri (Md. 46-70), sı
navla üçüncü sınıfa alınabilecek öğrencilerle ilgi~i ilkeler 
(Md. 71-74) yönetmeliğinde temel ilkelere bağlanmıştır. Para
sız yatılı okuyanların zorunlu hizmet yükümlülükleri de var
dı(279). 

3.3.2.11. Ankara Devlet Konservatuvarı 

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş temellerini 
1934 yılında çıkarılmış olan 3541 sayılı "Milli Musiki ve 
Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu"na dayıya.biliriz(280). Böy-

lesi bir yapılanmanın da çıkış noktası kuşkusuz müzik eğiti
midir. Müzik eğitimi alanında gelişim gösterebilmek için de 
müziğin bilimsel ve çağdaş yöntemlerle ele alınması gereki-_ 
yordu. Bunun temeli de müzik eğitimcisini, öğretmenini yetiş
tirecek olan okul olacaktır. 

tşte Türkiye'de, cumhuriyetin ilk yıllarında böyle bir 
okula hem öğretmen yetiştiren, hem de müzik sorunlarımızia 
ilgili araş~ırmayı yapabilecek bir kurum bağlamında bakılmış
tır. Bu amaçla 1 Kasım 1924'de Ankara'da bugünkü konservetu
arın bulunduğu yerde Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. Oku
lun başına, İstiklal Marşı'nın bestaeisi ve Cumhurbaşkanlığı 
O:ı;kestra şefi Zeki Üngör müdür olarak atanmıştı.r. Burada ba
tı müziği yöntemleri uygulanacaktı(281). 

(279) Ayas, y.a.g.y., s.360-362. 
(280) 
(281) 

Ayas, y.a.g.y., s.286. 
Cahit Kavcar, "Güzel Sanatlar Eğitimi", Cumhuriyet 
Döneminde Eğitim, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul, 
1983, s.5l3. 
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1925'den sonra bu okul gittikçe gelişme göstermiştir. 
Öğretim kadrosunun güçlendirilmesi için 1926 yılında Avru- . 
pa'ya öğrenci gönderilmeye başlanmıştır. Bu öğr~ncil~r 1930'
dan sonra okulda öğretim görevini üstleurneye başlamışlardır~ 
Okulun 1925 yılında çıkan ilk yönetmeliğinde amaç, "tüm or
taokul ve liselerle öğretmen okullarına musiki öğretmeni ye
tiştirmek" diye belirlenmektedir(282). Fakat uygulamada daha 
çok orkestra elemanı yetiştirildiği görülür(283). 

Başlangıçta Cebeci'de bir kira evinde 12 öğrenciyle 
eğitimine başlamış olan bu Müzik öğretmen Okulu, her ne den
li 01.09.1940 tarihinde Gazi Terbiye Enstitüsüne bir şube 
olarak katılmışsa da; Ankara Devlet Konservatuvarı'na da te
mellik yapnu ştır(284). 

25.06.1934 Tarihli ve 3541 Sayılı nMilli Musiki ve 
Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu" ile Filarmonik Orkestra 
Okultı.na bağlandı. Bu yasaya göre Akademi; Musiki Muallim Mek
tebi, Filarmonik Orkestra ve Temsil Bölümlerinden oluşuyor
du(285). Akademinin amaçları da üç maddede toplanmıştı: 

1- Milli Musikiyi işlemek, yükseltmek, yaymak. 
2- Sahne sanatlarının her kolunda gerekli elemanları 

yetiştirmek. 

3- Musiki öğretmeni yetiştirrnek. 

Temsil bölümünde tiyatro kolundan başka opera, bale, 
koro kollarının da bulunacağı bu yasayla belirtiliyordu. An
cak temsil kolu 1940 yılına dek kurulamadı, okul Musiki Mual
lim Mektebi olarak bu yıla dek devam etmiştir. 

Atatürk 'ün 1 Kası.m 1934 yılı TBMM'nin dördüncü dönem 
dördüncü toplantı yılını açış konuşmasında güzel sanatların 
tüm dallarında yapılması gerekenleri vurgulaması, özellikle 

(282) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), s.l06. 
(283) Kavcar, y.a.g.m., s.513. 
(284) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), s.l06. 
(285) Milli Eğitimle İlgili Kanunlar, İstanbul, 1940, s.86. 
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Türk Musikisi konusunda söyledikleri bu daldaki gelişmelerin 
hız kazanmasına neden olmuştur. Konuşması O'nun bu konudaki 
görüş, ilke ve ereklerini yansıttığı için aynen alıyoruz: 

"Arkadaşlar! 

Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü 
ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır. An
cak bunda en çabuk en önde görülmesi olan Türk musikisidir. 
Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği 
alabilmesi, kavrayabilmesidir. 

Bugün dinlemeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değer
de olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz~ Ulusal; ince_ 
duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyiş
leri toplamak, onları bir gün önce, genel fon musiki kural
larına göre işlernek gerektir. Ancak; bu güzeyde, Türk ulusal 
musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. 

Kültür İşleri Bakanlığının buna değerince özen verme
sini, kamunun da ona yardımcı olmasını dilerim(286). 

Artık resmi çevreler müzik ve sahne sanatları alanın
da atılım yapmaya başlayacaklardır. Bu amaçla çeşitli kamis
yonlar kurulur, çalışmalar yapılır(287). 

Batı tekniğine dayanan ulusal bir müzik yaratmak, hal
kın müzik gereksinimini tatmin etmek ve müzik kültürünü yük
seltmek ereğiyle, ileri uluslardaki benzeri kurumlardan ruh 
ve şekil bakımından geri kalmayacak bir konservatuvar,kurul
masına dair esaslar 1936 yılında hazırlanmaya başlamıştır(288). 
Bu hazırlık çalışmaları başladığı dönemde Avrupa'dan uzmanlar 
da getirtilmiştir. 1935'te Alman besteci Paul Rindemith ba
kanlık danışmanı olarak'Türkiye'ye gelir. Kendisinden 11bir 
musiki konservatuvarı kurulmasJ. ·ve Türkiye'de musiki kültü
rünün örgütlenmesi" yolunda rapor hazırlaması istenir. Rin
demith ilk aşamada her tür müziğimizi ve örgUtlerimizi 

(286) Söylev ve Demeçler, c.I, s.378. 
(287) Kavcar, y.a.g.m., s.513. 
(288) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), s.l06. 
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inceler. Ona göre; asıl musiki hazinemiz halk müziğimizdir. 
Türk halk müziği, pek az ulusa nasip olmuş enginlik ve zen
ginliktedir. Türk bestecilerinin kaynak olarak halk müziği 
motiflerini kullanmaları gerekir. Batı uluslarındaki büyük 
besteciler de bu yoldan geçmişlerdir. 

Bir Türk konservatuvarı öneren besteciye göre bu ku
rum üç bölümden oluşmalıydı: 1- Serbest musiki okulu, 2- Öğ

retmen okulu, 3- Tiyatro okulu. Hazırlanan raporda ayrıca 
Musiki Muallim Mektebi'nin tam ve örgütlü bir konservatuva
ra dönüştürülmesi, öğrencilerinin çok i~i seçilmesi ve öğ
retim kadrosunun Avrupa'dan uzmanlarla güçlendirilmesi is
teniyordu(289). 

lVhlsiki ile ilgili çalı şmaların yanı sıra, yasada sö
zü edilen Tiyatro bölümü için de çalışmalara başlanır. Bu 
iş için Alman uzman Carl Ebert getirtilir(290). Tiyatro ve 
opera uzmanı olan Ebert de bu kon~da çalışmalar.yapar, ra
porlar hazırlar. Tüm bu çalışmalar sonrası 24.5.1940 tarih 
ve 3829 sayılı yasayla Ankara'da müzik ve tiyatro bölümle
rini içeren Devlet Konservatuvarı yasal dayancasıyla resmen 
kurulmuştur. 

Kuruluş amaci, batılı anlayışla müzik ve sahne sanat
ları &anında eğitim-öğretim yapmak; ülkemizde müzik, tiyat
ro, opera ve balet kültürünü işlernek ve bu dallarda yetkin 
sanatçılar yetiştirmektir(292). 

Yine bu arada Macar besteci_Bela Bartok~un çalışmala
rı sonucu, Devlet Konservatuvarına bağlı Türk Halk Müziği 
Arşivide 193v yılında kurulmuştur(293). 

24 Mayıs 1940 tarihinde kabul edilmiş olan 3829 say~
lı yasa, Devlet Konservatuvarını iki ana bölümde örgütlemiş
tir. ı. Müzik, 2. Temsil. (K.M.l.). 

(289) 
(290) 
(291) 
(292) 
(293) 

Kavcar, y.a.g.m., s.514. 
Türkiye Cumhuriyeti Maarifi 

-" 
Türkiye Cumhuriyeti Maarifi 
Ayas, y.a.g.y., s.260. 
Kavcar, y.a.g.m., s.514. 

(1923-1943), s.l07. 
(1923-1943), s.l07. 
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Müzik bölümü şu altı koldan oluşmaktaydı: ı. Kompo
zisyon. 2. Orkestra idaresi, 3. Piyano, org, harp, 4. Yaylı 
sazlar, 5. Nefesli ve vurma çalgılar, 6. şan (Opera, koro 
ve konser şarkıcılığı). 

Tems.il bölUmü şu üç şu b eye ayrılını ştır: 1. Opera, 
2. Tiyatro, 3. Balet. 

Müzik ve Temsil bölümlerinde bulunan her şube birer 
uzman şef tarafından yönetilmektedir. 

Konservatuvar orta ve yüksek öğrenim olarak iki öğre
nim dUzeyinden oluşmuştur. 

Konservatuvarın tüm bölümlerine her yıl ihtiyaçla 
oranlı olarak, sanavla parasız yatılı ve paralı yatısız öğ
renci alınır. Parasız yatılılar zorunlu hizmetle yUkümlüdür
ler. Yatısız öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca saptana
cak yıllık bir ders ücreti verirler. Konservatuvara bağlı 
olarak tiyatro ve uygulama sahneleri kurulur (K.M.l-7). 

"Kabul sınavlarında Konservatuvarın herhangi bir bö
lümüne kayıt ve kabul olan öğrenciler, o bölümün gerektirdi
ği temel meslek bilgisinden yoksunsalar, bölümlerinin hazır
lık sınıfında okurlar. (Ankara Devlet Konservatuvarı Tali
matnamesi (M. 6.). 

Bölümlerin öğrenim süreleri şöyle düzenlenmiştir. 

Müzik: Kompozisyon şubesinin öğrenim süresi, dokuz 
yıldır. Bunun ilk yılı hazırlık sınıfı, iki yılı orta devre 
(Armoni devresi), altı yılı da yüksek devredir. Yüksek devre 
ayrıca ikişer yıllık bölümlere ayrılır. 

Orkestra idaresi bölümü iki yıllık bir yüksek devre
dir. Öğrencileri, kompozisyon şubesinin "ileri kompozisyonn 
devresine de devam etmekle ödevlidirler. 

Piyano, org ve harp şubesinde piyano ve org kollarının 
öğ~enim süresi dokuz yıldır: Bunun ilk yılı hazırlık, üç yılı 
beşlangıç, üç yılı orta, son iki yılı da yü~sek devrelerd~r. 
Harp kolunun öğrenim süresi; ilk yıl hazırlık, üç yılı baş
langıç, üç yılı orta devre olmak üzere yedi yıldır. 
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Yaylı sazlar şubesinde keman, viyola, viyolensel kol
larınlll öğrenim süreleri dokuz y1ldır. Bunlar1n ilk yılı ha
zırlık, üç yılı başlangıç, üç yılı orta son iki yılı yüksek 
devredir. Kontrbes kolunun öğrenim süresi, ilk yılı hazırlık, 
üç yıl1 başlang1ç, üç yılı orta devre olmak üzere yedi yıldır. 

Nefesli ve vurma sazlar şubesinin öğrenim süresi, ilk 
yılı hazırlık, üç yıl1 başlangıç, üç yılı orta devre olmak 
üzere yedi yıld1r. 

şan bölümünün öğrenim süresi de yedi yıldır. Bunun 
ilk yılı hazırlık, Uç yılı orta devre, üç yılı da konser şar
kıcılığı devresi (yüksek) dir(294). 

Temsil: 

Opera bölümünün öğrenim süresi yedi yıldır. Buntm iki 
yılı orta devre, beş yılı şan devresidir. şan devresinin ko
ro bölümü (birinci dereced.e orta ihtisas) iki opera şan bölü
mü (Yüksek devre) de Uç yıllıktır. 

Tiyatro bölümünün öğrenim süresi beş yıldır: Bunun 
ilk yılı hazırlık, dört yıl1 tiyatro devresidir. Tiyatro dev
resinin orta ve yüksek kısımları ikişer yıldır. 

Balet şubesinin kuruluşları ayrı bir yönetmelikle saP
tanacaktır. 

Opera ve tiyatro bölümlerinin yüksek devrelerinden me
zun olanlar için bir de iki yıllık Reji şubesi vardır. (Tali
matname, Md. 7-9)(295): 

Konservatuvara kayıt kabul, giriş sınavları, ders iz
lenceleri, sınavlar, sınıf geçme, sınıf ~tlama, mezuniyet sı
navları yönetmelik maddeleriyle saptanmıştır. 

yönetim bakımından; konservatuvarın başında bir müdür, 
bir başyardımcı ve yeteri sayıda yardımcılar vardır. Bunlar
dan başka, iç himetler şefi, yazman, hesap memuru, idare 

(294) Ayas, y.a.g.y., s.261. 
(295) Ayas, y.a.g.y., s.261. 
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memuru, anbar ve debboy memuru, ders araçları ve kitaplık 
memuru da kurumun yönetim elemanlarındandır. 

Müdürün başkanlJ.ğında toplanan Konservatuvar meclisi 
ile Danışma kurulu öğretim ve eğitim işleriyle görevlidirler. 

Ankara Devlet Konservatuvar1 ilk mezunlarını 1941 yı
lında verdi. Bunlar sekiz kız ve ondokuzu erkek olmak üzere 
toplam yirmiyedi gençtir. Bu gençlerin tümü konservatuvar 
kadrolarJ.nda görevlendirilmişlerdir(296). 

Devlet Konservatuvarına Bale bölümü ancak 1950 yılın
da açılabilmiştir(297). 

Konservatuvar musiki ve sahne sanatları alanında çok 
sayıda değerli sanatel yetiştirmiştir. Ancak özellikle 1935-
1950 döneminde geleneksel değerıerimize ve ulusal ögelere 
pek eğildiği söylenemez. Bu kurumu bitiren sanatçılar, dev
let sahnelerinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında, 
çeşitli orkestralarda, radyo v.m. kurumlarda görev almakta
dırlar. 

3.3.2.12. Ankara Hukuk Mektebi 

osmanlı Döneminde açılmış olan hukuk rnektaplerinin 
İstanbul Hukuk Fakültesi dışında tümü savaş sonrası kapatıl
mıştı. Ülkede hukukçu yetiştiren tek kurum İstanbul Hukuk Fa
kültesi ise, hem çok az sayıda mezun veriyor, hem de bu ku
rumdan mezun olanların Anadolu'da çalışma olanakları son de-, 
rece sınırlı idi(298). Osmanlı Devletinin son zamanlarında 
Adliye Mesleğindeki personel eksikliğini gidermek için bazı 
önlemler alınmıştı. Böylece, yetenekli, ama yeter düzeyde 
öğrenim görernemiş bazı adliye mensuplarının ileri dÜzeydeki 

(296) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1:941-1942), Maarif Matbaa-. 
sı, Ankara, 1943, s.84. 

(297) 
(298) 

Kavcar, y.a.g.m., s.515. 
Ahmet Mumcu, J\p.kara Huk;uk Mektebi'nden Ankara Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi'ne, (1925-1975), Ankara Hukuk 
Fakültesi Yayınlarından No:416. Sevinç Matbaası, An
kara, 1977, s.22. 
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hizmetlerde çalı ştırılınaları olanakları aranını ştı:;' İşte 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ilk aşamada, bu eski 
düzenlemeyi günün koşullarına göre yeni baştan değiştirerek 
17 Kasım 1920 tarihli ve 387 sayılı Nizamnameye ek olarak 
çılı::artılan 388 numaralı ve 17 Kasım 1920 tarihli bir "tali
ınat11la Adliye Mesleğindeki personelin bu arada özellikle 
kaza (ilçe) kadılarının (yargıçlarının) hangi yöntemle se
çilip atanacağı ilkeleri:ıi saptamı-~tır(299). 

Bu nizanıname ilkelerinden anlaşıldı[b üzere, 11Meldeb-i 
Hukuk" ve "Mekteb-i Kuzattan" mezun olmayanların da yargıçlık 
dışı ve yargıçlık gibi adliye işlerinde; yapılacak bir sınav 
sonrası görevlendirilebildikleri anlaşılm0ktadır. Ne var ki, 
alınan bu tür önlemler, ülkedeki iyi yetişmiş ve yetenekli 
yargıç ve adliye memuru gereksinimini karşılayamayacaktır. 
Hatta gün geçtikçe bu tür eleman gereksiniminin arttığı göz
lenecektir. Bu durumda, doğrudan doğruya Ankara Hükümetinin 
istekleri doğrultusunda yetenekli hu}~kçular yetiştirmek 
için bir okul açma düşüncesi ağırlık kazanmaya başlamıştır. 
Bu düsüncenin ilk adımın1, Kastamonu Mebusu Abdulkadir Ke
mali Bey'in 16 Mart 1921 tarihinde bu konuda hazırladJ.ğı ya

sa önerisi oluşturmaktadır(300). 

Yasa önerisinde ol":ulun açılınası gerekçesinde: birinci 
dünya sava şnnn cephelerinin bir çok yüksek e ği tim görmüş 
Türk gencini yitirilmesine neden oldu~~' bugünse bir kısım 
gencin savaş dönemi kapatılan yüksek öğrenim kurumları nede
niyle eğitiminin yarım kaldJ.ğı belirtiliyor ••• Bu arada kapa
tılan yüksek okullardan Hukuk Mektebi örnek olarak verilerek 
ve savaş nedeniyle hukuk mektebi ikinci, üçüncü d·ördüncü sı
nıftayken savaşa alınmış, savaş sonrası memleketlerine dönem 
gençlerin eititimlerini tamamlamak için beklemekte oldukları 
vurgulandıktan sonra da;. üç maddeden oluşan yasa teklif'i 
(önerisi) sunuluyordu(301). 

(299) Düstur, 3. Tertip, C.I (2. Bas~, s.l39-140. 
( 300) Mumcu, y. a. g. y., s .. 2 4. 
(301) TBMM Zabıt Ceridesi, ı. İntihap Devresi, Gelse (otu

rum) ı. (17.12.1337), C.XV, s.l21. 
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Öneriye göre açılması istenen "Hukuk Mektebi" Anka
ra'da olacak ve Adliye Vekaletine bağlanacaktı. 

Meclis genel kurulunda görüşülen öneri "Maarif Encü
menine" gönderilmiştir. "fo.llaarif Encümeni" ise 5 Nisan 1921 
tarih ve 2/248 sayılı kararı ile ilkokullara dahi bina, 
ders araçları ve öğretmen bulunamadığı bu dönemde Ankara'da 
bir yülcsek okul açılmasının olanaksızlığı vurgulanarak öne
ri reddedilmiştir(302). 

Öneri ve mazbata 1\Ieclis Genel Kurulunda okunduktan 
sonra Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey "Sahib-i teklif yoktur" 
diyerek görüşmenin bitirilmesini istemişse de Başkan; konu 
hakkında söz alan mebusların olduğunu ileri sürerek, döne
min Adliye Vekili Refik şevket (ince) Bey'e söz vermiştir. 
Adliye Vekili, önerinin son derece acil ve önemli bir ger.ek
sinimimizi gidermek amacıyla hazırlandığını, iyi yetişmiş 
hukukçuların yurda sağlayacağı yararların çok büyük olaca
ğını hatta yurdun yalnız hukuk mektebi değil üst düzey eği
tim veren türlü fakültelerden oluşan bir üniversiteye gerek
sinimi olduğunu vurg-ulayacaktır. ·· Hatta: " ••• Bendeniz 338 
senesi (1922) bütçesine bir fıilekteb:::f.i Hukuk için bir tahsisat 
koyrnuştum. Fakat zarure-i maliye bu Hukuk Mektebi teklifinin 
geri alınmasına sebebiyet verdi.-•• 11 C 303) diyerek Maarif Encü
meninin tek yön'lU kararını eleştirmiştir, bütçe zorunluluğu 
nedeniyle bu kurumun açılmasının ertelenmesini istemiştir. 

Bu ertelemenin ardından konuyu yeniden gündeme geti
ren Mustafa Kemal olmuştur. 1 Mart 1922 tarihinde TBM1V1'nin 
üçüncü Toplantı Yılını açarken yaptığı uzun konuşmasında, 
hukuk devriminin yapılacağını da açıklarken, yeni yasaları 
uygulayacak' hukukçuların yetiştirilmesi gereğini vurğulamak
tadır. 

( 302) TBIVIM. Zabı t Ceridesi, 1. İntihap Devresi, C .XVI, Otu
rum ı, (19.01.1338), s.87. 

(303) TBI\1l'li. Zab1t Ceridesi, 1. İntihap Devresi C.XVI, Oturum 
1, (19.01.1338), s.87-88. 
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"••• Teşekkür olunur ki, Adliye Vekaletimiz mevcut 
"' mahkemelerimizi evsaf-ı mahsusayı haiz hükkamla teçhiz ve 

takviye edebilmek için, bir Hukuk l<'akül tes i tesisine karar 
vererek, Meclisi Ali'nin ınuvafakatini almıştır. Bu müessese
yi aliye için 338 senesi bütçesine lazım gelen meblağ ithal 
olunmuştur. Bir kısm-ı mühimmi vücuda getirilen ve kısm-ı 
diğerinin de intacına çtüı şılan bu hususatın ikmali, hayat-ı 

"' adliyemize bütün dünyaca şayan-ı kabul bir manzara-i tekamül 
bahşeyleyecektir."(304). 

Atatürk 'ün bu konuşmasında "Mektep'' .:yerine "li'akül te 11 

sözcüğünü kullanması anlamlı ve dikkate değerdir. O, her 
bakımdan yüksek bir bilimsel hukuk öğrenim ve araştırma ku

runnı istiyor olmalıdır. Mustafa Kemal Paşa 1338 (1922) yılı 
bütçesine bu "Fakültenin" kurulması için "lazım gelen mebla
ğ:ı.n ithal edildiğini" bildirerek Ankara Hukuk Mektebinin 
açılması için kesin emrini de vermiş oluyordu(305). 

Burada bir saptamamızı belirtelim ki, Ankara'da önce 
bir Hukuk I\!Iektebi, daha sonra Ankara~ Üniversitesi 'nin bir 

Fakültesi olarak Hukuk Fakültesinin kurulması, Türk Hukuk 

Devriminin ayrılmaz bir parçası ve gereği olarak gerçekleş
tirilmiştir •. Biri diğerinin tamamlayıcısı, bütünleyicisi 
olmuştur. Dolayısıyla bu kurumun kurulmasında, 111ustafa Ke
mal Paşa, sürekli içinde veya arkasında olmuştur. Nitekim, 
Lozan Barışının imzalanması, cumhuriyetin ilanı, Mustafa 
Kemal Paşa •nın cumhurba ı]karn seçilmesiyle başlayan yepyeni 
dönemde, artık diğer devrimler gibi hukuk devriminden de 
açıkça bahsedilmektedir. Hilafetin kalqırılmasından üç gün 
önce 1 Mart 1924 günü Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin İkinci 
Dönem Birinci Toplantı Yılını açarken yaptığı kon~şmada 
11 Isl8b.at-:i Adliyeye 11 de değinerek şöyle söylemi ştir. 

ıi ••• Teşkilat ve islahat-i adliyeye verdiğimiz e hern

ıniyet i, nasıl ifade etsek azdır. Gerçi, bütçenin bugünkü 

(304) Söylev ve Demeçler, C.I, s.224-225. 
(305) Mumcu, y.a.g.y., s.Jl. 
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halinde ad1iye için mühim menabi ayrılmıştır ve bu menabi 
mütemadiyen artırılacaktır. Fakat bundan mühim olan nokta; 
adli telakkimizi, adli kanunlarımızı, adli te şkilatımJ.ZJ., 
bizim şimdiye kadar şuuri, gayri şuuri tesir altJ.nda bulun
duran, asrın icabatına gayri mutabık revabJ.ttan bir an ev
vel kurtarmaktır. Hukuk-i medeniyede hukuk-i ailede takip 
edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır ••• "(306). 

Mustafa Kemal'in özellikle 11hukuk-i medeniyede, hu
kuk-i adliyede takip edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu 
olacaktır" derken, 1922 yılında yaptığı konuşmanın çarpıcı 
bir özetini de vermekteydi. Fakat yeni yapılacak yasaların 

kimlerin uygulayacağını, ancak ikinci dönem İkinci Toplantı 
Yılını açarken yaptJ.tb konuşmada. "KasJ.m 1924'de söyleyecek
tir(307). Efendilerı Adliye Islahat-i umumiyesindeki esaslJ. 
tatbikat muamelatJ.n süratinde ve hakim mesleğinin yüksek kıy
ınet ve rağbetini tabarüz ettirmekte derhal tesirini göster
miştir. Gerçi memlekette adli ihtiyacJ.n temini için icabeden 

"' tekmil kanunların tedvini ve bilhassa kafi adette hakimlerin 
ve tali adliye memurlar1nın tedariki zamana muhtaçtır. Ancak 
büyük kanunlar ihzar oluncaya kadar, müstacel tadilatla, ha
yat-i umumiyenin bir an evvel esasat-1 modeniyeye 'ibtina et
tirilmesi elzemdir. Bu ciheti Meclisi alinin nazar1 dikkati

ne vazederim ••• "(308). 

Bu söylevden üç gün sonra Halifelik kaldırılmış ve 
Eğitimi Birleştirme Yasası kabul edilmiştir. Bu yasanın ka
bulunün öğretimi tarihi açısından da büyük önemi vardır. Tür
kiye'deki eğitim kurumlarının tek bakanlığa bağlanmasıyla, 
İslam Hukuku uygulayıcılarını yetiştiren medreseler ve Mek
teb-i Kuzat'ın da aynı yönetimin kontroluna girmesi demektir. 
Bu yasa çıkarılmasından bir ay sonra da çıkartılan 469 sayJ.
lı yasayla şer-iyye mahkemeleri de kaldırılmıştır. Bu da Hu-

(306) Söylev ve Demeçler, C.I, s.329. 
(307) Mumcu, y.a.g.y., s.)2. 
(308) Söylev ve Demeçler, C.I, s.335. 
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kuk Devrimi açısından çok büyük bir adıındı (309). Bu geliş
melerin ardından toplumsal yapımıza en uygun Medeni Kanunun 
kabulü ve diğer temel yasaların çıkartılmasının gerçekleşme
siyle eski hukukla bağla:.:- tümden kopartılacaktır. Bu kopuş 
ise yeni hukuksal yapılanınayı gerçekleştirecek, uygulayacak 
eski hukukla ilişkisini kesmiş elemanların yetiştirilmesini 
gerektirecektir. Bu da Hukuk Iv1ektebinin açılmasını zorunlu 
kılacak gelişim olmuştur. Böylesi bir sürecin oluşmasında 
dönemin Adalet Bakanı (1930 yılına dek de bu görevi sürdüFen) 
Mahmut Esat (Bozkurt) Bey'in büyük rolü olrnuştur(310). Ata
türk'ün 1922 yılında ortaya koyduğu "Ankara'da bir Hukuk Mek
tebi'nin açılmasının zorunlu olduğu" düşüncesi 1925 yılı Büt
çe Kanunu Tasarısına konularak eylem somutlaştırılmıştır. 

1925 Yılı "lHu.vazene-i Umumiye Kanunu Tasarısı'nın" 
Adalet Vekaletiyle ilgili bölümü 21. şubat 1925 Cumartesi gü
nü TBMM Genel Kurulunda görü şülmeye ba şlam:ı ştır. ACj.liye Veka
letinin çeşitli sorunları mebuslarca dile getirilirken, daha 
Ankara Hukuk Mektebiyle ilgili konuya geçilmeden önce mebus
ların, hukuk öğretiminin o günkü durumu ve Hukuk Meslek Mek
tepleri üzerinde durınalarıyla başlayan tartışmalar(311), ara
ya baz:ı acil konuların girmesiyle birlikte 26 Mart ~925 ~a
rihli oturuma dek mecliste çeşitli yönleriyle tart:ışılmıştır. 
Sonunda Ankara'da "Leyli Hukuk Mektebi"nin açılması karara 
bağlanmıştır. Kadro tespiti için Encümene yollanılan Leyli 
Hukuk Mektebi ile ilgili :fasıllar, bir süre sonra Encümence 
Genel Kuı~la gönderilmis vg görüşmeler sonuçlandırılmıştır(312). 

Adliye Vekili Mahmut Esat Be:;v, 1925 yılı içinde Hukuk 
Mektebini açmak istiyordu. Okulun ö[?;retime başıayabilmesi 
için üç temel sorunun çözümü gerekmekteydi. Bunlar; öğretim 
kadrosu, ders izlenceleri ve öğrenci ile olmlun yer sorunu idi. 

(310) Mumcu, y.a.g.y., s.34. 
( 311) TBMJV!. Zabı t Ceridesi, 61 'inci toplantı, üçüncü Oturum, 

C.XIV, s.279-280. 13u tartışmalar için bakınız: TBMM . 
Zabı t Gerides i, C .XIV, s. 279-344. 

(312) TBI\.'ITvi. Zabit Ceridesi, C .XVI, s.280-292. 
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Mahmut Esat Bey bu sorunlarJ. çözmek için yakJ.n çevresinde 
bulunan ve Avrupa'da hukuk öğrenimi görmüş arkadaşlarJ.nJ. ve 
güvendiği ba~ca hukukçularJ. bir araya getirerek ilk hazJ.rlJ.k
ları yapmak üzere bir komisyon kurdu. öte yandan okulun başJ.
na İstanbul Hukuk'müderrislerinden- (profesörlerinden) Cemil 
(Bilsel) Beyi atamayJ. da kararlaştırdı. Böylece bu güçlü hu
kukçu okulun kurulması işlerini yüklendi. Bir yandan okula 
yer aranırken öte yandan öğretim üyesi ve ders izlenceleri 
sorununu çözümlernek üzere 15 Eylül 1925 tarihinde oluşturu
lan komisyon üyeleri ilk toplantısını yapmJ.ştır. Toplantıya 
Ahmet (Ağao(f;lu), Yusuf (Akçura), şevket Memedeli (Bilgişin), 
Cemil (Bi ls el), Tevfik Kamil (Koperler), Yusuf Kemal (Tengir
şenk) Süheyp Nizemi (Derbil) Beyler Adliye Vekilinin başkan
lığında katılmışlardır(313). 

Okulla ilgili temel illeeler üzerinde fikir birliğine 
varmış olan komisyon üyelerinin, herşeyden önce, yeni hazJ.r
lanan modern Türk Hukukunu araştırıp öğretecek bir "mektep" 
yani bir "ekol- {ec ol e) kurmak istediklerini; komisyon tar
tıJ~malarından çJ.karmak olanaklıdır(314). 

Komisyonda okutulacak ders izlenceleri saptanırken, 
öğretim üyelerine "Müderris" yerine "Profesör" denilmesi de 
uygun görülmüştür. 

O dönemin Ankarasında, yeni açılacak bir yüksek okul 
ıçın elverişli yapı bulmak hemen hemen olanaksJ.zdı. Bu konu
da Başbakan İsmet Paşa 'nın büyük yardımları olmuş ve okul 
için eski postahane binas1 Adliye Vekaletine, Hukuk Meldebi 
için ayrılm1ştır. yatılı öğrenciler için de Adliye Vekaleti, 
Tahsin Efendi 'nin Sanat Melctebi (1 'inci Sanat Ensti tiisü) ar
kasJ.na yapt1rd1ğı on odalı bir evi 4500 liraya kiralandı ye 
bunun avlusuna çamurdan iki pavyon yapJ.nuna başlandJ.. Bu 
evin üst kattaki odalar1ndan biri Fakülte Müdiirüne, diğeri 

( 313) riiumcu, y. a. g. y., s. 59-60. 
(314) Komisyondaki konuşmalar için bakınız: Mumcu, y.a.g.y., 

s. 60-66. 
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de Ankara'da bir ev bulunoaya dek, gereksinimi olan öğretim 
üyelerine ayrıldı(315). 

Öğrenci durumu ise; Adliye Vekaleti, daha 1925 yaz 
aylarında, Ankara'da bir Hukuk Mektebinin açılacağını duyur
muştu. Bu duyuru, lise öğrencileri arasında büyük bir ilgi 
görmüş ve gerek Ankara'dan gerekse taşradan, okula girmek 
için, bu işlerle görevlendirilmiş olan Adliye Vekaleti Hukuk 
İşleri Müdürlüğü 'ne başvurmuş, kayıtlarını yaptırmışlardır. 

Mahmut Esat Bey ile Cemil Bey okulun açılmasını faz
la geciktirmemek için, derslikler iş4 henüz çözümlenmeden, 
eski TUrkiye Büyük Millet Meclisi binasında öğrenime başlan
masını kararla ştırnil ştır. 

5 Kasım 1925 günü, öğleden sonra TBMM'nin tarihi top
lantı salonunda, başta Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, "He
yet-i Vekile" ve hemen tüm mebuslar ile Ankara'da bulunan 
yabancı büyük elçiler ve öğrencilerin bulunduğu, gününe göre 
s on derece görkemli bir törenle 11A..'l'J.kara Hukuk Mektebi" açıl
mıştır. 

Açış konuşmasJ.nJ. yapan Mustafa Kemal Paşa, tarihsel 
söyleviyle, hukuk devriminin artık başladığını tüm dünyaya 
duyurmaktaydı(316). Bunu Adliye Vekili Mahmut Esat Bey'in 
( 317) aynı önemdeki konuşması izledi. Okulun ilk ders i ise 
Veli Bey tarafJ.ndan verilerek(318) okulun açılışı tamamlan

mıştı rJ. 

Açılışından altı gün sonra ll Kasım 1925 tarihli ve 
27 40 sayılı Kararn:'~me ile "Ankara Hukuk Mektebi Talimatname
si çıkarılmıştJ.r. 

Bu talimatnamenin okulun özelliklerini yansıtan madde
leri şu ilkeleri içermekteydi: 

(319) Mumcu, y.a.g.y., s.71. 
(316) Bu konuşmanın tam metni için bakınız: Söylev ve Demeç

ler, c.r.r, s.236-240. 
(317) Bu konuşma tam metni için bakınız: Mumcu, y.a.g.y., 

s.85,87. 
(318) Bu konusma tam metni için bakınız: Mumcu, y.a.g.y., 

s.SB-95; 
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Madde 1- Ankara Hukuk Mektebi, üç yıl eğitim süreli, 
Adalet Vekaletine bağlı yüksek bir meslek okuludur. 

Madde 2- Hukuk Mektebi, yatılı ve gündüzlüdür. Yatı
lı olanları, mezun yetleri sonrası adliye memuriyetlerinde 
beş yıl hizmet ödevıeri vardır. 

Madde 3- Mektebi bitirenlere, mezuniyet diplaması 
verilir. Bu diploma, İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi 
diplomasının sağladığı tüm hukuki hakları sağlar. 

Madde 4- Hukuk Mektebinde şu dersler okunur: Medeni 
Hukuk, Kerşılaştırmalı Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Ticaret 
Hukuku (Kara ve Deniz), Hukuk Mahkemeleri Usulü, Devletler 
Özel Hukuku, Hukuk Esası, İdare Hukuku, Devletler Hukuku, 
Amme Hukuku, Ceza Mahkemeleri Usulü, Hukuk Tarihi, İktisat, 
Maliye, Adli Tıp~ İhtilaller Tarihi, Siyasi TarihJ. 

Madde 6- Profesörler darülfünun medreselerinden veya 
Avrupa'da eğitimini tamamlamış kişilerden Adliye Vekaletin
ce atanırlar. 

I\'Iadde 8- Mektebin profesörlerinden oluşan bir Profe
sörler Kurulu vardır. Profesörler Kurulu ayda· bir kez olağan 
ve çağrıldığında da olqsanüstü toplanırlar. 

Madde ll- Mektebin yönetimi bir müdür, bir de ikinci 
müdür ile gereğince memur ve hizmetlilerce yürütülür. Müdü
rün profesör olması yerindedir ••• 

]'ı;1adde 13- Hukuk Mektebine kabul edilebilmek için res
mi veya özel liselerden mezun olmak gerekir. Darülfünun şu
belerinden ve yüksek okullardan mezun veya buralara devam 
edenler, okula kayıt ve kabul edilecekleri gibi, yedi yıllık 
idadi mezunları veya Maarif Vekaletince bu düzeyde (denlik) 
bulundukları onaylanmış okul mezunları, sıı:ıavsız ve lise dü
zeyinde eğitim görenler, lise ders izlencesinden sınavla ka
bul olunabilir. Yatılı öğrencinin onsekizden küçük ve otuz

dan fazla yaşta olmama ları gerekir( 319). 

(319) Düstur, (3. Tertip), C.VII, s.l04-106. 
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Bu talimatnameden anla şı laca[:b U zere; "Adliye Hukuk 
Mektebi" Adliye vekaletine bağlı bir yUksek okuldur. Okulun 
ttizel kişiliği yoktur. özerk bir kurum değildir. Do[;rudan 
doğruya Adalet Bakanlı~bna bağlıdır. Ayrıca öğretim üyeleri
nin atanması da Adalet Bakanlığına verilmiştir. 

Asıl Talimatnamenin 15'inci maddesi uyarınca hazırla
nan "Dahili Talimatname" 22 mad,deden oluşan ilkelere göre de 
okulun yönetimi örgiitlenmiştir. Bu örgütlenmeye göre okul 
yönetiminde görev alan bireyler: Okul ei?;itiminden sorumlu 
Başkan, Başkan ve1~ili ve MüdUr, Hesap T/Iemuru, Yazman, Anbar 
I'/Ieınuru, KUtüphaıTI:e Iviemuru, Okul Doktoru, Hastahane Memuru, 
MubassJ.r (öğrencileri gözeten, okul kurallarına uymalarını 
sağlayan), yeterli sayıda Hizmetli sayılmakta ve bu kişilerin 
görev yetki ve sorumlulukları da sıralanmaktadır( 320). 

3.3.3. İÇ ve DIŞ GÜVENLİGİ İLGİLENDİllliN ASKBRİ lviESLEK 
YÜ1CSEK OKULLARI 

3.3.3.1. Kara ve Hava Harp Okulu 

Kara harp okulunun, tarihsel gelişim siirecini bundan 
önceki bölümde konumuz sınırları içinde vermiştik. Anıınsanaca
ğı gibi, Avrupa'da uzun sUre kalmış olan fahri yaverlerden 
Hassa Miralayı Namık Bey "(Paşa) nın önerileri ve Hassa Mü şi
ri Fevzi Paşa'nın yardımlarından yararlanılarak ilkin Selimi
ye Kı slas ında "Sibyan Böllikleri" adıyla bir askeri oh.'"Ul kurul
muşdu (1831). Bu küçük birlik Harp okulumuzun ilk çekirdeğini 
oluşturmuştur. Bu okul, sonradan Maçka Kışlasına taşınarak bu
rada "Harbiye Mektebi" ad ını al mı şt ır(l834). ( 321). 

1914-1918 yılları arasında savaş nedeniyle Harp okulun
da öğretim aksamış, ordunun gereksinimi olan subaylar, askeri 

hizmete alınan yedeklerle birlikte kısa süreli "Talimgah" lar-

(320) Bu konudaki geniş bilgi için bakınız: .Mtımcu, y.a.g.y., 
s .110-114. 

(321) Ayas, y.a.g.y., s.651. 
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da yetiştirilmişlerdi. "Mütarekeden11 sonra 12 Aralık 1918'de 
Kart al Nlal tepesi 'n deki taliıngalı binasında yeniden faaliyete 

geçen Harbiye Okulu, işgal nedeniyle sık sık yer değiştirmiş
tir. Böylesi huzursuz ve güvensiz ortamda daha fazla kalmak 
istemeyen harp okulu öğrencileri, üzerlerine düşeni daha iyi 
yapabilecekleri inancıyla Ulusal Kurtuluş Savaşına katılmak 
üzere Anadoluya geçınişlerdir. 

tstanbul'ata bağlarını koparan Ankara Hükümeti'nin, İs

tanbul'daki Harp.Okulundan birşeyler beklernesi düşünülemezdi. 
Bu yüzden ordunun subay gereksinimini karşılamak üzere 1 Tem
muz 1920 'de Ankara Cebeci 'de Abidin Paşa Köşkü civarındalci 
barakalarda"Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahıttaçıl
dJ. Eğitim süresi bir yıl idi ve üç devrey;e ayrılmJ.ştı. Talim
glili:ı:rı ilk öğrencileri yedek subay öğrencileriyle, Harp Okulu 
ve Kulelinin değişik sınıflarından Anadolu'ya kaçabilen öğren
cilerdi. Daha önce Anadoluya geçen Harp OkUlu öğrencilerinin 
e[1;i timlerini tamamlayabilecekleri bir okul olmadığı için kimi
si birliklere, kimileri de çete reisierinin yanlarına veril
mişlerdi. Talimgah'ın açılmasıyla dağınık durumdakibugençler 
bir okul içinde toplanmışlardır. Daha sonraları yer, eğitim 
ve öğretim yönünden İstanbul'daki karmaşa sonrası, Harp Okulu 
yahut son adıyla "Zabitan Mektebi" Ekim 1922'de kaldırılınca 
öğrencileri, 1923 yılı başında Ankara'ya gelerek talimgah'a 

katılacaklardır(322). 

Büyük Millet Meclisi, bu talimgahla, Harp Okulu'nun 
İstanbul'da bulunmasından ileri gelen boşluğu kapatmak iste
miştir. 

Taliıngalı üç devreden oluşmaktaydı. Birinci devreye Za
bitan Mektebinden (Harp Okulu), ikinci devreye idadilerin ve 
üçüncü sınJ.fa ise Harp Okulu Kulmli'nin çeşitli sJ.nJ.flarJ.n
dan gelen öğrenciler alındJ.. Daha sonra İstanbul ve Anadolu'
dan gelen gençlerle beslenen talimgah, ilk mezunlarını Ekim 

(322) İsrafil Kurtcephe, Mustafa Balcıoğlu, Kara Harp Okulu 
Tarihi, Kara Harp Okulu Matbaası, Ankara, 1991, s.72. 
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1920'de verdi. O~renciler aste~men olarak mezun oldular. Yüz
başı Rüsuhi kamutasında 42 kişilik bu öğrenci grubunun diplo-. 
malarını Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa'lar verdiler. İlk zaman
larda taliıngalı yalnız piyade ve suvari subayı çıkarıyordu. 
Ankara'da topçu sınıfına ayrılanlar Ekim l92l'de Konya'da a
çılan "Topçu Zabit Namzetleri Talimgahı" na gönderiliyorlardı •• 
Daha sonra topçu ve diğer sınıflar da Ankara'daki taliıngaha 
yerleştirildiler(323). 

Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan ve yeni kurumlaş
manın büyük bir hızla başlaması aşamasında Harp Okulu'da ön
celikle ele alınmıştır. Ankara'daki Abidinpaşa Talimgahı, 1 
Nisan 1923 tarihinde eldeki kısıtlı olanaklara karşın Harp 
Okuluna dönüştürülmüştür(324). 

Okulun eğitim-öğretim süresi iki yıl idi. Bu dönemde 
bir yandan normal öğretim sürdürülürken, öte yandan 1914-1922 
yıllarındaki savaş sırasında talimgahlarda yetiştirilen mavaz
zaf subayların, teorik ve pratik bilgilerini tamamlayan çalış
malarını da stirdürmüştü(325). Buna göre de, Ankara'da bulunan· 
§ınıf-ı I11uhtelife Zabitan Namzetleri Talimgaf.ı.ıarıyla, Topçu 
Talimgahında bulunan öğrenciler birinci sınıfı oluşturacak ve 
ı Ağustos 1923 tarihine dek bu öğrenciler ikinci sınıf öğreti
mine hazırlanacaktı(326). Bu uygulama sonraki yıllarda da yü
rütülmüş ve 1931 yılına dek sürmU ştür. 

Okulun açılmasıyla birlikte, Harp Okulu Komutanıağına 
Kurmay Albay Hayri Bey atanmıştır. İ:Stanbul'a taşınmadan önce 
de Genel Kurmaylığın emri ile Kaz ı m Karabekir Paşa ba şkanlı
ğında bir komisyon oluşturularak Harp Okulu'nun yeni yapısı 
hazırlandı. Ders izlenceleri iki yıla göre düzenlendi. Her 
sınıf bir bölUk kabul edildi. Okulda bulunan sınıflar için 

-------
(323) Harp_.Okullar:ı Tarihçesi, (1834-1945), Ankara, 1945, 

s.47. 
(324) Kurtcephe-Dalcıoğlu, y.a.g.y., s.74. 
(325) Çeker, "Silahlı Kuvvetlerde Eğitim ve Öğretim Kurumları", 

Cumhuriyet Dönemi Türkiye AnsJklopedisi, c.x, S.2642. 
(326) Kurtcephe, Balcıoğlu, y.a.g.y., s.74. 
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(Piyade, Süvari, Topçu, S ünf-ı J!i\enniye, İstihkam ve J\tluhabe
re) grup amirlikleri oluşturuldu. Okul kadrosuna bir müdür 
yardımcılığı da konuldu. Bu kadrolara şu kişiler atandı: 

Okul Komutan Vekilli€;ine Kurmay Albay Hayri Bey, Piyade Grup 
Amirliğine, Yarbay Mehmet Ali, Topçu Grup Amirliğine, Albay 
Naci Bey, Sınıf-ı Fenniye Amirliğine, Albay Nhlhtar Bey, Mulıa

bere Grup Amirliğine, Yarbay Abdullah, Süvari Amirliğine, Bin
başı Fevzi Bey'ler atanmışlardır(327). 

Zaferden sonra İstanbul Bağlaşık Devierin işgalinden 
kurtarılınca Pangaltı'ndaki tarihi Harp Okulu binasından ya
bancı bayrak indirilmişti. Okul, 17 Eylül 1923'te Ankara'dan 
İstanbul'a taşındı. Birinci sınıfa yeniden askeri liseden ve 
sivil liselerden öğrenci alındı. Okul tam kadro ile İstanbul'
da eğitim ve öğretime başladı. 

İstanbul'da eğitim ve öğretime başlayan Harp Okulu, 
tüm askersel sınıfları içinde toplanmıştı. Hava Harp Okulu'
nun açıldığı 1951-1952 ders yılına değin hava ve kara çeşitli 
meslek sınıflarına ·mensup subaylar hazJ.rlık öğretimlerini bu-

,. 
rada yapıyorlardı. Halbuki eskiden istihkam, muhabere ve top-
çu subayları Halıcıoğlu'ndan, harita ve jandarma subayları da 
kendi okullarından mezun olmakta ve Harp Okulu'ndan yalnızca 
piyade ve suvari yetişmekteydi(328). 

Subayların yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla 
ileride verilecek genel ders izlencelerinden ayrıca, yabanc1 
yapıtlardan da yararlanabilmeleri amacıyla 1927 y1lında okula 
bağlı olarak dil kursları açıld1. İngilizce, Fransızca, Rusça, 
Rumca, Romence, Bulgarca ve Farsça kurslar1 1929'a dek devam 
etti. 

1929 yılında Harp Okulu içinde okul komutanl1ğ1na bağ
lı olarak bir yedek subay okulu açılmıştır. Ayr1 bir yönetim 
ve eğitim-öğretim olmasına karşın, 1931 yılında başka bir ye-

-----·--
(327) Kurtçephe-Bal c·J.oğlu, y .a~"g.y., s;, 75. 
(328) Kurtcephe-Balc:;ı.oğ;LU:; y.a.g .• y., ~.~75. 
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dek subay okulu ayılmıştır. Ayrı bir yönetim ve eğitim-öğre
tim olmasına karşın, 1931 yılında başka bir yedek subay okulu 
açılana dek öğrenciler burada yetiştirilmişlerdir. 

İstanbul'a taşınan Harp Okulu ilk mezunlarını 1924 yı
lında vermiştir. Okulun öğrenci kaynağı ise sivil liselerden 
çok askeri lise mezunları idi. Liselerden mezun olan öğrenci
ler, 15 Mayısa dek okulda toplanırlardı. 1-10 .Mayıs tarihleri 
arasında sınıflara ayrılan öğrenciler, piyade iseler, piyade 
birliklerine; topçu iseler, topçu birliklerine staja gönderi
lirlerdi. Stajlarını tamamlamış olan öğrenciler Harp okuluna 
gelirler, burada iki yıl öğrenim görürlerdi. 1927, 1941 ve 
1942 yıllarında olduğu gibi ülkenin ve ordunun içinde bulun
duğu olağanüstü durumlardan dolayı kısa dönem öğrenim yapıldı
ğJ. da olmuştur. 

1.8.1981 tarihinde okulda örgütsel bir değişim yapıl
mJ. ş ve tabur kuruluşundan alay kuruluf?Una geçilmiştir. Okulun 
ikinci sınıfı alayın birinci taburunu, birinci sınıfı da ala
yın ikinci taburunu oluşturmuştur. Okulda derslerden çok eği
time önem veriliyor, her gün öğleden sonra mutlakıa eğitime 
çıkılıyordu(329). 

Ankara'da 1931 tarihinde yapımına başlanan Harp Okulu 
binasının 1936 yılında bitirilmesi üzerine(330), taşınma ha
zırlıklarına geçildi. 6 Eylül 1936 tarihinde taşınmasına baş
lanacakken; törenle ilgili bazı ayrıntıların tamamlanabilmesi 
için biraz gecikmeyle, 23 Eylül'de okul eşyalarının bir kısmı 
taşınırken öğrencilerlüe 24 Eylül günü İstanbul'dan Ankara'ya 
ta şınmı ştır ( 331). 

Harp okulu'nun temel işlevi; orduya mufazzaf kara ve 
hava (1951 yılında Eskişehir'de bağımsız Hava Harp Okulu açı
lana dek) subayı yetiştiren bir yüksek öğrenim kurumudur. 

(329) Kurtcephe-BalcJ.oğlu, y.a.g.y., s.77. 
(330)Ayas, y.a.g.y., s.654. 
(331) Kurtcephe-Balcıoğlu, y.a.g.y., s.79. 
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Ö.ğretim ve eğitim süresi iki yJ.ldJ.r. Okulu başarJ.yla bitiren
lerden ahlak ve karakterce de subaylJ.k niteliğine erişmiş o

lanlar, yasa gereğince asteğmen olurlar. Ve SJ.nJ.f okullarJ.na 
gönderilirlerdi. SağlJ.k durumlarJ. kJ.ta subayı olmalarma el
verişli olmayanlar 11Askeri Memur" olabilmek için "Muamele 
Memuru" okuluna veya "Askeri Yargıç", 11Askeri Öğretmen" ye
tiştirilmek üzere ilgili üniversitelerin fakültelerine yolla
nırlardJ.(K.4637). 

Harp okulunun dersleri dört gruba ayrJ.lmıştır; 

1- Tabiye, 2- YardımcJ. askeri bilgiler, 3- Genel bilgi
ler, 4- YabancJ. diller. 

Harp okulu ikinci sınıf öğrencileri; ders yılı sonun
da iki meslek sınıfından birine ayrılırlardı. 

1- f/fuharip, -2- Yardımcı. 

Muharip sınıfında şu· mesle_k kolları vardır: Piyade, 
Süvari, Topçu, Tank, Iı:ava, İstihkam, Muhabere. 

Yardımcı sınıf ise şu kollara ayrılırdı: Demiryolu, 
Levazım, Harita(332). 

Çeşitli meslek sınıfı ve koliarına ayrılan bu ikinci 
sınıf öğrencileri, sınavlardan sonra staj görmek üzere kıta
lara gönderirlerdi. 

Harp okulu alay kuruluşundayken, Nisan 1947~de tümen 
kuruluşuna çıkarıldı. Okul 1948-1949 Eğitim ve öğretim yılın
da yeni bir yapılanmaya girdi. Ö~retim süresi, ilk yıl meslek 
hazırlık sınJ.fı olmak üzere Uç yıla ÇJ.karıldı. Öğretim ve e
ğitim izlencesi buna uygun olarak değiştirildi. öğrencilere 
mesleki eğitim dışında kültUr derslerinin de verilmesi gera
ğine inanılması bağlamında; Askeri psikoloji, Anayasa ve İda
re Hukuku, Fizik, Siyasi Tarih, Devletler Hukuku, Ekonomi ve 
Türk Devrim Tarihi dersleri de okutulmaya başlandı. Böylece 
Harbiyenin olaylara bakışJ.na yeni boyutlar kazandırılmak is
tenmiştir ( 333) 

(332) Ayas, y.a.g.y., s.6JO. 
(333) Kurtcephe-Balcıoğlu, y.a.g.y., s.220. 
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1949 yılında yeni Harp Okulu'nun Talimatı D-25 yayım
landı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile artan askersel i
lişkilerin de etkisiyle Harp Okulunu "West Point" sistemin
de yeniden düzenleme ve "Askeri Fakülte" konuım.:ı.na getirme ça
lışmaları başlamıştır(334). 

Hava (Harp) Okulu: 

Harp Okulları Yasası'nın 2. maddesinde belirtilen ge
nel görev esasları yanında, Hava Harp Okulu'nun özel amacJ. 
da belirlenmiştir. Buna göre: Her subayı havacılığJ.n ve Hava 
Kuvvetleri'ınizin günümüzdeki ve gelecekteki hızlı gelişiminin 
paralelinde gerekli taktik, teknik ve yönetim faaliyetlerini 
yeterlikle uygulayabilecek, onları geliştirebilecek ve daha 
ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanm~ş pilot 
adayı olarak yetiştirmekti(335). 

Hava Harp Okulu'nda öğretim ve eğitim 4 yılda tamam
lanmakta olup okulu bitirenler Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Yasası htikümlerine göre "Teğmen" ·>:ıtanırlar . ve uçuş eği
timi için hava e~itim merkezine gönderilirler. 

Hava Harp Okulu'na kaynaklık eden ilk Hava Okulu 3 
Temmuz 1912 tarihinde İstanbul Safraköy'de kurulmuştur. Bal
kan ve Birinci Dünya Savaşıarına katılan uçaklarımızın pilot, 
rasıt ve makinistlerini yetiştiren bu okul, 1920-1926 yılla
rı anasında Eskişehir, Adana ve İzmir'de eğitimlerini sürdür
müştür. 1926 yılında E:skişehir'de öğretime geçen Hava Okulu, 
sonraki yıllarda diğer uzmanlık ve teknik okullarını da bün
yesine al mıştır. 

İkinci Dünya SavaşJ.'nın; oluşumu ve sonucu üzerine ha
va gücünün oynadığı rol belirgin olarak ortaya çıkmıştı. Ge
leceldeki savaşların sonucunu saptayan leesin etkisi, Hava 
Ifuvvetleri'nin bağımsız bir sınıf olarak Silahlı Kuvvetlerin 

(3.34) Kurtcephe-Balcıoğlu, y .a .g,.y,.,. s .84. 
(.3.35) Çoker, Y.a.g.m., s.2645. 
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içinde yer alması gereksinimi somut bir biçimde belirlemiş
tir, İşte bu sınıfın gereksinimi olan hava subaylarını ye
tiştirmek amacıyla 1 Ekim 1951 tarihinde Eskişehir'de Hava 
Harp Okulu öğretime açılmıştır. Okulun öğrenim süresi diğer 
harp okulları gibi iki yıldır. 

3.3.3.2. Deniz Harp Okulu 

Türk Deniz Kuvvetleri'ne subay yetiştiren askeri bir 
okuldur. Deniz Harp Olculu 'nun özel amacJ.nJ.n da Hava Harp o
kulunda olduğu gibi, Harp Okulları YasasJ. 'nJ.n 2. maddesi ge
nel görev ilkelerinin yanında belirlenmiştir. Buna göre; 
"her subaya Deniz Kuvvetleri 'ne bağl·ı yüzer birliklerin branş 
düzeyindeki sevk ve idare yeteneğini kazandırmak, gemi. filo
tilla" ve filo çevresinde çeşitli sınıf ve silahların taktik, 
teknik ve lojistik kullanma ilkelerini öğrertmek ve kuvvetli 
bir denizcilik yeteneği ile bu birlik ve karargahıarda görev 
yapabilecek düzeye ulaştJ.rmak ve daha ileri görevleri yapma
ya temel olabilecek yönelişi vermektir"(.336). 

Yasaya göre, bu öğretim ve eğitim dört yıllık bir süre
yi kapsamaktadır. MezunlarJ., Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Yasası gereği "Teğmen" rütbesiyle atamaları yapılmaktadJ.r. 

Deniz Harp Okulu'nun kökünü III. Mustafa zamanında 
1773 yılında Baron de Tott'un Tersane'de bir göz odada bırmuş 
olduğu "Mühendishane-i Bahr-i Hümayilnıı a dek götürmek olanak
lıdır. Okulun adı 1846 'da ise "Mektep-i Bahriye-i ş8hane" bi
çiminde değiştirilmiştir(337). 

"Mütareke" döneminde Bahriye Mektebi'nin :Müdürü şevket 

Bey'in kişisel çabaları, iyi yönetimi okulu, işgal kuvvetleri
nin saldJ.rJ.s:ından korumuş, o günlerin olumsuz koşullarına kar
ş:ın, normal öğretimi olabildiğince sürdürmeye çalJ.şmıştır. 

(336) Çoker, y.a.g.m., s.2642. 
(337) Unat, y.a.g.y., s.61. 
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1920-1923 yıllarında okula öğrenci alınmamıştır. 1921 
yılında okulu bitirmiş olup Hamidiye Okul Gemisi'nde eğitimde 
bulunan bir kısım öğrenciler Ulusal Kurtuluş Savaşı 'na katıl
mak üz ere Samsun' a git ıni şler d ir. Gerek bu öğrencilerin eğit i
mini sağlamak gerekse Anadolu'ya geçen deniz subaylarını gö
revlendirilecekleri alanlarda yetiştirmek amacıyla Milli Sa
vunma Bakanlığı Bahriye dairesince Samsun'da bir "Bahriye 
Mektebi" kurulmuştur. Ne var ki buraya alınmış öğrencilerin 
bir an önce Ulusal Ordu'da görev almak için gösterdikleri he
yecan ve arzu okulun eğitiminin devamına olanak vermemiştir 
(338) 

Zaferden sonra, 1922-1927 yılları arasında Bahriye 
Mektebi, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde öğ
retim ve eğitimini sürdürmüştür. Genel Kurınay Başkanlığı 'nın 
27 Mayıs 1928 tarihli emri ile "Deniz Lisesi" adını alan okul
da, 1 A~ustosta başlayan yeni öğretim yılından itibaren askeri 
liselerin ders izlenceleri uygulanmaya başlamıştır. Tek farkla 
ki; sosyal bilimlerde haftalık ders saatlerinin kısmen azaltı
larak, yerine fabrika ve geınicilik derslerinin konmasıdır. 
Yeni düzenlernede her sınıf için öngörülen öğrenci sayısı 40 
olup, 20 şer kişilik iki kısma ayrılmaktadır. 

Bahriye Mektebinin 1928'de deniz lisesine dönüşümü son
rosı aynı tarihte Kasımpaşa'da da Deniz Harb Okulu açılmıştır 

(339). 
Deniz Harp Okuluna, Deniz Lisesini bitiren öğrenciler 

ve gerekirse Milli E~itim l3akanlığına bağlı liseleri bitirmiş 
öğrencilerde alınırlar. Deniz Harp Okulu; 
1- Güverte, 2- Makina olmak üzere iki bölümden oluşnnıştur. Bu 
bölümlerde öğrenim süresi iki yıldır. Güverte ve Makina sınıf
lar-ında, her kolun kendi amacıyla ilgili meslek dersleri, ge
nel ve yardımcı bilgilerle, yabancı dil öğretimi yapılmakta
dır(340). 

(338) Çoker, y.a.g.m., s.2644. 
(339) Ana Britannica, C.VII, s.l24. 
(340) Ayas, y.a.g.y., s.630. 
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Deniz Lisesi üstündeki eğitimlerden Güverte Sınıfına 
ayrılmış öğrencilerin birinci dönemde; 7 ay okul gemisinde 
meslek, 2 ay Deniz Yeni Erat Eğitim Alayı'ndaıpiyade eğitimi, 
ikinci dönemde 9 ay donanmanın çeşitli gemilerinde meslek e
ğitiminden sonra ll ay Deniz Harp Okulu'nda öğretim görmeleri 
öngörülmüştür. rJiakina sııufına ayrılan öğrenciler için ise 
ı. dönem fabrikalarda, 2. dönem okul gemisinde, 3'üncü döne
mi de Deniz Harp Okulu'nda geçirmeleri gerekiyordu. Bu eği
tim ve öğretimden sonra "Asteğmenrı rütbesiyle Deniz Harp oku
lundan mezun olanlar 9,5 ay süreli meslek kuralarına tabi tu
tu1muşlardır(341). 

Deniz Harp Okulu 1928-1930 yılları arasında iki dersyı
lını Kasımpaşa'da halen Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın bu
lunduğu binada geçirmiş, sonra da Heybeliada'ya taşınmıştır. 

Okul öğretim sisteminde, 26 Kasım 1942 ve 10 Eylül 
1946 tarihli emirler ile bazı değişiklikler yapılmış, okul ge
misi ve okulda geçen eğitim ve öğretim süreleri, dönemler_ve 
sıraları yeniden saptanmıştır. Bu arada İkinci Dünya Savaşı'
nın gerekli kıldığı koşullar nedeniyle Deniz Harp Okulu ve 
Lisesi, 23 Mayıs 1941 tarihinde Mersin'e taşınmış, 9 Eylül 
1946'da tekrar Heybeliada'ya dönülmüştür. 

İkinci Düny~ Savaşı'ndan sonra deniz savaş silahları 
ve araçlarında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler paralelinde 
eğitim ve öğretim sisteminde değişiklik öngörülerele 16 Ka~ım 
1951 tarihli yönetmelik ile 1953-1954 öğretim yılından başla
yarak iki yıl öğrenci, ilci yıl subay olmak üzere 4 yıllık 
"Layn" (ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi 4 yıllık izlencesiY 

sistemine geçilmiştir. 

J.J.J.J. Harp Akademileri 

'rürk Silahlı Kuvvetlerine kurmay subay ve lcumandan 
yetiştirmek, devletin milli savunma yönetimi için yeıflkili 

elemanıarına öğrenim vermek amacıyla kurulmuş bir ;ıpüksek 

(341) ~oker, y.a.g.m., s.2645. 
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öğretim kurumudur. Bu okulun temel kuruluşu Osmanl:ı. Dönemi
ne rastlar. 1845 y:ı.l:ı.na dek Osmanlı Ordusunun kurmay subay
ları, kuvvet karargahlarında özel olarak veya yabanc:ı. ülk~

lerde öğrenim yaptırılarak yetiştirilmekteydi. "Mühendis" 
adı verilen bu subaylar kurmay hizmetlerinde görevlendiri
liyorlard:ı.. 6 Haziran 1845 tarihinde Abdlilmecit taraf:ı.ndan 
bu subaylara "_t;;rkanıhcırb Zabiti 11 (kurmay subay) adı verildi. 
(Tevcih sure~iyle). Aynı yıl askeri okı.:ı.llarda yeniden düzen
leme yap:ı.lması emredilmişti. Askeri ö~Çretim kurulu, bu amaç
la Harp okulu snn flar:ı.na iki y:ı.llık bir ek yapılmas:ı.nı ka
rar verdi. Böylece 1848 yılında, Fransa'daki 11Ecole D'appli
cation D 'etat l','Iajor 11 sistemine uygun olarak "Mekteb-i Fünu
nu Harbiye-i şahanc, Erkaıu Harbiye SJ.nıfları" kuruldu(342). 
İşte bu yeni sınıflar Harp Akademilerinin temelini oluştur

muştur. 

1911-1922 yıllar:ı. arasında birbirini izleyen savaşlar 
nedeniyle (İtalya, Balkan Savaşlar:ı., Birinci Dünya ve Ulusal 
Kurtuluş Savaşı), Harp Akademisi devamlı öğretim yapamamış 
kesintilere uğramı ştır. Bu dönemde öğrenimleri nalman kalan
lar, savaş aralıklarındaki yıllardan yararlanılarak zaman 
zaman aksdemiye çağr:ı.lmışlar veya özel kurslardan geçirilmiş
lerdir. Bu, sonraki savaşın kurmay subayına olan gereksinime 
göre de kurmaylıkları onanmı şt:ı.r. Ulusal Kurtuluş Savaşından 
sonra, kurmayl:ı.kları onananlar dahil, öğrenimlerini tamamla
mak Uzere, Harp Akademilerine getirilmiçlerdir(343). 

1921 yılında Harp Akademisi, Beylerineyi Sarayı bi ti

şiğindeki binaya taş:ı.nmışsa da, yöneticiler, personel ve öğ
renciler, Ulusal Kurtuluş Savaşına katıld:ı.klarından geçici 

olarak öğretimine ara vermiştir. 

13 Ekim 1923 tarihinde, Harp Akademisi, Bayezid Mey
danında, Universite Merkez Binas:ı.nda "Mektebi Ali-i Askeri 11 

(342) Atatürk'ün Doğumunun lOO.Yıl:ı.nda, Tlirk Silahlı Kuvvet
leri, Harita Genel MlidürlUğU, Ankara, 1982, s.98. 

(343) Atatürk'Un Doğumunun ••• , s.lOO. 
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(de~iştirilmiş adıyla) adı altında yeniden öğretime açılmış
tır. Bu yeni ad ile birlikte bir de ııTedrisat Talimatı" dü
zenlenmiştir(344). 

24 Mart 1924 tarihinde okul yine (345) "Erkani Harbi
ye Mektebi" adıyla Yıldız Sarayına taşınmış ve Almanya'dan 
uzmanlar getirtilerek öğretime hız verilmiştir(346). 

1927 yılında Akademi'nin adı "Harp Akademisi Müdürlü
ğü olmuş ve sonra müdürlük sanı, Komutanlığa çevrilmiştir. 
İlk kez, 15 Ocak 1937 tarihinde öğretime açıian Yüksek Leva
zım Okuıu-Levazım üst subay kursu ve Levazım Okulu, general 
ve üst subaylara özgü "Yüksek Komuta Kursu da Harp Akademi
sine bağlandığından, Akademiye; Askeri Akademiler Komutanlı
ğı adı verilmiştir(347). 

17 Baziran 1928 gün ve 6791 sayılı kararname ile yü
rürlüğe konulan "Muvazzaf Zabit Yetiştirme ve Ordu Zabitle
rine Yüksek İktidar ve Tahsil Vermek Hakkında Talimatname" 
ile 11 Harp Akademisin adını r.üan okul, 2 Kasım 1930 'da "Deniz 
Harp Akademisi" ve 1 Kasım 1937'de 11Hava Harp Akademisi 11nin 
açılmasıyla çok gelişmiş ve yeni bir kimlik kazanını ştır( 348). 

ı Eylül 1939 'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması 
üzerine akademilerdeki Alman öğretim üyeleri yurtlarına dön
müş, onların yerini 1942 yılından itibaren İngiliz uzmanlar 
almıştır( 349). 

1942-1947 tarihleri arasında Harp Akademilerinde İn
giliz ve Amerikan uzmanlarından yararlanılmaya başlanılınca, 
Amerikan eğitim sistemi ile İngiliz eğitim sistemi, karma 
olarak yürütülmüştür. 18 Nisan 1941-15 Haziran 1941 tarihle
ri arasında, Harp Akademisi Ankara'ya Gülhane Askeri Tıp 

(344) Ayas, y.a.g.y., s.658. 
(345) Atatürk'ün Doğumunun ••• , s.ıoo. 

(346) Ayas, y.a.g.y., s.658. 
(347) Ayas, y" ... a.g.y., s.658 ve Atatürk'ün Doğuınunnn ••• , 

s.ıoo. 

(348) Çoker, y.a.g.m., s.2638. 
(349) Çoker, y.a.g.m., s.2638. 
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Akademisinin bulunduğu binaya taşınmıştır. Öğrencilere,. 
Ekim 1941 tarihinde ö~retime başlayıncoya dek 2-3 ay süre~i 
bir ııoryantasyon" kursu açılmıştır. Harp Akademisi Ankara'
dan tekrar İstanbufu'a Yıldız'daki şimdiki binalarına taşı
narak, 13 Kasım 1946 ö~retime başlamıştır(350). 

Harp Akademilerinde, 1948 yılından başlayarak Ameri

kan eğitim usulü kabul edilmiş ve öğretim yöntemlerinde bü
yük değişikliJ;cler yapılmaya başlax:ımıştır. İk;inci Dünya Sava
şı 'ndan kazanılan deneyimlere göre, uzmanıaşmaya geniş ölçü
de yer verilmiş, Harp Akademileri birinci sınıfından başla
narak "Harekat Kurm::Jy" v·e "İk mal Kurmay 11 yetiştirilmeye baş

lanmışsa da, iki yıllık deneme so~ucu bu· tür eğitimden vaz
geçilmiştir. 1949 Mart'ından itibaren,·akademilere Harp Aka
demileri Komutanlığı adı verilmi ştir( 351). 

1949-1950·öğretim y1lından başlayarak, Kuvvet Harp 
Akademileri öğrenimi Amerika'daki Komuta ve Karargah 'subayı 
Kolejinde olduğu gibi aralarında en az iki yıl ara buluna
cak şekilde üç yıldan, iki yıla indirildi(352). 

Harp Akademilerirün eğitim sürecinde belli kes i tl er 
1 

saptamamız olanaklıdır. [Olrul, 1880-1939 yılları arasında üç 
yıllık Alman yönetim ve izlencesi; 1939-1948 yılları arasın
da da üç yıllık ve daha çok Alman a[brlıklı olmak üzere Al-
man-İngiliz sevk ve yönetim yöntemleri, 1948 'den sonra da -.. >( 

r-··· .. 
Amerikan sevk yönetim ve eğitim izlencesi uygulanmaya başla-
dl~l görülmektedir. 1950'den sonra, eğitim süresi iki yıl 
ve Amerikan eğitim yöntemi ve yönetim ilkelerine göre düzen

lenmiştir(353). 

Kera, Hava, Deniz subayı kurmay adaylarını, üç yJ.llJ.k 
(son düzenlemeyle iki) bir eğitim sonrası yetiştiren Harp 
Akedemisine; kıta ya da donanınada belli bir süre hizmet eden 

(350) Atatürk'ün Doğuımınun ••• , s.lOO. 
(351) Çeker, y.a.g.m., s.2639 ve Atatürk'ün Doğuımınun ••• , 

s. 

(352) Atatürk'ün Do[tunrunun ••• , s.lOl. 
(353) Çoker, y.a.g.m., s.2639 ve AtatUrk'ün Doğumunun ••• , 

s .101. 
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ve bazı özel koş-tilları taşıyan üsteğmen veya yüzbaşı rütbe
sindeki istekliler arasından sınavla ö[';renci alınmaktadır. , 
Her ne denli değişik dönemler değişik eğitim izlenceleri uy-
gulanmışsa da; genelde aşağıdaki derslerin izlencelerinde 
bulunduğu saptanabilir: Harp Tarihi, Siyasi Tarih, Sevk ve 
İdare, Kurmay Görevleri, Devletler Hukuku, Ekonomi, Yabancı 
Dil, Askeri Coğrafya ve diğer gereken dersler(354). 

3.3.3.4. Jandarma Subay Okulu 

Jandarma Subay Okulu, Harp Okulunu bitiren ve Jandar
ma sınıfına ayrılmış olan subayların meslek bilgilerini ta
mamlayan yükaek dereceli bir okuldur. İçişleri Bakanlığına 
bağlı olan okulda öğrenim süresi on aydır (1 Ekim-30 Tem
muz)(355). 

22 Haziran 1930 tarihinde, 1706 say:ılı Jandarma Kanu
.nu kabul edilerek .. yayınlanını ş ve konunun 26 'ncı maddesi ge
reğince, 1937 yılında "Jandarma Teşkilat ve Tüzüğü" hazırla
narak yürürlüğe konmuştur. Bu kanun ve tUzükte, Jandarma ör
gütUnün; bağlılığı, görev ve soruınlulukları, diğer makamlar
la ilişkileri hukuksal bakımdan yeni bir statüye 1 kavuşturul
muştur. 1933 yılından başlayarak da, jandarma örgUtünün ge
reksinimi olan subaylar 1706 sayılı yasa uyarınca Kara Harp 
Okulunda yetiştirilmeye başlanmış ve aynı yıl Kara Harp 
Okulu'ndan mezun olan teğmenlerden 29'u jandarma subayı ola
rak ayrılmıştır. ~ine aynı yıl içerisinde jandarma subay ve 

astsubaylarının jandarma meslek eğitim ve öğretimi için Anıt
tepe'de ııJandarma Subay Tatbikat ve Astsubay Okulları binası 

yapımına başlanını ş ve bu okul 1937 yılında öğretime başla-
mı ştır(356). 

Jandarma Subayları; Kara Harp Okulu 'nda diğer sJ.nıf
lara ayrılan subaylar gibi eğitilerek, teğmen olmaktadırlar. 

(354) Ayas, y.a.g.y., s.632. 
(355) Ayas, y.a.g.y., s.634. 
(356) Atatürk'ün Doğumunun ••• , s.314. 
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Harp Okulu eğitimin~ başarJyla bitiren jandarma subaylarJ, 
Piyade SubaylarJ ile birlikte Tuzla Piyade Okulu'nda yetiş
tirilmektedirler. Buradan mezun olan jandarma teğmenleri 
Ankara Güvercinlik 1ıte bulunan Jandarma Okuluna gelmekte ve 
burada 1 yıl süre ile mesleksel konularJnl öğrenmektedirler. 
Jandarma Okulunda; eğitim ve öğretim çalışmaları uygulamalı 
olarak, modern dershane, laboratuvar ve spor tesislerinde 
yürütülmektedir. S1nıf okulunda, okutulan deDsler, asker1, 

A 

meslekı ve hukuk olmak üzere üç grupta toplanmaktadJ.r(357). 

Jandarma Genel Komutanlığınlll gereksinimi olan; is-
" tihkam, muhabere, pilot, ordudonatım, levazım, maliye ve 

ulaştırma gibi diğer sınıf subayları ise Kara Kuvvetleri 
KorrutanlığınJn ilgili sın1f okullarında ve temel kursların

da yetiştirilmektedir. 

3.3.3.5. Polis Enstitüsü 

Polis Enstitüsü, emniyet örgi.itüne orta ve üst düzey 
yöneticiler yetiştirmek üzere kurulmuş bir yüksek öğretim 
kurumudur. Enstiti.i ve diğer eırıniyet kuvvetlerinin yetistiril
rnesinden sorumlu olan polis okulu ve polis kolejlerinin ku
ruluşu 1937 yılında çıkarılrıuş olan 3201 sayılı yasanın 
l8'inci ve 19'uncu maddelerine dayanmaktadır. Yasanın l8'in
ci maddesinin tanımlamasıyla; Ankara Polis Enstitüsü ilk, 
orta ve yilksek sınıfları olmak Uzere Uç k1sımdır. Mesleki 

ilk eğitim kısmı polis memuru, orta eğitim kısmı poli~ komi
seri, yi..iksek eğitim kısmı ise emniyet amirlerini yetiştirme
ye ayrılını ştlr(358). 

Kuruluş yasasında da gösterildiei gibi Ankara'da ku

rulmuş olan polis enstitüsil ilk başlangıçta Uç kuruluşu da 
bünyesinde bulundurmuş ve polis örgtitUnün tüm kademelerdeki 
eğiti.m sorumluluğunu üstlenmiş bir eğitim kurumudur. Ancak 

daha sonraki yıllarda İstanbul'da kurulan Polis Okulu ve 

(357) AtatUrk 'ün Do[;umunun ••• , s. J27. 

(358) Ayas, y.a.g.y., s.635. 
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Ankara'da kurulan Polis Koleji"nin (1938) eğitim hizmetine 
girm-esi sonrası Enstitü salt yüksek öğretim veren bir kurum 
konumuna gelmi~tir(359). 

Polis Enstitüsü, ilk, orta ve yüksek olmak üzere üç 
meslek! eğitim aşamasına (bölümüne) ayrılmıştır. Yüksek öğ
renim bölümü de (K.) Kadro, (L) Lise, (S) Sivil şubelerine 
ayrılını ştır. 

(K) )Cadro şumesine, bulunduğu sınıfta iki yıl hizmet 
eden ve meslek öğrenimi görmüş, iyi sicil almış~ 50 yaşını 
doldurınamış, sağlık durunnı elverişli başkomserler alınmakta

dır. Bu şubeyi başarıyla bitirenler sırasıyla; ikinci ve bi
rinci sınıf emniyet arnirliklerine ve polis müfettişliğine 
yükselme h~kkını alırlardı. 

(L) Lise şubesine, orta bölümün (L) şubesini bitiren
lerle, Lise veya yedi yıllık Lise (idadi) veya diğer okulla
rı bitiriniş olup, yükselmek için uygun sicili almış bulunan 
emniyet amirleri alınırlar. 

(S) Sivil şubesine, orta bölümün (S) şubesini bitirip 
de kolej ve liseden mezun bulunan polis memurları alınırlar(360). 

Öğretim süresi dört yıl olan polis enstitülerine po
lis koleji mezunları doğrudan, lise mezunu polis mennırları 
ise sınavla alınmaktadır(36Jl:..). 

Polis EnstitüsünUn amacı; polis mesleğine girenlere 
meslek bilgileri vermek ve Ust sınıf emniyet görevlilerini 
yetiştirmektedir. Enstitünün yıllık ders izlenceleri de bu 
amaca göre düzenlenmiştir(362). 

Polis Enstitüsü, Yüksek öğrenim Müdürlüğü'nün Kuruluş, 
Görev ve Çalışmaları Yönergesi 25.12.1982 tarihli genelgeyle 
yeniden düzenlenmiştir. Bu yönergenin II. Bölümünde Kuruluş-

(359) İsmail 1\Ietin, "Polis Örgütünün Görev ve Yapısı", Cum-
hg~ixet Dönemi Türkiye Ansiklonedisi, C.VI, s.l65n:-

(360) Ayas, y.a.g.y., s.636. 
(361) Metin, y.a.g.y., s.l650. 
(362) Ayas, y.a.g.y., s.637. 
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Görev-Sorumlulukları söyle belirlenmektedir: 

"Madde 4- Polis EnstitüsU YUksek Öğrenim Müdürlüğü 
Emniyet Genel MüdUrlüğüne bağlı bir eğitim ve öğretim kuru

mu olup, kuruluş ve kadroları Genel Müdürlük Merkez Teşki-
"' latı bünyesinde gösterilir. 11 

".!Enstitü MUdürlüğünün Birimleri 

Madde 5- Polis Enstitüsü Yi..iksek Öğrenim Mi..idürli..iği..i; 

a- Ensti ti..i Tı.'Ii..idi..irli..iğü, 

b- Müdi..ir Yardımcıları, 
c- İdare Büro, 
d- Başhekimlik, 

e- Sınıflar ve Disiplin ŞUbe I'·,Wdiirlüğü, 

f- Eği tiın .ŞUbe MU dürlüğü, 
g- Personel şube Müdürlüğü, 

h- İdari tşler Müdürlüğü, 

i- rrahaklmk ŞUbe TdiJdürlüğü' 

j~ Destek şube Müdürli..iğü, 

k- Koruım-) şube Müdürlüğü 'nden oluşur{363). 

Toplam olarak 26 maddeden oluşan bu yönergede tüm bu 

birimlerin görev ve sorumlulukları ayrı başlıklar halinde 
verilmektedir. 

3.3.3.6. Gülhane Jı.sker1 Tıp Akademisi 

Osmanlı döneminden, Cumhuriyet döneminin devr aldığı 
yüksek ö[;retiın kurumlarından birisi de; Gülhane Asker1 Tıp 
Akademisi'dir. Kurumun çekirdeğini 1898'de Gülhane'deki es

ki asker1 rü ştiye bina s ında açılan '1 Talıabet- i Askeriye Tat
bikat Mektebi"(364) oluşturur. Okulun, bu iş için Almanya'
dan getirtilen Prof .Dr.~Robert Rieder' in önderliğinde kurul
duğunu daha önce belirtmiştik. Okul 1918 yJ.l:ına dek; kuru
luşunda da görev almış olan neyelee ve Wieting ile Zelling 

~-·-----

(363) T.C. İçişleri Bak~nlığı Enuıiyet Genel l!1Tüdürlüğü, Polis 
Enstitüsü Yüksek Oğrenirn MüdürlUğü Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönergesi, Ankara, 1983, s.7.8. 

(364) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll96. 
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gibi tıp otoritelerince yönetilmiştir. 1918 Mondros Ateşkesi 
sonrası Alman uzmanların Ulkelerine dönmesi sonrası Gülh~ne'
nin yönetimine getirilen SUleyman Nurnan Paşa, İngilizlerce 

sürgUne gönderilince, yerine ~:ala t Arif kısa süre sonra da 
Tevfik Sağlam' ın yöneticilik ve başhekimlik dönemi başla-
mı ştır. Gerçek anlamda bu kurumun ilk TUrlr yöneticisi Prof. 
Dr.Tevfik Sağ:lam :Paşa olmu;ştur(365). 

1933 yılında Universite reformu gerçekleştirilip ve 
İstanbut Dı.ir"ülfünunu kaldırılınca, dallarında dönemin büyük 
otoritesi sayılan, Tevfik Sağlam, narndi Suat ve Mazhar Os
man 'a tıp :fakültesi kadrolarında ver verilmi st ir. 

~ ~ 

Gülhane Asker! Tıp Akademisi 20 Temmuz 1941 tarihin
ae"AnkEf:ta'da-ki Cebeci Mevki Hastahanesi bünyesine taşındı 
ve "Askeri Doktor Mektebi ve Kliniği" adını aldı(366). 

20 Haziran 1945 tarih ve 4761 sayılı yasayla Ankara'~ 
da bir tıp fakültesi kurulması saptandığında, fakülte Gülha
ne tesislerinde kurulmuştur. 13 Haziran 1946 tarih ve 4936 
sayılı Üniversiteler Yasası ile Tıp Fakültesi, bu yasayla 

kurulan Ankara Üniversitesi içinde yer almasına karşın, Gül
hane ile beraber eğitimini siirdürmüş; ancak 1 Mart 1953'de 
çıkartJ.lınış olan 5985 sayılı yasayla iki kurum birbirinden 
ayrılarak, ba(:!;lınsız kurumlar konumuna gel mi şlerdir. Gülhane 
Asker! Tıp Akademisi, yurdunruzda 1933 yılından itibaren ku

rulan tJ.p fakültelerinin kurucusu ve öğretim üyesi kaynağJ. 
olmuştur. Kırk yı ll ık eğitim çalı şmalarında; İstanbul Tıp 
Fakültesi'ne 48, Ankara'ya 58, Hacettepe'ye 8, Adana'ya 6, 
Diyarbakır ve İzmir'e 5, Bursa'ya 3 öğretim üyesi vermiş

tir(367). 

Gülhane Asker! Tıp Akademisi'nin amaç, ilke ve işle
vi 1947 yılnıda yapılmış olan "Talimatname" esaslarına ve 
17 Kasım 1983 tarih ve 2955 sayılJ. özel yasa hükümleriyle 

(365) Çoker, y.a.g.m., s.2646. 
(366) Ana Britannica, c.x, s.146. 
(367) Çoker, y.a.g.m., s.2646. 
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saptanmıştır. Sılılıiye Subaylarının Asker Hekimliği bakımın

dan yetişmelerine ve mesleksel gelişmelerine olanak sa~la
yan bir kurum olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi çalJ. şma 
ilkeleri'"'Gülhane Askeri Tıp Akademisi TalimatJ. D.l22" ile 

aşağıdaki şekilde saptanmıştır: 

11a- Üniversitenin ilgili fakültelerinde öğrenimleri
ni bitirerek diiolomalarını alan askPr hekiınlerine, eczacı

lar ve diş h~kimlerine bir öğretim yJ.lı süre ile meslekleri
nin sskerlikle ilgili cihetlerini ve genel sılilli hizmet bil-

... 
gilerini mmarı ve arneli olarak öğretmek ve klinik laboratu-
varlarda e;enel, meslek1, fenn1 bilgi ve mümareselerini artır

mak;" 

"b- Ordunun muhtaç olduğu uzman hekim, diş hakimi ve 
eczacıları yetiştirmek;" 

"c- GenelKurmay Sılılıiye Müfrezesi'nin göstereceği 
lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanlığı Sılılıiye İşleri Daire
since her ders yılı ordudan ve kuı~ınlardan yollanacak Yarbay, 
Albay rütbe.sindeki sJ.hhiye subc..ıylorına (askeri, sıhhi ve he

kimlik bilgilerini artırmak üzere), ilerleme, tekamül kurs

ları vermek;" 

"ç- Ordu Sılılıiye Subaylarıınn meslek1 ve askeri bilgi 

seviyelerini yüksek tutmak ve kurumun fenni araştırmaları 
hakkında memleket iç ve dJ. şnıda yayJ.nlamada bulunmak, mesle
ki toplantılar yapmak;" 

"d- GenelKurmay S1hhiye Müfrezesi'nin ve Milli Savun
ma Bakanlığı S1hhi İşler Dairesi'nin göstereceği lüzum ve 
profesörler tarafJ.ndan yapılacak teklif üzerine Ordunun ge
nel sa(~lık i şlerinin ıt.tekamülü ile uttra şmak;" 

"e- Bilimsel yayJ.nlar yapmak ve Akademiye havale edi
len idari, adli ve bilimsel meseleleri incelemek;" 

"f- Kurum, bu niteliğiyle asker1 s1hhi hizmetler için 
bir tatbikat ve tekamül akademisi ve fenni ve mesleki bilgi
leri artırmak için çalJ.şan bir klinik ve ordunun yüksek sağ
l:ık işleriyle uğraşan yüksek bir hekimlik kurumudur" (D.l22, 
Md. 1). 
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"g- Akademinin öğretim kurulu profesör ve doçentler
den kurulur. Aleademide asker] sıhhi hizmetlerle ve genel 
tıpla ilgili (21) ders dalı, klinik ve poliklinik vardır" 
(Md.B). 

"h- Askeri Tıbbiye Okulunda Tıp Fakültesi programıa
rına göre ö~renimlerini bitirip diplama olarak te~men rüt
besini kazanan muvazzaf askeri hekimleri, Gülhane Tıp Akade
misinde özel._bir program gereğince bir öğretim yılı süre ile 
arneli ve nazari öğretima bağlJ. tutulur. Bu sJ.hhiye subayla
rJ.na Aleademide bulunduklarJ. öij;retim yJ.lJ. süresince -muvaz
zaf stajiyer hekim, -e~zacJ., dişçi- denir. (Md. 53). 

"i- 1076 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince as
kerlik görevini yapmakta bulunan Yedek SJ.hhiye Subay aday
ları 6 ay süre ile Yedek Subay Okulunda nazari ve tatbiki 
öğretima bağlı tutülurlar. Bu öğrencilere meslek derslerini 
ilgili ders profesörleri ilgili kanun gereğince gösterirler" 
( Md • 5 4) ( 3 6 8) • 

Gerek 1947 yılında düzenlenmiş 11 Gülhane Asker1 Tıp 
Akademisi Talimatı''nın ve gerekse sonraki yıllarda yapılan 
yasal düzenlemelerden Gülhane Asker1 Tıp Akademisi için şu 
ilke ve amaçları saptamamız olasıdır: 

Akademi; Genel Kurmay Başkanlığının kuruluşunda, bi
limsel özerkliğe sahip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık 
bilimleri alanında en yüksek durumdaki organı olup, lisans 

ve ]dsansüstü düzeyde eğitim ve öğretim vermektedir. Bilim
sel arastırma ve yayın yapmanın yanında; Silahlı Kuvvetler'e 

~ . 

ımıvazzaf askerJ. doktor ve gerektiğinde diğer sağlık bilimle-
ri alanında askerJ. personel yetiştirmektedir. AyrJ.ca kendi
sine ve bünyesindeki askerJ. tJ.p fakültesine enstitü, yüksek 
okul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastahaneleri ile diğer 
eğitim ve öğretim kurumları ba€;lanabilen ve Genel Kurmay Baş
kanlJ.ğı'nın gerek gördilğü sağlJ.kla ilgili eğitim ve öğretimi 

yaptJ.ran bir yUksek öğretim kurumudur(569). 

( 3 6 8) Aya s , y • a • g. y .ı. , s • 2 6 4 6 • 
(369) Çoker, y.a.g.m., s.2646. 
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3.3.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN KURULMASI 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucui~kadrosu yeni devlet ol
gusunu, salt çağdaş kurumlar bağlamında görmediklerini daha 
işin başında göstermişlerdir. Kuşkusuz en başta Mustafa Ke
mal Paşa olmak U zere, toplumun düşünce sisteminde yapılacak 
devrimle de yeni Türk Devletini çağdaş toplumsal anlayışın 
içine kalıcı bir biçimde - her ne denli sınırlı bir kadroyla 
da olsa- taşımak istemişlerdir. Bu kalıcılığın sağlanabilme
si ise; ancak toplumun bireylerini bilimsel gerçeklere ve 
sistemlere oturtulmuş eğitim yapılanmasıyla donatmak ve eğit
mekle olanaldı idi. Bu düşüncede olmanın kanıt ı herhalde; 
Atatürk 'ün, daha Ulusal Kurtuluş Savaşı sürmekte iken, Sakar
ya Savaşı öncesi, 15 ırernmuz 1921 tarihinde, Ankara'da 180'e 
yakın üyenin katılmasıyla gerçekleştirilen Maarif Kongresin
de, Türk Milli Eğitiminin felsefe, erek ve polı:iı.tikasının na
sıl olması gerektiğini vurgulaması olsa gerektir. 

Ni te kim, Kurtuluş Savaşının utkuyla bi tirninden hemen 
sonra O, Türk Ulusu için savaşın bitmediğini, eğitim-öğretim

de ve bilirnde yeni. bir savaşın başladığını her· fırsatta dile 
getirerek yeni Türk Devletinin, eskinin bozulmuş ve yozlaşmış 
kurumları üzerine değil, her alanda çağdaş bir anlayışla kök
tenci temeller üzerine kurulacağını vurgulamıştır. Bu düşünce
nin ürünü olarak gerçekleştirilen ilk önemli adım olarak eği
timi birleştirme (Tevhid-i Tedrisat) yasası çıkarılmış bir 
süre sonra da ABD devrimi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet dö
nemi eğitiminde ve en önemli aşama olarak da 1933 Üniversite 
reformu gerçekleştirilmiştir. Bununla bilim üreten ve bunu ya
yan en üst düzeydeki kurum olarak gerçek üniversiteyi ülkeye 
kazandırmak amaçlanmıştır(370). 

Cumhuriyet Türkiyesinde yüksek öğretimde refornnı gerek
tiren koşullar ve de Cumhuriyetin ilanından on yıl gibi, uzun 

(370) Aydoğan Ataünal, Cumhuriyet Döneminde Yüksekö~retimdeki 
Gelismeler, Ankara, 1993, s.41. 
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bir süre sonra gerçekleşmesinin nedenleri nasıl oluşmuştur? 
Biz önce bu konuya; bu bağlamda bakmayı uygun gördük. 

Modern çağda, bilim ve üretim arasında bir bağ olması 
kaçınılmazdır. Eğer ikisi arasında bir bağ varsa, bilim ve 
üniversite altyapı tarafından destek görür, işte ozaman da 
toplumun üst yapısında yer alır. Eğer bu ilişki kurulmadı 
ise, üniversitenin toplumun üst yapısında yer alması olanak
sızdır. Böylesi bir kurum, içinde bulunduğu toplumda salt 
bir süs (aksesuar) olarak görev yapmaktan öteye gidemez(37l). 

Osmanlı Devletinde yüksek öğretim kurumu olarak kurul
rruş olan Darülfünun yapısını incelediğimizde toplumun alt ya
pısı tarafından yaratılmadığını kolaylıkla anlayabiliriz. 
Çünkü, Darülfünun kurulduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'
nun ekonomisi çok bozuk durumdaydı. Darülfünun o dönemde 
"Kurtulmamız için Batı'daki kurumları kurmak gerekir" düşünce
sinin bir ürünü olarak kurulmuş bir kurumdur. Bu özelliğinqen 
dolayı da Darülfünun o dönemde toplumun yapısında yer almış 
ancak salt bir süs olarak kalmıştır(372). 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey, İstanbul 
Darülfünununun kapatılması nedeniyle yayımladığı derneoinde bu 
kurumun adlandırılmasında dahi belli bir amaca hizmet edildi
ği görüşünde idi. 11Bu kuruma Darülfünun adının verilmesinde 
de medrese zihniyetinin etkisini ve nufuzunu görüyoruz. Fen 
kelimesi o zamanlar sadece teknik ve tatbiki bilgiler için 
kullanılan bir terim olduğu halde Türkiye'de yeni ilmi temsil 
etmek için açılan kuruma Darülfünun adı verilmesine bir yan
lı slık ne de bir dil sürçme si s on ucu idi. Bu o, zamanki zihni-, ~ 

yeti ço~ anlamlı bir surette ifade etmek üzere verilmiş bir 
isimdir(373). 

(371) Eren Omayı ~~itenin ToElum Ya§?mındaki Yeri, Üni
versite Ogretım Uyeleri Yayınları, Istanbul, 1990, s.25. 

(372) Omay, y.a.g.y., s.26. 
(373) Ernest E.Hirsch, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye'de Üni

versitelerin Gelismesi, !stanbul, 1950, C.I, s.311. 
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l908'de İkinci Meşrutiyetin ilanından hemen sonra Da
rülfünun; "DarUlfünun'u Osrrıani" adı altında beşinci kez, Türk 
milli eğitiminde etkili bir yer tutan Emrullah Efendi tarafın
dan yeniden dUzenlenmiştir. Ekim 1919 da, çıkarılan bir nizam
name ile de kendisine "bilimsel özerklik" tanınmıştır. Qumhu
riyet dönemi Darülfünunu bu son düzenlemeleriyle devalmıstı. 

Cumhuriyet hUkümetleri, DarülfUnunun bu yasası üzerin
de 1924 'te çıkarılan 493 Sayıl:ı yasayla adını "İstanbul Darül
fünuı:·~ olarak değiştirdi; kendisine "tüzel kişilik" vermiştir. 
7 Ekim 1925 tarihli talimatname ile de bilimsel ve yönetsel 
özerkliği vurgulanınış, medrese adı verilen dallarını da fakül
te adıyla de~iştirmiştir(374). 

Cumhuriyet döneminin başlaması ile birlikte eğitim ve 
özellikle dönemin en önemli yüksek ÖGretim kurumu olan Darül- · 
fünun; üzerinde önemle durulan konuların başında geldiğini 
görmekteyiz. Atatürk'ün, yükseköğretim gençliğinin ulusal şu

ura sahip ve modern kültürlü olarak yetiştirilmesinin(375)P 
en önemli amacı olduğunu sık sık yinelediğini biliyoruz. Kur
tuluştan kısa süre sonra 26 Ekim 1922 'de "İstanht~l Darülfünunu 
Edebiyat Medresesi" (Fakültesi) fahri müderrisliğine seçilmesi 
nedeniyle teşekkür telgrafında ; 11 Türk hars1nın milırak ı olan fa
kül tenizin fahri müderrisliğine intihabımdan dolayı meclisini
ze teşekkür ederim. Eminim ki milli istiklalimizi ilim saha
nızda fakülteniz ikmal edecektir. Bu şerefli tekamülün husulü
nü deruhte eden heyetiniz arasında bulunmak bence bais-i ifti.:.. 
hardı~t376) sözleriyle bu özlemini dile getirirken, Darülfü
nun'dan beklentilerini de bir bakıma dile getirmekteydi. Aynı 
düşüncelerini, 28 Haziran 1923'te "İstanbul Darü_ıfünunu Edebi
yat Medresesi 11 Profesörler kurulu başkanlığınca, kendisine "mü
derrislik şahadatnamesi" verilmesi üzerine çektiği telgraf~nda 

(374) Ataünal, y.a.g.y., s.34. 
(375) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.I, s.40l. 
(376) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.V, s.l39. 
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bir kez daha vurgularımaktadır: nr .. Iilli İstik!l.:al' milli irfan 
ile eş olduğu cihetle işgal buyurmakta olduğunuz öğretim kür
sülerinde memleketin siz bilim adamları dahi şüphesiz aynı 
sava şırı kahramanlar ıs ın ız" ( 377). 

Bilim alanında verilecek savaş, Darülfünunu doğulu dü
şünce yapısından kurtarmak bu kurumu gerçek işlevine, yani 
araştırmaya, bilim üretıneye yönelik ulusal kurum konumunna 
getirmekle olası idi. Bu nedenledir ki, Türk Devrimi'nin ba
şarıya ulaşma yolunda ileriye doğru atılan adımları arasında 
İstanbul Darülfünunu'nu gerek öğretim gerekse örgütsel yapı 
bakımından ç?ğdaşlaştırmak, ona ulusal ve batılı üniversite 
niteliği kazandırmak hem amaç hem de toplumsal bir gereksinim 
olarak belirmiştir. 

Cu~1uriyet döneminde, daha başlangıç yıllarında Darül
fünun' dan beklenenler in bir başka anla tl nu nı da dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, 1925 yılı Haziran' ında bu kuru
ma yaptığı ziyaretinde şöyle belirtmekteydi: 

"Darülfünunumuz, bazen gizli bazen aşikar memleketin 
üzerinde hala mevcut olan batıl inanç ve yoldan sapma kuvvet
lerine karşı inkılap fikirlerinin bir mücadele cihazıdı;r ••• 
Kanunlarla yıkılem müesseseler lıakikatte yıkılmamıştır. Ka
nunlarla kurulan müesseseler gerçekte sesi s edilmemiş tir. Mü
esseseler kalplerin içinde ne vakit yıkılırsa o zaman tamamen 
yıkılmış tlr, kalplerde ne vakit dayanak bulu.rsa o zaman ku
rulmuştur ••• Cumhuriyeti kuranlar Cumhuriyetçi yetişti.rmeyi 
sizden bekliyor(378). 

Cumhuriyetin kurucu kad.rolarl, cumhuriyetçi düşüncenin 
aydın gençlerinin yetiştirilmesini Darülfünundan ancak on yıl 
becleyebildiler. üstelik yukarıda da belirtildiği gibi O'na, 
tüzel kişilik, bilimsel ve yönetsel özerklik verilmesine; bu 
süre içinde bütçesi ayrlldığı ve ödeneği artırıldığı halde; 
DarUlfünun kendisinden beklenenleri vermemişti. 

(377) Atatü.rk'ün Söylev ve Demeçle.ri, C.V, s.l46-147. 
(378) Yahya Akyüz, Tü.rk Eğit.Ta. (1985'e), s.328-329. 
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Nitekim dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip, 
devrimsel bir değişim sürecine girmiş olan bir toplumda, 
tutucu bir Darülfünun'un görevini yerine getiremediğinli ve 
ayrı ca bu kurumun kaldırılmaauu hazl rla,ya n nedenleri, İs

tanbul Darülfünun'unun kald1rılmas1 üzeı:·ine yayınlad1ğ1 de
mecinin bir bölümünde (379) şöyle vurgulamaktaydı: 

"Milli maarif işlerini faaliyet programmln en başı
na koymuş olan Cumhuriyet, bir taraftan Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu ile medreseleri kaparken öbür taraftan da Darülfünu
na elini uzattı. Bu müessesenin kendi inkişafı terakkisi ve 
tekamülü için başta hükm.i şahsiyet ve ilmi muhtari.Yet imti-

" yazlarl olmak üzere maddı, manevi her türlü imkanlar:ı. temin 
etti. 1923'ten 1932'ye kadar geçen 9 yıl zarfında, Türkiye'
nin bütün münevverleri gözlerini DarlilfUnuna diktiler. Her 
sahada ink1laplar geçiren yeni Türkiye'de Darülfünunun mem
leket hayat1n1n umumi gidişine uygun bir tekamUl göstermesini 
beklediler. Memleketin hiçbir meselesi darülfUnun işi kadaı
umumi alaka uyandırmadl. Hiçbir müessese, onun kadar tenkide 
uğramad.ı. Lakin, bUtUn bu alakalaı•a, bütün bu tenkitlere :rağ
men İstanbul Darülfünunu, Tüı-kiye münevve:rliğinin beklediği 

salaha, inkişafa ve terakkiye eremedi.~ 

Memlekette siyasi, içtimai büyUk inkılapla:r oldu. Da
ı-ülfünun bunlara karşı bi taraf bir mUşahi t kal cb.. İktisadi 
sahada esaslı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz 
göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yal
nız yeni. kanunla rı tedrisat programına almakla ik tifa etti o 

Haıof inkılabı oldu, öz dil haıoeketi başladı, Darülfünun hiç 
tınmad1. ieni bir tarih telakkisi, milli bir haı-eket halinde 
bütün ülkeyi sardl. Darülfünunda bunlara bir alaka uyandlra
bilmek için üç y1l kadar beklemek ve uğraşmak lazım geldi. 
İs tanbul Dartilf'ünunu ar t1k durmuş tu, kendisine kapanmış tl, 
vusta1 bir tecerrüt içinde harici alemden elini ayağ1n1 çek
miş ti. u ( 380). 

(31~) 

(380) 
Ataünal, y.a.g.y., s.36. 
İhsan Doğ:ramacı, "Ata türk ve Eğitim", Ata türk Ara ş t1 rma 
Merkezi Dergisi, C.I, Temmuz 1985, 8.3, s.664. Ataünal, 
y.a.g.y., s.36. 
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Aslında, 1933 Üniversite Reformundan daha önceleri 
Cumhuriyetin ilk yl llarlnda ba Zl ya banc1 eğitim uzmanlarl 
Türldye 'ye çağrllarak, Türk Milli Eğitiminin o günlerdeki 
durumu ve çağdaşlaşt1r1lması için alınmas1 gereken önlemler 
konusunda görüşlerine başvurulmuş idi. Bunlardan 1924 yılln
da TUrki;ye'ye çağrllan ABD'den Prof.john Dewey hazırlamlş 
olduğu iki raporunda daha çok genel eğitim sistemi üzerinde 
durmuş olmasına karşln yine de yüksek öğretime değindiği kl
sa başilklar bulunmaktadlr. Bu konuda saptadığl durun ve 
önerilerini raporunda şöyle sunmaktadlr: 

.x.üksek Mektepler 1) Darülf'ünun-.x.Uksek kurumları ay
rıca inceleyemedim. Genelde Darülfünun çok ümit verir bir 
biçimde işe başlamlştır. Eğitim kurumunun (elemanlarınln) 
atanmasında çağdaş yöntemlere başvurarak, Türkiye'nin fikir 
gelişmesine kendini adamlş kimseler olmasına özellikle dik
kat edilmelidir. 

Darülfünun öğrencileri~den konularlnda yüksek başarl 
gösteren ve gelecek için ümit vadeden öğrencilerden yabancl 
ülkelere gönderilmeli. 

İkinci derece okullarda (Lise) öğretmenlik yapacak ve 
özellikle fen ve edebiyat dersleri vereceklerin Da.rülfünun'
dan mezun olmaları uygun olmakla beraber "tali mekteplerin" 
orta s1n1flarında ders verecek öğretmenierin muallim yetiş
tiren okullardan mezun olmalarl gerekir. Aksi halde orta mek
teplerin gereğinden çok "Akademik" bir tip şeklinde ka!rl.maları 
ve yalnız ilim gayesini takip ederek, yaşamla bağlarının ge
reğinden çok noksan olma tehlikesi vardlr. 

2- Ka li teli ve ilmi bil" surette "teknik'i adamları ve 
mühendisler yetiştirilmesi kuşkusuz Türkiye'nin en büyük ge
reksinimlerinden bi.ridir. ·:iabancı ülkelere öğre:ıci gönÇleri-1-
mesi bu gereksiniminin bir k1snunı çözebilir. En iyisi ülke
nin gereksinimi olan teknik elemanları kendisi yetiş tirmalidir. 

3- İstanbul DarUlfünununda bir arkeoloji şubesi kurtil
malldl l.". Bu zengin kallnltıların Türk mü zelerini geliş tireceği 
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aç1kt1r. Ender kazl ürünlerinin özenle korunması böyle ola
sıdlr • .:tabancı olup Türkiye' de kam yapan yabancı bilim 
adamlarından, uzmanlık alanlarlnda yararlanılabilir. Hatta 
kazı için bu bir koşul olarak sunulabilir. 

4- Darülfünunda Genel ve Toplumsal hizmetlere ö2gü 
bir şube bulunmasını öneririm. Bu korunmaya gereksinmesi 
olan kişiler için örgütlanıneyi sağlayacaktır(.381). 

Dewey'in raporunda, Darülfünun konusu pek az yer al
mış olmasına karşın, o yıllarda ~ l~ruma sağlanan olanak
ları olumlu karşıladığı ve noksan olan önemli bir dalın ta~ 
mamlanması gerektiği, ülkenin gerek~inimi olan teknik ele
manların kendi ülkemizde yetiştirilmesini, öğretmen yetişti

ren kaynakların özellikle bu eğitime ayrılmış kurumlarda ye
tiş tirilmeleri gibi önerileriyle, bu dönemjn Daı:' Ulfünunun 
olanaklarııu ve olanaksızlıklarını saptayabiliriz. 

Tüm bunlara karşın, Da.rUlfünunun 19.30' lu yıllara ge
lindiğinde dahi, kendini yenilemek, geliştirmek, bilim üret
mek gibi bir sürece girmediği görülmektedir. Bu uyumsuzluk
ların neler olduğunu, Hamdullah Suphi 'nin ilerde verdiğimiz 
açıklamalarında bulmaktayız. Verilenlerin ışığında bu yıllar
da Darülfünun için aşağıdaki özet değe.rlendirmeyi yapabiliri~ 

1- Darülfünun, devrimin getirdiklerine karşı olumsuz 
tutum içinde kalmıştır, 

2- Daı-Ulfünunda, orijinal, ciddi, topluma yararlı, bi
limsel çalışmalar yapılmamıştı~(.382). 

Burhan Asa.f'·ın Kadro Dergisinde, Tarih Kongresi sonra
Bl kaleme aldığı "Arkada Kalan Darülfünun" başlıklı yazısı, 
Darülfünunun kaldırılmadan önceki durumunu çok iyi tanamla
maktadır. 

(.381) john Dewey, Türkite Maarifi Ifukkında RaEoru, (İkinci 
baskı), Millr-Eği Im BasımeVI, !stanbul, 1952, a.24-25. 

(382) Akyüz, TüJ.>k Eğit.Ta.,(l985), a.J29. 
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"Ankara Ta.rih Kongresi'nde yeni bir tarih tezi ilan 
edildi. Bu tez ilan ediliı.•ken, İstanbul Darülfünunu hazlr 
bulunuyordu. Bundan elli sene sonra kongrenin zabl tlarını 
tetkik edecek bir adam, kongrede söz alan İstanbul Profesör
lerinin hakiketen İstanbul Darülfünunun hocaları olduklarl-· 
na inanam1yacaklard1r. ÇUrucü, karşl tarafın tamemiyle ilmi 
haz1rllkla.r1 yan1nda ekaeri İstanbul alimlerinin ya davayı 
esas1ndan kavrayamayan cümle klr1ntlla.r1n1, yahut ancak bir 
fikir dağ1n1kl1ğ1nln zahiri ifadesi olan slklcl sükutlar1n1 
müşahede edecektir. Yanl1ş mehazla.r göstermek, asllalz iddi
alarda bulunmak gibi ya kötü niyete yahut ~oğrudan doğruya 
hafifliğe irca edilebilecek müdahaleleri de hesaba katacak 
olursak, İstanbul Darülfünununun ta):'ih kongresinden ne kada.r 
hazin bir bilanço ile ayr1lnuş olduğunu elli sene sonraki 
adam, eğe.r bir Türk ise teessüı.'le, eğer değilse hayretle gö
recektir. Ve her iki takdirde dahi, ink1lap merkezinin tarih 
ilmini baştan aşağl yeni bir görüşle tasfiyeye tabi tutmak 
celıti karş1s1nda İstanbul Darülfünununun bunu kavramakta gös
terdiği aczi yahut temerrüdU acayip bir hal olarak kaydede
cektir. İnkllab1m1z, pek yak1nda on yaş1na girecektir. İkti
sadi, ictimai ve siyasi sahalarln her birinde derin değişik
liklerin başlamas1n1 ve tamamlamaya doğru devamını ifade eden 
böyle bir hareketin memleketin yegane ilim ve el:'gin gençlik 
ocağlnda akissiz kalmas1, bizden izahlnl isteyen bir hazin 
haldir. 

Darülfünun hocalarl, Ankara'mn yaratt1ğ1 hareketlerin, 
sözle olsun peşisıra gelmekte hususi bir hareketsizlik gös
tel:'mişler dir. He.r iş te ve her de faalnda, arkada kalan Da.rUl
fünun, yani Tü.rk Gençliğini yetişti.rmekte olan müessesenin 
maneviyatl değil, İstanbul Da.rülfUnunun kendi hallerinden 
memnun olan ve kendi ilimle.ri ile kanaat eden hocalarıdır. 

Ankara Tarih Kong.resi'ndeki yüksek mana şu idi: Siya
si istiklalden sonra ve iktisadi istiklalden sonra ve ikti
sadi istiklal mücadelesi doluzirgin devam ederken, milli ta
rihi görüşte de istiklale varmak. Eğer İstanbul hocala.rı bu 
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mana;yJ anlam1ş olsalar idi yeni tarih tezini büsbütün başka 
bir tarzda takdir edecekler ve aynı görüş istiklalinin hu
kukta, iktisatta, felsefede ve diğer içtimai ilim şubelerin
de tesis laz1m geleceğine, yakten kanaat getireceklerdi. Fa
kat onlar, hareket tarzlarl ve kendilerini zorlayarak bule
bildikleri birkaç mütalaa ile as1l bu istiklali reddettiler. 
As1l ilmi görü~te istiklal olamayacağl~ ve ilmin her taraf 
için bir olduğunu ihsas etmek istediler. Sonra heyetin cidm 
tetkiklerini dinledikçe, davan1n gayri milli ve beynelmilel 
ilim bak1m1ndan da özlü olduğunu idrak ettiler. Ne çare ki, 
sapmlş olduklarl çıkmaz1, üstelik, haz1rllks1z yani davayl 
topyekün ihate etmemiş bulunmalarl keyfiyeti, bir tıkaç gibj 
kapam1ş t1. 

İstanbul Darülfünunu hocalar1, Ankara'nln bu en son 
eseri ile temasa girmek vazifesini de, iş te böyle bir seya
hat le ifa ettiler. Se.,Yahatname, muhakkak ki, bir gün yazala 
caktlr. Bizim burada işaret etmek istediğimiz şey şudur: Ar
kada kalan bir Darülfünun vardlr. Ona yeni bir isim değil, 
yeni bir cisim ve yeni bir ruh vermek, Darülfünun Gençliğine 
ve dolay1s1y-le inkılab1m1za karşl ödeyeceğimiz müterakim 
bor çlar1n baş1nda gelse gerekir. 

Vakla şudur: 

İnkılap yürüyor ve Darü ıtünun geridedir." (.383) .• 

Bat1 dünyasl, endüstri devrimi sonras1, bu devrimin 
getirdiği yeni toplumsal ve ekonomik ortamın gereklerine 
göre kurumlarlnl değiştirirken, ünivprsiteleri de bu değişi
me uygun olarak, yönetim, yöntem ve yönelimlerinde hızla de
ğiş tirimle.rini yaparak, içinde bulunduğu toplumun yeni değer 
yarg1lar1n1n gerisinde kalmamıştır. Bizde ise, Darülfünun 
sanayi devriminin getirdiği ortama ayak uydurmak şöyle dur
sun; içinde bulunduğu toplumun yeni başlatt1ğı çağa ayak uy
durma yolunda yaptlğl devrimin kendine özgü koşullarJna dahi 

(383) Burhan Asaf, "Arkada Kalan Darülfünun11
, Kadro, s.s, 

Ağustos, 1932, s.47-48. 
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aywc uydu~amam1gt1r. Bu nedenledir ki, başta Atatürk ve dö
nemin çağdaş düşüncedeki yöneticileri olmak üzere, toplumun 
hemen tüm katmanlar1nda Darülfünuna karşl bir tepki oluşmuş
tur. "İstanbul DarUlfUnunu geçmişten gelen tutum ve allşkan
llklarlm bir türlü b1.rakamadlğ1 gibi, onun tamamen baş1na 
buyruk, çevresinden ve toplumdan kopuk ve ilgisiz hali, bun
dan da öte hlzla yerleşen devrimiere ka.rş1 pasif bir direniş 
içinde oluşu, 1930-ve 1931 y1 lla r1ncla toplumda yaygln" ola
rak tart1ş1lınaya başlamlştlr(384). Sonunda bu ta.rt1şmalar Da
.rülfünunun; Burhan Asaf'ln da vu.rgulad1ğ1 gibi, var olalll dü
zel tıneye değil, yeniden yapllanmaya gereksinmesi vardl r. 

İşte bu düşünce ile yola ç1kan devrim kadrosu, İstan
bul DarülfUnununda yapllecak yeniden düzenlemele.r için bi.r 
yabanc1 uzman1n görüş ve önerilerine başvurmuş tur. Bu iş 

için seçilen uzman ise; Cenevre Üniversitesi öğretim üyele
rinden Prof.Albert Malche'dir. 1931 ylllnda Tü.rkiye'ye çağrl
lan Malche, 16 Ocak 1932 tarihinde İsviçre'den İstanbul'a 
18 Ocak 1932'de Anka.ra'ya geçen Malche, Başbakan İsmet İnöru, 

Milli Eğitim Bakan1 Esat Sagay ve diğe.r Bakanllk ilgilileriy
le gö.rüşmllştür. Daha sonra İstanbul'a dönen ve İstanbul Da
rülfünun'unda kendisine ayr1lan yerde, 24 Ocak 1932'de çallş
malarlna başlayan Malche 29 May1s 1932' de "İstanbul DarülfU
nunu J:ı..akklndaki Raporu 11 nu bi tirmiş; 1 Haziran 1932 günü Anka
ra' ya gelerek Milli Eğitim Bakaru Esat Sagay' a sunmuş tu.r( 385). 

Malche'nin bu raporu dönemin hükümetince inceleniı::ıken 
bir yandan da Ata türk ta.raflndan büyük bir titizlikle incelen
di. Atatürk, .raporu incelerken de birçok salıifade önemli gör
düğü hususlarln altllll çizmiş, gerektiğinde notlar alm1şt1.r. 
Bu notlar, Atatürk'ün üniversite .reform ve çağdaş Türk Univer
sitesi r...akk1nda görüşlerini kapsamaktadl.r. Buradan ç1kar1lacak 
en önemli sonuç; Atatürk'ün herşeyden önce, ulusal ve çağdaş 

(384) 
(385) 

Ataünal, y.a.g.y., s.36. 
Utkan Kocatü.rk, 11.Atatü.rk'ün Üniversite Reformu ile il
gili Notla.rl 11 , Atatürk Aı::ıa~t1.rma Merkezi ~rgisi, Coi, 
Kas1m 1984, S.l, s.J. 
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bir üni ver si te özlemi içindediv. Türk Devrimi' ni yapanlarln 
bunu da kesinlikle başaracağlna inanmak tadlr ( 386). 

Rapor, Uç ana bölümden oluşmaktadlr: 1- Anketin içe
riği, 2- İs tanbul Darülfünunun şimdiki halinin ineelenme ve . 
çözümlenmesi, 3- .x.ap1lmas1 gereken düzeltim öner-ile~i(387). 

Prof.Malche, raporunda, İstanbul DarUlfünunu'nun Türk 
Devrimine yaraşlr bir dinamizmden yoksun olduğunu, kendisini 
şuurlu bir biçimde belli bir noktaya sevk edecek bilim ve 
fikirsel hlza sahip olmadlğlnl kaydetmektedir. Üniversite 
ile toplumsal yaşam aras1nda slkl bir bağ bulunduğunu, bu ne
denle üniversite eğitiminde nazariyatc1llkla savaşln verilme
sini, işlevsellik ve üretkenliğin ön planda olmas1n1 savun
mak ta dl r. Ayrl ca, Türkiye gibi baş tan başa yeniden kurulan 
bir ülkede üniversite kUrsUlerinin öncelikle ne gibi konular
la meşgul oimasl gerektiğini açl k olarak ortaya koyarken, 
"Darülfünun meseleleri esas i tiba.riyle TUrkiye 11 nin fikri, m:a
nevi, hatta istikbali meselesidiı.'" görüşünü vurgulayarak ra
porunu bi til.•mek te dir( 388). 

Malche'nin raporunda onaltl madde olarak saptad1ğ1 -ye

ter sizlik leri, U ni ver si tenin görev alarona, yapl ve i ş layişine 
ilişkin ola;rak ş öyle slnlflaya biliriz: 

1- Üniversitenin görev alan1na ilişkin yete;rsizlikler: 

a) Eğitim-Öğretimda: Fakülte·ler aras:ı.nda bilinisel 
işbirliği bulunmamaktadlr. Fakültelerin bir klsml kendini yal
nlzca öğretimden sorumlu görmektedir. öğrenciler kendileriDi 
salt kitap ve notlar1yla Slnlrlamaktadırla.r. Seminer, labora
tuvar ve uygulama çallşmalarl yetersizdir. Tlp öğretiminde 
klinik uygulamalarlna az yer verilmektedir. 

b) Bilimsel araş t1~·ma: Öğretim Uyelel.'i bilimsel sa
yllabilecek nitelikte ciddi hiçbir al.'aŞtl!.'ma yapmamaktadlr. 

------
(386) Raporun tam metni ve Atatürk'Un aldlğl notlal.' için bakl

nlz: Kocatürk, y.a.g.m., s.6-96. 
(387) Ayas, y.a.g.y., s.476. 
(388) Kocatürk, y.a.g.m., s.4. 
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c) Yayında: Öğretim üyeleri önemli eserler verme
mekteler, basit çeviriler bile tez olarak kabul edilmektedir. 

d) DanJşmanlJk: Öğrenci ve öğretim üyeleri arasJn
daki etkileşim derslik dJşında gö;rülmenıektedir. Öğretim üye-: 
leri öğrencilerine rehberlik yapmamaktadJ;r. 

2- Üniversitenin yapı ve işleyişine ilişkin yetersiz-
likler: 

a) Öğretim üyeleri dışardeki işlerini ön planda 
tutmaktalar. Asıl görevlerini ikinci plana atmış durumdadJ;r
lar. AralarJnda bilimsel işbirliği değil, çekişme, sürtUşme, 

nefret, makam ihtirasları hakimdir. Bu klikleşme nedeniyle 
akademik yönetim kliklerin elinde bulunmaktadır. 

b) Özerkliğin, üniversiteyi politikadan arındırma
sına karşın zümre, klik ve grup nüfuzu sürmektediıo. 

c) Öğretim üyeleri arasında fikir ve ideal biıoliği 
yoktur. 

d) öğretim üyelerinin kişisel ilişkileıode soğukluk 
ve zıtlıklar egemendir(389). 

Malche'nin raporunda yer alan aşağJdaki ·anlatım, 1933 
Üniversite Reformunu gerekli kılan en önemli nedenlerinden 
biri olsa ger ek. 

"Hiçbir masele üniversitenin istikbali için profesör
lerin seçimi ve atanması kadar önemli değildir. Halen tatbik 
edilen sisteme göre hocayı, alakadar diğer hocalar bulmakta
dır lar ••• Alakadar lar fena hakimlerdiıa. Onların görüşleri a
lınmalı, fakat karar başka makamlarca verilmelidi.r(390). 

Ata türk de bu e leş tir i ler le aym görüş te olduğunu 1 
Kasım 1933 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini açış ko
nuşmasında şöyle dile getirmektedir: ____ , __ _ 
(389) Ataünal, y.a.r;.y., s.37-38. ve Aky~z, y~a.g.y., s.329. 
(390) Hir,sch, y.a.g.y., s.229-295. 
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"A.t'kadaşlal:'~ ünive):'si te tesisine verdiğimiz ehemmiye
ti beyan etmek iste.t'in. ıar1m tedbirlel:'in k1s1r olduğuna 
şüphe yoktul:'. Bütün işlerimizde olduğu gibi maarifte ve ku
.t'ulan ünivel:'sitede de .t'adikal tedbirlerle yürütmek kati ka~ 
rar1rıuztbr." ( 391). 

TBMM 1933 ylllnda yükseköğ;retimde köklü değişiklikle
.t'i öngö:ren iki yasa kabul etmiştil:'. Bunlal:'dan biri 31 Mayls 
1933' te yü:rürlüğe gi:ren İstanbul Darülfünununun kaldlrllmaso. 
ve ye:rine İstanbul Ünive;rsitesi'nin ku:rulmasl ile ilgili 225; 
saylll yasa, diğeri de gelecekte Ankara Ünive:rsitesi'nin çe
ki:rdeğini oluş turacak olan Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruımam 
hakklndaki 20 Hazi.ran 1933 tarih ve 2291 say1lı yasadl.r. 

Toplam 14 maddeden oluşan 31 bfuy1s 1933 ta.rih ve 2252 
sayıll yasanın 2'nci maddesi uyal:'lnca, kurulma görevi Milli 
Eğitim Bakanl1ğ1na verilen İstanbul Üniversitesi'nin kul:'ulu
şuna dek geçecek bir yllLI.lk ara dönem düzenlenmektedi.r. Bu 

madde ayru zamanda Milli Eğitim Bakanl1ğ1na bil.' y1l içinde 
üniversitenin kurul~ş yasas1n1n baZl.t'lanmasl görevini ve):'mek· 
tedi.t'. ·Bu amaçla ç1ka rl lan 29 May1s 1934 taı:-ih ve 2467 say ll :ı 
yasayla İstanbul Üniversitesi'nin mali konularlriln yürütUlme· 
sine aç1kl1k getil:'ilmiş, üniveı:-sitenin bir bütün olarak dü
zenlenmesi ve işleyişi için de, 11 Ekim 1934'te Bakanlaı:- Ku
rulu'nca "İstanbul Üniversitesi Talimatnameai" kabul edil
miştir(392). 

Bu talimatname, ülkemizde üniveraiteyi tUm fonksiyon
la.t'lyla düzenle,yen ilk temel ilkeleri içermesi baklmlndan 
önemlidir. 1933 Üniversite Refo.t'm Haı:-eketinin, üniversiteyi 
tan1mlayan; onun yapl ve işleyişini düzenleyen en önemli ya
sal dayanaktlr. Bu talimatnamenin ana başllklarl aşağ1daki 
ilkelevi içermekte~di: 

(391) Atatürk'ün Söylev ve Demeçle,ri, C.I, s.J74. 
(392) Ataünal, y.a.g.y., s.41-42. 
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1- Üniversitenin Amaç, İlke ve Görevleri 

"Bilimsel araştJ.rmalar yapmak, ulusal kültürü ve bilimi 
genişletmeye ve yaymaya çal1şmak, Devlet ve ülke işleri için 
ergin ve olgun unsurlar yetişmesine yard1m etmek"(m.l) şeklin

de belirlenirken ayr1ca 2'inci maddede fakültelerin eğitim-öğ
retim bak1m1ndan ayr1 olmalar1na karş1n yönetsel aç1dan bir 
bütün olduklar1 belirtilmiştir. 

2- Öğretim Elemanlar1 

Üniversite öğretim üyeleri ordinaryüs, profesör ve do
çentten oluşmaktadlr(m.J7). 

a-1 Atanma: Ordinaryüs veya profesörlük için boşalan kad
roya, ait olduğu fakülte kurulu taraf1ndan alt akademik kadro
daki öğretim üyeleri aras1ndan iki veya üç aday gösterilir. 
Rektörler, bu adaylar hakk1nda üniversite leurulu 'nun onaylnJ. 
alarak her biri için ayrı ayrJ. görüşünü Milli Eğitim BakanlJ.ğJ.'
na bildirir. Milli Eğitim Bakan1 bunlardan birini seçer ve atar.· 
Bakan, gösterilen adaylarJ uygun bulmadJ.ğJ. takdirde teklifi ge
ri çevirerek başka adaylar gösterilmesini her zaman isteyebi
lir(m.JB). 

~~çentliğe atanmak için kJ.rk yaş1nJ. geçmemiş fakülte me
zunlarJ. rektörlüğe başvurabilir. Rektör, ilgili fakülte dekanl
nın görüşünü aldJ.ktan sonra, kişisel görüşüyle birlikte adayın 
durumunu rtllli Eğitim Bakanına bildirir. BakanlJ.ğın uygun gördü
ğü adaylar üniversitede sınava alınır. SınavJ. kazanan aday Ba
kanlığın onayı ile doçentliğe atanır(m.42). 

Diğer yandan bir geçici madde ile mevcut doçentlerden 
s1nav ile atanmamış olanlar üç yıla dek sınava girmeleri ve ba
şarlll olamayanlarln Milli Eğitim BakanlJğında baska bir göre
ve atanmalar1 zorunluluğu getirilmiştir. 

b- Yükseltilme: Ord1naPyüsler, profesörlerden seçilir. 
Ordinaryüs olabilmek için en az beş y1l fiilen profesör ünva
nıyla başarılı çalışmalar yapmış olmal1, ilgili dalda kitabJ. 
ve bilimsel yayınlarJ. olmalı ve ülkede önemli yer tutmak gerek
lidir. Ordinaryüslük kaaro koşuluna bağlı değildir(m.J9,f.l). 
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Profesörler ilke olarak doçentler arasından seçilir. 
Profesör olabilmek için doçentlikte en az yedi yıl başarJ.lı 
hizmet vermiş olmak, dersleriyle ve genel çalışmalarJ.yla bi
limsel çalışma ve yayınlarıyle başarılJ. olduğunu kanıtlamJ.ş 
olması gereklidir(m.39,f.2). 

c- Çalışma esaslarJ. ve görevleri: Ordinaryüs, profe
sör ve doçentler için asıl olan üniversitedeki görevdir. Bun
lardan kendilerini tamamen üniversiteye vermeleri, teorik ve 
uygulamalı dersler ile bilimsel araştırma ve yayın yanJ.nda, 
çalıştıkları bilim dalının ilerlemesine yardım etmeleri is
tenmektedir. Bu nedenle Orninaryüs, profesör ve doçentlerin 
kar amacına yönelik bir işte çalışmaları uygun değildmr(m.45). 

d- Dernek ve siyasi parti ilişkileri.: Özel hüküm geti
rilmemiştir. 

e- Emeklilik (Yaş Sınırı): Özel hüküm yoktur. 

f- Öğretim elemanı yetiştirme:.Öğretim üyeliğinin kay
nağJ. asistanlıktır(m.50-51-52). 

Ancak, öğretim üyeliğinin ilk basamağJ. olan doçentli
ğe yükselmeda bir fakülte veya dengi bir yüksek okul mezunu 
olmak yeterlidir. Doktora yapmış olmak, doçentlik sınavJ.nda 
aynı derecede başarı göstermiş olanlar için tercih nedeni sa
yılmıştır(40-41). 

3- Üniversite Yönetimi-Organlar 

a) Rektör: Üniversitenin genel yönetiminden sorumludur. 
Rektör üniversitede Milli Eğitim Bakanının temsilcisidir. Bu 
sıfatla tüm üniversite işlerinden sorumlu bir makam.ıiır(m.3). 

1- Atanması: Rektör Milli Eğitim BakanınJ.n teklifi üze
rine ortak kararname ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanır(m.4) 

2- Görevleri: Raktörün görevleri; üniversiteyi temsil 
etmek, üniversiteyi yönetmek, eğitim-öğretimi yürütmek ve de

netlemek. Üniversitenin tüm makam ve kurumlarla olan iletişi
mini sağlamak, mali konularda "ita amiri" olmaktJ.r. Rektör 
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fakülte meclislerini ayrı ayrı veya bir arada toplantıya ç~ğı
rabildiği gibi, isterse fakülte profesörler kuruluna da baş
kanlık edebilir(m.5). 

b- Üniversite Heyeti:(Üniversite Yönetim Kurulu) 

1- Oluşumu: Rektör başkanlığında fakülte dekanlarıyla 
genel sekreterden oluşur(m.ll). 

2- Görevieri: 

a) Fakültelerin eğitim-öğretim ve yönetimine ait tek
lifleri incelemek; üniversitenin genel olarak bilimsel etkin
liklerini düzenlemek ve yönetmek. 

b) Fakülte, enstitü ve yüksek okulların akademik ve yö
netim kadrolarında bulunan kişiler hakkında "Memurin Muhakemat 
Kanununa" göre ilk soruşturmayı yapmak. 

c) Öğrenciler ve dinleyiciler (serbest öğrenciler) hak
kında yönetmeliğe göre disiplin cezaları vermek. 

d) Üniversite bütçesini hazırlamak, 

e) üniversitenin ve bağlı kurumların gelişme ve ilerle
meleriyle ilgili araştırmalar yapmak ve ilgililere tekliflerde 
bulunmak(m.l2). 

c- Üniversite Meclisi (Senatosu) 

1- Oluşumu: Fakülte kurallarından oluşur (md.20). 

2- Görevleri: Milli Eğitim Bakanı tarafından istenen; 
üniversiteyi, milli eğitime ve ülkeye ait bilimsel sorunları 
incelemek ve görüş bildirmektir(m.23). 

d- Dekan ·. \ .. 

1- Atanması: Fakülte dekanları, o fakültenin ordinaryüs 
veya profesörleri arasından rektörce seçilir ve Milli Eğitim 
Bakanlığınca atanır(m.25/l). 

2- Görevleri: Fakülteyi temsil etmek ve fakülteye bağ
lı enstitü, yüksek okul ve kuruluşların örgüt ve eğitim-öğre
timini denetlemek; fakültenin ilgili kişi ve birimleriyle ile-
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tişimini sağlamak ve mali konularda "tahakkuk amiri olmak 
(m.25/2). 

e- Fakülte Kurulu 
1- Oluşumu: Dekan1n başkalığında fakülte ordinaryüsle

riyle profesörlerden oluşur. Atanmalar1ndaki k1dem s1ras1na 
göre dönüşümlü olarak ikişer doçent, as1l oy hakk1na sahip 
olmaks1z1n, fakülte yönetim kuruluna kat1l1rlar(m.33). 

2- Görevleri: 

a) Akademik kadrodaki boşaimalara aday saptamak ile 
doçentlik Slnavlnln düzenlenmesini ve uygulanmas1n1 kontrol 
etmek. 

b) Her ders veya sömestri baş1nda dersleri akademik 
kadroya dağ1tmak, fakültenin çal1şma ve etkinliklerini düzen
lemek, gerekli gördüğü takdirde fakültelerin örgüt ve prog
ramlarl ile ilgili düzenleme isteğinde bulunmak, fakültenin 
genel olarak gelişmesi ve ilerlemesi için düşündüklerini üni
versite yönetim kuruluna iletmek; fakülteye bağl1 yüksek okul, 
enstitü ve diğer kurumlar1n rapor ve tekliflerini incelemek 
ve bu konuda görüş bildirmek. 

c) Avrupaya gönderilecek üniversite mezunlar1n1 seçmek, 

d) Fakülte yay1nlar1n1 düzenlemek ve yay1m1111 sağlamak, 

e) Bilimsel toplant1 ve törenlere kat1lmaları incelemek 
ve üniversiteye teklif etmek. 

f) Fakülte ve fakülteye bağll enstitü, yüksekokul ve 

diğer kurumların bütçesini hazlrlamak ve fakülteye ayrılan 
ödeneğin bunlar1n aras1nda dağıtım1 ile ilgili görüş bildir
mek Cm. 34). 

3- Eğitim-Öğretim 

a) Giri,8: Üniversiteye giriş ayr1 yönetmeliklerle sap

tanacaktlr (m.53). 

b) Progr.amlar1n Oluşturulmas1: Bu amaçla her fakülte 
ıçın dekana bağlı "eğitim-öğretim ve programlar dan1şma komi
tesi" kurulmas1 öngörülmüştür (m.l2/a). 
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c) Öğretim kademeleri.: Üniversite öğrenimi tıpta dok
tora ile diğer fakültelerde lisans veya doktora ile sona 
erer (m.54/l). 

d) Zorunlu dersler: Diplama alabilmek için son sınıf
ta İnkılap Tarihi derslerine devam etmek sertifika almak zo
runludur (m.54/2). 

Fakülte ile fakülteye bağlı enstitü, yüksekokul ve ku

ruluşlarda eğitim-öğretimi denetlernek dekanın görevleri ara
sındadır (m.25/2). 

~- Üniversitenin Mal1 Kaynakları 

üniversite genel bütçeye alınmış; yapı ve onar:ı.mlar 

ıçın özel yasa çıkartılarak Milli Eğitim Bakanlığ:ı.na yetki 
verilmiştir. 

5- öğrenci Sosyal Hizmetleri ve Harçlar 

a) öğrencilere sağlanan sosyal hizmetler: Bu konuda 
bir hüküm yoktur. 

b) Harçlar: Harç alınıyor, ancak ilkeleri yasada yer 
almıyor. 

c) Dernek ve siyasi parti ilişkileri: . Özel hüküm yok. 
Ancak, dekana yardımcı ve yalnızca dan:ı.şma işlevinde "Öğrenci 

işleri istişare komitesi" vardır (m.31/4). 

7- Araştırma ve Yayın: Fakülte kuralları, fakültenin 
yay:ı.nlarını sağlamak ve düzenlemekle görevlidir (m.34/ç). 

Ayrıca dekana yardımcı ve yalnızca danışma görevi ya
pan "yayın komitesi" var (m.31/3). 

8- Üniversite-Toplum İlişkileri: "Devlet ve ülke hiz
met ve işleri için nitelikli ve yeterli insan yetiştirme"den 
söz edilmektedir (m.l). Bakanlık, öğretim üyelerinin, çalışma 

saat~eri dışında, alanları ile ilgili işlerde geçici olarak 
çalışmalarına izin verebilir (m.45/2). 
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8- Denetim 

a) Bilimsel: Hiyerarşik bir denetim söz konusudur. 
şöyle ki: Ordinaryüs veya profesörlerin, kendil~rine bağlı 
doçentlere o sömertre süresince verdikleri işlerin neler ol
duğunu ve doçentlerin bunları ne derece başarıyla yaptıkla
rını birer raporla dekanlara bildirmeleri zorunluluğu geti
rilmiştir. Dekanlar da bu raporları kendi görüşleriyle bir
lilde rektöre; rektör de görüşlerini ekleyerek Milli Eğitim 
Bakanlığına sunmakla sorumlu tutulmuştur (m.44/b). 

b) Yönetsel: Tam bir hiyerarşik denetim söz konusudur. 
Rektörün üniversitenin genel yönetiminden sorumlu ve Milli 
Eğitim Bakanlığının temsilcisi olduğu belirtilerek, Milli 
Eğitim Bakanının üniversitelerin başı olduğu kabul edilmiş
tir (m.3). Aynı biçimde dekanın da rektörün gözetimi altında 
fakülte yönetiminden sorumlu olduğu belirtilmiştir (m.24). 

c) Mali: Üniversiteleri hesap işlerinin Maliye Bakan
lığına bağlı bir müdürlük tarafından yürütülmesi hükmü geti
rilmiştir (m.57) (393). 

Türkiye'de ilk üniversite reformu olması bakımından 
1933 tüm getirdikleriyle yenidir. Birinci maddede amaca ait 
saptanan ilkeler, üniversitenin çağdaş üniversite yapısına 
ulaştırılmak istendiğinin göstergesidir. Amaç bağlamında bu 
yeni yapılanınayı değerlendirirsek; yeni üniversite bilgiyi 
araştırmak, .üretmek, yaymak ve toplumun gereksinim duyduğu_ 
insanı yetiştirmek gibi dünyadaki çağdaş üniversitelerin iş
levini temel ilke aldığı söylenebilir. Dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Reşit Galip Bey'in de vurguladığı gibi "Yeni üniver
sitenin en esaslı niteliği, ulusallığı ve inkılapçılığıdır. 
Bunun içindir ki, üniversitenin Edebiyat ve Hukuk .Fakültele
rinin öğretimi bu iki ilkeye göre örgütlendirilmiştir"(394). 

(393) Resmi Gazete, S.2420, Tarih 6.6.1933 ve Ataünal, y.a. 
g.y., s.42-47. E.Hirsch, y.a.g.y., c.r, s.338-347. 

(394) Ataünal, y.a.g.y., s.47. 
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Yine Reşit Galip Bey derneoinin bir bölümünde, "bugün 
kuruluşu başlayan İstanbul Üniversitesinin dünki İstanbul 
Darülfünunu ile hiçbir ilgisi yoktur. Üniversite yeni bir 
kurumdur. Geleneği kendisi ile başlayacaktır 11 (395) ••• diye
rek üniversitenin amaç, ilke ve görev yönünden eski statüko
cu Darülfünundan çok farklı bir lrurum olduğunu vurgulamıştır. 

Aynı koı;ıut:üzerinde durduğu bir makalesinde ise Yunurs 
Nadi olaya tarihsel bir derinlikten bakarak: "••• eğer Türk 
Ulusu bilimi kendi dilinde ve yalnız bilim olarak takip ade
bilmiş olsaydı, Avrupa'da ve özellikle İngiltere'de örneği 
görülen üniversite yaşamJ bizde tarihsel bir süreç sonunda ••• 
çoktan gerçekleşmiş olacaktı. Türk bilim hayatında medresele
rin bilimle olan ilgilerini zamanla daha çok dinl eğitim-öğ
retima yönlendirmeleri yüzünden bizde bilim doğru bir yol 
izleyememiş ve,·gerçek üniversite yaşamının kurulması we ger
çekleştirilmesi, en sonunda cumhuriyet yönetimin~n sorunu la
yık olduğu ciddiyetle ele almasını zorunlu kılmıştır ki, bu 
da şimdi başlıyor"(396). 

1933 üniversite reformunun öğretim elemanları açısın
dan getirdikleri konusunda şu, noktaları saptamamız olasıdır: 

a) o zamana dek kullanılan Arapça kökenli tanımlamala
rın yerini Latince kökenli olanlar almıştır: Darülfünun "Üni
versite", re is, 11 rektör", müderris, "profesör", rrıı.ttallim, "do
çent", muallim muavini "asistan" olımıştur. 

b) İstanbul Üniversitesinin öğretim kadrosuna girişle 
ilgili ilkeler belirlendikten sonra, geçici kadroları, bu ni
telikleri ta,ıpyanlarııı yeni ünive·rsite .nin eğitim-öğretim kad
rosuna alınacakları, alınamıyoıılarJn güç durumda bırakılmaya
cakları belirtilmiştir. 

c) Geçici kadroda açıkta kalan ve "Telif-Tercüme Heye
ti"ne de girernemiş olanlara, devlet hizmetlerinden birine g~
rinceye dek maaş ve tüm ödemeleri almaları ilkesi getirilmi~. 

(395) E. Hirsch, y.a.g.y., C.I, s.315. 
(396) Cumhuriyet, 28 Mayıs, 1933, s.l. 
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d) Reformla birlikte büyük ölçüde yabancı öğretim üye
si İstanbul Üniversitesinde görev almıştır. (1934 yılında gö
revli 70 yabancı bilim adamının 40'ı ordinanyüs Profesördür. 
Bunların reformun başarıya götürülmasinde önemli etkileri 
olmuştur). Yabancı öğretim elemanları öğretim izlenceleri ve 
yöntemlerinin gelişmesinde; öğrencileri aktif olmaya, düşün
meye, eleştirmeye ve araştırma yapmaya yöneiten yöntemler uy
gulanmasında önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. 

e) Darülfünun Öf~retim elemanları geniş ölçüde ayıklan
m.ış; 151 kişiden 59 'u yeni üniversitede görevlendirilmişlerdir. 

f) Öğretim kadrosu önemli ölçüde üç kaynaktan sağlan-
mı ştır. 

ı- Büyük bir kısmı Cumhuriyet döneminde Avr~pa 1 ya eği

time gitmiş olup Türkiye'ye dönemlerden gerekli koşullara uy
gun görülenler, doktora yapma koşulu aranmadan doçent olarak 
atanını şlardır. 

2- Nazi baskısından kaçan Alman ve Orta AvrupalJ. pro.fe
sörlere üniversitede görev alma kapıları açılmJ.ştır. 

3- Darülfünun kadrosundan seçilip alınmJ.ş olanlar(397). 

g) Bu kadronun Türk öğretim elemanlarını, yetiştirmele
ri ve Türkiye'de bilim, araştırma geleneğini yerleştirmeleri 
beklenmiştir. 

h) Rektör, Fransa'da olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlı
ğına sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Her yarıyıl sonunda Bakan
lığa ayrıntılı bir rapor vermekle görevli kılınmıştır. 

ı) Dekanlıkla görevlendirilme yetkisi de Milli Eğitim 
Bakanlığına verilmiştir. 

i) Asistanlar öğretim üyelerinin yard~mcıları olarak 
tanımlanını ştır. 

1933 Reformuyle üniversite yönetimindeki değiştirimler 
ise şöyle sıralayabiliriz: Bilimsel özerklik sağlanmJ.ştJ.r. An-

(397) E.Hirsch, y.a.g.y., C.I, S.318. 
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cak üniversitenin yönetimi Milli Eğitim Bakanına karşı doğru
dan sorumlu bulunan rektöre verilmiştir. Ayrıca, Rektör, Mil
li Eğitim Bakanının uygun görmesi üzerine ortak kararname ve 
Cumhurba~canının onayı ile, dekanlarda raktörün uygun görme-, 
si üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanmaktadır. Bu ise 
üniversitenin, Milli Eğitim Bakanlığı emri altında kurulmuş, 
yönetsel açıdan herhangi bir ayrıcalığı kalmayan bir okul 
konumunda olmas1 demektir. 

Rektöre İstanbul Üniversitesi Talimatnamesinde belir
lenmiş olan eğitim-öğretimin yürütülmesi, denetlenma "ita a
mirliği" gibi geniş yetkilerin verildiği yukarıda belirtil
mişti. 

Fakülte sekreterleri ise; profesörlerin derslerine de
vamınl gösteren günlük bir çizelge tutmak, zamanında girilme
yen derslere de kaç dakika geç girildiğini saptamak, dersleri
ni ve görevlerini özürsüz aksatan veya geç gelenlere disiplin 
cezalar1 verebilma konusunda yetkili kıllnmışlardır(398) • 

. ,. 

Eğitim-öğretim bakımından, öğrencilerin fakültelere 
girişi, çalışına ve devamları ile ilgili koşullar Bakanııkça 
ayrı yönetmelikle düzenlenmiştir. Merkezi bir sınav sistemi 
yoktur. Her fakülte kendine özgü sınav sistemleri ile öğrenci 
kabul etmiş ve bazı fakültelere gi:r;>iş, Lise olgunluk sınavı 
derecesi de dikkate al1nmıştır. Başlangıçta üniversite için 
belli bir ders izlencesi yapılmamıştır. l~ofesörler tamamlan
dıkça bu konuda da hazırlıklar geliştirilmiştir. 

Yeni üniversite ulusçuluk ve devrimcilik ilkeleri doğ
rultusunda eğitim-öğretim yapmak üzere; Tıp, Hukuk, Fen ve 
Edebiyat Fakülteleri ve sekiz enstitüden oluşmaktaydl. Bu ens
titüler: 

. "' 
ı- Türk Ink1lab1 Enstitüsü 
2- Milli İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, 
3- Tiirkiyat Enstitiisü 

(398) E.Hirsch, y.a.g.y., C.I, s.339-347. 



4- Coğrafya Enstitüsü, 
5- Morfoloji Enstitüsü, 
6- Kimya Enstitüsü, 
7- Elektro-Mekanik Enstitüsü, 
8- İslam Tetkikleri Enstitüsüdür(399). 

3.3.4.1. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Cumhuriyet ilan edildiği zaman İstanbul Darülfünunun~ 
bir fakültesi (medresesi) olan Haydarpaşa Tıp Fakültesi savaş 
yıllarının tüm olumsuzluklarına karşın ayakta kalmış bir yük
sek öğrenim kurumu idi. 19la-1922 yılları, Tıbbıye-i ~hane 
ve Tıp Fakültesinin yetiştirdiği hekimler açısından başarılı 
yıllar da sayılır. Türk doktorları askeri hekimlik ve bulaşı
cı hastalıklarla mücadelede çok başarılı olmuşlardır. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı yıllarının derme çatma olanaklarıyla hazırla
nan aşılar sayesinde hiçbir salgın hastalık olmamıştır. 1923 

. ı ı~ 

senesinde, tüm doktor sayısının yaklaşık 800 kişi olduğu ha-
tırlanırsa, başarının boyutu daha iyi anlaşılır(400). 

Cumhuriyetin ilanından sonra da tıp eğitimine verilen 
önemin daha yoğun olarak sürdürüldüğünü görüyoruz. Örneğin; 
1942 yılında Tıp Fakültesi kadrolarına yenileri ekle~miş ve 
buralara gerekli bilim adamlarının atamaları yapılmıştır. 
Fakülte programlarında da bazı değişiklikler yapılmış ve 
1924-1925 ders yılından başlayarak P.C.N (F.K.B.) sınıfı a~ıl
mıştır. Daha sonraki yıllarda kadro genişletilmesine devam 
edilmiş ve savaş yıllarındaki boşluklar doldurulmuştur(401). 

1925-1927 yıllarında Tıp Fakültesinin ~stanbul yakası
na taşınması için bazı girişimlerde bulunulmuş bir süre Haseki 
Cerrahpaşa ve Guraba hastanelerine kliniklerin taşınması düşü-

(399) E.Hırsch, y.a.g.y., C.I, s.317. 
(400) İstanb~l Üniversitesi, Kuruluş, Tarihçe, Teşkilat ve Öğ

~etim Uyeleri I. 1453-1981, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 
Istanbul, 1983, s.78. 

(401) Bu kadrolara atanmış olan bilim adamları ve uzmanlık 
dalları için bakınız: İstanbul Üniversitesi, Kuruluş 
s.78. 
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nülmüş fakat bu girişim gerçekleşmemiştir. Taşınma için ileri 
sürülen gerekçe ise Haydarpaşa'ya hastaların pek gelmediği i
di. Nitekim birkaç yıl sonra yapılacak Üniversite Reformunda 
bu görüş doğru bulunacak ve Fakülte Beyazıt'a ve ilk deneme
nin yapıldığı hastanelere taşınacaktır. 

Haydarpaşa Tıbbıyesinde, daha önceki yıllara oranla ge
niş bir yayın çalışmaları da vardır. Ders ve genel tıp kitap
ları sayısında hissedilir artma görülmeye başlar, özellikle 
1922 yılından sonra bu sayı çok artmıştır. Harf devriminden 
sonra da bu çalışmalar genişleyerek sürmüştür. 

31.5.1933 tarih ve 2252 sayılı yasa; İstanbul Darülfü
nunu kaldırmıştır. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının ı Ağustos 
1933 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde İstanbul'da "İs
tanbul Üniversitesi" adı ile yeni bir yüksek öğrenim kurumunun 
oluşturulmasınır.zorunlu tutmuştur(md.2). Bu amaçla çıkarılan 
29 Mayıs 1934 tarih ve 2467 sayılı yasayla İstanbul Üniversi
tesinin mali sorunlarına açıklık getirilmiş, üniversitenin 
bir bütün halinde düzenlenmesini ve işleyişini sağlamak için 
de ll Ekim 1934'te Bakanlar Kurulunca "İstanbul Üniversitesi 
Talimatnamesi" kabul edilmiştir. Bu talimatname salt İstanbul 
Üniversitesini düzenleyen değil ülkemizdeki üniversiteyi tüm 
fonksiyonlarıyla düzenleyen ilk belgedir. İşte bu talimatname
nin birinci maddesi üniversitenin işlevini ve İstanbul,Üniver
sitesi kapsamındaki fakülteleri şöyle tanımlamaktadır(402); 

nMadde 1: Bilgi sahalarında araştırma yapmak'- milli kül4 
türü ve yüksek bilgiyi genişletmeye ve yaymaya çalışmak, devle~ 
ve memleket hizmet ve işleri için ergin ve olgun unsurlar yetiş
mesine yardım etmek gibi vazifeleri için kurulmuş olan İstanbul 
üniversitesi Tıp, Hukuk, Edebiyat ve Fen Fakülteleriyle bunlara 
bağlı okul ve enstitülerden oluşmaktadır"(40J). 

31 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe giren 2252 sayılı 
yasa uyarınca tüm "Darülfünun müderris, muallim ve müderris 

(402) Ataünal, y.a.g.y., s.41. 
(403) Ataünal, y~a.g.y., s.232. 
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muavinleri" aç1ğa al1nm1ş ve yine ayn1 yasaya göre ı Ağustos 

1933'de İstanbul Üniversitesi tüm fakülteleriyle birlikte 
kurulmuştur ( 404). 

Kald1r1lan T1p Fakültesi kadrosunda 58 öğretim üyesi 
ve 29 kürsü bul"lmmaktaydl. Yeni kurulan ve kadrosu 1 Ağustos 
1933'de ilan edilen TlP Fakültesinde 66 öğretim üyesi ve 28 

.kürsü yer alm1şt1r. 

Bu şekilde kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Tlp 
Fakültesinin Dekanl1ğ1 ile Biyokimya, Fizyoloji, Mikrobiyolo
ji, Hijyen Enstitüleri Bayeziddeki Merkez Binaya taş1nm1ş, 

.eski bir klşla olan ve Merkez Binan1n Halice bakan k1sm1ndaki 
bina onar1larak buraya, Anatemi Histoloji ve Embriyoloji, Pa
tolojik Anatomill, Genel Patoloji (Fizyopatoloji) ve sonradan 
Kanser Enstitüleri yerleştirilmiştir. Haydarpaşada Kliniklerin 
yerleştiği hastahaneler -halen Numune Hastahane,si olan- Fakül
te binas1n1n hemen karşl&Jndaki binalara yerleşmiş vaziyette 
idi. 1933'den sonra klinikler Şişli Çocuk Hastahanesinden 
(Çocuk Kliniği) BakJrld5y'e (Psikiartri) dek uzan1yordu. Ancak 
kliniklerin as1.l ağ1rl1ğl Haseki, Cerrahpaşa ve Aşağ1 Guraba 
Hastahanelerine bölünmüş durumdaydl ( 405). 

İstanbul üniversitesi T1p Fakültesinde eğitim süresi 
12 yar1y1ld1r (6 yll). Bu sürenin ilk iki yar1y1lı ren fakül
tesinde F.K.B. eğitimiyle geçer. Asıl Tıp Fakültesinde ·eğitim 
on yarıyıl sürer. Bu sürenin ilk üç yarıy1l1nda normal insan 
morfolojisi ve biyolojisi (Ananomi, Fizyoloji, Histoloji ve 
Embriyoloji, Biyolojik Kimya) okunur. Son yedi yar1yıl Pato
loji ve Klinik öğretimine ayrJlmJştJr(406). 

TlP Fakültesi öerencileri on yar1y1lllk öğrenim döne
minde dört grup s1nav geçirirler. Son grup s1navlarda başarı 
gösteren öğrenciler "TlP Doktoru" olur ve "hekimlik" (pratis
yen hekim) haklnn1 kazanJrlar( 407). 

(404) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.79. 
(405) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.Bl. 
(406) lyas, y .. &.g.y., s.244. 
(407) İstanbul Üniversitesi TlP Fakültesi öğretim ve İmtihan. 
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İstanbul Tıp Fakültesine bağlı yüksek öğrenim veren 
iki okul vardır. Diş Hekimliği ve Bezacılık Okulu• 

• Diş Hekimliği Okulu: 

1925 yılında Kadırga'dan Bayezit'teki eski jandarma 
mektebi binasına taşınan Dişçi Okulu Darülfünunun üniversite
ye dönüşmesi ile de "Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Oku
lu" adını aldı. Diş Hekimliği Okulunun başlangıçta üç yıl 
olan öğretim süresi 1933 yılındaki Üniversite Reformuyle se
kiz yarıyıl (4 yıl) 'a çıkarılmıştır(408). Bu okula yazılmak 
isteyenlerde, üniversiteye yazılma koşulları aranır. Öğrenci
ler ilk iki yarıyılda Fen Fakültesinde F.K.B. okurlar. Bunla
rın Tıp Fakültesine bağlı bulunan "Diş Hekimliği Okulu"na ya
zılma işlemleri üçüncü yarıyıl başında yapılır(409). 

Öğrencileri, yönetmeliğe bağlı gösterilmiş olan ders- · 
lere devamları gerekir. Öğrencilerin bir derse devamlı sayıl
maları belli koşullara bağlanmıştır. 

Sınavlar her ders yılı sonunda, Haziran ayında yapılır. 
Hangi yarıy~l sonunda hangi derslerden sınav yapılacağı yönet
melikte saptanmıştır. Devam, sınav işleriyle başka bir öğre
nimden diş hekimliğine geçmek işlemi de yönetmelikte hükümle
re bağlanmıştır(410). 

Kürsü kuruluşlarına gelince, 1933 yılın~a, Diş ~asta
lıkları Seririyatı, Protez, Fiziko-Terapi ve Röntgen, Çene ve 
Yüz cerrahisi olmak üzere dört kürsüden oluşmuş ve 1934'te bu 
kürsüler Diş Hastalıkları ve Ameliyeleri, Şirürji Danter, Or
todonti, Stomatoloji olarak değiştirilmiş ve 1937 yılında 

(408) 
(409) 

İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l44. 
Talimatnamesi, 1945. (Md.l,3,19.). Aynı talimatnarnede 
öğretim izlencesi, sınavların yapılış şekilleri, sınav-
larla ilgili konular ve öğrencilere derslere devamları 
hükümlere bağlanmıştır. 1940 yılında yapılan ayrı bir 
talimatname ile öğrencilerin kayıtlarını silme ve yeni
leme işlemleriyle ilgili ilkeler saptanmıştır. Tıp Fa
kültesi yatılı öğrencisi olarak eğitim gören öğrenciler 
yasa gereği (K.2000, Md.2) belirli süre için zorunlu 
hizmet yükümlülükleri vardır. 

(410) Ayas, y.a.e.y., s.244. 
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yeni bir düzenleme yapılarak, Ağız Hastalıkları ve Cerrahisi, 
Diş HastalıklarJ ve Ameliyeleri, Protez, Ortodont~· kUrsUleri 
kurulmuştur ( 411) • 

• Eczacıl1k Okulu 

Eczacıl1k öğretiminin 1909 yılında yeni bir gelişme 
göstermesi ve Dişçilik Okuluyla birlikte kısme~bağımsız bir 
yap1ya sokulmasJ sonrası, KadJrga'daki Menemen'li Mustafa Pa
şa KonağJnda öğretime başlamJştJr. 1925 y1lına dek burada ka
lan Eczacıllk Okulu bu tarihte Bayezit •teki eski 'jandarma ko

mutanlığı binasına nakledilmiştir. 

1933 üniversite Reformuyle Eczacılık Okulu'nun Fen Fa
kültesine bağlanması üzerine üç kürsünün (Galenik; Farmakog
nozi, Farmasötik Kürsüleri) dışındaki kürsüler kaldırılarak 
bırakılanların başına yabancı öğretim üyeleri getirilmiştir. 
1938-1939 ders yılında yapılan değişiklikle de eczacılık öğ-

renimi dört yıla çıkarılmıştır. 1944 yılında yeniden Tıp Ra
kültesine bağla~an Bezacılık Okulu, bu tarihten başlayarak 
öğretim izlencesi ve öğretim üyesi kadrosu bakımından önemli 
gelişmeler göstermiştir(412). 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağl'ı eczacılık 
okulunda öğretim iki bölümdür. 1) Üniversitedeki eğitim, 
2) Tıp Fakültesince gösterilecek hastahane eczaneleriyle, 
özel eczanelerde yapılan staj eğitimi okulun öğrenim süresi 
sekiz yarıyıldır (4 yıl). Eczacılık diplaması alabilmek için: 

a) İkinci, dördüncü ve altıncı yapıyıllar sonundaki 
grup sınavlarını, 

b) Sekizinci yarıyıl sonunda yapılacak bitirme sınav.;;. 

larını, 

c) Staj sınavlarını başarmak gerekir( 413./ .-

(411) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l44. 
(412) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l42. 
(413) Ayas, y.a.g.y., s.245. 
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Her öğrenci, T~p Fakültesince gösterilecek eczaneler-. 
de pratik olarak çalışmak suretiyle 12 aylık bir eczacılık 
staj~ yapmakla yükümlüdürler. İki veya üç döneme ayrılabile
cek olan stajın birinci ve sonuncu dönemlerinin bitiminde 
adaylar birer sınav geçirirler(414). 

Okulun öğretim planı, sınavlarla ilgili işler talimat
narnede hükümlere ba~lanmıştır. 

İstanbul Üniversitesi T1p Fakültesine bağlı enstitü
ler ise: Kanser, Morfoloji, Radyoloji, Bioloji Enstitüleridir. 

3.3.4.2. İstanbul Hukuk Fakültesi 

Birinci Dünya Savaş~ sonrası İstanbul işgal edilince 
İstanbul Hukuk Fakültesi'nin (medresesi) öğretim üyeleri Mal-. 
taya sürülmüş ve Alman öğretim elemanları da yurtlarına dön
müşlerdir( 415). 

İstanbul Hukuk Fakültesi'nin suskunluğu cumhuriyetin 
ilanına dek sürmüstür. 1924 yılında Hukuk_Fakültesi Harbiye 
Nezareti denilen şimdiki merkez binaya taşınmıştır. Aynı yı
lın 21 Nisanında çıkartılan 493 sayılı yasa ile İstanbul Da
rülfünununa tüzel kişilik(416) verilince Hukuk Fakültesi de 
diğer fakülteler gibi tüzel kişilik haklarandan yararlanır 
duruma gelmiştir. 

Bundan sonra ise 1924-1926 yıllarında yabancı öğretim 
üyeleri Türkiye'ye yeniden gelmeye başlamışlar ve yine bir
çoğu Hukuk Fakültesinde görev üslenmişlerdir. 1933 yıl~na dek 
tüzel kişilik haklarıyle eğitim ve gğretimii:ıi sürdüren Hukuk 
Fakültesi, 31 May~s 1933 tarih ve 2252 sayılı yasa ile İstan
bul Darülfünunun kaldırılması ile o da kalkmış oldu. İstanbul 
üniversitesi için hazırlanmış olan talimatnamenin; Milli Eği-

. tim Bakanlığının 7.10.1934 tarih ve 10833 sayılı tezkaresiyle 
yapılan teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca 11.10.1934 tari-

(414) İstanbul Üniversitesi T1p Fakültesi'ne bağı~ eczacılık 
Okulu Talimatnamesi, Md.l.2.3.13 (1945) •. 

(415) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l23. 
( 416) Ataünal, y .a .g.y., s. 508. 
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hinde kabul edilen kararnamenin Birinci maddesi JılYarınca Hu
kuk Fakültesi, İstanbult~niversitesini oluşturan fakülteler
den biri olrrruştur. Böylece İstanbul Hukuk Fakültesi de diğer 
fakülteler gibi 1946 yılına dek Milli Eğitim Bakanlığına bağ
lı bir kurum olarak(417) öğretimini sürdürmüştür. 1946 yılın
da çıkartılan 4936 sayılı yasa ile de özerk ve tüzel kisiliğe 
sahip İstanbul Üniversitesinin bir fakültesi olmuştur. 

İstanbul Hukuk Fakültesinde öğretim üç temel esasta 
yapılmıştır. Dersler, uygulanıalı dersler, bilimsel çalışma
lar, Lisans öğretim süresi dört y~ldır. Lisans sınavları Yaz 
ve Güz döneminde olmak üzere iki aşamada yapılır. Yaz dönemi 
asıl sınav dönemidir. Sınavda başarı gösterenler sınıflarını 
geçerler veya okulu bitirirler(418J. Dersler, uygulamalı ders 
ler, bilimsel araştırmalar, sınav biçimleri talimatnarnede il
kelere bağlanmıştır. Hukuk doktorası yapmak isteyenler için 
ilkeleri belirleyen ayrı bir yönetmelik vardır(419). 

Bu fakülteye bağlı bir "Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsü" vardır. Bu enstitü ile enstitüde verilecek kurlar ayrı 
bir yönetmelikle ilkelere bağlanmıştır (1943). Fakültede bir
de 1944 yılında kurulmuş Kriminoloji Enstitüsü bulunmakta
dır(420). 

3.3.4.3. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında eği 
timine dağınık olarak değişik binalarda devam etmiştir. Bu dö 
nemde fakülte Zeyneb Hanım konağına taşınını ştır. Öğrenc,ileri
nin çoğu cephede oldukları için bir çok dershanelerde dersler 
yapılamamış ya da birkaç öğrenciyle yapılabilmiştir. Bunun ya 
nında, öğretim kadrosu bakımından zenginlik göstermektedir. 
1925 yılına dek fakültenin öğretim kadrosunda yer aldıklarını 
gördüğümüz bu döneme ait şu adları sayılabilir: 

(417) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l23. 
(418) Hukuk Fakültesi Lisans Tedrisat ve İmtihan Talimatnames 

(Md.l.l2.17). 
(419) İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDddma Talimatname 
(420) Türk Kriminoloji Enstitüsü Talimatnamesi, 1944. 
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Halit Z.Uşaklıgil, Fuat Köprülü, ~ecmeddin Sadık, Hüseyin Da
niş, Ali Ekrem, Cenap şehabeddin, .. z.iye Gökalp, ,,Ali Muzaffer 
gibi tanınmış kişilerin yanında dokuz da yabancı görevli 
olmak üzere 30-40 kişi arasında bir öğretim üyesi vardır(4~1). 

Birinci Dünya Savaşı içindeyken Darülfünun da bazı dü
zenlemeler yapıl~~şken Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan 
bir komisyonca özellikle ders izlenceleri açısından yeniden 

· düzenlemelere gidilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi'nin 1922-1923 öğretim yılında dört 
temel bölümden oluştuğunu görmekteyiz. Fakülte'nin bu bölü~
lerinde okutulan dersler ve derslerin okutulmas1n1 üslenmiş 

~öğ-retim .elemanları a şaf;ıdaki gibi idi: 

Tarih: Siyasi Tarih (Ali Reşad; 1924-1925 dersyılında 
Behçet), Osmanl1 Devleti ile Avrupa munasebatı tarihi (Ali 
IVIuzaffer; daha önce Ali Kemal), Osmanl1 Tarihi (Ahmed Refik), 
İslam Tarihi (Şemseddin Günaltay), Ortaçağ'da İslam Kavimleri 
Tarihi (Behçet Bey), Doğu Kavimleri Tarihi (Avram Galanti), 
Eski Yunan ve Roma Tarihi (Faz1l Nazmi), Türk Tarihi (Necib 
.Asım). 

coğrafya: Tabi] (ve mevzi]) coğrafya (İbrahim Hakkı), 
Türk ve İslam kıtaları coğrafyasJ (Sadi), Beşer1 coğrafya 
(Ali Mecid), İktisad1 coğrafya (Ali Mecid). 

Edebiyat: Türk edebiyatJ tarihi (Yahya Kemal; evvel 
Cenab şahabeddin, Köprülü Fuad), Bat1 edebiyatJ tarihi (şerif: 
evvelce YaJ;ıya Kemal), İran edebiyatı tarihi (Veled Çelebi; 
evvelce Hüseyin Daniş), Metin şerhi (Ferid daha sonra Ali Ek
rem), Türk dili (Necib Asım), Arap edebiyatJ tarihi (şevket), 
~Tans1z edebiyatJ tarihi (Şerif Bey), Alman edebiyatı (Cemil). 

Felsefe: Mabadu't tabiiye (Nazmi; evvelce Rıza Tevfik), 
Bedi1yat (İ.Hakkı), İslliam felsefesi (İzmirli İsmail Hakkı), 
TecrübJ ruhiyat (Ali Haydar), Terbiye (İsmail Hakkı), Felsefe 
tarihi (Mehmet gıuin), Huhiyat (Mustafa Şekib Tunç), içtimai:;at 

(421) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.6o. 
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(Necmeddin Sadık), Ahlak (I'1'1ehmed İzze~), Mantık (Ahmed Naim; 
1924-1925'de Nimet), 1924-1925 ders yılında okutulmaya başla
nan Nieta fizik dersini ise A .Na im okutmaktaydı ( 422). 

Türkiye Cumhuriyeti lrurulduktan sonra Darülfünuna önem 

verilmiş ve bu kuruma gerekli olanaklar sağlanmıştır. 21 Ni
san 1924 tarih ve 493 sayılı yasanın sa~ladı~ı olanaklar, 1933 
yılına dek İstanbul Üniversitesi Ede~iyat Fakültesi'nin de iş

leyişinin temel ilkelerini oluşturmuştur. 

28-30 Temmuz 1929 tarihinde Fakültede yeni bir düzen
leme ile 11asl1" kürsülerle kürsünün dışındaki dersler de sap
tanmıştır. Buna göre üçU Edebiyat, üçü Tarih, üçü Felsefe, 
ikisi Coğrafya olmak üzere onbir kürsü bulunuyordu. 

Edebiyat: Türk Edebiyat Tarihi, Batı Edebiyatı Tarihi, 
Do~u Edebiyatı Tarihi (İran). 

Felsefe: Felsefe Tarihi, Ruhiyat, İçtiınniye.t kürsüleri. 
Bunların dışında ders olarak; İslam felsefesi, Terbiye ve ah
lak dersleri de Felsefe bölümü programında yer almıştır. 

Tarih: Türkiye tarihi, Ça~Cl.a ş tarihi\±) • 

Coğrafya: Tarih coğrafya, Beşer1 coğrafya. 

Kürsülerin dışında olmak üzere okutulan dersler ise 
şunlardır Arap edebiyatı tarihi, Metinler şerhi, Türk dili ta

rihi, Mabadü'ttabia, Mantık, Etfaliyat, Türk tarihi, Avrupa
Türkiye münasebatı tarihi~ 

"" 1931 yılında Fakültede okutulan dersler aslı ve ihti-
sas dersi diye şöyle bir dağılım göstermektedir: 

Edebiyat Bölümü: Asl1 dersler: Türk edebiyatı tarihi, 
Brcıtı edebiyatı. İhtisas dersleri: Metinler şerhi, İran edebi
yatı tarihi, Arap edebiyatı tarihi, Türk: dili tarihi. 

Felsefe Bölümü: As1:1 dersler: Felsefe tarihi, terbiye 

içtimaiyat, ruhiyat. İhtisas dersleri: l'!letafizik, mantık, 

ahlak, islam felsefesi. 

(422) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.62. 
(3E) Kaynakta üçüncU kUrsünün adına rastlanmamıştJ.r. 
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Tarih Bölümü: Asli dersleri: Ortaçağ ta~ihi, Yeniçağ , 
tarihi, Sonçağ tarihi, Türk tarihi. İhtisas dersleri: Eski
ç~ğlarda doğu tarihi, Yunan ve Roma tarihi, Avrupa-Türkiye 
münasebetleri tarihi. 

Coğrafya Bölümü: Asli dersler: Tabii coğrafya, beşeri 
ve iktisadi coğrafya, mevzii ve Türkiye coğrafyasl. 

İstanbul DarülfUnun'u öğretim ve sJnav talimatnamesi
ne göre fakülte, bilimsel çallşmalar ve eğitim baklmlndan, 
Tarih, coğrafya, Edebiyat ve Felsefe olmak üzere dört gruba 
(zümreye) a.,vrlll1llş t1r. 

Felsefe grubunun dersleri: 

- Terbiye, içtimaiyat ve ahlak, felsefe tarihi, ruhi
yat, mabadü't tabiiye mantık, islam felsefesi, dinler tarihi. 

Tarih grubunun dersleri: 

- Eski Doğu ta~ihi, Yunan ve Roma tarihi, Ortaçağlar 
tarihi, yeni zamanlar tarihi, son zamanlar tarihi, Türk ta
rihi, Türkiye tarihi, sanat tarihi ve arkeoloji (konferans). 

- Edebiyat grubunun dersleri: 

Türk edebiyatl tarihi, batı edebiyatl tarihi, İran ede
biyatı t.arihi, Arap edebiyatl tar:lhiı;. Met1nler şerhi, Türk di

li tarihi, Umumi lisaniyat. 

- Coğrafya grubunun tarihi: 

Tabii coğrafya, Beşeri ve iktisad1 oağrafya, Türkiye 
coğrafyasl, Mevzi1 coğrafya(423). 

Darülfünun-i Osmani'nin 31 May1s 1933 tarih ve 2252 
saylll yasayla kaldlrılıp yerine İstanbul Üniversitesinin k~
rulması ve 11.10.1934 tarihinde Bakanlar Kurulunda kabul edi
len İstanbul Üniversitesi Talimatnamesiyle Edebiyat Fakültesi, 
İstanbul Üniversitesinin fakültelerinden biri olmuştur. Bu ge
lişim sonrası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ders 
izlencelerinde ve yap1s1nda bazl değiştirimler de yapllmlştı. r. 

(423) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.62-63. 



326 

Derslerin baz1lar1 kaldlr.ulmlş, baz1 yetersiz görülen öğre
tim elemanlar1n1n da işlerine son verilmiştir. örneğin: ön
celeri Felsefe bölümüne bağlJ birer ders içeriğinde olan, 
Eğitim Bilimler! (Pedagoji), Psikoloji (Ruhiyat), İçtimaiyat 
(Sosyoloji), Edebiyat Bölümü içinde bulunan Arap ve Fars ede
biyatl ayrl birer bölüm konumuna getirilmtştir. Yine sanat 
tarihi, sosyal antropoloji yeni kurulan kürsüler olmuştur. 
Diğer ülkelerle ilgili coğrafya de;rısleri kaldlrllmJŞ t1r. 

1946 Üniversiteler Yasas1n1n getirdiği olanakla.:t'dan 
yararlanmlş olan Edebiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesinin 
bünyesindeki yerini sürdürmüştür. 

İstanbul Üniversitesi Lisans şubele:rıi şunlard1r: 

a) Felsefe, b) Tarih, c) Coğrafya, d) Türk Filolojisi, 
e) Arap ve İran Filolojileri, f) Yaşayan Yabano1 Diller Filo
lojileri, g) Eski Önasya Dilleri Filolojileri, h) Klasik Dil
le.r Filolojileri. 

Bu şubele:rıinherhangi birinden lisans di~lomas1 alabil
mek için, o şubenin özellikle:rıine göre belli sertifikalardan, 
biri tezli olmak üzere, en az dördünü alm1ş olmak gereklidir. 
Allnan sertifikalarln saçilişine ve içeriğine göre iki türlü 
lisans vard1.r: Öğretim lisans1, serbest liSans{424). 

Gerek öğretim lisans1, gerek ser best lisans ala bilmek 
için öğrencilerin Fakül teye en az sekiz ya.r1yıl devam etmele
.ri ve belli proseminer ve seminer çal1şmalar1n1 izledikten 
sonra alm1ş bulunduklarl sav1 (tez) savunarak kabul etti.rmiş 
olmalarl gerekir(425). S1navlar, sertifikala.r talimatnarnede 
hükümlere bağlanrruştlr. 

Doktora ise bir sav (tez) ve sözlü s1navdan oluşmuştur. 
Doktora s1navlar1na girebilmek için Edebiyat Fakültesinden 
lisans almak ve Frans1z, Alman ve İngiliz dillerinden birini 

(424) Ayas, y.a.g.y., s.246. 
(425) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Tali

matnamesi, Md.l.2.J.7. 
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pekiyi olarak bilmek gerekir(426). 

Edebiyat Fakültesine bağlı, Türkoloji ve Pedagoji Ens
ti tü leri vardır. 

Edebiyat Fakültesine bağlı bir de Yabancı Diller Okulu 
vardır. Bu okulun amacı üniversite öğrencilerine yabancı bir 
dili, öğrenimine ve mesleğine yarıyacak surette öğretmektir. 
Öğretilen yabancı diller: Almanca, Fransızca, İngilizce, 
İtalyancıı, Rusçadl.r(427). 

3.3.4.4. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 

Darülfünun'un bir Fakültesi olarak işlevini sürdüren 
Fen Fakültesi, Cumhuriyetin ilalllndan sonra önem verilen yük
sek öğrenim kurumlarından biri olmuştur. Ateşkes döneminin 
yarattığı durgunluğun ardından hükümetin Fen Fakültesinin ge
reksinimlerini gidermeye çalıştığını görmekteyiz. 

1920 yılında uygulanmasına başlanan seçime bağlı üç 
"sertifika" yöntemi 1924 yıllnda değiştirilmiş, klemen zorun
lu, klemen de seçimli "tasdikname" yöntemi kabul edilmiş tir. 
Bu arada Da.rülfünun'un Hukuk, Edebi;y-at ve ilahiyat FakUltele
rinin Harbiye Nezareti binasına taş1nmas1 ile Zeynep Hanlm 
konağı tUmden Fen Fakültesine ay.rllmıştır. 1926 yılında Fran
sa'dan geti.rtilen profesö.rlerle fakültenin öğretim kadrosu 
des teklanmiş tir. 

1933 y1l1nda kaldırllan Darülfünun yerine kurulmuş 
olan İstanbul Üniversitesi'nin bir Fakültesi olan Fen Fakül
tesi gelişimini sü.rdU.rmüştUr. Bu y1lla.rda üniversiteye Alman
ya' dan çağr1lan profesö.rlerle, Fen FakUl tesinin öğretim kad
rosu da güçlendi.rilmiştir. 1935 yllında bir gözlemevi (.rasat
hane) binası 1936' da bir Biyoloji Enstitüsü binaJa rı eklen
miştir. Fen Fakültesi kütüphanesi ile laboratuvarlarlnln ta
mamlanmasl için büyük çaba harcandığı bir sırada 1 Ma.rt 1942'-

(426) Edebiyat Fakültesi Doktora Taliınatnamesi, 1936. 
(427) İstanbul Ünive.rsi tesi Yabancı Diller Talimatnamesi, 

Md.l!3.1940. 
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de Zeynep Hanım Konağı içindeki tUm eşyalarıyle yanmıştır. 
Yersiz kalan Fen J!'akül te si, bir kesimi Ra aa thane, bir kesi
mi Biyoloji Enstitüsünde ve kısmen de Eczacı Okulunda dera
lere devam etmiş tir. Yangın sonra sı Zeynep Ham m Konağının 
istimlaklerle büyütülen arsasında yapımına başlanan yeni 
Fen Fakültesi Binasında ilk olarak, 1946 yılında Genel Fizik 
Enstitüeti deı;ıslere başlamış yapı ilerledikçe diğer enstitU
ler de aşama aşama taşınmışlardlr. 1952 yılında bugünki bi
na tamamlanmıştır(428). 

İstanbul DarUlfUnunun tek Fizik Kürsüsü olan "Umumi 
Fizik Enstitüsü"nde 1933 önce iki Fransız Profesör, Pierre 
Pleury ve Mareel Cau anlaşmalı öğretim üyesi olarak çalışrruş
lardır. Diğer bir Fransız profesör olan Mareel Fouche', 1933-
1958 yılları arasında İstanbul üniversitesi Genel Fizik Kür
süsü başkanlığı gör evini yap nu ş tır( 429). 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin görevi: Matema
ti~, fizik, kimya ve tabii bilimler alanında araştırmalarda 
buluna bilecek veya bu bilimlerle ilgili mesleklerde çalışacak 
elemanlar yetiştirmektir. Bunlardan başka Fakülte, kendisiyle 
ilgili alanlarda Tıp, eczacılık ve dişçilik için hazırlayıcı 
öğrenimi de sağlar. Fakü 1 tenin ayrı ca bir Kimya Mühendisliği 
bölümü de vardır(430) • 

.I!'en FakUl te si' nde bilimsel öğrenim, Fen doktorluğu aşa· 
masına ulaşınakla sona erer. Fakül tede ayrıca fen lisans öğre
nimi de vardıı- ki bu, yalnız lise öğretmeni yetişt:i..rir. Tıp 

hazırlayıcı öğrenimi, F.K.B. ve dişçilik hazırlayıcı öğrenimi 
de F.K. sınavlarını başarmakle bitirilir. 

Fen Fakültesi, şu üç lisansı verir: Matematik-Fizik, 
Kimya, Tabii Bilimler. Bu lisansı alanlar, öğrenim yönünden, 
liselerde öğretmen olma hakkını alırlar. 

(428) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l31. 
(429) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s.l32. 
(430) Ayas, y.a.g.y., s.247. 
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Lisanslardan her biri belli sertifikalardan oluşur. 
Bir lisans1n dört sertifikaslnl alan adaya bir lisans dip
lomasl verilir(431). 

Öğrenim süresi bir yll olan J!'.K.B. dersleri şunlarda:ı 
oluşmaktadlr: a) Deneysel fizik, b) İnorganik kimya, c) Or
ganik kimya, d) Genel botanik, e) Genel zooloji. Tlp öğren
cileri bu derslerin tümünü izlerler. Dişçilik öğrencileri: 
Genel botanik ve Genel zooloji; Eczac1l1k öğrencileri ise; 
Genel zooloji derslerini almakla yükümlü değillerdir. 

Kimya Mühendisliğinin öğrenim süresi en az dört yll
dlr (432). 

Fen Fakültesinde doktora s1navlar1na girebilmek için 
fakU 1 te de en az sekiz yar1y1l öğrenim görmüş olmal1d1r. Bi
tirme s1nav1 bir sav (tez) ve bir sözlü s1navdan oluşur. 

Fa kül tenin öğrenim ve slnavlaı"la (Lisans, Doktora) 
ilgili ilkeleri yönetmelikle belirlenmiş tir. 

3. 3. 4. 5. O:cman Fakü 1 tes i 

Türkiye'de devletin ormanc1l1k konusu ile geniş ölçU
de ilgilenmesi Tanzimat' tan sonraki yJ.llarda baş lar. Tanzi
mat hareketlerinin ulaşmak istediği ana amaçlardan birisi de, 
ülkenin doğal kaynaklarlndan geniş ölçüde yarar sağlanmasl 
idi: Devletin içinde bulunduğu mali s1k1nt1 da, bu kaynakla
rln değerlendirilmesini zorunlu kllmaktaydl. Bu doğal kaynak
lardan biri de kuşkusuz ormanlardl. Osmanl1 imparatorluğu'nun 
yönetimi altlndaki ülkelerde geniş alanlar kaplayan ve yer 
yer bakir sayılabilecek ormanlar bulunmaktaydı. Fakat yurtta
ki yayg1n olan yararlanma biçimi düzensiz ve tamamen ilkel 

nitelikteydi. Bu duruma gerekli çözümleri getirmek için 1856 
y1l1 sonunda bir anlaşmayla Fransa'dan Louis Tassy ve M. 
Stheme adlnda iki F.ranslz orman uzmanl getirilmiştir. Bunlar 

bir yandan ülke ormanlar1n1n araşt1rmas1yla uğraşlrken, 

------(431) Ayas, y.a.g.y., s.248. 
(432) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tedrisat ve imti

hanlar Ta li ma tnamesi, 1934. 
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diğe~ yandan da yeni bi~ orman örgütünün kurulmasl ve bu ör
gü tte görev alacak teknik elemanlarl yetiştirmek üzere bir 
öğretim kurumunun aç1lmas1 için çal1şm1şlardlr. Bir yll san
ra 1857 y1l1nda İstanbul' da ilk orman okulu kurulmasl gerçek
leştirilirken okulun müdürlüğüne de Uzman Louis Tassy geti
rilmiş tir (4~3) • .. , 

İşte bu okul zaman sürecinde, yap1s1n1 ad1n1 değişti

xıerek sürekli bir gelişim göstererek bugünkü Orman Fakülte
sinin çekirdeğini ve başlanglclnl oluşturmuştur. 

Okul, 1910 y1l1nda İstanbul'da Büyükdere semtinin 
6 kım. bat1 al ndaki Belgrad Ormanl 'mn kenarlndaki Bahçek.öy' e 
yerleştirilmiştir(434). 1926 y11lnd.a ise Ankara'ya taşlnmlş
tlr(435). 

16 Haziran 1933 y1l1nda ç1kort1lan 2291 saylll yasay
la u Yüksek Ziraat Ensti tüsü"nün kurulmaslyla, Orman FakUl te si 
de bu ensti tUye bağlannuş tlr(436). Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsü Orman Fakültesi bu yap1s1yla, 1935-1948 y1llar1 arasln
da eğitimini sürdürmUş ve bu süre içinde toplam 588 Orman Yük
sek Mühendisi mezun etmiştir. 1948 y11lnda ise İstanbul Üni
versitesinin bir Fakültesi olarak bu ün;I,:versi teye bağlanmlş 
ve İstanbul' daki eski yeri Bahçek(J)y' e taş1nm1 ştır (437). 

Türkiye'de ormanc1l1k yüksek öğretiminin amac1, bu öğ

retimi yapan Fakülte'nin bağll bulunduğu İstanbul Üniversite
si'nin her türlü çal1şmas1na yön veren üniversiteler yassaln
da ve eklerinde genel olarak belirlenmiş tir. 

Bunlara göre ormanc1l1k öğretiminin amaçlarl aşağldaki 
biçimde özetlenebilir;. 

1- Öğrencilerini bilim anlaW"J,şl kuvvetli, sağlam düşün
eeli ve yüksek öğrenime dayanan ormanc1l1k mesleği için bilgi 

(433) Selahattin İnal, Türki~e'de Orman~l1k Yüksek Ö~retimi, 
Qrman Fakültesi Yay1nlar1, No:l2), Kurtuluş Mat aas1, 
Istanbul, 1968, s.l-2. 

(434) İnal, y.a.g.y., s.2. 
{435) AnaBri tennica, c.xvrr, s. 167. 
{436) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Rehberi, s.7. 
(437) İnal, y.a.g.y., s.l,2. 
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ve deney sahibi elemanla~ ve Tü~k Dev~imi'nin ülküle~ine 
bağll milli ka.rakter sahibi vatandaşlar ola~ak yetiştirmek. 

2- Memleketi ilgilendi~enle~ başta olmak üzere, or
mancılığın ilim ve teknik pro.blemlerini çözümlamek için, 
ormancılılc ilminin muhtelif' kolların1 genişletip derinleş- . 
tirecek incelemeler ve araştırmalar yapmak ve bu çalışmalar
da milli ve yabanc1 veya milletlerarası kurumlarda işbi~liği 
yapmak. 

3- Türkiye ormancılığlmn tü~lü yönden ile~leme ve 
genişlemesini ilgilendiren bütün p.roblemle~ini, hükümet ve 
ku~umlarla işbirliği yapmak suretiyle öğ~etim ve inceleme 
konusu haline getirmek, sonuçla~lm herkesin faydalanmaslna 
sunmak ve hükümetçi istenen incelemeleri yaparak, düşüncele

rini bildirmek. 

4- Araştı~nıa ve incelemelerin sonucunu gösteren, or
mancılık ilim ve tekniğinin ilgilenmesini sağlayan her türlü 
yayınları yapmak, yardımcılarına, doktora adaylarına ve öğ
rencilerine yap t1.rmak. 

5- Türk toplumunun orman ve ormanclllk konusundaki il
gi ve anlayış seviyesini yükseltici bilgileri söz ve yazı ile 
halka yaymak(438). 

Bu amaçların toplandığı temel amaç, ülkemiin gereksi
nim duyduğu orman Yüksek Mühendislerini yetiş tirrnektir. 

Orman Yüksek Mühendisi olmak amacıyla FakUlteye gir
miş olan öğrenci, devam süresini bitirdikten ve gerekli li
sans sınavlarını başarıyla verdikten sonra, Orman. Fakültesi'
nin mezıınu sayılır, kendisine 11 0rman Yüksek Mahendisi" diplo
ması verilir. 

FakUlteye gırış koşullarına uygun olarak kaydını yap
tırmış bir öğrencinin tabi tutulduğu lisans öğ~etimi, dersler, 

(438) 18.6.1946, Tarih ve 4936 Saylll Üniversiteler Kanun~, . 
4936 Sayılı Üniversiteler ·yasasına ek; 7. 7.1948 ta;rıhli 
ve 5234 saylll yasa. 
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laboratuvarlor, uygulamalar, ekskürsiyonlar, seminerler ve 
orman işletmelerindeki staj ları ile diplama çalışmasından 
oluşmak ta dır. 

Orman Fakültesinde, ders izlenceler:ii te()):' ik bilgiler
le beraber pratik de geniş ölçüde yer alnuşt1r. 

Türkiye'de ormanc1l1k yüksek öğretiminin amac1, salt 
orman yüksek malıendisi yetiştirmekle sınırlandlrllmış olma
yıp, ayrıca mezunlarına, doktora ve uzmanlık eğitimini yap
tırmak ve zaman zaman kurslara katılma olanaklarım vermek tir. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültem mezunlar1nın 

doktora, uzmanilk ve kurslar gibi çeşitli eğitim olanakları
nın verilmesi, ormanc1lık öğretim kurumunun statüsünde 1934 
yılında yapılan değişiklikten sonra olanaklı olmuştur(439). 

Orman Fakültesinin organları, 4936 saylll yasada be
lirlenen, yapl lar dan oluş muş tur. Bu organlar:, 

.A- Genel Kurul 
B- Profesörler Kurulu 
C- Yönetim Kurulu 
D- Dekan 

(Md. 5/2) 
(Md. 6/1-2-3) 
(Md. 7/1-7 /3) 
(Md. '8/2-3) (440). 

İstanbul Üniversitesine ve aynı bağlamda Orman Fakül
tesine girmek için saptanan giriş koşulları, derslere yazll
ma, devam ve ayrılma koşulları ise şöyle belirlenmiştir: 

İstanbul Üniversitesi Fakültelerine girmek için, is
teklinin başka bir üni versiteye veya yüksek okula kayl tlı 
olmanıasl ve çevresi için tehlikeli bir has tal1ğ1 olmadlğlnl 
gösteren ve röntgen muayenesine dayanan bir sağllk raporu bu
lunmasl gerekir. 

Üniveraiteye giriş için, senato'ce belli edilen bir 
harç al1n1r. Üniversiteye girme ve derslere yaz1lma işleri 
aynı zamanda yap 111 r • 

(439) 
(440) 

İnal, y.a.g.y., s.5. 
Düstur, Üçüncü Tertip, Ankara Devlet Matbaasl, C.XXVII, 
Ankara, 1946, s.l324-1325. (Bu o~ganlarJnoluşumu, ~örev 
ve sorumluluklarına ait bilgiler daba önce verildigi 
için burada yinelenmemiştir). 
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Bi~ öğ~encinin İstanbul Unive~sitesi O~man Fakültesi'
ne yazl ımı ş sayllnıa Sl i çin ilk söm.e~ t~ede olmas1 ge~ eken 
"1. kademe" de~sle~inin en az ya~1s1na yaz1lmas1 ve bu de~s

le~in öğretirole ilgili diğe~ çal1şmala~1na ait lıarçla~l ve 
gi~ilmesi zo~unlu teşekkülle~e ait üc~etle~i ödemesi ge~ekir. 

O~man Fakültesi'ne gi~ecek öğ~encilerin üniversiteye 
gi~meden önce he~hangi bi~ şekilde uygulamall bi~ çallşma yap
IDlŞ olmasl ge~ekmez. 

İstanbul Unive~sitesi O~man Fakültesi öğ~encile~i, bi~ 

de~sin en a~ üçte ikisine, o de~se ait laboratuva~ ve uygula
malarlll en az dö~tte üçüne devam etmek zorunluluğundadlr. Bu
nun d1ş1nda O~man Fakültesi öğrencilerinin belirli nitelikte 
diplama çal1şmas1n1 yapmalar1 ekskürsiyonlara, arneli çallşma
lara ve stajla~a da kat1lmalar1 gerekmektedir. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde Lisans öğreni
minin süresi en az sekiz söment~idir (4 yll). Fakülte dersle
rinin s1navlar1n1n en geç onalt1 sömestride verilmesi ge~ek
mektedir. S1navlar1nı bu süre içinde veremeyenle~in kay1tlar1 
silinir ve Fakülte ile olan ilişkileri kesilir(441). 

İstanbul Universitesi O~man Fakültesi'nde uygulanan öğ
retim, öğrenciler için (Lisans öğretimi) ve mezunlar için (Li
sansüstü öğ~etimi) olmak üzere iki grupta toplanlr. 

ı- Lisan's Öğ~etimi: 

orman Fakültesi'ndeki lisans öğretimi, dersle~, labo
ratuvarlar ve uygulama, seminerle~, işletmelerdeki ameli>.ça-· 
l1şma ve staj, ekskü~siyonlar, günlük uygulama ve diploma ça
llşmalarlndan oluşmaktadl~. Her sömest.rinin başlnda o sömert
~ede okutulacak de.rsle.r, yapllecak laboratuva~ çal1şmas1 ve 
uygulama ve ekskürsiyonlar, Fakülte Genel Kurulu'nca yap1len 
bi~ izlenceyle sap tanlr. Bu izlenceler ilan edilerek öğrenci
lere duyu.rulu~. 

(441) İnal, y.a.g.y., s.l2. 
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A- Dersler: 

Orman Fakülte si lisans öğretimine dahil o lan dersler 
dört kadernede toplanmlştlr. Derslerin 2/3 o.ran1na devam et
meyen öğrenciler o dersin s1nav1na giremezler. 

B- Uygulama ve Laboratuvarlar: 

Uygulama ve laboratuvar çal1şmalar1na fakülte öğreti
minde geniş ölçüde önem verilmiştir. Öğrencilerin bu türlü 
çallşmalara en az 3/4 o.ran1nda kat1lmak zorundadlr. Bu oranı 

doldura.ın~anlar s1nav1na girerne zler. Bunlar dan başka, bir de 
günlük uygulamalar vardlr. Günlük uygulama, fakUl te içinde, 
fakü ı tenin hemen yarondaki uygulama ormanl, Belgra,t Ormanl 'n
da İstanbul içinde veya çevresinde biı.- günU kapsamak üzere 
düzenlenir. 

C- Seminer ler: 

Seminer çal1şmalar1 öğrencilerin bilimsel araştlrmalar
da yetişebilmele;rini, edindikleı.-i bilgileri yaZl veya sözle 
ifade edebilmelerini ve çeşitli konular üzerinde görüşlerini 
daha iyi açlklayabilmele.rini sağlamak üzere programlaştlrlllr. 
Öğrencilerin, seminerle.re kat1labilmeleri için, üçüncü kademe 
s1navlar1yla, yabancl dil s1navla.l'lnl başarl ile vermiş olma
larl gerekmektedir. 

D- Ekskürsiyonlar: 

Orman işletmelerini ve ormanc1l1kla ilgili endüstriyel 
ve ticari kurumlarl yerinde görmek, sorunlarlnl öğrenmek, bu 
sorunlarln çözüm yollar1n1 ilgilileri ile karş1l1kl1 olarak 
tart1şmak amaçlarl ile öğretim üyelerinin, yardlmcllarlran ve 
öğrencilerin katlllrnlyla ülkenin çeşitli bölgelerinde ekskürsj 
yonlar düzenlenir. Öğrencilerin bu içerikteki ara~t1rma ve in
celeme gazilerine kat1lmalar1 zorunludur. 

E- Ameli Çallşma ve Staj: 

Ormanclllğln tum iş alanlarlnda öğrancilerin pratik 
bilgilerini ve bu işlere allşkanllklarlnl bu çallşmalara ey
lemsel olarak katllmak suretiyle a.rt1ı.-malarl için, nameli ça-



335 

l1şma ve staj" yaptırlllr. Bu çalışmalar "Ameli Çalışmalar 
ve Staj Esasları" ge.reğince programlaş tı.r 1lnuş t1r. 

Buna göre, Orman Fakültesi V. ve VII. sömestre öğren
cileri, yaz aylarl içinde 30' ar günden toplam olarak 60 gün 
arneli çallşma ve staj yapmak zorundadlr. Bu staj devlet or
man işletmelerinde yaplllr. Staj süresince öğrencilere gün
delik verilir. Dış ülkelerde yapllan ve belge ile belirlenen 
stajlar yönetim kurulu kararl ile geçerli say1l1r. 

) 1!,- Diplama Çallşmaları: 

Öğrencilerin kendilerine verilen bir konuyu araştırma 
ve inceleme ve elde edecekleri sonuçlarl bir sentez halinde 
değerlendi.rme yeteneklerini geliştirmek amaclyla yapllan bir 
çallşmadlr. Çal1şma konularl, öğrencilere, VI. sömes trenin 
sonundan i tibaren verilir. Diplama çal1şmam için tez allna
bilecek dersler şunlardır: 

Orman Botaniği, Toprak ilmi, orman ekolojisi, orman 
en tomoloj isi, Sil vikül tür, Dendrometri, Has1lat Bi lgi si, Or
manclllk Politikası, Orman Korumas1, Orman Mahsüllerinden 
Faydalanma, Orman Amenajmanl, Ormanclllk İşletme Ekonomisi, 
Ormanc1l1k İş Bilgisi Sel-Yataklarlnln Tahkimi, Ormanclllk 
İdare ,Bilgisi, Ağaçlandlı~ma, Toprak Koruması, O;ı:ıman Mahsülle
ri Kimyası ve Av Bilgisi(442). 

2- Mezuniyet Sonrası (Lisansüstü) Öğretim 

Orman Fakültesi'nde dokto;ı:ıa çallşmalarına 1938 yllln
dan itibaren "Ankara Yüksek Ziraat Enstittisü Kanunu (2,3)'nun 
ve buna bağlı Doktora Talimatnamesi (4,5)'nin ç1kış1yla baş
lanmış olup, 1948 y1l1nda sonra da 4936 saylll Üniversiteler 
Kanunu'na bağlı İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Doktora 
Talimatnamesi" ilkele ri ne gör e yapılmak tadlX'. 

Buna göre, fakültede dokto;ı:ıa yapabilmek için yurt için
de veya dışında ormancılıl< yüksek öğx-enimi yapllll ş, veyahut is
tekli bulunduğu bilim kolu ile ilgili en az seki.z sömestrelik 
bir fakülte veya yüksek okulu bi tirmiş olmak ge;ı:ıeki;ı:ı. Ayrıca 

(4421 !nal, y7a.g.y., s.lJ-15. 
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bi~ jü~i önünde yalıanel dille~den birinin (İngilizce, Al
manca, :P~ansl zca) sJnavlnl ve~mek ge~ekmektedi~. 

Doktora aday1, İstanbul Ünive~sitesi O~man Fakülte
sinden mezt.ın ise 4 sömest~e, başka fakülte veya yüksek okul
la~dan diplema almlşsa 6 sömest~e doktora öğrencisi olarak 
kaydelmaya ve ilgili p~ofesörün tavsiye edeceği derslere de
vam ve laboratuvar çal1şmalar1 yapmaya zorunludur. Aday1n ha
Zlrladlğl tez iki ayrl profesör taraflndan ayrl ayrl incele
nir. Rapo~lar1n1n sonuçlarl olumlu ise üç kişirrik bir komis
yon) önünde sözlü s1nav yaplllr. Gerek tez hakk1ndaki gerekse 
sözlü Slnav hakklndaki ı:ıaporlar Fakülte PJ:'ofesörler Kurulu' n
da göı:ıüşülerek başarl deı:ı~cesi belirlenir. Sonuç olumlu oldu
ğunda adaya 11 0l:'man İlimler i Dok toı:ıu" sam verili.r. Dok tol:'la
rln tezlerini bast1.rmas1 ve bundan 100 adedini FakUlteye ver
mek zo.runda clıl1 (443). 

İstanbul Üniversitesi O.rman Fakültesi'nde ayr1ca "İh
tisas11 pl:'og.raml ile çeşitli 11 Ku.rsla.r" progl:'amlarl da vardl.r. 
Ancak ihtisas programla.rl uygulamaslna 23.10.1956, 28.2.1957 
ve 3.12.1964 tarihlerinde Orman Fakültesi Genel Kurulu'nun 
aldlğl kal:'arlarla, kurs progl:'aml ise, Orman Fakültesi profe~ 
sövler Kurulu'nun 5.11.1961 tarihli karar1 ile uygulama ko
nulduğu için buraya allnma ml ş t1r. 

3.3.4.6. İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi 

Türkiye'de iktisat eğitiminin ilk temelleri'Mekteb-i 
· Mülkiye'de at1lrrnş t1.r. 1870 yl llnda bu ders mülkiyenin asli 
dersleri listesine al1nm1şt1. İktisat öğrenimi daha sonra 
kurulan Ticaret, Maliye ve Hukuk rnektaplerinin ders izlence
lerinde önemli bir yer tutmuştur. Özellikle II.Meşrutiyet dö
neminde yeniden açllan Darü lfünunun "Hukuk Medresesi "nde ik
tisat dersleri daha genişlemiş ve gelişmiş olarak Cumhuriyet 
devı:ıine dek sürmüştür(444). 

(443) İnal, y.a.g.y., s.15. 
(444) İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• , s~l37. 
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İktisat öğrenimi, Cumhuriyet devrinde hızll bi.r ge
lişme göste.rmişti.r. Bir yandan Hukuk Fakültesi'nde ve Mül
kiye Mektebinde, İktisat öğretimi yeni de.rs izlenceleriyle 
genişletilmiş ve öğretim elemanları desteklenmişti.I'. öte 
yandan 1933 reformuyla, İstanbul Hukuk Fakültesinin öğrenci
lerine bir yıllık tamamlaylcı iktisat eğitimi vermek, ayrıca 

iktisat konularında araştırmala.I' yapmak ve açık konfe.I'anslar 
düzenlemek üzere aynı fakülte bünyesinde bir İktisat Enstitü
sü kurulmu,Ştur. Böyle bir enstittı a.Yrıca Ankara'daki Yüksek 
Ziraat Enstitüsü'nde de kurulmuştur. 

Tüm bu gelişmeler bağlarolnda Türkiye' de iktisadi ya.ı:n
ya ve sorunlara gerektiğince eğilrnek için bi.I' ku.I'umsal yapı
nın oluşturulmasına gidilmiş ve 1936 yıl1nda İstanbul Üniver
sitesine bağlı İktisat Fakültesi kurulmuştur. Yeni bi.I' düzen
leme ile de daha önce Hukuk Fakültesinde kurulmuş bulunan 
"İktisat ve İçtimaiyat Enstittisun bu yeni fakülteye bağlan
mış tl .I' ( 445). 

İktisat Fakültesinin kuruluş amacı şöyle tanımlanmış
tır: "Devletin sanat ve ticaret işletmelerine iktisat ve mali
ye hizmetlerine ve özel iktisat girişimlerine yetkin elemanlar 
hazırlamak ve memleketimizin iktisadi yapısı üzerinde köklü 
araştı.rmalar yapmaktır. n (446). 

Bu amacı gerçekleş tirmeyi de şu şekilde sağlar: 
a) Lisans öğretimi, b) Doktora öğretimi, c) İktisat ve sos
yoloji enstitülerinde bilimsel a.I'aştl.rmalar(447) yaptırarak. 

İktisat f'akültesinde lisans öğretimi Uç şekilde yapılır. 

a) Dersler, b) Uygulamall dersler, c) Seminerler. Lisans öğre
timinin süresi dört yıldır. Bu fakültenin öğrencileri, hukuk 
dersle.I'ini Hukuk Fakültesi'nde, Hukuk Fakültesi öğrancile.I'i de 
ekonomi derslerini İktisat Fakültesi'nde görürler. Her iki 

(445) 
(446) 
(447) 

İstanbul Üniversitesi, Kuruluş ••• ~ s.l37. 
Ayas, y.a.g.y., s.248. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Öğretim 
ve İmtihanlar Talimatnamesi, 1942. 



338 

fakültenin p~og~arruna gi~miş ve aynı saylde saatle~e bağlan
mlş bulunan de~sle~ iki fakülte öğ~encile~i ta~af1ndan bi~
likte takip edili~(448). 

Lisans s1navlar1m başa~an öğrencile~, s1n1f geçe~ 
veya okulu bi tir i~ le~. !lke yönünden her de~ sin y1 ı sonunda 
s1navla~1 yaplllr(449). 

Yöne tınelik te, dersler, de~s saatleri, uygulamall ders
ler, semi~e~ler, s1nav şekille~i ve s1navla~la ilgili işlem
le~ ilkel e~ e bağlanrol ş tl~. 

İktisat Fakültesi'nde dokto~a s1nav1 adayl1ğ1na kayıt 
olabilmek belli koşulla~a bağlıdlr. Dokto~a diplomas1n1 ala
bilmek için; izlenen ders dalla~1yla ilgili seminerlere ve 
uzmanlık kurslar1na bir y1l süre ile devam etmiş ve en az üç 
seminer se~tifikas1 alm1ş olmak, Fakültecekabul edilen bi~ 
sav1 (tezi) haz1rlamak, Doktora s1nav1n1 başarmak gerekir(450). 

3. 3. 5. İSTANBUL TEKNİK ÜlÜVERSİTESİ' NİN KUHULI'v1ASI 

Türkiye'deki teknik yükseköğretim kurumlarlndan ilki 
olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelleri, 1884'de Ha
llcloğlu'nda Mühendishane-i Barri-i Hümayuna bağll olarak ku
rulan "Hendese-i Mülkiye Mektebi"ne dek inmektedir. Kurulduğu 
dönemden itibaren sürekli gelişim gösterdiğini saptad1ğ1m1z 
okul, tüm eğitim kurumlar1m1z gibi savaşlar döneminde (T~ab

lus, Balkan, I. Dünya Savaşlarl) gelişmesi engel görmüştü~. 
1909'dan 1923 y1l1na dek geçen ondört yll içinde okul yedi 
kez ye~ değiştirmek zo~unda blraktl~llmlş; Cumhu~iyetin ku~ul
maslndan sonra okula yeniden ve~ilen Gümüşsuyu'ndaki binaslna 
taş1nnuş tlr. Bu arada bina ona~1lm1ş ve genişletilmişti~. Bu 
dönemde Nafia Vekaletine bağl1 olan okul 1923'de ç1kart1lan 
bi~ yasayla yeniden düzenlenmiş tir. Okulun adl, "YUksek MUhen

dis Mektebi" olarak değiştirilmiş ve ayr1ca tüzel kişilik ve
rilmiş tir. 1936 y111nda yeniden düzenlenen okul un tU zel 

(448) 
(449) 
(450) 

Talimatname Md.2.4, 47. 
Talimatname Md.l5,19. 
İstanbul Ünive~sitesi İktisat FakUltesi Doktora Tali
matnamesi, Md.1.3 (1941). 
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kiş~liği kaldJ.rJ.lrruştJ.r. 1941 y1l1nda ise ayn1 adla Mil-
li Eğitim BakanlJ.ğJ.na bağlanmJ.ştJ.r(451). 

İstanbul Teknik Üniversitesi; kuruluş yasas1 çak1ra 
na dek, hangi aşamalardan geçtiğini aşağJ.daki biçimde izle
yebiliyoruz: 

"İstanbul Teknik Üniversitesi HakkJ.ndaki Kanun Leyi
hasJ. ve Ma~rif ve Bütçe Encümeni Mazba talal!D.". 

6.VI.1944 Tarihli ve Başv.ekil Şükrü Saracoğlu imzaal
m taş1yan, is tanbul Teknik Üni ver si te si hakkJ.nda Maarif Ve

killiğince haz1rlanan ve Bakanlar kurulunca 2.VI.1944 tari

hinde TBMM'ne sunulmasJ. kararlaşt1r1lan yaı:a tasar1s1nda ku
rulma gerekçesi şöyle verilmektedir: 

"İlk olarak 1883 ? (1884) yJ.lJ.nda kurul up muhtelif ad
lar altJ.nda inkişaf ve tekamül ede ede bugünki haline gelen 
ve bu l.lZun zaman içinde memleketimizin imarJ.nda büyük ve de
ğerli hizmetleri herkesçe şükranla kabul edilen İstanbul Yük- . 

sek Mühendis Okulu, 1935 y1l1na gelinceye kadar münh~sJ.ran 
yol ve demiryolu, inşaat yüksek mühendisleri yetiştirmiştir.n 

"İstanbul DarülfUnunun lağvJ. esnasJ.nda, Darülfünuna 
bağlJ. Makina ve Elektrilc Enstitüsü kaldlrl larak, İstanbul 

Yüksek ~ruhendis Okulu teşkilatl araslna allnmlş ve bu suret

le sonradan Makina, Elektrik, Mimar, Muha bere işle ri şubele
riyle birlikte 1935 y1l1nda müessesenin ihtisas şubeleri çe
şitlendirilmiş ve genişletilmiştir. 8 

"1941 y1l1nda İs tanbul Yüksek Mühendis Okulunun Nafia · 

Vekilliğinden alJ.narak Maarif Vekilliğine bağlanmasJ. U ze):'ine, 
Maarif V.ekilliğince okula Türk Hava Kurumunun da yakln ilgi
siyle Tayyare inşaat1 ve ay):'J.ca GenelKurmay B~kanlJ.ğJ.'nJ.n 
arzu ve yüksek telkinleriyle Gemi İnş aa tl Yüksek Mühendisle
rini yetiş tirecek birer şube daha ilave olunmuştur." (Bu son 
iki bölümün eklenmesi ençok 197l'de Gemi İnşaatı, 1983 yJ.lln

da uçak ve uzay bilimle):'i adlyla gerçekleşecektir). 

(451) Dölen, y.a.g.m., s.515. 

-' 
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"Bugün ecuebi memleketlerde Yüksek Mühendis Okulu 
gibi müesseseler, mesela, Almanya'da Technische Hochschule 
ler okul ad:ın:ı taşımakta olmalar:ına rağmen, muhtelif ihtisas 

fakültelerine ayr:ılan birer Teknik Üniversite olarak teşki

latlandl;r:ılrn.lşlard:ıı.·. Amel:'ika' daki teknik ünivel:'r.ü,teler de, 
adlar:ından anlaş:ıld:ığ:ı gibi, aym mahiyeti haiz bulunmakta, 
bazJ. memleketlerde bu gibi müessesele;r, mesela, Zurich' te 

olduğu gibi Politechique ad:ın:ı taş:ımakta olduğu halde, yine 
üniversite teşkilat ve mahiyetleri haiz bulunmaktad:ır." 

/'"' 
"Yüksek Mühendis okullal:':ın:ın, bugünkü bilimsel ve tek-

nik telakkiye göre, mühendislik bilim alan:ında, bir taraftan 
öğ):'etim, bir taraftan da araştırmalar yapan ve yap t:ıran mües

seseler olmak mevkiinde bulunmalar:ından, İstanbul Yüksek Mü

hendis Okuluna da ecnebi memleketlerdeki benzeri gibi, teşki

latlandlrmaya ve vazifelendirmeye ihtiyaç vard:ır. Ancak bu 

suretledir ki, bu biricik yüksek teknik öğretim müessesemiz 
memleket için bugünden çok daha faydal:ı bir hale gelebile
cekti;r." 

"Lay:ıha birinci bu maksatla teklif' olunmuştur." 

"Ecnebi memleketlerdeki teknik üniversiteler, Poli tech

nique'ler, Technische Hochschule'ler, öğrencilere yalnlz teo
rik ve p;ratik bilgg vermekle kalmaz, ayru zamanda mühendislik 

biliminin esaslar:ıru genişle tmek için mü temadiyen ara ş tlrmalar 

yapan birer bilim müessesesi olarak da faaliyette bulunurlar." 

..... 
"Gerek çalJ.şma metot ve tarzla.r:ı, gerek bilim alamn

daki vazifeleri itibariyle bu gibi yüksek öğretim ve öğrenim 

müesseselerinin araştır ma mesaisini n, iki hedefi vard:ıı:o. 11 

11 1- Muhtelif' dallaı:oda ihtisas:ı olan mUhendisleı:oi ye
tiştirme bak:ımından müessesenin teknik bilimleı:ole aralar :ında 
bulunması za.ruri olan irtibat ve münasebeti devam ettü.•mek;" 

"2- Teknik bilimleri, bizzat memleke tt e yetiş en eleman-

lar la beslemek ve ilerletmek; 
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Bilhassa bu ikinci amaca varabilmek, bilim ve teknik 
alanlarda yetiştireceğimiz olgun fen adamlarıyla memleketi

mizin her tUrlU teknik ihtiyaçlarılll karşılayabilmek demek 

olduğundan, kendimiz için hayati bir masele olduğu kadar şe
ref davası sayılmalldlr. 11 

• • • • • 

"Henüz yeni başlamış sayı lacak sınai ve teknik kalkın
mamız için bu 'gibi teknik danışma müesseselerine çok ihtiya
cımlz bulunduğu halde memleketimizde bunlar, yok denecek de

recede azdır. Bu sebeple, kurulacak olan Teknik Üniversitenin 
böyle bir vazifeyi de hakk1yla görebilm'esi için her biri ay:rı 

ayrı bireı• da lda mü tehassı s olan profesör ve yüksek mühendis
lerden mürekkep öğretim heyetinin, ayr.u zamanda, bir selahi

yetli damşma heyeti oTI.ması da lüzum ve zaruridir." 

"İstanbul Teknik Üni versitesi' nin, bu bakımdan yukarl

da a;rz edilen gaye ve vazifelerini kanuni hükümler le tesbit 

etmekte fayda görülmüş ve ikinci madde bu maksa tla teklif o
lunmuştur. 11 ( 452). 

Buradaki yasa teklifinden, üni ver si tenin kuruluş amaç

larııu sap tayabildiğinıiz gibi, kuruluş ta gözlanecek örgütsel 
yapının da nasıl olması gerektiği ilkelerini belirlemek ola

Sldlr. 

19.VI.l944 tarihinde Maarif Encümeni Mazbatasl ile 
meclis başkanlığına, Qradan bütçe komisyonuna oradan da görü
şüldUk ten sonra 4. VII. 1944 tarihinde :Meclis Baş kanl1ğ1na gön
derilmiş, buralarda uğradığl baz1 ufak değişiklikler sonras1 
13 madde olarak saptanan yasa taslağl meclis genel görüşmele
rine gönderilmiştir. İki kez mecliste görüşüldUkten sonra 13 
maddeden oluşan İstanbul Teknik Üniv-ersitesi'nin kuruluşunu 
belirleyen yasa kabul edilmiştir(453). 

-------
(452) E.Hirş, y.a.g.y., s.589-600. 
(453) TB~iM Zabıt Ceridesi, Devre 7, C.XII, Ictima ı, S.20-26; 

s. 68-70. 
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Okul, bu çalışınalap sonucu, 1944'te 4619 sayılı yasay
la Avrupa'daki mühendis okullarına benzer bir eğitim yapmak 
üzere yeniden düzenlemiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi ola
~ak ku~ulrouştur(454). Kurulduğu bu dönemde; İnşaat,Mima~lık, 

Makina ve Elektrik Fakülteleriyle öğretima başlamış olan üni
versi teye daha son~aki yı lla~da yeni fakül tel e~ de eklenmiş

tir. 1946 yılında çıkartılan 4936 sayılı ünive~siteler yasası 
4619 sayılı ~sayı yürürlükten kaldırınca, İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nde Ankara ve İstanbul Üniversiteleri gibi 4936 
sayılı yasaya bağlı kılınmıştır(455). Bu yasayla özerklik ve 
tüzel kiş ilik kazanan İs tanbul Teknik Üni ver si tes i' nde öğre
nim sUresi dtfı altı ;p ldan beş yı la indi~ilmiş tir. 

İstanbul Teknik Ünive~sitesi'nin 1945 yılında çıkartı
lan "öğ~enci yazılma geçici yönetmeliği•nde yazılma süresi, 
yazılma koşulları, yazılma yolu, seçme sınavları, devam ilke-
le~i belirlenmiştir. 

Bu yönetmeliğin ikinci maddesine gö~e: İ~tanbul Teknik 
Üniversitesi Fakültelerine girebilmek için Lise olgunluk sı
navlarınl başarmış olmak ve gösterilen genel koşullara uygun 
durumda bulunmak gerekmektedir. Başvuranla.r1n· sayısı konten
janları aşması durumunda seçme sınavıyle öğrenci alınmıştı~. 

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup da öğrenimlerini ya
bancı ülkelerde yapmış olanların, Teknik Üniverai teye girebil· 
meleri için, genel koşullara uygun durumda olmaları yanında, 
ellerindeki diplomalarının lise olgunluk diplamasına denk ol
duğunun Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmesi de ge~ekmek
tedi~(Yönetmelik M.ll) .. Yabancı uyruklu bulunan öğl.'encile~in 
Teknik Üniversiteye girebilmele.ri Milli Eğitim Bakanlığı'~n 
iznine bağlıdı.r(456). 

(454) Hüseyin Korkut, "Üniversitele.r"• Cumhuriyet Döneminde 
~~i~im, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul, 1983, s.319. 

(455) Ko.rkut, y.a.g.m., s.322. 
(456) Ayas, y.a.g.y., s.304. 
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İstanbul Teknik Okulunun mühendis kısmından 1943-1944 
ders yılından önce' bitirenlerle, İstanbul ımerik~A Koleji'-
nin teknik okul kısım mezunlarından Teknik Üniversiteye gir
mek isteyenlerden lise olgunluk diplaması aranmaz(Yönet.Md.l4). 

Öğrenimlerini Devlet hesabına yapmak isteyen öğrencile
rin bu isteklerini başvuru dilakçelerinde belirtmeleri ger~
kir, ancak bu tür başvuruda bulunabilmek için yirmidört yaşı-

'-
nı geçmemiş olmak gerekir(Yönet.m.l5). 

İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim, her fakültenin 
öğretim izlencesine göre ~yollarla yapılır. a) Dersler,. 
b) Deraanede veya dersane dı ş ında uygulama, c) .. Laboratuvar ça
lışmaları, ç) Atölye, fabrika ve şantiyelerde pratik çalışma-, 
lar, d) Proje çalışmaları, e) Seminerler, f) Konferanslar, 
g) İnceleme gezileri(Yönet.m.3). 

r.reknik üniversiteden yüksek mühendis diplaması alabil
mek için, öğrencilerin sırasıyla dört sınav grubunda başarı 
göstermeleri gerekir. Dördüncü sınav grubu diplama çalışmala
rını da kapsar(Yönet.m.9). 

"İstanbul Teknik Üniversitesi Yatılı Yurdu Yönetmeliği'
nin (1945) birinci maddesine göre bu yurt üniversitede Devlet 
hesabına okuyan öğrenciler için kurulmuş olup Raktörün gözeti
minde bir müdür tarafından yönetilmektedir. Ayrıca yönetmelik-. 
te yurda kabul, yurttan çıkarılma v.b. hükümlerde yer almakta
dır(457). 

İstanbul Teknik Üniversitesi, bu yapısında 1953 yılın
dan başlayarak pek çok değişikliğe uğramış, pek çok yeni fa

külteler açarak genişlemiş ve gelişmiştir ••• 

3. 3. 6. ili-lKARA ÜlifİVERSİTESİNİN KURULMAS I (1946 ÜNİVER.SİTE 
REFORJ.VlU 

Cumhuriyet döneminde; İstanbul Üniversitesi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi, birçok yeniden düzenlemeler sonucunda, Os-

(457) Ayas, y.a.g.y., s.304. 



344 

manlı dönemi yüksek öğretim kurumları.nın değişime uğratılması 
ile oluşmuş kurumlardır. Bunun yanında, Türk Devriminin ereği 
olan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı bilimsel araştırma ve 
ilkelere oturtmak amacını güden devrim kadrosunda, Türk top
lumunu Batı dünyası içinde kısa sürede gerekli saygın yerini 
alması için bilim kurumlarını artırmak ve yaymak düşüncesi 
egemen olmaJa da başlamıştı. İşte bu düşüncenin ürünü olarak~ 
da; Ankara'da 1925 yılında Hukuk Mektebi, 1930 yılında Ziraat 
Enstitüsü, 1935 yı.lında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte
si, 1943 yılında da Fen Fakültesi kurulmuştur. Bu fakültelere 
ek olarak, bir üniversiteyi tam anlamıyla oluşturacak fakülte
leri tamamlamak amacıyla, 1945 yılında da Tıp Fakültesi kurul
muştur(458). 

Atatürk'ün yeni üniversiteler ya da fakülteler kurulma
sıyla ilgili düşünceleri, Türk Devriminin tüm o~gularıyla yer
leşmesi, aumhuriyetin sağlam temellere oturması ve çağdaş bi
limin rehberliğiyle yola devam noktalarında toplanmaktaydı. 
o, üniversitelerin kurulmasında tutulması gereken yolu şu söz
leriyle açıklamaktadır: 

"Bayanlar, Baylar: Ülkemizin en bayındır; en alımlı, 
en güzel yerlerini üçbuçuk yıl kirli ayakları ile çiğneyen 
düşmanı yenip atarak kazanılan zaferin sırrı ne~ededir? Ordu
ların yönetiminde çağdaş bilgi kurallarının kılavuz yapılmasın

dadır. Ulusumuzu yetiştirmek için asıl olan okullarımızın, Un~ 
versitelerimizin kurulmasında hep bu yolu tutacağız(459). 

Her ne denli İstanbul'da kurulan, İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile, Ankara'da kurulan yukarıda 
sözünü ettiğimiz fakülteler 1933 üniversite reformunun sonucu 
oluşan kuruluşlar olmakla beraber, toplumun değişen koşulları 
ve gereksinimleri karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaya 
başlamıştır. Bu yetersizlik yenileşme yapmanın kaçınılmazlığı-

(458) Korkut, y.a.g.m., s.319. 
(459) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.43. 
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nı hissettirmeye başlaınışt1r. Örneğin, İstanbul Üniversitesin
de ilk on yılda (1933-1943) öğrenci say1sı üç kat artarken, 
öğretim yalnızca % 17 oranında artmıştır(460). 

Bu ylllarda, İstanbul Üniversitesi rektörü Ceınil Bilsel, 
1939 yılı~da Milli Eğitim Bakanlığına göndermiş olduğu raporun
da, üniversitenin maddi eksiklikleri tamamlanırken, üniversite
ye yönetsel ve mali yetkiler verilmesini, profesörlerin daha 
gönençli ve onurlu bir yaşam sürmeleri, üniversiteye daha 
bağlanınalarını sağlayacak yeni yasal değişikle.r·. ·ve düzenleme
ler yapılmasını önermektedir(461). 

Bu rapor: Üniversitenin, mali ve yönetsel özerklik konu
sunda yenileşmesi gerektiğini anlatan bir belgedir(462). 

Gerçekte Ankara Üniversitesinin kurulmasına Cumhuriyetin 
i.lk yıllarında başlanını ş olduğunu saptamak hiç de zor değildir. 
Bunun ilk adımı, 5 Kasım 1925 tarihinde kurulan "Leyli Hukuk 
Mektebi" olmuştu. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Başkentinde 14 Hazi
ran 1935 tarihinde yasayla kurulan ilk üniversite fakült~si ola
rak, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulmasJ. izlemiştir. 
Daha sonra ise elraelyla; Ankara Üniversitesi'nin pozitif bilim
ler yanlnJ.n tamamlayacağJ. görüşüyle, 17 Eylül.l943 gün 4492 sa
yılı yasa ile Fen Fakültesi kurulmuştur. 20 Haziran 1945'de 
4761 sayılı yasa ile bir tıp fakültesinin kurulmasJ. görevi ~il
li Eğitim Bakanlığına verilmiş ve 1945-1946 öğretim yJ.lJ. başJ.n
da öğretime başlamıştır(463). 

Bu gelişmeler; Ankara'da bir üniversitenin açılması için 
gerekli alt yapıyı oluşturmuştu. Bundan sonrasJ., Ankara Üniver
sitesinin bir rektör yönetiminde örgütlenmesine kalmJ.ştır. ijükü
metin, Ankara'da bir üniversitenin kurulmasJ.na yönelik çalışma-

(460) Mehmet Kısakürek, Üniversitelerimizde Yenile 
lar ve Öğretim AçısJ.ndan, A ara Unıversı es 
kültesi Yayını, Ankara, 1971, s.20. 

(461) Korkut, y.a.g.m., s.322. 
(462) Kısakürek, y.a.g.y., s.20. 
(463) Korkut, y.a.g.m., s.320-321. 
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lar1n1 hlzlandJrdlğlnl görmekteyiz. Hatta bu amaçla, yedi ülke
nin üniversite yasalar1 incelenmiş ve çeşitli hukukçular1n da 
görüşleri al1nmJşt1r. 

Bu çal1şmalar sonucunda, Ankara ün~ersitesinin kurulu
şunu, diğef üniversitelerin bir çat1 altJnda toplanmas1n1 sağ
layan 13.6.1946 gün ve 4936 saylll Üniversiteler Kanunu ÇJka
rJlmlştlr(464). Bu yasa salt Ankara Üniversitesini kurmakle 
kalm1yor, Türk üniversitelerinde köklü bir reformu da simgeli
yordu. Yasan1n Ankara Üniversitesinin kurulmas1na ait 78 nci 
maddesi ise şöyledir: 

Madde 78- Ankara'daki Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen 
ve T1p Fakültelerini içine almak üzere "Ankara Üniversitesi" 
kurulmuştur. 

1946 Üniversite reforımınun amac1, 25 May1s 1946 tarihli 
Milli Eğitim Komisyonu raporunda; "üniversite hocalar1nm ye
tişme. seçilme ve yükselme şartlar1n1 belli esaslara bağlamak, 
bu suretle üniversite 'öğretim mesleğini kanun temeli üzerine 
kurmak ve böylece daha çabuk gelişmelerini sağlamak" biçiminde 
ifade edilmiştir(465). 

Bu belirtilen ölçüler içinde 1946 Reformunun o dönemdeki 
Türk üniversitelerine getirdiklerini; yeni ilke ve yapJlanmala
rlnl aşağidaki başliklar altJnda değerlendirebiliriz: 

ı- Üniversitenin Amaç, İlke ve Görevleri 

Yasada, amaç ve ilkeler yer almam1şt1r. Görevleri ise 
yasan1n 3 üncü maddesinde şöyle belirlenmektedir. 

a- Öğrencilerini, bilim anlay1ş1 kuvvetli, sağlam düşüneeli 
ayd1nlar ve yüksek öğrenime dayanan mesleklerle bilim ve uzman
Ilk kollarJ için iyi hazJrlanmJş bilgi ve deney sahibi eleman
lar, Türk devriminin ülkülerine bağll ve milli karater sahibi 

vatsnda şlar olarak yetiştirrnek, 

(464) Dustur, Üçüncü Tertip, C.27, Ankara Devlet Matbaas1, 1946, 
8.1323. (YasanJn veriliş tarihi 27 Nisan 1946 Resmi Gaze
tede Yay1nlanma Tarihi: 18 Haziran-1946, 8.6336). 

(465) Ataünal, y.a.g.y., s.56. 
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b- Memleketi ilgilendiren başta gelmek ,üzere tüm bilim.ve 
teknik meseleleri çözmek için bilimleri genişletip derinleşti
recek inceleme ve araşt1rmalar yapmak, bu çalışmalarda ilgili 
milli bilim ve araşt1rma kurumlar1 ve yabancı veya uluslarara-

~ 

Sl benzer kurumlarla işbirliği yapmak, 

c- Memleketin türlü yönden ilerleme ve gelişmesini ilgilen
diren bütün meseleleri hükümetle ve kurumlarla da elbirliği et
mek sur•etiyle öğrenim ve inceleme konusu yaparak sonuçlarını 
toplum yararına sunmak ve hükümetçe Milli Eğitim Bakanı vası
tasıyla istenecek incelemeleri yaparak düşüncelerini bildir
mek, 

d- Araşt1rma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bi
lim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yap
mak; yardımc1lara, doktora adaylar1na ve öğrencilerine yaptır
mak, 

e- Türk toplunnınun genel seviyesini yüks~ltici bilim veri
lerini sözle ve yaz1 ile halka yaymak. 

2- Öğretim Elemanları 

Profesörler: 

a) Atanması: Fakülte profesörler kurulunun seçimi ve sena
tonun uygun bulması üzerine, ortak kararname ile yapılır(m.26). 

b) Yükseltilme: Üniversite profesörleri üniversite doçent
leri arasından tüzü~ü gereğince seçilir. Koşulları: 

1) En az beş yıl eylemli olarak üniversitelerde doçentlik 
yapm1 ş veya üniversite doçent i ünvanının kazandJktan sonra ye- . 
di yıl uzmanlığı ile ilgili bir bilim veya meslek içinde çalış
mış bulunmak (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra üniversitede 
görevlendirilen doçentler için bu süre, üniversitede geçmiş gi
bi hesaplanır; ancak, bu sürenin en az bir y1l1nın üniversite 
içinde eylemli doçentlikle geçmiş olması koşuldur); 

2) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, doçentlik sına-:, 
vını kazandıktan sonraki yayınlar1 ve çalışmalarıyla tanıtmış 

olmak. 
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Doçentlik 

a- Atanması: 19 uncu madde gereğince yapılacak sınavı 

başaranlar arasından tüzüğüne göre seçilerek atanırlar. 

J 
b- Yükseltilme: Doçentlik sınav koşulları şunlardır: 

1- Öğretim görevi alacağı bilim alanı ile ilgili bir 
yükseköğretim diplomasından başka, memlekette üniversite bi
lim doktorası yapmış bulunmak veya yabancı memleketlerde al
mış olduğu doktora diploması Milli Eğitim Bakanlığı tarafın
dan usulüne göre onanmış bulunmak veya tıp doktoru diploması
nı aldıktan sonra usulüne göre uzmanlık alanlarından birinde 
uzman yetkisini kazanmış olmak, 

2- Doktora unvanı veya tıpta uzmanlık yetkisini aldık
tan sonra kendi bilim veya meslek alanı ile ilgili bir işte 
en az dört yıl eylemli olarak çalışmış bulunmak(M.18). 

c- Çalışma esasları ve görevleri: Her üniversite öğre
tim üyesi, Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli ça-, 
lışma saatlerinde öğretim, bilimsel araştırma ve inceleme gö
revlerinin gerektirdiği yerlerde (klinik, laboratuvar, ensti-

" tü, atölye, şantiye, resmi, özel veya kişisel kitaplıklar, 
bilimsel arşivler) bulunmak ve bağlı olduğu bilim ve uzmanlık 
alanında öğretim, araştırma, çalışma ve yayınlar yapmak ve 

yardımcılarına yaptırmak; sınavları düzenlemek ve yapmak; fa
külte ve üniversite kurulları tarafından kendilerine verilen 
işleri görmek; üniversite ve fakültelerde kurulacak komisyon
larda bulunmak veya kendilerine verilecek başka geçici görev
leri yapmak ve öğretim yapılan aylanda haftanın en az iki gü
nü belli saatlerde, kendi fakültelerinde öğrencileri kabul 
ederek onlara gerekli alanlarda yardım etmek ve yol göstermek
le görevlidir. Öğrencilerle görüşme saatleri öğretim üyeleri 
tarafından, her yıl Kasım ayı içinde dekanlığa bildirilir ve 
fakültede ilan olunur. 

Tıp fakültelerinde stajyer öğrencilerin kliniklerde 
yetişmeleri esaslarını gösteren bir yönetmelik hazırlanır ve 
ilgili öğretim üyeleri bu yönetmelik uyarınca hazırlayacakla-
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rJ bir programı her staj d~neminde dekanlıia bildirirler 
(m.30). 

d- Dernek ve siyasi parti ilişkileri: Özel hüküm geti
rilmemiştir. 

/ 
e- Emeklilik: Özel hüküm getirilmemiştir. 

f- öğretim elemanı yetiştirme: Asistanlık, üniversite 
~ğretim mesleğinin doğal kaynağı kabul edilmiştir(m.39). 

Asistanlar, kürsü profes~rünün veya bu görevi yapan 
~ğretim üyesinin aynı kürsü9.ekj. diğer ~ğretiriı~iiyelerinin ya

zılı g~rüşünü aldıktan sonra yapacağı teklif üzerine fakülte 
yönetim kurulunun onayı ile rekt~r tarafından aday olarak ata
nabilmektedirler (Md.JB). 

J. Üniversite Yönetimi-Organları 

a~ Ara-Mst Organlar: Üniversitelerarası Kurul 

1- Oluşumu: Her üniversitenin rektör ve dekanlarıyla, 
her üniversite senatosunun kendi üyeleri arasından iki yıl 
için seçtiği birer temsilciden oluşur (Md.lJ). 

2- Görevleri: Bu yasa gereğince yapması gereken ve 
kendine verilen işleri kesin karara bağlar (Md. 13, son fıkra)·. 

b- Üniversite Organları 

ı- Hektör 

a- Atanması: Fakülte profes~rler kurullarının bir a~a
da yapacakları toplantıda iki yıl için aylıklı profesörler 
arasından, her seçim döneminde başka bir fakülteden olmak 
üzere, salt <&·oğunlukla seçilir. Her fakültenin seçim sırası 
tamamlanınca gelecek seçimlerde bu sıraya uyulur (Md.l2/l). 

b- Görevleri: Rektör, üniversite tüzel kişiliğinin 
temsilcisidir; üniversite kurullarına başkanlık eder, bunların 
kararlarını uygular, fakülteler arası düzenli çalışmayı sağ
lar (Md.l2/2). 
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2- senato 

a- Oluşumu: Rektör başkanlığında, öğretim görevi ba
şında bulunan öteki rektörlerden, dekanlardan, her fakülte 
profesörler kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
saçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğruya üniversite 
veya fakültelere bağlı her okulun profesörler ve doçentleri
nin yine kendi aralarından iki yıl için seçecekleri üniver
site profesörü ünvanını taşıyan birer temsilciden oluşur 
(Md.lO). 

b- Görevleri: Senato, üniversitenin bütününü ilgilen
diren yasa tasarıları hazırlayacağı gibi aynı nitelikteki 
tüzük tasarılarıyla yönetmelikleri de hazırlar. Üniversite
nin akademik görevleri hakkında karar verir. Fakülte genel 
kurullarının kanun ve tüzük tasarıları hakkında tekliflerini; 
yönetmelik hakkındaki kararlarını; profesörler kurullarının 
bütçe, seçim konularındaki görüşleriyle kürsü ve enstitülerin 
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki karar 
ve tekliflerini inceleyip işleme koyar. Yasa ve tüzüklerle 
kendisine verilen görevleri yapar. Bir sınava bağlı almayan 
fahr1 akademik paye ve ünvanıarı verir. 

Fakülte kurullarının, senato tarafından onanmayarak 
bozulan işlem ve kararları, ilgili kurullarca yeniden incele
nir. İkinçi kez senetoya gelen fakiilte kurulu kararları, se

nato tarafından kesin karara bağlanır (Md.l0/2). 

3- üniversite Yönetim Kurulu 

a- Oluşumu: Raktörün başkanlığında öğretim görevi ba
şında bulunan bir önceki rektörle fakülte dekanlarından ve 
genel sekreterlerden oluşur (Md.ll). 

b- Görevleri: Yasa ve tüzük hükümlerinin ve senato ka
rarlarının uygulanmasını sağlayacak karar ve tedbirleri alır. 
Raktörün göreceği tüm işlerde kendisine yardım eder (Md.ll). 

4- Fakülte Genel Kurulu 

a- Oluşumu: Profesör ve doçentlerle profesör veya doğ
rudan doğruya öğretime görevlandirilmiş doçanti bulunmayan 
derslerin öğretim görevlilerinden kurulur. 
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b- Görevleri: Genel kurul, fakültelerin akademik ça
lışmalarını ilgilendiren hususlar hakkında kararlar verir. 
Fakülteyi ilgilendiren yasa, tüzük tasarıları hakkında düşün
celerini bildirir. Yönetmelik tasarılarını ve eğitim öğretim 
programlarını hazırlayıp senatoya sunar (Md.5/2). 

5- Kürsü Kurulu 

a- Oluşumu: Her kürsü, kürsü profesörünün başkanlığın
da, o kürsüye bağlı tüm öğretim üyelerinden oluşmuş bilimsel 
bir kurumdur (M~.28/l). 

b- Görevleri: Kürsünün öğretim ve bilimsel araştırma 
işlerini görüşür ve karara bağlar\(Md.28/3). 

6- Profesörler Kurulu 

a- Oluşumu: Profesörler kurulu, fakültenin profesörle
rinden, bir dersin ö~retimi ile bağımsız olarak görevlendiri
len doçentlerle, profesörü bulunmayan bir kürsünün yönetimi 
ile görevlendirilen doçentlerden ve ayrıca profesör adedinin 
yarısı kadar doçentten oluşur tMd.6/l). 

b- Görevleri: Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel 
yasa ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fakülte yöne
tim kurulunca gönderilen işleri görüşür ve karara bağlar. 

Fakültede kürsü ve enstitülerin kurulması, kaldırılma
sı veya birlestirilmesi hakkında teklifte bulunur. Bunlardan 
yeni ödenek ve kadroya gereksinim gösterenler için genel usul
lere uyulur (Md.6/2-3). 

7- Fakülte Yönetim Kurulu 

a- Oluşumu: Yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, öğ

retim görevi başında bulunan önceki dekanla, profesörler ku-, 
rulunca profesörler arasından seçilecek üç profesör ve profe
sör kurulunda üye olan doçentler arasından aynı kurulca seçi
lecek iki doçent olmak üzere yedi öğretim üyesinden iki yıl 
için oluşur (Md.7/l). 

b- Görevleri: Yönetim kurulu, fakülte tüzük ve yönet
melikleri hükümlerinin ve kurul kararlarının yerine getiril-
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mesini sağlayacak karar ve tedbirleri alır. Dekanın göreceği 
tüm işlerde kendisine yardım eder. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri, fakülte yönetim ku

rulunca incelenir. Bunlardan yazılma, çıkarılma, disiplin, 
öğretim ve sinavlara ait olanlar hakkında takdire bağlı ve 
kesin kararlar verir (Md.7/3). 

8- Dekan 

a- Atanması: Profesörler kurulu tarafından, fakültenin 
aylıklı profesörleri arasından salt çoğunlukla ve iki y1l 
için seçilir (Md. 8/1). 

b- Görevleri: Dekan, fakültenin genel yönetimini, kür
sü, enstitü, laboratuvar, fakülteye bağll okul ve diğer ku
rumların düzenli çalışmasını ve öğr9tim üyelerinin derslere, 
seminerlere ve sınavıara devamlarınl ve yönetmeliklerle öğre
tim üyelerine ve yardımcılarına verilmiş olan görevlerin ge
reği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her zaman 
gerekli denetlemeleri yapar. Dekan, tüm bu işlerin yerine ge
tirilmesinden ilgili öğretim üyesi ile birlikte sorumludur. 
Dekan, denetlemeleri sırasında göreceği aksaklıkları profesör
ler kuruluna doğrudan doğruya bildirerek gereken tedbirlerin 
alınmasın1 sağlar (Bir öğretim üyesi hakkında profesörler ku
rulunca verilecek karara karşl öğretim üyesinin senetoya baş
vuru hakk1 vardır). Dekan, fakülte genel kurulunun ve profe
sörler kurulunun kararlarını, her yar1yıl başında çağaltarak 
tüm öğretim üyelerine gönderir (Md.B/3-2). 

4- Eğitim Öğretim 

a- Giriş: Üniversiteye giriş koşulları kurumların özel
liklerine göre kendileri taraf1ndan belirlenmektedir. 

b- Programların Oluşturulması: Programlar öğretim üye
leri ve kürsüler tarafından hazırlanmaktadır. 

. "' c- Zorunlu dersler: "Inkılap Tarihi mevzuatı gereğince 

zorunludur." 

d- Öğretim aşamaları: öğretim lisans ve lisans üstü 
olmak Uzere iki aşamalıdır. 
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5- Üniversitenin Mali Kaynakları 

üniver2itelerin ve bunlar1 oluşturan 'fakülte ve kurum-, 
lar1n gelir kaynaklar1 şunlıard1r: 

a- Genel bütçeden verilecek ödenekler; 

b- Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca ya
Pllacak yard1mlar; 

c- Üniversite, fakülte ve bunlara bağl1 kurumlarca all
nan harçlar ve ücretler; 

d- üniversite ve fakültelerle bunlara bağl1 enstitü 

ve kurumlarda yapt1r1lacak araşt1rma ve danJşmanlJk hizmetle
ri karş1l1ğ1 olarak ilgili kuruluş veya kişilerden al1nacak 
paralar; 

e- Yay1n sat1ş gelirleri; 

f- Üniversite ~akülte ve bunlara bağlJ kurumlar1n ta
~JnJr ve taş1nmaz mallar1n1n gelirleri; 

g- Enstitü, laboratuvar, klinik ve poliklinik gelirleri; 
;.. 

h- Döner sermayeli işlerden edilecek karlar; 

i- Bağ1 şlar ve vasi;ıetler (Md. 54). 

6- öğrenci Sosyal Hizmetleri ve Harçlar 

a- Öğrencilere sağlanan sosyal hizmetler: Yasada yer 

almam1ş olmakla birlikte üniversite öğreniminin gereği olarak 
öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel, sağlık, beslenme ve 
bar1nma gereksinimleri için yönetimler gerekli çal1şmaları 
yapmakla görevli kJllnmJşlardır. 

b- Harçlar: Öğrencilerden al1nacak harçlarla enstitü, 

laboratuvar, klinik ve poliklinik hizmet ve giderleri karşl
llğJ olarak ö~rencilerden veya ilgililerden al1nabilecek üc- · 
retlerin tutar1n1, çeşitlerini, al1nma biçimlerini ( ••• ) se
natolar kararlaşt1r1r (Md.55). 

c- Dernek ve siyasi parti ilişkileri: Yasalar çerçeve
sinde serbestçe öğrenci dernekleri kurulabilmektedir. Siyasi 
partilere giriş için bir en~el bulunmamaktadlr. 
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7- Araşt~rma ve Yay~n 

"Araştırma ve incelemelerin sonuçlar~n~ g,9steren, bi

lim ve tekni~in ilerlemesini sa~layan her tUrlU yay~nları 
yapmak, yardımcılara, doktora adaylarına,ve öğrencilere yap
tırmak" üniversitenin görevleri arasınd~ :sayılmı§?tlr (Md.J/d) 

8- üniversite-Toplum İlişkileri 

üniversite ö~retim liyelerinden isteyenler, belli ça
lışma saatleri dışında haftada on saati aşmamak ve Universi
tedeki görevlerini aksatmamak ko~luyla bilim ve uzmanlık 
alanlarına giren serbest isleri yapabilirler (Md.Jl). 

Doçent ve profesör1eri; bilimsel çalışmalarının Ulke 
içinde ve dJ.ş~nda gerektirdiği inceleme gazilerini yapmak, 

çalışma veya araştırmalar için belli yerlerde incelemelerde 
bulunmak, belli bir işi doğrudan doğruya yapmak veya yap~lma
sını yönetmek gibi bilim ve meslek hizmetleri için fakUlte 
profesörler kurulu kararı ile bağlı olduklar~ Universite dı
şında, geçici olarak görevlendirmeye, rektörler yetkilidir
ler (Md.62). 

9- Denetim 

Rektör, tüm fakUlteler Uzerinde genelli bir denetleme 

yetkisine sahip olup, bu yasada dekana verilmiş olan yetkile

rin kullanılmasın~ veya böylece Universitenin yönetim, öğre

tim ve bilimsel araştırma işlerinin gereği gibi yürUtülmesi-. 
ni sağlar ve bunun için gerekli denetlemeleri yapar (Md.l2/4). 

a- Bilimsel: Ö~retim liyelerinin bilimsel bakımdan de
netlenmeleri, onların yayınları Uzarinde olur. Her öğretim 
üyesi bilimsel araşt~rmaların~n sonuçlarını, ders notlarını, 

bilim ve başvuru kitaplar~nı, yurtiçinde veya dışındaki bi-. 
limsel kongrelerdeki yapt~ğı tebliğ veya bilimsel katkılarJ., 
ba~lı oldu~u fakültenin yayınlarJ. arasında veya özel olarak 
yayınlamek ve bunlardan birer nüshasını dekanlığa ve rektör
lüğe vermek zorundadır. Mali olanaksızlık yüzünden yaynda
namayan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 
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"Fikir ve Sanat Es~,Eleri Kanunu"nun eser sahibine tanıdığJ. 
haklar saklıdır. 

Her öğretim üyesının bilimsel yayınlarJ. için, ilgili 
fakülte dekarılığında ve rektörlükte özel bir arşiv tutulur 
(Md.JO). 

b- Yönetsel: Öğretim üyelerinin görevlerine devamla
rı bakımından denetlenmeleri, imza cetvelleriyle gerçekleşti
rilir. Her dekarı, kendi fakültesinde yapılan derslerin ve 
aşağıda yazılı diğer çalışınaların saatlerini ve bunları yapan 
öğretim üyelerinin adlarını gösteren genel bir programı her 
öğretim dönemi ba ~p.nda fakülte ve fakül telere bağlı okul ve 
kurumlarda ilan eder. Ayrıca ilgili öğretim üyesinin görüşüne 

- ... . 

göre, ders, seminer, doktora kuru, laboratuvar, atölye, şan

tiye, uygulama ve staj saatleri ile genel programa göre bun
ları yapacak öğretim üyesinin ve yardımcıların:ı.n adlarJ.nı gös
teren günlük cetvelleri hazırlar. Her öğretim üyesi ve yavd:ı.mcı
sı dersine veya belirtilen çalışmalara başlamadan önce o saat
teki ders ve çalışma konusunu belirterek, bu cetveli sJ.nav 
günlerinde dekanııkça hazırlanacak sınav cetvellerini imzalar. 

Günlük cetveller dekanl:ı.kta özel bir dosyada saklanır (Md~30). 

c- Mal1: üniversiteler, birer katma bütçe ile yöneti

lir. Bir üniversiteye baGlı olmayan fakültenin giderleri, ge
nel bütçenin fakülteler losınında ayrı ayrı gösterilir. üniver
site merkez örgütü ile, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı 
kurumların ita amiri rektördür. Tahakkuk memurlarını rektör 
atar, fakültelerin ita amirleri dekanlardır. Tahakkuk memurla
rını kendileri atarlar (Md.53)(466). 

Buraya değin verdiklerimizden'anlaşılacağı gibi, 12.6. 
1946 gün ve 4936 sayılı üniversiteler yasası, Ankara'da yeni 
bir üniversitenin açılmas:ı.nı sağlamanın yanında, üniversite-. 
lerimizin yeniden yapılanmasını da gerçekleştirmekteydi._ ~~--:-· 
yeniden yapılanmanın toplu bir değerlendirmesi aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

(466) Düstur; Üçüncü Tertip, C.XXVII, Ankara:Devlet Matbaası, 
1946t s.l323-1337. 
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1- Üniversitelerin özerklik ve tüzel kişilik kazanma
sını sa~lamaktadır (Md.l). 

2- Ü~iversitelerin amaçlarını gerçekleştirmeleri için 
yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri_ ayrıntılı bir 
biçimde belirlenmektedir (Md.3). Bu ba~lamda getirdiklerini 
şöyle sıralayabiliriz: 

ÖğrencilE?rini bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşüneeli ay
dınlar, Türk devriminin ülkülerine bağlı ulusal karakter sa
hibi yurttaşlar olarak yetiştirmeye yönelik çeşitli konular
da araştırmalar yapmak, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesiyle 
ilgili çeşitli konularda hükümetle ve diğe.r kurumlarla işbir
liği yapmak, araştırma, inceleme sonuçlarını kamunun yararına 
sunmak; bununla ilgili yayınlar yapmak, Türk toplumunun genel 
düzeyini yükseltici bilim verilerini halk§ yaymak. 

3- Yasa, ö~retim kadar araştırmaya da ağırlık veren 
maddeleriyle, üniversite izlencelerini "klasik ve ansiklope
dik" bilgi yığını olmaktan çılcarmakta, öğretimin ara ştırmayla 
desteklenmesini ve ülke sorunlarına yönelmesini öngörmektedir. 

4- Yeni yasa, bu özelliğiyle, izlencelerinin dışardan 
denetimi yerine, içerden denetimini getirmekte, dolayısıyla 
1933 reformundan ileri bir atılım olarak görülmektedir(467). 

5- Yasa ayrıca, Üni ver si te lerarası Kurul ad'ıyla yerii 
bir kurum getirmektedir (Md.l3). Bununla Milli Eğitim BakanJ.
nı üniversitelerin başı kabul etmekte ve bakana üniversiteler
le, bağlı kuruluşları denetleme yetkisi vermektedir. Milli 
Eğitim Bakanının benzer yetkilerinin 1933'den beri varlığı 
bilinmekle beraber, Üniversitelerarası Kurul'un üniversiteler

arası isbirliğini sağlaması, üniversitelerin-ortak sorunlarını 
çözümü bakımından c5nemli bir yenilik olduğu kabul edilebilir. 

Bu yasa, TUrk üniversitelerinde köklü bir reformu sim
gelernenin yanında; l946'yı izleyen yıllarda oluşan siyasal, 

sosyal ve ekonomik değişmeler, yüksek öğretimin yurt düzeyine 

(467) Kısakürek, y~a.g.y., s.22. 
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yayılması görüşlerine yol açmış, iki büyük kentin:dışında 
bölge üniversitelerinin kurulması düşüncesi giderek güç ka
zanmıştır(468). 

Atatürk'ün de yıllar önce bu konudaki hedefi bu değil 
miydi zaten? 

3.3.6.1. Ankara Hukuk Fakültesi 

Ankara Hukuk Fakültesi, 5 Kasım 1925 tarihinde TBIVIM 
salonunda yapılan bir törenle açılmış olan "Leyli Hukuk Melc
tebi"nin zamanla geçirdiği gelişim sonucu oluşmuş Cumhuriyet 
Türkiye 'sinin ille yüksek öğrenim kururnudur( 469). Adalet Ba
kanlığına bağlı olarak açılan bu okulun, açılış töreninde 
bir söylev veren Mustafa Kemal, kurumun önemini konuşmasının 
bir bölümünde şu anlamlı sözleriyle vurgulamaktadır: 

"Sanıyorum ki Ankara Hukuk Okulu ile Cumluriyet Huku
kunu yalnız sözü ile ve görünüşü ile değil, bilinçli ve bil
gili niteliği ile, yeni yasaları ile yeni hukuk adamları ile 
açıklıyacak ve uygulayacak bir davranı şa başvurmuş oluyoruz". 

"Cumhuriyetin yapıcı ve kollayıcısı olacak bu büyük 
kurulusun açılmasında duyduğum mutluluğu hiçbir davranışımda 
duymadım." (470). 

Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu söylevinden çıkarılacak 
en somut sonuç Türk Hukuk Devrimi'nin de bu okulun açılışıyla 
birlikte baslatılmıs olduğudur. ,_. .. ~ 

Okulun adı, 1934 tarihinde, 2474 sayilı yasaya bağlı, 
kadro cetvellerinde "Ankara LeylJ Hukuk Fakültesi" olarak 
geçmektedir(471). Aynı gün kabul edilen 1934 bütçe yasasında 

.e468) Korkut, y.a.g.m., s.322-329. 
(469) rdumcu, y.a.r:;.y., s.l6l; İnan, y.a.g.m., s.lO; Bozkurt, 

y.a.g.m., s.320. 
(470) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.II, 8.236-240; Nlumcu, 

y.a.g.y., s.79-84. 
(471) İnan, y.a.g.m., s.l8; Mumcu, y.a.g.y., s.l6l'de "Ankara 

Adliye Hukuk Mektebinin adı, 1927 yılında, Baka:glar Ku-:
rulu Kararı ile "Ankara Hukuk yııakültesi'' oldu" gunu ver
mekte ise de, bu karara düsturlarda ve sicilli· Kavanin
ler 'de rastalamadı{tını da kayretmektedir. 



358 

"Ankara Hukuk Ivlektebi" adıyla geçmektedir. 1940 yılına dek 
üç yıllık öğretim süreli iken 1940-1941 öğretim yılında dört 
yıla çıkarılmış ve "Ankara Hukuk Fakültesi" adıyla Milli Eği
tim Bakanlığına bağlanmıştır (Yasa No:3848). 1946.yılında 
çıkartılan üniversiteler yasası ile de Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakülte-si olmuştur~472). 

Ankara Hukuk Fakültesi'nin yukarıda özet olarak verdi
ğimiz aşamaları geçirmesi pek çok sorunları da aşmasıyla ger
çekleşmiştir. Bu sorunların başında okulun eğitimine uygun 
bir binaya kavuşturulmasJ olmuştur. önce okul için 1929 yı
lında Gümrük ve Tekel Bakanlığı arkasında yapılmakta olB:n~··bir 

ilkokul binası verilmiş, bir süre önce yapımı bitirilmiş olan 
"büyük Evkaf Apartınanları bloğunun en üst katı yatakhane ola
rak kiralanmışt:ı:r 11 • Ancak, bina so;rununun kökten çözümü için 
Hukuk Fakültesi'nin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek bir 
bina yapımına karar verilmiştir. Bina yapımına 1931 yılında 
başlanmış; maddi olanaksızlıklar nedeniyle bitirilmesi uzun 

' 
sürmüş olan binaya daha bitirilmeden Haziran 1941 yılında ta-
şınılmış, binanın yapını planına göre tamamlanması ise ancak 
1949 yılında gerçekleştirilmiştir(473). 

Ankara Hukuk Fakültesi 30 Mayıs 1940 tarihli ve· 3848 
Sayılı Yasayla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Fakül

tenin tarihinde önemli yeri olan bu bakanlık değiştirmenin 
gerekçesi yasada şöyle yer almaktaydı: 

"Adliye Yelcaleti ile Vekilliğimiz arasında vaki olan 
mutabakat üzerine Ankara Hukuk Fakültesi'nin Maarif vekilli
ğine devri tekarrür etmiştir. 

"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ankara Hu
kuk Fakültesi arasında gaye bakımından mevcut birliği fiil~ 

salıaya intikal ettirebilmek maksadile her.iki Fakültenin tabi 
olduğu kanun~ ve idar1 esasları hem ahenk kılmak zarur~ görül-

(472) E.Hirsch, y.a.g.y., C.I, s.555-557. 
(473) Thfumcu, y.a.g.y., s.l67. 
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müştür. Bu rnaksatla ilişik olarak sunulan kanun projesi ha
zırlanrnı ştır. n 

Gerek bu yasanın çıkarılış gerekçesi, gerekse komisyon 
raporu ve yasa metninin içerikleri bakımından bir değerlen
dirmesini yaparsak: "Fakülte düzeyine çıkartılan bir yüksek 
öğrenim kı..ırunıunun, memleketteki diğer Fakülte ler gibi yönetil
mesi gereklidir. 1940 yılında, Türkiye'delci Tek Üniversite 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu gibi Ankara'daki ikinci 
Fakülte de gene bu bakanlıkca kurulmuştur ve yönetilmektedir. 
Bu nedenle, Ankara Hukuk Fakültesi'nin de aynı biçimde Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlanması gereklidir. Böylece Fakültelerin 

aynı düzeye getirilmesi mümkün olacaktır ••• " ( 47 4). şeklinde bir 
sonuç çıkarılabilinir. yasa Fakülte'de ücretli derse gelen öğ

retim üyeleri için de bazı yenilikleri içermektedir. 

Fakültenin Milli Eğitim BakanlJ.ğına devrinden sonra 
öğretim ilke ve uygulamalarında da önemli değiştirimler yapıl
mJ.ştır. 1925 yılından beri uygulanan öğretim izlencesinden el
de edilen deneyimler ve ülke gereksinimleri gözetilerek yeni 
bir düzenlemeye gidilmesi kararla ştırılını ştır. Profesörler 
Meclisince hazırlanan yönetmelik, "Maarif Vekilliği Talim ve 

Terbiye Heyeti'nin 1 Mart 1941 tarihli ve 22 sayılı kararı" 
ile işlerliğe konulmuştur. 1948 yılında yürürlükten kalkan ve 
ancak içindeki temel hükümleri yakın dönemlere dek süren bu 
yönetmelik, Hukuk Fakültesi'nin önemli bir aşamaya geçmesini 

sağlaını st ır. 

Öncelikle lisans öğretimi dört yıla çıkartılarak, İs

tanbul Hukuk Fakültesi ile birlik saclanınıştır(475). 

Dersler "esas" ve "seçime bağlı" olarak ilciye ayrılır-· 
ken ayrıca 11 aıneı1 dersler 11 de konulmuştur. Öğrenciler her 
yıl için saptanmış olan seçime bağlı derslerden yalnız birini, 
esas dersler gibi almakla zorunlu tutulmuşlardJ.r(476). 

( 4 7 4) Mumcu, y. a • g. y. , s • 182 • 
(475) Niumcu, y.a.g.y., s.l83. 
(476) Ayas, y.a.g.y., s.249. 
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Sınav sistemi tUmden değistirilmiştir. İlk kez eleme - ~ . \ ' . 

yöntemi getirilmiştir. Her yılın Nisan sonu ve 10 Eylül tarih-
lerinde çekilecek kuralarla yaz ve güz dönemleri eleme sınav
larının hangi derslerden yapılacağı saptanacaktır. Eleme sı
navları yazılı olur ve kura sonucu çıkan iki dersten yapılır. 
Her iki dersten en aşağı beş numara almak zorunluluğu vardır. 
Eleme sınavını kazananlar sözlü sınavıara alınırlar. Sınavla
rın tümünden başarılı sayılmak için hiçbir dersten beşten aşa
ğı numara almamak ve toPlam not ortalamasının en aşağı yedi 
olması koşuldur(47'7). 

Yeni uygulamaya göre her sınıfta okutulan derslerin 
adı ve haftalık ders saatleri yeniden düzenlenmiştir~ 

1941 yılından başlayarak yürütülen seminer çalışmaları
nın yanı sıra, 1945'ten itibaren doktora çalışmaları da Fakül
tede başlatılmıştır. Doktoraya yazılmak, belli koşullara bağ
lanmıştır. Her kesimin ders ve çalışmaları "Doktora Seminerle
ri"ni ve "uzmanlık kurslarını" kaplar. Doktora sınavıarına gi-

rebilmek için, beş doktora seminer sertifikası ve doktora de
vam belgesi almış olmak gereklidir. (Ankara Hukuk Fakültesi 
Doktora Talimatnamesi, Md.l,2,19) C1944). Lisans ve Doktora 

(477) Mumcu, y.a.g.y., s.184. ırAncak aldıkları numaralarm 
yekünü on•a varmış olmakla beraber bir dersten beşten 
aşağı numara almış bulunanlar, bu dersin imtihanını 
sözlii olarak tekrarlamak üzere, yaz devresi irntihanına 
alınır (Md.22/II)." 

ve yine: "Yazılı ve sözlü imtihanların yarısından 
fazlasına girip de ••• makul görülen mazeretlerden do
layı diğerlerine girmeyenler, girmiş oldukları ders
lerin vasatisi yedi'yi tutarsa güz~devresinde yalnız . 
germedikleri derslerden imtihana tabi olurlar (Md.31). 11 

Ama "Yaz devresinde bu vasatiyi (i::··ütün sınavların so- . 
nucunda) doldurmayanlar veya bir yahut birkaç dersten· 
beş 'ten aşağı numara almış bulunanlar ikmale kalırlar 
ve ikmalde sözlü imtihanların hepsine girerler ••• Yaz 
imtihanJ.nda aldıkları numaraların vasatisi yediye va
rıp da sözlü. imtihanlarda bir veya i~;i.·~~ıaste:ıı beş'ten 
aşa[b numara almış olanlar yalnız b1:ı. · derif16ra:eri tekrar 
imtihan edilirler. YalnJ.z bir dersten beş'ten aşağı 
numara almış olanların diğer numaralarının vasatisi 
dokuz •u bulursa, beşten aşağı olan ders numarası profe-, 
sörler Meclisi kararı ile beş'e çıkartılabilir. Profe
sörler Meclisi, lüzum görürse talebe bu dersten tekrar 
imtihana tabi tutulur ve alacağı nota göre sınıf geçer 
veya kalır(Mad.32)." 
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yönetmeliklerinde öğretim, lisans sınavı, doktora sınavı ve 
sav (tez) ile ilgili tüm konular ilkelere ba~lanmı 8tır(478). 

Ankara "hukuk fakültesi öğrencilerinin yabancı dil 
bilgilerini kuvvetlendirrnek ve bunlardan seminerlere iştirak 
edeceklerle ileride doktora sınıf'larına devam edecek olanla
ra ~hliyet kazandırmak üzere yabancı dil kursları açılmıştır. 
Yatılı öğrenciler, yabancı dil kurslarından birini seçmeye ve 
muntazaman takibe mecburdurlar. 11 (Ankara Hukuk Fakt!ltesi Ya
bancı Dil Ö~retimi Talimatnamesi. (Md.l,2) (1944). 

İstanbul Hukuk Fakültesinde olduğu gibi Ankara Hukuk 
Fakültesi'nde de bir Kriminoloji Enstitüsü kurulmuştur. (Türk 
Kriminoloji Enstitüleri Talimatnamesi Md.l). Yönetmelikte, bu 
enstitülerin amacı, yayımları, teşkilatı, çalışmaları hüküm
lere bağlanmıştır. Her iki enstitü özdeş talimatnameye bağlı
dırlar. "İstanbul ve Ankara Enstitüleri daima temas halinde 
bulunarak çalışmaları neticelerinden birbirlerini faydalandır
maya dikkat ederler. İcabında meclisleri de bir arada topla-:
nır.ıı (Talimatname Ivld.l9) (1944). Ankara 'daki Enstitü, fakül
te içinde 1942 yılında açılmıştır(479). 

Türk Yüksek Öğretim Tarihinin en büyük aşaması olan 
13.VI.l946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler Yasası, Ankara 
Hukuk Fakültesi'nin de kendisini yenilernesi _olanaklarının yo
lunu açmıştır. öncelikle, Üniversiteler Yasasına göre çıkartı
lan 6. VI.l948 tarihli ve 5239 sayılı ''Ankara Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanunu" ile kurum, yeni oluşan Ankara Üniver
sitesi'nin bir Fakültesi konumuna gelmiştir. 

Fakülte yönetimi, 4936 sayılı yasanın 10. maddesi hü-. 
kUmlerine göre 1948 yılında Hukuk Fakültesi'nin öğretim ve 
bilimsel araştırma işleri, yeni baştan düzenlemiştir. 1948 y~lJ. 
içerisinde sırasıyla, Dergi, Kitaplık, Lisans öğretim sınavları 
ve Yayın yönetmelikleri çıkartılmıştır. Yeni "Lisans Öğretim 

ve imtihan Yönetmeliğind-e" Fakültenin dört yıl lisans öğretimi 

(478) Ayas, y.a.g.y., s.249-250. 
(479) Ayas, y.a.g.y., s.250. 
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yapma ilkesi korummuş, fakat derslerin baz:ı,ları kaldırılmış, 
yeni dersler konmuş ders saatleri değiştirilmiştir. Her sı
nıfta altı ders okutulması ilkesi -s1nav sistemi nedeniyle
kabul edilmiştir(480). 

1941 tarihli yönetmelik hükümlerine göre okutulan 
"Türk Hukuk Tarihi ile Hukuk Başlangıcı ve Hukuk Tarihin 
dersleri yeniden yönetmelikte ayrılmış, Hukuk başlangıc:ı,ndan 
Hukuk Tarihi al1nmışt1r. Genel Hukuk Tarihi ile beraber oku
tulur olmuştur. Yine, Felsefe dersine Hukuk Sosyolojisi ve 
Hukukta Metod bölümleri eklenmiştir. Seçimlik dersler yalrpz 
üçüncü ve dördüncü sJnJflarda ve say1sı oldukça azalt1lmış 
olarak okutulmaktadır. İstatistik yeni bir ders ol~rak konul
muştur. BunlarJn d1ş1nda diğer dersler aynen kalm~ş, yaln1z 
sın1flardaki bölünme ve ders saatleri sayısı değişmiştir. Sı
nav sistemi esas. bakımdan, 1941 tarihli yönetmelik hükümleri
ne göre kurulmuş, ancak biraz daha kat1laşt1rılmıştır: Sözlü 
s:ı,navlarln tümü bir günde yapılacaktır: bir sözlü q,ersten.ka
lan, geçtiği diğer derslerden de başarısız sayılm1ştır. Diğer 

ilkeler aynen kalıınştır(48l). 

1946 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde tüzel kişiliğe 
sahip ilk. Ensti tü kurulmuştur: "Ceza Hukuku ve Kriminoloji 
Enstitüsü". Bundan sonra "özel Hukuk Enstitüsü" çalışmaya baş
lamJştır(482). 

Ankara Hukuk Fakültesi'nin bundan sonraki tarihlerde 
de örgütsel yap:ı,, doktora yönetmeliği, fakülteye bir çok yeni 
enstitülerin eklenmesi, yayın, kitaplık, gibi konularda kendi
ni geliştirdiği gözlenmektedir .•• (483). 

(480) Mumcu, y.a.g.y., s.2J6. Yeni ders düzenlemeleri için 
bkz. fo/Iumcu, y.a.g.y., s.237-238. 

(481) 
(482) 
(483) 

lVlumcu, y.a.g.y., s.238. 
Mumcu, y.a.g.y., s.240. 
Bu gelisıneler tezimizin tarihsel SJn1r1nı aştığı için 
alınmam1ştır. Bu gelişimler için bakın:ı,z: Mumcu, y.a. 
g.y., s.240-246. 



3.3.6.2. Ankara Ziraat Fakültesi 

Ülkemizde, ziraat eğitiminin Osmanll döneminde baş
lat1ld1ğ1n1 bundan önceki bölümlerde vermiştik. Bunun ilki, 
1848 y1l1nda İstanbul, Yeşilköy, Ayarnama Çiftliği'nde açll
mış olanı idi. Bunu 14 Ağ~stos 1884 tarihinde tüzüğü yaylu
lanan ve 189l'de öğrenime başlayan Halkall YUksak Ziraat 
Mektebi•nin aç1lması izlemişti. Bu okul da 37 y1ll1k bir e
ğitim sürecinden sonra, ziraat eğitiminin yeniden ilkelere 
bağlanmasJ. için ç1kart1lan 1928 y1l1ndaki yasayla kapat1lm1şt1. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çekirdeğini 
ise 1930 y1l1nda kurulmuş olan "Yüksek Ziraat Mektebi 11 oluş

turmuştur. Bu okula kabul edilmiş olan öğrenciler 3 Haziran 
1930 tarih ve 1695 say1l1 yasa hükümleri gereğince, Atatürk 
Orman Çiftliğinde staja gönderilmişlerdir(484). 

1.930 y1l1nda kurulmuş olan "Yüksek Ziraat Mektebi, 
16 Haziran 1933 y1l1nda ç1kan 2291 saylll yasa ile "Yüksek 
Ziraat Enstitüsü" ad1yla çok genişletilerek hemen l'!emen bir 
"Ziraat Üniversitesi" kimliği kazanmJ.ştır. Kurulımış olan Yük-

, ' 

sek Ziraat Enstitüsü, Ziraat Fakültesi'nden başka Ziraat Tek-
nolojisi, Tabii İlimler, Veteriner ve Orman Fakültelerini de 
içinde bulundurmaktaydl. Cumhuriyet dönemi Zir~at Fakültesi, 
bu Ziraat Enstitüsü bünyesinde büyüm~ş gelişmiştir. 

Ankara Ziraat Fakültesi, 7.7.1948 tarih ve 5234 saylll 
"Üniversiteler Kanununa Ek Kanun" hükümleri gereğince, Anka
ra'da değişik tarihlerde kurulmuş olan dört fakültenin bir 
arada toplanarak örgütlenmesi ile, 18.6.1946 tarih ve 4936 
say1l1 yasa ile oluşturulan 11Ankara Üniversitesi"nin bir di
ğer fakültesi konumuna gelmiştir. 

Ziraat Faklll tes i, Ankara 'd~ )!;u:~;.-,.ılmuş olan ~n eski aka
demik kurumlarınlll ikincisidir. ·Fakültenin kuruluş amaçlar1 

(484) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Rehberi, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay1nlar1 No:l84. Ankara 
Üniversitesi Bas1mevi, 1961, s.6. (Hazlrlayanlar: Tur
gut Yaz1c1oğlu, Akif Kansu, Hilmi Pekalp, Harndi Aşlk). 
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ve gerekçeleri kuruluş yasasında şöyle belirtilmektedir: 

ı- Bir çiftçi yurdu olan ülkemizde, ziraetin temel 
bir biçimde düzenlendirilmesi ve iyileştirilmesi; 

2- Devlet Ziraat Örgütü ve kurumları için fen adamları 
ve uzmanlarının yetiştirilmesiı 

3- Ülkemizde ziraat alanında bilimsel araştırmalar ve 
fenni deneyimlerden elde olunacak sonuçların yayılması ve uy
gulanması; 

4- Ziraatin ulusal ekonomiye en uygun biçimde işlerlik 
kazandırılması; 

5- Türk köylüsünün, yeni ve modern yöntemlerle çalış
ması, en elverişli alet ve w.asıtalarla donatılması yollarının 
aranması; 

·'6- Türk topraklarında tam anlamıyla bir ülke ziraat bi
liminin kurulması. 

Buradaki kuruluş yasasından da anlaşılacağı gibi zira
at fakültesi bir üniversite eğitiminde bulunması gereken öğ
retim, araştırma ve yayın temel ilkelerini içerecek biçimde 
örgütlendirilmekteydi. Batı üniversiteleri modeline göre ku
rulması tasarlanan bu fakülteyi amacına uygUn bir biçimde ku
rup geliştirmek için Almanya'dan Profesörler getirtilmiştir. 
Fakülte de kurulmuş olan kürsUlerin tümünün ba:ınnda yalnız 
Alman Profesörler bulunmaktaydJ.. Dersler, Almanca veriliyor 
ve asistanlar Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi'nin son devrele
rinde mezun olup Almanya'da uzmanlık eğitimi görmüş gençler
den oluşmaktaydı. 

Başlangıç yıllarında, Türk öğretim üyesi hiç olmayan 
Ankara Ziraat Fakültesi'nde Alman öğretim üyelerinin bir. bölü-

,' 1 

mü 1941 yılında, kalanların 1942 yılınrl~ ~lmanya'ya dönme~:ı:-~_:r-

le öğretim üyesi sıkıntısı meydana gelmiştir. İleri y:ı.llar:ı.n 
Ziraat Fakültesi öğretim elemanları bu dönemin asistanların-

dan oluşacaktır. 

Ankara Ziraat Fakültesi'nin öğretim izlencesi 1930 yı
lından 1953 yılına dek tamamen genel zirai bilgiler içeriğin
de idi. Fakülteye giren öğrenciler, ilk yılı çiftliklerde 



pratik çalışma yaparak geçirirler ve geri kalan üç yıl için
de Fakülte'de ziraatin hemen her dalına ait genel bilgiler 
alırlardı. Gelişen dünyanın ve ülkelerin koşullarına göre her 
bilimin dallara ayrılması, her dalın ayrı bir uzmanlık eği
timini gerektirmesi gibi değişimler Ziraat Fakültesi'ni de 
yeniden yapılanmaya ve yeni izlenceler yapmaya yöneltmiştir. 
Bu amaçla da 1947 yılında FakUlte'de, öğretim sisteminde ye
nilikler yapmak amacıyla araştırmalar yapılmaya başlatılmış
tır. İleri Batı ülkelerinin ziraat öğretim sistemleri üze
rinde yöresel veya genel kapsamlı gerekli dökümanlar getir
tilrnek suretiyle incelemeler yapılmış, bunlarla ülkemiz ko
şullar1 ve olanakları da birleştirilerek, 1953 yılından _baş
layarak yeni eğitim izlencesinin uygulanmasına bağlanmıştır ••• · 

Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenim sü
resi 4 yıldır, yani toplam 8 sömestre.dir. Başlangıçta bunun 
ilk yılı çiftliklerde uygulamalı ve genel bilgileri öğrenmey
le geçerken, sonradan bu uygulamalar 4 yılın tamam~na yayıl
mış ve yaz aylarındaki tatil dönemlerine dağıtılmıştır. Fa
külte'den mezun olanlara "Ziraat Yüksek Mühendis" diplaması 
verilmiş ve diplamada ayrıca, hangi bölümden mezun olduğu da 
belirtilmiştir. Fakülteye yeni kabul edilen öğrenciler, seçe
nekleri bölümlerini bir dilekçe ile belirlemek zorUndadırlar. 
Ankara Ziraat Fakültesi'nin l950'li yıllarda eğitim veren bö
lümleri şunlardır: 

1- .Ziraat Ekonomisi, 2- Tarla Bi tkileri Yetiştirme ve 
Islahı, 3- Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahi, 4-. Hayvan 
Yetiştirme ve Islahı, 5- Ziraat Teknolojisi, 6- Ziraat Maki
naları, 7- Toprak ilmi, 8- Bitki Koruma, 9- Ev Ekonomisi, 
10- Kültür Teknik, ll- Genel Zira1 Bilgiler. 

Bölüm 1- 10 Arasına giren bölümlerde eğitim gören öğ
renciler, ziraatın daha .çok belirli bir dalına ait özel bil
giler aldıkları halde, genel Zira1 Bilgiler bölümüne giren 
öğrenciler ise ziraatin hemen her dalına ait bilgileri almak-

tadır. 
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Ziraat Fakültesine öğrenci yazılabilmek ıçın; l.III~ 
1947 tarihinde onaylanan ve 12.III.l948 tarih ve 6855 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanını ş olan "Ankara Üniversites~ Öğrenci-, 
leri Yönetmeliği" ile belirlenmiş olan koşulları taşımak ge
rekmektedir. Bu yönetmeliğin l'inci madde.sinde şu ilkeler 
yer almaktadır: 

"1- a) Devlet lise veya olgunluk imtihanlnı vermiş ol
mak (Türk Liselerinde ımıadaleti Maarif Vekaletince tasdik e
dilmiş bulunan yabancı memleketler liselerinde geçirilmiş o
lan imtihanlar kabul edilir). 

b) Bir fa kül te den veya öi~renirni Devlet Lise Olgunlulc 
imtihanına dayanan yüksek bir okuldan diplama almış olmak.u 

Toplam ll maddeden oluşan yönetmeliğin diğer bölümle~ 
rinde, kay1tta istenen belgeler, Harç, ders devam karnesi, ka
yıt tarihi, kayıt yenileme, dinleyici öğrenci olabilme koşul
ları, nakil ve koşulları v.b. diğer temel ilkeler yer almak
tadır. 

Fakülte'den mezuniyet diplomasl alabilmek için ise şu 

üç belgeyi almak zorunludur: 

1- HazırlayJel dersler sertifikas1. 
2- Tamamlayıcı meslek dersleri sertifikası. 
3- Bölüm dersleri sertifikası. 

Bunlara ek olarak yaz veya kış sömestri tatillerinde 
· · yapJ.lmakta olan pratik çalı şma la ra katJ.larak, "pratik çal1 şma 

yeterlik belgesi" ile "Yabancı dil yeterlik belgesi" almış bu
lunmaları ve aynı zamanda "Lisans Vazifesi" (Lisans Tezi)ni 
de başarmış olmaları gerekmektedir. 

Her ne denli esas bölüm dersleri 5'inci sömestreden 

itibaren başlıyorsa da, aslında daha birinci sömestre ile 
birlikte her bölümün özel öğretime başladığı kabul edilebilir. 
ÇünkU her bölUmün h~zırlayıcı ve tamamlayıcı dersleri birbi
rinden az çok farklılıklarını eğitimin daha başında göstermek
tedir. 
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Hazırlayıcı dersler ı. ve 2. sömestrilerde (1. sınıf
ta) ve daha çok Fen Fakültesinde (Fizik, Kimya, Botanik) 
okunınakla beraber, bu sınıfın örneğin; İklim Bilgisi dersi 
yine; Ziraat; tabii veya iktisadi coğrafya gibi bazı dersle
ri de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde okutulmaktadır. 

Bu yılın sonunda yarn lan sınavları başaran öğrencile
re "hazırlayıcı dersler sertifikası" verilir. 

~'anıamlayıcı meslek derslerinin büyük bir kısmı 3. ve 
4. sömestrilerde okutulmakle beraber, bu derslerin bir kıs
mı 5. sömestriye kayar. 

Tamamlayıcı meslek derslerinin sınavlarını veren öğren
cilere "tamamlayıcı meslek dersleri sertifikası" verilir. 

Esas bölüm dersleri 5. sömestriden itibaren başlar. 
öğrenciler 6-7-8. sömestrilerde a~ırlıklı olarak seçtikleri 
bölüme ait özel dersleri görürler, uygulama ve seminerler ya
parlar. 

Uygulama çalışmaları 4 yıllık eğitim devresi içinde 
ve özellikle yaz ve kış dinlencelerine dağıtılmış olarak ya
pılır. Toplam süre ise 90-120 gündek süre~. Bu uygulama ça
lışmaları bölümün özelliklerine göre çiftliklerde; bağ veya 

atölye ve tamirhe~elerde, ziraat ürünlerini işleyen fabrika
larda, park, sera ve benzeri yerlerde, zira1 mücadele örgüt-. 
lerinde, Toprak .S. u Teşkilat ında ve Ziraat Bankasında, söze 
geçen yukardski kurumların "muhasebe" bürolarında v. b. yerler
de yaptırıl ır. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1950'li yıl~ardan 
sonra yapılan yeni yönetmeliklerle 'hem yapısı genişlemiş hem 
de yeni bölümler eklenmiştir(485). 

(485) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait bu bilgiler 
sınırlarımızda kalan kesimiyle 1 numaralı verdiğimiz 
dipnottaki Fakülteye ait tanıtma kitabından alınmıştır. 
ss.6-83. , 
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3.3.6.3. Ankara Veterine,r Pakültesi 

Türkiye'de veterinerlik 19. yüzy1la1,değin görenele yo~ 
luyla yetişmiş kişilere e yapl lagelrniş ti,r. Veterinerlik eği ti
mi 1841 y1l1nda Prusyall Vete,riner Godlewsky'nin önerisiyle 
ordunun gereksinimini ka.rş1lamak am.ac1yla süva.ri s1n1flar1na 
1842 ylllnda veterinerlik dersi konmas1yla başlamlştlr(486). 
Bunu daha sonra 1889 ylllnda Mekteb-i Tlbbiye-i MUlkiye için
de, sivil baytar yetiştirmek amac1na yönelik bir baytar Slnl
flnln aç1lmas1 izlemiş tir. Birinci Dünya Savaşl y1 llar1 nda 
öğrencileri askere allnan bu okul kapatlldl(487). 1920 yllln
da. sivil baytar okulunun yanmas1 ve oluşan diğer nedenlerden 
dolayı, Askeri ve Sivil Baytar mektepleri birleştirilerek adl 
"Baytar Mekteb-i J~lisi"ne çevl.'ildi. 1923'de cumhuriyetin ila
nl s1ras1nda, bugün İstanbul'un Selimiye semtinde, Hayvan 
Sağllğl Memurla.rl Okulu olan binada yukal.'ldaki adl ile okul 
eğitimini sürdürmekteydi. Bu dönemdeki öğretim kadrosu ve o
kuttukları dersler ise şunlardlr(488): 

Ali R1za (Erem): MUdür. Aym zamanda Fizik Öğ.retm_eni. 
İsmail Hakkl (Çelebi): Zooloji ve .Pa.raz:iJtoloji. 
Esat Şe.rafettin: Botanik 
Fazlı Faik (Yeğül): İnol.'ganik Kimya ve Toksikoloji. 
İsmail (Giritli)·: Fa.rmokoloji. .. 
Ahmet Hamdi: Anatomi. 
İhsan Abidin (Ak1nc1): Zooteknik. 
Rlza İsmail (Sezgine.r): Bakteriyoloji ve Bulaş1c1 

has tal1kla.r. 
Hilmi (Dilgimen): Anatorni. 
Samuel (Aysoy): İç has tal1klar1. 
Sab.ri (Okutman): Fizyoloji. 
Salih Zeki ( Be.rker) : D1ş has tallkla.r. 
Mehmet Halit (Civelekoğlu): G1da tahlili. 

(486) AnaBritannica, c.xxr, s.604. 
(487) AnaB.ritannica, c.xvr, s.341. 
(488) Nihal Erk, Tül.'kifie Cumhur!ıetinin İlk 50 Y1l1nda (1923-

1973) veteriner eKimli~o~retımının GÖsteraiŞi-Ge~= 
meier, Aii]{ara Universi tesi VeterillerFaKUltesı ~ay1n a
rl 296-197. Ankara Üniversitesi Baslmevi, 1973, s.l-2. 
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Şevki (Akçay): Patoloji ve et kontrolu~ 

''Muallim muavini" olarak Ahmet (ruam şehidi), Tevfik 
(Başer), Hasan Şükrü (Oytun), Hadi (Uyaalefe) ve Zühtü (Ber

ke) ile 15 öğretmen ve 5 yardlmcısı da bu kadroda yer almak
taydllar. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1923' te V e teriner Ge
nel Müdürlüğünün yeni şekillenen Zootekni şubesine Ali Rıza 

Ereın getirilince Salih Zeki Berker okul müdürlüğüne seçilmiş
tir. 1924 yılında Bedii (Toktay), 1925'de Selahattin (Batu) 
ve Saip Ali (Toygarlı), 1927'de Macit (Erkol), 1929'da Nevzat 
(Tüzdil)alınarak okulun kadrosu daha da genişletilrniştir. 

28 Kasım 1928 yılında okul İktisat Vekaletinden ayrı
larak Milli Eğitim Bakanlığı bağlanmıştır. Adl ise; "Yüksek 

Beytar Mektebi" olarak değiştirilmiştir. Aym yıl içinde 
11 rektör" sanıyla Mehmet Hali t Civelekoğlu müdürlUğe-getiril

miş ve bu görevinde 1930 yılına dek kalmıştır. 1933 Ekim'in
de okul, Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne devr edilmiştir(489). 

Okul gerek bina gerek araç ve öğretim kadrosu bakımın

dan çok eksiklikler göstermekteydi. Birinci Dünya Savaşı ve 

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın olumsuz etkisi, baz:ı. yıllarda oku
lun mezun vermesini nedenlerken, hayvan salgın hastalıklarını 
yaygınlaş tl.l.1 1IllŞ tır. Bunları önleyecek devlet hizmetlerindeki 
veteriner sayısı ise yeterlikten çok uzaktl. 1926 yılında sı
ğır ve basının yaygın ve amarisı z bir ş ek il alması hUkUmeti u- , 
ya.rmış tıı.1 • Ülke ekonomisiyle de çok yakın ilgisi olan veteri

ner hekimlerin daha modern bir öğretim görmele,ri a,r tık kaçı

rolmaz bir zorunluktu. Dönemin Ta,rım Bakanı Mehmet Sabri (Top

rak) 'nin bu durumu açıklayan .raporu üzerine "Ziraat ve Beytar 
Enstitille,ri ve ali mektepleri tesisine ve Ziraat ted,risatının 
ıslahına ait kanun" 20 Haziran 1927'de kabul ve 5 Temmuz 1927'

.de yayımlanarak yürürlüğe girmiş tir. Bu yasa ile öğretimi dU
zel tilemeyecek denli yetersiz olan ziraat okullar ının kapa tJ. 1-

(:~:) Bu li s te; aym zamanda bu yıllar da n Baytar M ek te b-i 
Aliai'nde okutulan ders izlencelerinin hangi derslerden 
oluştuğu bilgisini de vermektedir. 

(489) Erk, y.a.g.y., s.2. 
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ması işine geçildi. l928'de "İstanbul'daki Halkalı Ziraat 
Mektebin, orta ziraat okullarının çoğu kapatılmıştır. Yüksek 
Baytar Mektebinde ise eğitime devam edilmiştir(490);• 

Ankara'da yapılması yasalaşan tesisler için "Ankara 
Tali Ziraat Mektebi"nin 400 bin metrekareden fazla olan ara
zisi uygun görüldü ve inşaata başladı. 6 Temmuz 1932 'de ç:ı-. 

kartılan bir yasayla "Münhasıran Ankara Yüksek .Ziraat ve Bay
tar Mektepleri ile lilnstitülerin inşaat ve tesisatı ve bilumum 
alat ve tedris vasaitinin ikmal ve itmam:ı için sarf edilmek 
üzere Maliye Vekaletine birbuçuk milyon liraya kadar istikraz 
aktine mezuniyet verilmiştir." denmekle yeniden 1,5 milyon 
lira daha enstitüler için sarf edilmesi hükümetin bu işe ne 
denli önem verdiğini göstermektedir. 

10 Haziran 1933 gün ve 2291 sayılı yasa: Ankara'da bir 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulduğunu belirtirken ikinci mad
desinde de yapısını ve amac:ını şöyle vermektedir: 

"2- Enstitü; Tabii İlimler, Ziraat, Baytar ve Ziraat 
Sanatları namı ile dört fakülteden mürekkep akademik müessese
dir. Ders okutur, kendi sahasında ilm! ve fenn1 araştırmalar 

yapar, rayler ve fikirler· verir ve neşriyatta bulunur." Böyle
ce Yüksek Ziraat Enstitüsü yapısı içinde yer alan Baytar Melc
tebi, bir akademik kurulusun içinde bulundurmak zorunda oldu
ğu; eğitim, araştırma, bilim üretme ve yayım gibi öğelere sa
hip duruma getirilmi ştir. 

1933 yılında İstanbul'daki Yüksek Baytar Mektebinin 
müdürlüğü nrektör" sanı ile adlandırılmaya ba şlanmı şsa da, 
kurumda enstitü ve kürsü örgütü yoktur. Uygulamalı dersler 
için ayrı ayrı laboratuvarlar ile Anatomi uygulama ve 11 disek- . 
siyon" için bir salon vardı. Okul bu kısır olanaklarıyla An
kara1ya taşınmıştır. 

Yeni şekillenen kurumda rektörlük yapmak üzere 1933 
y:ılJ. ilk ayında Leipzig Üniversitesi Rektörü "Geheimrat Pro.f. 
Friedrich Falke'' ile sözleşme yap:ılmıştJ.r. Tüm önemli dersler 

(490) Erk, y.a.g.y., s.3. 
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için Avrupa 'dan profesörler getirtilmiştir. Yük.sek Baytar 
Mektebinde "müderris" sanı taşıyan öğretim üyeleri de doçent 
kariyeri ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Diğer kariyerler 
ise 11 şef asistan, baş asistan, birinci sınıf asistan ikinci 
sınıf asistan olarak saptanmıştır(491)~ 

Batıdaki benzerleri o.enli modern araçlara sahip bir 
kurum olarak 30 Ekim 193J'de Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü
nün açılışından hemen sonra bünyesindeki Baytar Fakültesi de 
öğretime başlamıştır. Ancak yalnız birinci sınıfların topla
nıp öğrenime başlamaları bir aya dek gecikmiştir. Fakülte'nin 
ilk dekanı, Dahiliye Enstitüsü Profesörü Prof.Dr.Max Gebhard'
tır. 

Baytar Fakültesinde öğretim 8 sömertrede (4 yıl) iki 
devreye ayrılmıştır. 

a- Hazırlık Öğretimi: F zik, kimya, botanik ve zooloji. 
b- Hekimlik Öğretimi: 1 Anatomi, histoloji ve embri

yQloji, 2- Fizyoloji, 3- Patal ji, 4- Parazitoloji ve Gıda 
Kontrolu, 6- İç Hastalıklar, 7 Dış Hastalıklar, 8- Zootekni. 

Birinci Sömestrede: Neb tat, hayvanat, fizik, kimya, 
anatomi, Almanca ve beden terb yesi dersleri. 

İkinci Sömestrede: Aynı dersler. 

Üçüncü Söınestrede: Yuka ıdaki derslere ek olarak; his
toloji ve fizyoloji dersleri olutulur. Sömestre sonunda bota
nik, zooloji, fizik, kimya der lerinin sınavları yapılır. 

Dördüncü Söınestrede: An tomi, histoloji, fizyoloji, 
Almanca, beden eğitiminden baş a hayvan besleme bilgisi, ge
nel zootekni, küçük hayvanları yetiştirilmesi, sütçülük, iç 
hastalıkları, klinik teşhisi, ış hastalıkları klinik teşhi
si dersleri. 

Beşinci Sömestrede: Uyg lamalı Anatomi, Almanca, özel 
zootekni, umum1 terapi, farmak loji ve toksikoloji, iç hasta-

(491) Erk, y.a.g.y., s.6. 
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lıkları kliniği, operasyon bilgisi, cerrahi aletler bilgisi, 
genel cerrah1, dış hastalıklar kliniği, genel bakterioloji 
ve mikrobiyoloji, genel bulaşıcı hastalıklar bilgisi, genel 
patoloji, otopsi, genel parazitoloji dersleri. 

Altıncı Sömestrede: Almanca, evcil hayvanıara yem ver
me bilgisi, özel tedavi, farmakoloji ve toksikoloji, iç has
talıkları kliniği, operasyon bilgisi, nalbantlık ve ayak has
talıkları bilgisi, genel cerrahi, dış hastalıkları kliniği, 
genel patoloji, patoloji mikroskopi kursu, otopsi, 11 muafiyet 
bilgisi seroloji 11 , evcil hayvanların sağlık bilgisi, genel 
parazitoloji, özel parazitoloji dersleri. 

Yedinci Sömestrede: Uygulamalı fizyoloji, özel tedavi, 
reç._ete ~bilgisi, iç hastalıkları kliniği, veteriner adlJ tıbbJ, 
operasyon bilgisi, nalbantlık ve ayak hastalıkları, özel cer-

" V rahı dogum bilgisi, özel bulaşıcı hastalıklar bilgisi, h~qva-
r. 

nı gıdalar kaynak bilgisi koyun hastalıkları, özel patoloji, 
mikroskopi kursu, otopsi, özel parazitoloji dersleri. 

Sekizinci Sömestrede: Uygulamalı anatomi, "zootekninin 
ıslah vasıtaları 11 , özel tedavi, farmasötik kursu, iç hastalık
ları kliniği, geviş getiren hayvan hastalıkları; veteriner 
sağlık zabıtası, virus hastalıkları bilgisi, hay~an1 gıdalar 
kaynağı bilgisi, özel patoloji, mikroskopi kursu, otopsi, ö
zel parazitoloji dersleri(492). 

Baytar Fakültesi, aşağıdaki enstitülerden oluşmuştur. 

ı. Teşrih, Histoloji ve Embroyoloji Enstitüsü, 
2. Fizyoloji Enstitüsü, 
). Emraz-ı Umumiye, Teşrih-i Marazi Enstitüsü, 
4. Parazitoloji Enstitüsü, 
5. Hayvanı Hıfzısıhha ve Bakteriologia Enstitüsü, 
6. Seririyat-ı Dahiliye Enstitüsü, 
7. Seririyat-ı Cerrahiye Enstitüsü, 
B. Zootekni Enstitüsü (Ziraat Fakültesiyle ortak). 

(492) Erk, y.a.g.y., s.6-7. 
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bakımdan hem de öğretim kadrosu ile ülke ekonomisine yaptı
ğı hizmetler bakımdan sürekli kendini yenileyecek ve gel~ 
tirecektir. 

3.3.6.4. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Türkiye Cumhuriyeti Başkentinde 10 Haziran 1935 tarihin
de 2795 SayJb (494) yasayla kurulmuş olan Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, yasa ile kurulan ilk üniversite fakültemizdir(~94). 

Hiç kuşkusuz, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kuru
luşu, Atatürk'ün tarih-coğrafya ve dil konularına verdiği bü
yük önemin bir sonucudur. "Cumhurbaşkan Kemal Atatürk bu fa
kültenin adını koymuş ve kurulması için yetkililere emir vere
rek her bakınından yakından ilgilenmiştir." Diyen A.Afet İnan, 
Fa kül tenin kurulma" hazırlıkları bildiğima ve şahit olduğuma 

göre şöyledir:" diyerek şu bilgileri aktarmaktadır: 

"Iv1.Kemal Atatürk, tarih meselesine çok önem verirdi. 
Kendi ifadesine göre, bütün öğretim devrelerindeki derslerde 
tarih okunmasını· sevmiş ve askeri meslekte ve siyasi hayatl
nın her devresinde, çeşitli tarih kitapları ve meseleleri ile 
meşgul olmuştur. Özellikle siyasi hayatında tarih bilgisinden 
daima en geniş anlamıyla faydalanmış ve gerek Büyük Millet 

(494) 

(495) 

A.Afet İnan, "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fa kül tesinin Kuruluş Hazırlıkları ve Açılışı", Cumhuri
~etin ~o. Yıldönümü Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarıh-Coğrafya FaKÜltesi Yayın No:239, Ankara Üniver
sitesi Basımevi, 1974, s.9. - Hüseyin Korkmaz, Fakülte
nin kuruluş tarihini 14 Haziran 1935 olarak vermektedir. 
y.a.g.m., s.320. Bu konudaki 11Bütçe Encümeni Matbası·.,'.' 
10.6.1935 tarih Esas no: 1/224 olarak verilmektedir. I• 
nan, y.a.g.m., s.24. Ayrıca yasa Resmi Gazetenin 20 Ha
ziran 1935 Persembe tarih ve 3033 Sayı 5372 inci sahife
sindeki yayım tarihi 20.6.1935 tir. İnan, y.a.g.m., s.-27. 
İnan, y.a.g.m., s.ıı. İnan yine aynı yerde Fakültenin ku-! 
rulu·şu için şu bilgiyi vermektedir; "14 Haziran 1935 ve 
2795 numaralı kanun ile Türkiye Cumhuriyeti 'nin ba şk:en
tinde Dil ve Tarih-Coğrafya, ilk Üniversite.Fakültesidir." 
Dustur, III.Tertip,(İkinci Basıl:ış), C.l6, Başvekalet Dev-
let Matbaası, Ankara, 1955, s.685. 
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1939'da F8 rmakoloji ve Toksikoloji Enstitüleri eklen-
miştir. 

Dil devriminin sonucu olarak, 1934 y1l1na dek bilim
sel kavramlar için özellikle anatomiye ait Arapça sözcükler 
kullanılırken, bu yıldan başlayarak yerine Latinceleri kul
lanılmaya başlanmıştır. 1937 yılı Haziran'ında da "baytar" 
yerine "veteriner hekim" kabul edildi. Baytar Fakültesi'nin 
adı "Veteriner Fakültesi" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca ba
zı enstitülerin adı yeni terimlere göre değiştirilmiştir. 

15 Temmuz 1939 günlü karar ile Fakültedeki öğretim sü
resi o yıl gireceklerden başlamak üzere 5 yıla (on sömestre) 
çıkartılmıştır. Bu nedenle de Veteriner Fakültesi 1943 yılın
da mezun vermemiştir. 

1946 1da Ankara Üniversitesi'nin kurulması ile Ankara'
daki yüksek okulların bir kısmı bu tiniversitenin faktilteleri 
konumuna getirilmişti. 1933'de kurulmuş olan Yüksek Ziraat 
Enstitüsü'ne bağlı Fakülteler bu üniversiteler Yasasından ya
rarlanmaktaydılar. Bu durum karşısında Yüksek Ziraat Enstitü
sü Fakültelerinin de üniversiteye katılmaları ya da yasadan 
yararlanabilmeleri için gerekli çalışmalar başlatıldı. Çözüm 
için çok değişik fikirler getirilmiştir. Önce, "Tarım Üniver
sitesi" şeklindeki öneriler sonradan değiştirildi. Sonunda 
Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı beş fakültenin; veteriner, Zi
raat lte Orman ]1akülteleri haline gelmesi; bunlardan Veteriner 
ile Ziraat Fakülteleri'nin Ankara Üniversitesine katılmaları 
en uygun görülmüş ve bu konuda hazırlanan gerekçede bunun ya
rarları etraflıca açıklanmıştır. 30 Haziran 1948 gün ve 5234 
sayı ile yasalaşan Universiteler yasasına ek 9 madde ve 7 ge
çici maddeden birincisi aşağıdaki hükmü getirmiştir: 

10 Haziran 1933 tarih ve 2291 sayı ve 18 Haziran 1934 
tarih ve 2524 sayılı kanunlarla kurulmus olan ve bu konunun 
yürürlüğe girdiği tarlhe ~adar Tabii İlimler, Ziraat, Vete
riner, ·Ziraat Sanatları ve Orman l~akül telerini kapsamak üze- . 
re faaliyette bulunan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün: 
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A) Veteriner Fakültesi ile içine Tabii İlimler ve 
Ziraat SanatlarJ Fakültelerini de almak üzere Ziraat Fakül
tesi Ankara Üniversitesine, 

B) orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine katJlmlş-
t1r." 

Bu suretle 1933'den beri Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsü bünyesinde bulunan Veteriner Fakültesi, ç1kar1lan bu 
yasa ile Ankara Üniversitesinin bir Fakültesi konumuna gel
miştir. üniversiteler yasas1n1n sağladığJ tüm olanaklardan 
Veteriner Fakültesi de yararlanır duruma gelmiştir. 

Veteriner Fakültesi'nin ders izlenceleri de on sömest
reyi kapsayacak şekilde baz1 önemli de~işikliklerle yeniden 
düzenlenmiştir. Dokuzuncu ve Onuncu Sömestre dersleri ise 
aşağJdaki derslerden oluşmaktaydl: 

Dokuzuncu Sörnestre: Özel bakterioloji, geviş getiren 
hayvan hastallkları, :aütçülük, paraziter hastal1klarla savaş, 
helmintoloji, adl1 t1p, uygulamalı fizyoloji, veteriner ta
rihi, ar1 ve bal1k hastalıklarJ, ink1l~p tarihi~ iktisat, 
klinik-otopsi-farmasi-besin kontrolu uygulamas1, patolojik 

anatomi demostrasyon, askerlik. 

Onuncu Sömestre: Geviş getiren hayvan hastalJklarJ, 

entomoloji, paraziter hastalJklarla eavaş, özel salglnlar, 
özel bakterioloji uygulaması, operasyon bilgisi ve uygulama
sl, protozooloji, sütçülük, iktisat, sağlık zabıtas1, pato
lojik-anatomi demostrasyon, ar1c1l1k ve ar1-bal1k hastallkla
rl, klinik-otopsi-farmasi-besin kontrol uygulamalar1, ink1lap 
tarihi(493). 

Onuncu Sömestre öğrencilerinin haralarda uygulama ya
pabilmeleri için 1949-1950 ders y1l1nda izlenceler yeniden 
düzenlenmiştir. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, bundan son
raki y1llarda ise hem kürsü bak1mdan hem ders izlenceleri 

(493) Erk, y.a.g.y., s.lO. 
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Meclisinde, gerekse halk toplantılarında söz söylerken tarihi 
konular, en heyacanlı lıitabetlerini teşkil etmiştir. İstiklal 
Savaşımız sıralarında türlü vesilelerle söz söylerken tarih
ten getirdiği örnekler, bazen milli bir heyaca~ kaynağı, ba
zen de ilmi bir mevzu halinde olmuştur. Devrim hareketlerinde 
ise Büyük Millet Meclisinde kanunlaştırmak istediği konular 
için, tarihten örnekler getirerek, eski müesseselerin ömürleri
ni bitirdiğini tarihi bilgiye dayanarak, inandırıcı delillerle 
göstermiştir." 

"1933 te inkılap mefhumu yani devrim için bir konuşma
sından not ettiğim cümle şöyledir: 

"Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesse
seleri yıkarak yerlerine, milletin en büyük medeni icaplara gö
re ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır. 

"İşte bu eski ve yıpranmış müesseselerin durumunu ancak 
tarihi bilgiye dayanarak göstermek mümkün olabilmiştir. Yeni 
müesseseler ise, günün şartlarına göre daima ilerlemeye uyarak 
gelişmesi lüzumludur." 

"Atatü±k, böylece tarihi; kronolojik bir ezberleme gele
neğinden kurtararak günün koşullarıyla değerlendirecek bir bil

gi olduğunu örnekleriyle göstermiştir. Çünki bir milletin siya
si ve askeri varlığının dayanağı, müesseselerin ve bütün medeni 
elemanların bir bütün olarak ek alındığı zaman, tarihten bir 
fayda sağlanır(496) ••• 

Faküilitenin adına Dil kelimesinin eklenmesi ise yine bu 
hazırlık aşamasının ikinci dönemindedir. Gerçekten de; Türk Ta
rihinin ana kaynaklarının sürekli olarak araştırılması yanında, 
dilimizin tarihsel kökleri bozulmadan sadeleştirilmesi konusu 
da Atatürk'Un içtenlikle ilgi duyduğu konulardı(497). Bununla 

ilgili en kısa ve kesin değerlendirmeyi, aynı yıllarda "Türk 
Dil Kurumu"nun leuruluşunu anımsamakla yetineceğiz. 

(496) İnan, y.a.g.m., s.l2. 
(497) Korkut, y.a.g.m., s.321. 
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Dil konusunda Atatürk'ün amacı iki cephali idi; 

1-) Öncelikle Türk ve rrürkiye tarihine kaynaklık edecek 
tüm eski dillerin öğrenimi için Fal<:ül tede kürsüler kurulmalı 
ve bu amaçla yabancı uzmanlar kendi ülkemizde Türk öğrencile
rini bu çeşitli kollarda yetişmali idi. Bunun için Orta Asya 
Türk tarihi ile ilgili Sinoloji, Hindoloji, Önasya için Sume
roloji, Hititoloji; Hungaroloji'den başka klasik dillerden 
Latince, Yununca, Arapça ve Farsça Kürsüleri Fakülte kuruluş 
programında yer almıştır. Aynı zamanda bu eski dillerin ince
lenmesi ile Türk tarihi kaynaklardan doğrudan Türk araştırma
cılarının yararlanması sağlanacak ve bu dillerin eski ve ye
ni Türkçe ile karşılaştırılmaları bilimsel yöntemlerle sapta
ma olanağı olacaktı. 

2-) Dil bakımından, Atatürk'ün ikinci ereği tüm lehçele
riyle Türk dilinin bugünkü ve dünkü durumunu bilimsel yollar
la saptanabilmesi idi. Dil kurumunun çalışmaları arasında bu 
ilke olmakla beraber, asıl Fakültede bu konuların yer alması 
gerekiyordu. Aynı zamanda dil nazarilerinin incelenmesi ve 
Türk dilinin bu bakımdan aydınlığa çıkarılması da sağlanabi

lirdi(498). 

Atatürk, Coğrafya ile tarihin sıkı işbirliğine sürekli 
işaret eder. Özellikle iki bilimin birbirine ko~t gitmesi ge
rektiğine inanırdı. O, coğrafi koşulların durumu belirlenme
den tarihi konuların incelenemeyiceğini kabul ederdi. Adını 
"Dil ve Tarih-Coğrafya" koyduğu bu kurumun, Türk dili ve tari-. 
hi ile Türkiye coğrafyasının bilimsel incelemelerinin yer al
ması ve bu dallarda bilimsel ilkelere dayalı araştırmaları 
yapabilecek gençlerin yetiştirilmelerini amaçlamıştı(499). 

Fakültenin kurulması ile ilgili altyapı çalışmaları 
bittikten sonra, Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'
nin kurulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulunun 20.5.1935 tarihli 

(498) İnan, y.a.g.m., s.l7-18. 
(499) İnan, y.a.g.m., s.19. 
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yasa önerisi ve Maarif Bütçe Encümeni Mazbataları gerekli gö
rüşme aşamalarından geçmek üzere 23.5.1935 tarihinde Başbakan 
İsmet İnönü imzasıyla Türkiye Büyük rrtillet Meclisi Başkanlığı
na sunulnmştur. Yasa önerisinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte
sinin kurulma gerekçesi şu biçimde verilmektedir: 

"Hülcümet merkezinde bir taraftan Türk Kül türünün bilgi 
metodu ile işleyecek tetkik ve araştırma müessesesine olan ih
tiyaç, diğer taraftan orta tahsil müessesemize ulusal dil ve 
tarihimizin ilmi ve en yeni telakkilerine göre hazırlanmış mu

allim yetiştirmek ve bugünkü muallimlerimizin bu yönden bilgi
lerini tamamlamak lüzumu Ankara 'da bir Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi kurulmasını icabettirrtıiştir. 11 

"Evvelce Tarih-Coğrafya ve Arkeoloji Enstitülerini ih
tiva etmek üzere Ankara Tarih-Coğrafya Fakültesi adı altında 
150.000 liralık tahsisat ile kurulacak fakülte için sevkedil
miş olan kanun projesi geri alınmış ve bu fakülteye bir dil 
enstitüsü ilave edilmek suretiyle Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi'nin kurulmasını istihdaf eden ilişilc muaddel proje 
tanzim olunmuştur." (500). 

23 mayıs 1935 tarihinde fakültenin kurulması Maarif En

cümeninde görüşülüp ve ileride fakültelerin birleşerek "Ankara 
üniversitesi" kurulması dileğiyle Kamutay Başkanlığına 3.VI. 

1935 tarihinde gönderilmiştir. 20 Haziran 1935 tarihini taşı
yan Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulma yasa öneri
si M8arif ve BUtçe komisyonlarında da bazı değişiklikler son
rası kabul edilmiştir. Altı maddeden oluşan yasanın yürütülme
sinden Kültür B&kanlığı sorumlu tutulmuştur(501). 

Tüm bu hazırlıkların 1936 yılı başlarında kısmen tamam
lanması üzerine, 9 Ocak 1936 tarihinde Ankara Halkevinin büyük 
salonunda yapılan törenle açılış gerçekleştirilmiştir. Törende 
başta Atatürk, Başbakan ve tüm hükümet üyeleri, yabancJ. sefir
ler mebuslar, profesörler, öğretmenler ve öğrenciler hazır bu
lunmuşlardı. 

( 5 O O) E • .fiirsch, y • a • g • y • , s • 5 61 ve t:ı:ı.!an, y • a • g • m. , s • 2 2 • 
(501) E.Hirsch, y.a.g.y., s.565. Inan, y.a.g.m., s.26-27. 
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_,Aıgen Dışişleri Bakanı J?azzi Muhammed Han ve Afgan Se-
firi Atatürk'ün leeasından töreni izlemişlerdi(502). Böylece 
Başkentin bir kültür olayına, başta Cumhurbaşkanı olduğu hal
de tüm resmi makamlar ve bu olaya başında da büyük önem ve
rilmiştir. Bu konuda Ulus Gazetesi Başyazarı Burhan Belge'nin 
ll Ocak 1936 tarihli yazısında vurguladıkları şöyle idi: 

"Ankara'da dün, görünürde, bir "Tarih, Dil ve Coğrafya 
Fakültesi" kuruldu. Fakat bu işin gerçek yüzü çok daha derin, 
daha geniş ve daha önemlidir. Fakültenin kurulması bile, çelı

resi gittikçe b2lirmekte olan "Ankara Üniversitesiııne bizi 

bir adım daha yaklaştırdı~ı için hepimizi sevindirecek bir 
hadisedir. Günkü bu demektir ki, yarın ekonomi, tıp, felsefe 
v.s. bölümleri de açılınce Türkiye'deki üniversitelerin sayı
sı ikiye çıkacaktır ••• 11 Tarih, Dil· ve Coğrafya Fakültesini 
öne almak bir tesadüf eseri değil, Büyük Önderin millet ve 
devlet hesaplarına girriliş bir adımıdır, bir devrimidir. Bunun 
böyle olduğunu birkaç yıldan beri sürüp gelen ve büyük şefin 
doğrudan doğ~ıya kontrolu altında bulunan dil ve tarih hare
ketleri, araştırmaları ve hamleleri gösterirse de, ••• bu fa
külteyi açmakle Türk Milletinin önce kendi, fakat dolayısıyla 
Asya rönesansını yapınağa başladığı haberinin fakülte gibi asil, 
ciddi ve diri bir belgeye bağladı~ını göstermektedir(503). 

Yine Necmettin Sadak, "Yeni İlim Ocağı" başlıklı yazı-. 
sıyla ll Ocak 1936 tarihli Akşam Gazetesindeki değerlendirme
si şöyle idi: 

"Ankara'da açılan fakültenin başka bir değeri var: 
Türk milliyetçiliğinin temeli olan iki bilgiyi dil ile tarihi, 
kendine başlıca tetkik sahası yapıyor ••• 

"Dilde de tarihte de ilmi, sürekli, verimli çalışmalar 
Atatürk 'ün emri ile başladı. Her şube için cemiyetler kurul
du. İlk heldkatleri Atatürk kendi çalışmalarıyla meydana çı-

(502) İnan, y.a.g.m., s.20. 
(503) İnan, y.a.g.m., s.39.- Korkut, y.a.g.m., s.320-321. 



380. 

karlrken onun görüş ve buluşlar1 ilim adamlar:ına direktif ol
du."(504). 

Fakültenin ilk öğrencileri lise mezunlar:ın1n yanJ. s1ra 
halen öğretmenlik yapanlardan da allnanlar olmuştur. Yat:ıl:ı 

öğrenci say:ısJ. k1z ve erkek olmak üzere 120, gündüzlü öğrenci 
say1s1 ise 280'dir. Böylece toplam 400 öğrenciyle eğitime baş
layan Fakültenin kadrosunda, d:ış ülkelerde öğrenimini tamamla
yanlara görev verildiği gibi, çeşitli dallarda, tarih, coğraf
ya, filoloji, arkeoloji konular:ı için yabancl şöhretli bilgin
ler, profesörler "mukavele" ile getirtilmiştir(505). 

Fakültenin aç1l1ş ve amaçlad:ığ1 görevini k:ısaca şö~le 

tan:ımlayabiliriz: 

öğretilen konular üzerinde bilimsel araşt:ırmalar yapmak, 
milli kültürü geliştirmek, tarih, coğrafya, dil ve edebiyat a
lanlar:ında ergin ve olgun öğeler yetiştirmek ve bu alanlaria 
ilgili yüksek bilgiyi yaymakt:ır. 

Ayr:ıca Fakültede öğretim, lisans diplomas:ına haz:ırlayan 
şu bilimlerden oluşmaktad:ır: 1- Tür~ Dili ve Edebiyat:ı, 2- Ta
rih, 3- Coğrafya, 4- Felsefe, 5- Yaşayan diller ve edebiyatla
r:ı: Alman dili ve edebiyat:ı, 6- Yaşayan diller ve edebiyatlar1: 
Frans:ız dili ve edebiyat:ı, 7- Yaşayan diller ve edebiyatlar:ı: 
İngiliz dili ve edebiyat:ı, 8- Yaşayan diller ve edebiyatlar:ı: 
Rus dili ve edebiyatJ., 9- Yaşayan diller ve edebiyatlar:ı: Macar 
dili ve edebiyatı, 10- Klasik filoloji (Latin-Yunan dilleri ve 
edebiya tlar:ı)_, ll- Klasik şark dilleri (Arap-Fars dilleri ve 
edebiyat:ı), 12- Eski önasya dilleri ve edebiyatlar:ı: Sumeroloji 
13- Eski önasya dilleri ve edebiyatlar:ı: Hititoloji, 14- Asya 
dilleri ve edebiyatlar:ı: Hindoloji, 15- Asya dilleri ve edebi-, 
yatlar:ı: S1noloji, 16- Antropoloji, 17- Arkeoloji(506)_ 

Bu bölümdeki dersler, temel derslerdir. Öğrencilerin 
11Esasders"le birlikte almak ödevinde olduğu tamamlay:ıc:ı dersler 

(504) İnan, y.a.g.m., s.40. Korkut, y.a.g.m., s~321. 

(505) İnan, y.a.g.m., s.l9. 
(506) Ayas, y.a.g.y., s.251. 
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de vardır. Esas derslerden her birinin 11 Tamamlayıcı dersleri" 
nin listesi, öğretim talimatnamesine bağlı çizelgelerde: A 
ve B bölümlerine ayrılmış olarak gösterilmiştir. Her lisan 
bölümü için öğrenciler, bu esas derslerden birini alırlar. 
Bundan başka tamamlayıcı derslerin A ve B çizelgelerindeki 
derslerden üçüne de devam etmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Esas derslerin süresi sekiz yarıyıldır. Bu süre dörder 
yarıyıllık iki döneme ayrılır. ö~renciler, dördüncü yarıyıl~ 
dan sonra esas dersten ara sınava girerler. Bu sınava gire-. 
bilmek için, alınmış olan 11 yasayan dilıı (Almanca, Fransızca, 
İngilizce), bitirme sınavında başarJ.l·ı olmak gereklidir. (Ya
bancı dil sınavından başarılı olamayanlar esas ders sınavıa
rına giremezler). 

Lisans sınavıarına girebilmek, belli koşullara bağlan- . 
mıştır~ Doktora adayı yazılmak ve doktora sınavıarına gire
bilmek için de belli koşullar vardır. (Ank.Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi Bsas Talimatnamesi, M.68,69,72,77)(1939); 
(Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Talimatnamesi Md. 
ı ,2,3,4) (1943); (Ank, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ara 
tamamlayıcı, bitirıne lisans ve doktora imtihanları talimatna
mesi: M.l,J,5,7,19,20) (1943). 

Öğrencilerin Fakülteye yazılma ve kayıt kabul koşulla
rı esas talimatnamenin 61-66•ncı maddelerinde belirlenmiştiro' 

Fakülte, her dersyılı başında ödeneği oranında burslu 
öğrenci alır. Burslu okumak isteyen öğrencilerde aranılacak 
koşullar yönetmelikle saptanmıştır. Burslu öğrencil,er öğretim 
sürelerinin birbuçuk katı süreli zorunlu hizmetle yükümlüdür
ler(507). 

3.3.6.5. Siyasal Bilgiler Okulu(Fakültesi) 

Bu yüksek okulun; Osmanlı Döneminde 12 şubat 1859 yı
lında 11 mülkJ yörıeticilertt yani devlet yönetim kademelerinde 

görev alacakları yetiştirmek üzere İstanbul'da, ilk adlandır-

(507) Ayas, y.a.g.y., s.252. 
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masıylel!"Mekteb-i Fünün-i Mülkeye 1~ I. Meşrutiyetten sonra 
"Mekteb-i Mülkiye-i şahane11 ve II. Ivie ş:ımtiyet döneminde "Mek
teb-i Mülkiye" adıyla yeniden düzenıenişini ve tarihi gelişim 
sürecini ilgili bölümde vermiştik. 

cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında yapılan 
düzenlemeler sırasında Mülkiye Mektebi programı da ele alın-

" "' mıştır. Okulun o döneme dek gelmiş olan idarı ve malı şube-

lerinin üç, siyasJ. şubesinin ise dört yıl öğrenim vermesi ön
görülmüştür. Bu sistemde ilk iki yıl tüm şube lerde ortak öğ
retim yapılmaktaydı. 1930 yılında yapılan yeniden düzenleme 
ile okulun tüm şubelerinin öf;;retim süresi üç yıl olarak belir
lenmiştir( 508). 

Mülkiye Mektebi, 1933 Üniversite Reformu sonrasında, 
10 Haziran 1935 tarihinde çıkartılan 2777 sayılı yasayla yeni
den düzenlenmiş ve Siyasal Bilgiler Okulu adını almıştır. Okul 
yine, devletin yönetim, maliye ve siyasi örgütlerinde görev 
üslenecek memurlarını yetiştiren yüksek meslek uzmanlık kuru
mudur (Siyasal Bilgiler Okulu Talimatnamesi Md.l). Okul 1936-
1937 dersyılı başında İstanbul'da son kez yerleştirildiği Yıl
dız Sarayı'ndaki binasından, Ankara'nın Cebeci semtinde kendi
si için yaptırılmış olan binasına taşınmıştır(509). 

Siyasal Bilgiler Okulunda öğretim süresi 4 yıldır. Bu
nun ilk üç yılında dersler ortaklaşadır. Son sınıfı, idari, 
mal1 ve siyasi (diplomasi) olmak üzere üç (uzmanlık) bölüme 
ayrılmıştır(510). 

Okulun yatılı öğrencileri bir seçme sınavı sonrası alın
maktadır. İleride belirli bir süre zorunlu hizmet vermek üzere; 
İçişleri ve Maliye Bakanlıkları hesabına da öğrenci alınmakta
dır(5ll). Siyasal Bilgiler Okulunun devlet hesabına okuyan pa
rasız yatılı öğrenci sayısı 420'yi geçemez. Her y:ıl birinci 

sınıfa alınacak ö~rencissayısı ise, Milli Eğitim Bakanlığınca 
belirlenir. 

(508) AnaBrittannıca, C.XV, s.255. 
(509) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.6o. 
(510) Ayas, y.a.g.y., s.255. 

(511) Ttırkiye Cumhuriyeti Ilaarifi, (1923-1943), s.60. 
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Okula girmek için Lise olgunluk sJ.navJ.nJ. vermiş olmak 

ve giriş sJ.nav1n1 da başarmak gereklidir. 

okula yat111 veya yat1s1z olarak al1nacak öğrenciler, 

belli koşullar1 kendilerinde toplamış olan istemliler aras1n-. 
dan seçildikten sonra yat1l1 öğrenci kadrosu gözönünde tutu
larak başar1 derecesine göre yat1l1 öğrenciler ayrıl1rlar ve 
sırasıyla okul yönetimince gereksinima göre saptanan say1da 
yat1s1z öğrenci de al1n1rd1 (Siyasal Bilgiler Okulu Talimat
namesi 1939). 

"Her y1l okul müdürlüğünce kurulacak bir jüri tarafln-
-~an üçü~cü sJ.nJ.fJ. bitiren paras1z yat1l1 öğrencilerin% 45'i 
idari şubeye, % 45'i mali şubeye lO'u da siyasi şubeye ayrı
lJ.r. İdari ve Mali şubeyi bitirenler öncelikle ilgili Bakan

llk hizmetlerine diğerleri hükümetçe belirlenen görevlere alı
nJ.rlar(512). 

Okuldan isteğiyle veya disiplin gerekçesiyle ayr1lm1ş 
olan paras1z yat1l1 öğrenciler kendilerine yap1lm1ş olan eği
tim giderlerini faizleriyle birlikte öderler. Bunun için pa
rasJ.z yat1l1 okuyacak öğrencilerden girişte bu hükümleri ka
bul ettiğine dair bir yükümlülük güvencesi al1n1r (Teminat 
Senedi). (K.4916, Md.l,2). 

Olrulun öğretim etkinliği 1) Esas derslerden, 2) K1lg1n 

ders ve seminerlerden, 3) Yabancı dil derslerinden, 4) Geçici 
dersler ve konferanslardan, 5) Devrim tarihi derslerinden o
luşmaktadJ. r. 

Okuldaki ders gruplar1 ise şunlardJ.r: Ekonomi ve Maliye 
Kamu Hukuku -Hususi Hukuk- Tarih ve co[:;rafya -.tstatistik ve . 
Toplumbilim - Yabancı Dil. 

Slnlf geçme ve bitirme s1navlar1, yaz ve güz dönemle-. 
rinde olmak üzere iki dönemde yazlll ve sözlü olarak yap1l1r. 
Yazlll s1navlar eleme içeriğindedir. Bunlardan başar1 göstere

meyen veya bunlardan birine girmeyen öğrenci sözlü s1navlara 
alJ.nmaz. ö~renciler her s1n1fta iki dersten yazlll s1nav 

(512) Ayas, y.a.g.y., s.256. 
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olurlar. Sınıf geçmek veya mezun olmak için yazılı ve sözlü 
sınavlarda alınan notlar toplamının ortalaması en az yedi 
olmak ve yalnız yarıyı 1 sınav notu ayrı k olmak üzere herhang: 
bir dersten beşten aşakb not almamış bulunmak koşuldur(513). 

1943 yılında yapılmış c• lt) n Talimatnarnede, öğretim de
vam ve sınavlarla ilgili başka konular da hükme bağlanmıştır. 

1944-1945 Ders yılından başlatılarak beden eğitimi 
dersleri ile spor çalışmaları da zorunlu dersler arasına a
lınmış ve bir izlenceye bağlanmıştır. 

Okulun bilimsel yayım organı olmak üzere "Siyasal Bil
giler Okulu Dergisi" adıyla bir dergi kurulmuş ve bu dergi 

ile ilg~li işler hakkında bir de yönetmelik yapılmıştır. (Si
yasal BilE:iler Oku.lu Dergisi talimatnamesi 1944). 

Okul, profesörlük kaı:...iyerine sahip olanlar arasından 
Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış bulunan bir müdür tarafındE 
yönetilmektedir. MüdürLin emrinde, Iv~üdür Yardımcısı, yazman ve 
hesap memuru (muhasebeci), iç hizmetler memuru, yönetim yar
dımcıları, ambar ve depo memuru, doktor ve gereğince hizmetli 
bulunmaktadır. 

Öğretim kurulu, profesörlerle doçentlerden oluşur. Pro 
fesör olabilmek için; her zaman olduğu gibi kendi alanında bi 

limsel değerde eser yayımlamış ve bilimsel etkinliklerde bulu 
muş olmak gerekmektedir. Doçentler, belli koşulları taşıyanla 
arasından sınavla seçilirler. Okul kadrosunda asistanlar da 
vardır. 

Okulda tüm profesörlerle doçentlerden oluşan profesör

ler kurulu ile bu kurul tarafından seçilecek beş.profesörden 
oluşmuş bir de Profesörler Komisyonu bulunmaktadır. (Siyasal 
Bilgiler Okulu Talimatnamesi)(514). 

Siyasal Bilgiler okulu bir Fakülte konumuna getiril

meden önceki bazı yıllara ait öğrenci ve öğretim elemanı sayı 
sal durumu aşağıdaki gibidir: 

(513) Ayas, y.a.g.y., s.256-257. 
( 514) Aya s, y. a • g. y. , s. 2 5 5. 



Öğretim Yı1ı 

1940-1941 
1941-1942 
1942-1943 

öt_~renci S ayıs ı 

385 
415 
417 

385 

Öğretim Elemanı 
Sayısı 

40 
44 (515) 
tı-4 (516) 

1946 yılında çıkartılmış olan 4936 sayılı üniversite
ler yasası okulun yapısında uyum için bazı değişiklikler yap
mışsa da yüksek okul durumu sürdürülmüştür. Ancak 23 Mart 
1950 tarihinde çıkartılan 5627 sayılı yasa ile okul, Fakülte 
statüsüne gitirilmiş ve Ankara Üniversitesine bağlanmıştır(517). 

3.3.6.6. Ankara TlP Fakültesi 

Ankara'da yeni bir Tıp Fakültesinin kurulması girişi
mi "Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince" hazırlanıp Bakan
lar Kurulunun 3.V.l937 tarihinde meclise sunulmasını kararlaş
tırdığı yasa önerisine dek iner. Bu yasa önerisi, 11 sıhhat ve 
içtimai muavenet" ve Bütçe Encümenlerince hazırlanan 1/802 
esas numaralı "mazbatalarn 6.6.1937 tarihinde, Başbakan İsmet 
İnönü irnzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştur(518). 

Anlcara 'da, Türkiye 'nin ikinci sivil Tıp Fakülte.si 'nin 
kurulmasını zorunlu kılan gerekçeler, yasa tasarısında yer 
alırken; ayrıca Maarif Bakanlığınca 30.V.l934 tarih.ve 9220 
sayılı bir raporunda da rakamsal detaylara dek verilmekteydi. 
Gerek yasa ünerisinde gerekse raporda yer alan açılma gerekçe
sinde iki nokta vurgulanmaktaydı. Bunun ilki İstanbul Tıp Fa
kültesi'nin öğrenci sayısının son yıllarda arttığı, olanakla
rın uygulamalara daha çok yer verilmesi gereken bu eğitim için 
yeterli olmadığı ~di. İkincisi ise artan Türkiye nüfusunun ile
riki yıllar için daha fazla doktora gereksinim yaratmakta ol-! 
duğuydu. 

sesyol Yardım ve Sağlık Bakanlığı Komisyonunca hazırla
nan rapor 1.2. ve 1937 tarihinde Tileclis Başkanlığına buradan da 
meclis komisyonuna gönderilmiştir. Bu komisyondan görüşmeleri 

(515) 
(516) 
(517) 
(518) 

Türkiye Cumhuriyeti fıfBa r:l.fi, ( 1941-1942} s. 46. ·· 
~Urkiye CumhuriyetilVlaarifi, ( 1923-1943~ s. 60. 
Inan, y.a.g.m., Cumhuriyeti!':\ 50.Yıldönümü Anma 
E.Hirsch, y.a.g.y., s.62l. Kitabı,s.9. 
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biten yasa tasarısı 22.V.l937 tarihinde Meclis Başkanlı~ına 
gönderilmiştir. 

Yasa tasar1sı Mecliste iki kez görüşülmüş ve Ankara'
da bir Tıp Fakültesi ve yat1l1 tıp öğrenci yurdu kurulmak üze
re, 1937 mali yılından itibaren 8.000.000 liraya dek güvence
ye (taahüde) girişrnek için Sosyal Yardım ve Sa~lık Bakanlı~ı
na yetki verilmiştir (K.3228, Md.l)(519). 

,., 
3228 sayılı yasanın, l!1akültenin "teşkilat kanunu"nun 

1939 bütçe yılı sonuna dek Büyük Millet Meclisine sunulacağı
na dair olan dördüncü maddesi, İkinci Dünya Savaşından. doğan 
durum dolayısıyla yürürlükten kalkmış bulunuyordu (K.3935, 
Md.l). Ancak bina yapımının gerçekleşmemesi yüzünden Fakiilte:
nin açılışını daha fazla geciktirmiş olmamak için 1945 yılı 
içinde yeniden girisimlere geçildi(520). 

Ankara Tıp~Fakültesi'nin kurulması hakkındaki yasa ta
sarısı ve geçici komisyon raporu ile birlikte konu, Milli Eği
tim BEikanlığınca, Bakanla·r Kurulunda görü şüldükten sonra B. VI. 

1945 tarihinde Başbakan Ştikrü Saraçoğlu iınzasıyla Meclis Baş
kanlığına sunulmuştur. 

Tekrar meclis gündemine gitirilan yasa tasarısında, Fa
kUltenin kuruluş gerekçesi şöyle açıklanmaktaydı:. "Memleketi
mizin muhtaç buiunduğu yüksek ihtisas elemanları arasında tıp 
doktorlarının özel bir yer tutması ve bu alandaki eksiklikle
rin yurdun sağlık problemleriyle yakından ilgili bulunması, 
Cumhuriyet Hükümetlerini bu konuda bir an önce yeni tedbirler 
almakla ödevli kılmaktadır. Memleketimizde şimdiki halde tıp 
doktoru yetiştiren tek kaynak, ömrü yüzyirmi yıla yaklaşan ve 
zamanın. şartlarına ve icaplarına uyarak türlü devirler geçir
dikten sonra l933'ten beri İstanbul Üniversitesi topluluğu 
içindeki seçkin yerini almış olan Tıp Fakültemizdir. Bu kuru
mun yüzyıl önceden beri yetiştirdiği binlerce doktor, memle
kete faydalı hü:.ınetler görmüştür ve görmektedir. cumhuriyetin 

(519) TJ.iMM Zabıt Ceridesi, B.5, C.XIX, İctima 2,Ss.38-44;. 
153-154. . . . 

(520) Ayas, y.a.g.y., s.254. 



387 

ilanından sonra memlekete orta öğretimin her yıl daha verimli 
bir surette gelişmesiyle sayısı artan lise mezUnları arasın
dan tıp mesleğinde de meklekete hizmet etmek isteyenlerin ço
ğalrnası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dershane ve_kli
niklerini faydalı olabilmek vasıta ve imkanlarını çok aşan 
sayıda öğrenciyle doldurmuş, hükümeti bu bakımdan sınırlayıeı 
tedbirler almak zorunda bırakmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi'n
den her yıl mezun olanların sayısı ,çoğalmakla beraber, memle
ketin iyi yetişmiş doktora ihtiyacı da artmış ve hükümete ye
ni tıp doktoru kaynakları sağlamak gerektiğini göstermiştir. 
Bu maksatla Ankara'da bir Tıp Fakültesi açmak hususundaki ih
tiyaç ve istek 9.VI.l937 tarihinde 3228 sayılı kanunla hükü
metin ödevleri arasına e;irmiş Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan~ 
lığımız bu alanda gerekli hazırlıklara başlaınıştı: Ancak İkin
ci Cihan Harbinin çıkması ve akçe ile ilgili işlerde hükümetin 
günün ihtiyaçlarını ön planda gözönünde bulundurarak, daha tu
tumlu davranmak zaruretini duymasJ., bu konudaki çalışmaları 
yavaşlatmış; bugüne kadar yapılan hazırlıklar, fakülte saha
sına ait arsaların kamulaştırılmasından ve asrın her türlü is
terlerini karşılayarak en modern araçları ve kurumları bir ara
ya toplayan, Türklüğün tıp tarihindeki şerefli geçmişiyle oran
lı büyük ve tam bir fakülte yapısının plan ve tasarılırını ha
zırlatmaktan ileri gidememiştir. Fakat memleketin gittikçe ar
tan hekim ihtiyacı ve çeşitli sağlık meseleleri karşısında 
Cumhuriyet Hükümeti bu konudaki hazırlıklarınl çabuklaştırıp 
tamamlamayı ve yakın bir gelecekte teşkilatlanacağı muhakkak 
olan Ankara Üniversitemizin Tıp Fakültesini bir an önce kurup 
açmayı zarur1 görınü ştür" ( 521). 

Bu yasa önerisiyle, ayrıca yapılması düşunülen işler 
de ll·Madde içinde sıralanmaktayd.a. Bunlardan Ankara Tip Fakül
tesi'nin gelişim sürecini gösterenleri ise şunlardır: 

"1- Kurulacak olan fakültenin 1945/1946 dersyılı başın
da F.K.B. (birinci) ve staj (sonuncu) sınıfları açılmak sure
tiyle bütün sınıfları üç yılda tamamlanacaktır." 

(521) E.Hirch, y.a.g.y., s.651. 



388 

11 2::-:· F.K.B. Öğret:Lmi Tıp Fakültesine bağlı olacak, f'i
zik, kimya, botanik ve zooloji dersleri şimdilik Gazi Terbi
ye Enstitüsü binasında Fen Fakültesince, histaloji ve Osteo
loji dersleri Hıfsısıhha okulu binasında Tıp Fakültesince 
g6sterilecektir. 11 

11 3- Ankara Tıp Fakültesinin merkezi, Numune Hastahane

si etrafındaki bölge olacaktır ••• 11 

11 4- 1945-1946 dersyılında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin altıncı sınıfında bulunacak olan asker! Tıp öğ
rencileriyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tıp Talebe Yur
dundan yüz stajcı Ankara'ya getirilecektir. 11 

• • • • • 
Kısacası yasa önerisi, Ankara Tıp Fakültesinin kurulma 

gerekçe ve zorunluluğundan, bina sorununa; dersliklerden, öğ

retim elemanlarının sağlanmasına; staj olanaklarından klinik
lere ait sorwılara ve hatta ücret kaynaklarına dek getirilecek 
çözümleri de içermekteydi€522). 

Bütçe, Milli Eğitim, Milli Savunma ve SağlJ.k ve Sosyal .. 
Yardım BakanlığJ. komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulmuş 

olan geçici komisyonda görüşUlüp tartışılan·yasa tasarısı, bu
rada hazırlanan 16.VI.l945 tarih ve 2 numaralı raporla Meclis 
Başkanlığına sunulmuştur. Bu raporda da zaman geçirilmeden 
Ankara 1 da bir Tıp Fa kül tes i 'nin kurulmas ı gerekliliği vurgulan· 
maktadır( 523). Sonunda TBMM 'de görü şülen yasa kabul edilmiştir 
Ankara Tıp Fakültesini kuran yasa 8 madde ve 5 geçici maddeden 
oluşmaktadır(524). 

Ankara Tıp Fakültesinin ilk öğretim yıllarında uygula
nacak yöntem TBMM'de Milli Eğitim Bakanı H.Ali Yücel taraf'ın
dan açıklandığı şekliyle şöyle olacaktı: 

1945-1946 dersyılı nda F.K.B. yani birinci s1nıf ve s·on 
staj sınıfı, 1946-1947 dersyılında, ikinci ve beşinci, 1947-
1948 yılında da üçüncü ve dördüncü sınıfiarda bulunan öğrenci-

(522) E.Hirch, y.a.g.y., s.63-654. 
(523) E.Hirch, y.a.g~y., s.655. 
(524) T]l~J'-1.ı ~u;tanak Dergisi, Dönem,7, C.XIIX:, Toplantı,2. 

s. 318-324. 
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leri almak suretiyle üç yıl içinde fakülte tüm sınıflarıyla 
eğitime başlamış olacaktır. 

4761 sayılı yasayla kurulmuş olan Ankara Tıp Fakültesi, 
bu yasanın ikinci maddesinde belirlenen hükümde: nAnkara Tıp 
Fakültesinin öğretim ve yönetim işlerinde güdülecek esaslar 
Milli Eğitim Bakanlığınca konulur. Bu fakültenin Profesör, do
çent ve asastanlarının seçim ve tayinleri İstanbul Üniversite
sinde uygulanan esaslara göre yapılır." denilmektedir. Fakülte 
de bu madde hUkmüne göre örgütlendirilmi ş; bina, staj, klinik 
ve diğer işlerinde de aynı yasanın üçüncü maddesi uygulanmış
tır(525). 

Ancak çok geçmeden 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversi
teler Yasası yayımlandıktan sonra 4761 sayılı yasa yürürlükten 
kaldırılınca; Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nin 
bir Fakültesi olmuştur (Nld.78). (526). Bundan sonra da Ankara 
Tıp Fakültesi yeni yasa hükümlerine göre düzenlenmeye başla
mı ştır. 

3.3.6.7. Ankara Fen Fakültesi 

Ankara Üniversitesinin kuruluşunu tamamlama yolunda ö
nemli bir adı mını olu~rtmran Ankara Fen Fakültesi 'nin kuruluşu, 
17~9.1943 tarih ve 4492 sayılı yasayla gerçekleştirilmiştir(527). 
"Ankara'da Fen Fakültesi kurulması Hakkında Kanun Layılıası ve 
Maarif ve Bütçe Encümeni Mazbataları (l/138) n; Başbakan Şükrü 
Saracoğlu'nun imzası ile 13.9.1943 tarihinde TB~m Başkanlığına 
sunulmuştur. Bu belgede Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulması 
hakkında Maarif Vekilliğince hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
11.9.1943 tarihinde nyüce Meclis'e arzına" karar verilen yasa 
önerisinin gerekçesi de vardı. BU gerekçede: 

"Son dünya olaylarının gerçekleri, milletierin fen sa
hasında gelişmeleri lüzurnunu bir kere daha meydana koymuştur. 
Memleketimizin fen adamlarına olan ihtiyacı, yüksek fen öğre-

(525) Ayas, y.a.g.y., s.254;255. 
(526) Düstur, ÜçUncü Tertip, C.XXVII, Devlet Matbaası, Ankara, 

1946, s.l339. 
(527) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), Maarif Matbaası, 

Ankara, 1944, s.69. 
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nirrıi veren kurumlarımızın sayısını mümkün olan süratle artır

mayı gerektirmektedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'n

de talebe mevcudunun son yıllarda azami haddini bulmuş olması 

ikinci bir fen fakültesinin açılmasını zaruri kılmış ve baş
şehrimizde kurulacak üniversitenin yeni bir fakültesini daha 

vücuda getirmek düşüncesiyle bu ikinci Fen Fakültesinin Anka
ra'da açılması uygun görülmüştür. Bina, laboratuvar ve öğre
tim elemanlarının temini imkanları gözönünde bulundurularak bu 
y1l malıdut bir talebe kadrosuyla yalnız, matematik, fizik ve 

kimya şubelerini ihtiva edecek şekilde açı lacak o lan ve teşki

latlnln gelecek yıllar da tamamlanmasl düşünüle:ı Ankara Fen Fa
kültesi aynı zamanda Ankara'da kurulmasl daha önce kara.rlaştl
.!'1 lan ve ilk fııosa tta tesis edilmesi düşünülen Tlp Fakülte si'

nin F.K.B. s1n1flar1 öğretimini de sağlam1ş olacaktır. İlişik 

kanun px-oj esi bu düşünceler le hazırlanmış t1Jt 528). deniliyo.rdt 

Burada açlklanan gerekçesinden de anlaşllaoağı gibi, 

Ankara Fen Fakültesi'nin kuruluş amao1, çağ1n gereği olaı-ak 

gösterilmesinin yan1nda, ileriye dönük olarak Ankara Üniversi
tesini oluş turacak temel taşlarından birini daha oluş turmak VE 

de kurulması düşünülen T1p Fakültesi için Fizik, Kimya, Botanj 

temel derslerini verecek bi.r ku.ruluşu Ankara'ya kazand1rmakt1r 

Yasa önerisi maarif komisyonundan sonra bütçe komisyonı 

ve TBMM'de görüşüldUkten sonra kabul edilmiştir. Ankara Fen 

Fakültesi kuruluş yasasl 7 maddeden oluşmaktadlr(529). 

Ankara Fen li1akültesi öğretim ve imtihan Talimatnamesi 11 • 

nin birinci maddesinde Fakültedeki eği tirnin amacı şöyle tan1m· 
lanmaktad1r: "Matematik -ve Tabiat Bilimleri üzerinde öğretiım 
ve araştı ı-ma yapmak tJ. r." 

Fakülte, Lisans, yüksek kimy:ıge.rlik ve doktora diplo
maları verir. Fakülte de .incelenen ve her biri bir yüksek bi li~ 
sertifikasl sağlayan bilim dalla.rl iki gruba ayr1lmışt1r. 

------
(528) E.Hirsch, y.a.g.y., s.571. 

(529) ~BMM Zabit Ceridesi, Devı-e 7, c.v, İctima I., s.33,38. 
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Lisans iki türlüdür: Serbest Lisans; öğretim lisansı. 

Öğrenciler kendi seçecekleri matematik ve tabiat bilimi dal
larında öğrenim yapanlar, "serbest lisans" tiplaması alırlar. 

Bu diploma, hiç değilse ikisi ikinci gruba giren bilim dal
ıarına raslamak üzere dört yüksek bilim sertifikası almış o
lanlara verilir. Matematik ve tabi at bilimi dallarından bi
rinde öğretim mesleği için hazırlananlara A) Matematik, 
B) Fizik, C) Kimya, D) Biyoloji öğretimleri lisanslarından bi
ri verilir. Bunların birinde lisans diplaması alabilmesi için 
öğrencinin, her birini oluş tu.ran derslerden sertifika almış 
olması gerekir. Bu gibilerin ayrıca öğretmenliğe özgü meslek 
dersleriyle, uygulamasını görerek bir öğretmenlik yetkinlik 
belgesi almaları zorunludur. 

Yüksek kimya bilimi dallarında öğrenim yapanlar "Yüksek 
Kimyagerlik Diploması" alırlar. 

Lisans ve yüksek kimyagerlik diplomalarınlll verilebil
mesi için, ayrıca, Türk İnlolap Tarihi ve Türkiye Cumhuı-iyeti 
rejimi, askerliğe hazırlık ve yabancı dil sınavlarından da ba
şarı göstermiı:;ı olmak gereklidir(530). 

li'akültede, lisans diplomala.rı için eğitim süresi döı-t 

yıl, yüksek kimyagerlik diplaması için ise beş yıldır (Talimat
name Md.l,2,3,5,6,7,8,26). 

Sınavların yapılış yöntemleı-i, fakülteye öğı-encile.rin 
alınış koşulları yönetmelikte hllkümlere bağlanmıştır. Yabancı 
dil öğretimi ve sınavları için Fakültenin ayrı bir yönetmeliği 
vardır. Bu yönetmeliğin birinci maddesine göre, öğrencilere 

her biri biı- yıl süren üç lwı-da bi tmek üzeı-e ..Li•ransızca, Alman
ca ve İngilizce öğretilir. Bu öğretimda güdülen amaç ise; öğren
cileı-i en az bir yabancı dil üzerinde kendi bilim koluna giren 
bilim dallarındaki yayımları kolayca anıayabilmesi ve bu dil-

. lerde az çok yazabilma birikimini almalarını sağlamaktır (Yö
netmelik Md. 2). 

(530) Ayas, y.a.g.y., s.253. 
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Fakülteye her ders y1l1 ayrllrruş ödenek oranında 
burslu öğrenciler de alınmaktadlr. Burslu öğrenci olabilmek 
için belli koşulları taş1mal1 ve seçme s1nav1nda başarlll 
olmalldlr. Burslu okuyan öğrencilerin belli bir süre zorun
lu hizmet yUkümlülükleri vardll.~. (Ankara ]'en Fakültesi Burs
lu öğrenci talimatnamesi; Md. 1,3,4,6,10). 

Fakültede yapllecak yay1nlar için ayr1 bir "Ankara 
Fen FakUl te si Yay1nlar Hakk1nda Talimatnamesi" de vardlr. Bu
nun birinci maddesine göre FakUltede yapllecak yay1nlar ise 
şunlardlr: a- Okutulan derslerin anabilim ki tap laı-1, b- Ana
bilim kitaplarl için yardJmcl kitaplar o- Profesörler ve Do
gen tleı- taraflndcm yapllan bilimsel inceleme ve a.raş tl rmalar1 
yay1n eserler, d- Fakülte Dergisi(531). 

1943 y1l1 Kas1m baş1nda Gazi Terbiye Ensti tUsU binasın

da ay.r1lan bölümlerde eğitime başlayan Anka.ra Fen Fakültesine 
bu ilk öğretim y1lında 45 öğ.renci al1nm1şt1r. Öğrenci allnan 
bölümler; Matematik-Astronomi; Matemntik-Fizik ve Fizik-Kimya 
lisans eğitimi bölümleridir. Bu öğrencilerden yaln1z 25'ine 
50'şe.r lira burs verilmesi kararlaştlJ:'llnuştl.r. Diğer lisans 
programla.rlna daha ileriki y1llaı-da öğrenci alınacaktlr(532). 

Anka.ra Fen Fakültesi kuruluşundan Uç yıl sonra 1946 
y1l1nda çıkartılan 4936 saylll üniversiteler yasas1n1n 78'in
ci maddesi hükmüne göre yeni kurulmuş olan Ankara Üniversite
si' nin bir Fakülte ai· konumuna getiı~i lıniş tir ( 533). Bundan sonı-a 
gelişimini sürdüren F'akül tede, yabancl bilim adamlar 1ndan da 
yara.rlan1ld1ğl gibi, öğretim elemanl geı-eksinimini kendi pı-og
ramla.rlnda yetiştirmek suretiyle ülkemize birçok bilim adam 
kazandlran hizmetler verıniştir(534). 

Ankara Üniversite si Fen Fakültesi ıçın bağ1ms1 z binan1n 
yaplmı ise 1947 y1l1nda Mimar Sedad Hakkl Eldem, Emin Onat ve 
Paul Benata taraf1ndan yap1lm1şt1r. Kendine özgü mimari yapl 
özelliği taş1yan bina 1930'larln an1tsal görünümlü devlet ya
pllarlnln beliı~gin etkilerini taşlmaktadır(535). 

(531) Ayas, y.a.g.y., s.254. 
(532) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.69. 
(533) Ataünal, y.a.g.y., s.310. 
(534) Türkiye Cümhuriyeti Maarifi, (1923-1943), s.69. 
(535) AnaBritannica, C.II, s.ll2. 



4. SONUÇ 
', 

Toplumlardaki yapısal gelişme veya değişmeler ve dönü~ 
şümler, o toplumun tüm kurumsal yapılarında olduğu gibi daha 
çok ağırlıklı olarak eğitim sisteminde de yeni yapılanınayı 
zorunlu kılar. Başka bir değerlendirmeyle, yeni bir örgütsel 
yapılanınayı gerçekleştirmiş olan toplumlar, bu yeni yapılan
manın tutunması, ayakta kalabilmesi ve sürdürülmesi için bu 
yapılanmanın yeni değer yargılarını anlamış ve özürolemiş bi
reylere gereksinim duyar. Böylesi bireylerin yetiştirilmesi 
ise ancak oluşturulan sistemin ilkeleriyle bütünleşmiş, onun 
g~tirdiği düşüngüyü (ideolojiyi) içeren eğitim izlencelerinin 
yapılıp uygulanmasıyla olanaklıdır. 

Türk eğitim tarihinde böylesi değişimi gerekli kılan 
birçok dönemler saptamak olanaklı ise de; bunlardan en çarpı
cı ve geniş kapsamlı olan ilk ikisi Tanzimat dönemi ve Cumhu
riyet dönemi eğitim düşü~güsü ve sistemindeki değismelerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu 19. Yüzyılda geçirdiği yapısal 
dönüşüme uygun olarak eğitim ~isteminde de bir çok değişimler 
yaşamıştır. Tanzimat'tan başlayarak açılan Batı örneğindeki 
okullarımız kendilerinden .bekleneni tam anlamıyla verememiş
lerdir. Bunun temel nedeni ise, bu okullar açılırken veya 
kaldırılıp yerine yenileri<konulurken ya iyi bir arastırma 
yapılmadan kurulmuş olması ya da bu okulların ilgi görmeleri 
için yeterli olması, hazırlık yapılmadan kurulmuş olmalarıdır. 
Diğer önemli bir nokta da bu okulların ders izlenceleri yapı-

393 
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lırken toplumun ve çevrenin kültürel değerleri ve gereksinim
leri gHz Hnünde tutulmamıştır. Nitekim bu dHnemde açılan pek 
çok okula açıldıktan bir süre sonra "mahreç 11 (hazırlık) sınıf

ları eklenmek gereği duyulmuştur. Bu uygulama da yeterli olma
yınca okulun açılış dHnemindeki amacına yHnelik düzeyi düşü
rülmüştür. üHzgelimi, bir yüksek Hğrenim kurumu olarak düşünU
lüp açılan bir okul bir süre sonra okula alınan Hğrencilerin 
düzeylerinin düşük olması nedeniyle okul bir ortadereceli o
kul düzeyine indirilmiştir. Bu uygulamalar ise imparatorlukta 
eğitimde amaçlananlara ulaşmayı geciktirmiştir. 

Bu dHnem okulları insanımıza doğal ve sosyal çev
reyi, dünyayı yeterince tanıtmamış, maddeyi yeterince Hğrete
memiştir. Yani eğitimde olması gereken işlevsellik gerçekleş
tirilememiştir. Tanzimat'tan II. Meşrti.tiyete uzanan eğitim 
sistemindeki bu çizginin bir Hzelliğide eski eğitim sistemi
nin temelini olusturan medrese sistemininin kaldırılarak veya 
ele alınarak yeni yapılanmaya ve toplumsal dHnüşüme uyum sağla
mak amacıyla geniş boyutlu ve kHklü değiştirime gidilmemiş ol
masıdır. Eğitimde yeni yapılanma, medreseye dokunmadan yeni 
eğitim (çağdaş) kurumları kurmak biçiminde olınUştur. Çağdaşla

şan eğitim sisteminin geleneksel medrese üstünde gerekli dönü
şümü ancak II.Meşrutiyet•te kendini göstermeye başlayacaktır. 
1909'dan başlanarak bu kurumlara yeniden doğa bilimleri, Akli 
bilimler, Arapça yanında Türkçe ve Farsça okutulmaya başlanma
sı kısır da olsa bir dönüşümü simgelemektedir. 

II. MeŞrutiyet dönemi, eğitim tartışmalarının yoğun
laştığı bir dönemdir de. Türk eğitimcilerinin eğitim sistemi
mizin biçimlenmesinin tartışmalarını yapacaklar ilkelerini 
saptamaya çal1şacaklardır. Bu tartışmalar sonrası ortaya çıkan 
Hnemli sonuç, cağdaşlaşmış ulusalcı bir eğitim sistemi olmuş
tur. Yine bu dönemde ilk olarak eğitim sistemindeki yeni ya-

pılanmanın yüksek öğretimden mi yoksa ilk ve :~~·J;a B~retimden 
mi başlaması gerektiği tartışması da yapılmıştır. 

Yeni Türk Devleti eğitim dünyası bu tartışmaları da 
kalıt olarak almıştır. Daha kurtuluş ve kuruluş aşamasından 
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başlayarak eğitim olgusuna el atan yeni devletin kurucuları 
her şeyden önce eğitimin dayanacağı ilkeleri yeni yapılan
manın kurumsal özelliklerine, toplumsal karaktere ve daha 
da önemlisi çağın gereklerine uyması konusunda kararlıdırlar. 
Bunun için de gerekenler yapılmalıydı. 

Yine Türkiye uevleti kurulduğunda öncelikle; yeni eği
tim kurumlarını yeni yapılanmış·Cumhuriyet Devleti;rıin gerek
lerine göre oluşturmak için eğitim düşüngüsünün ilkelerinin 
saptanması yolu seçilmiştir. Bu nedenle ilk başlangıç yılls
rın~a ku~rnsal yapılanma yerine bir arayış başlamış,.- geçmi
şin deneyimleri,olguları, düşüngüsü tartışılmış ve sonradan 
cumhuriyet Türkiye'sinin eğitim düşüngüsü ve buna bağlı yük
sek öğreniminin ilke ve amaçları saptanmıştır. 

Her şeyden önce eğitimin bir uzmanlık ve bilimsellik 
işi olduğu benimsenmiştir. Ulusal bir eğitim buna bağlı ola
rak Türk KUltürü temellerine oturtulan, işlevsel ve işe yara
yan üretken ve en önemlisi laik bir .. eğitim yapılanmasına gi
dilmesi temel ilkeler olarak alınmıştır. 

Bu bağlamda ilk iş olarak, Osmanlı Devleti'nin asır
lardır eğitimini ihmal ettiği Türk Halkının temel eğitim nok
sanlıklarının giderilmesi için büyük bir sef~rberliğe girir 
şilmiştir. Öncelikle böylesi bir eğitimi engelleyen öğelerin 
ortadan kaldırılması ile işe başlanmış, eğitimi birleştirme 
yasası ve harf devrimleri bu amacı yerine getirmeye yönelik 
köklü değiştirimler olmuştur. 

1930'lu yıllar ise genç Cumhuriyetin hem kamu kesiminde 
rem de yüksek öğrenim kesiminde büyük atılımları başlattığı yıl
lar olmuştur. Bu dönemde izlenen "Devletçi Politika"nın etki
si, bilgi üreten bir bilimsel ortamın, aynı bağlamda çağdaş 

teknolojiye dayanan bir sanayinin kurulup gelişmesi yolunda 
ilk ve köklü adımlar atılmıştır. Bu politikanın gereği ola
rak da bilimsel ve teknolojik araştırmalar devletin öncülü
ğünde başlatılabilmişti~. Yani 1930'lu yılların getir~iği 
siyasal dönüşüm yüksek öğretimi de etkilemiş ve çağdaş bilime 
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yönelişin ilk önemli adımı sayabileceğ~miz 1933 üniversite 
reformu da bu süreçte gerçekleştirilmiştir. 

1933'e dek Türkiye'nin tek üniversitesi olan İ.stanbul 
Darülfünunu bilimsel ve yönetsel açıdan özerk ve tüzel kişi
liğe sahip bir kurum olmasına karşın; ileride de sözü edil
diği gibi, yeni yapılanınanın ilkelerine ayak uyduramayışı 
sonucu, devletin siyasal yapısına uygunluk sağlaması için 
yine, devlet.eliyle reforına tabi tutulmuştur. Türk yüksek öğ
renim tarihinin ilk özerklik dönemi sayılan 1919-1933 dönemi 
böylece kapanınıstır. Bunun sonucu olarak ise yüksek öğretim
de eski bilgilerin aktarılmasına dayanan bir eğitimden, dü
şünce ve bilgi üretimi yaratıcılığını geliştiren bir eğiti
me geçilmiştir. Yeni oluşturulan üniversite çağdaş üniversi
te anlayışının temel özelliklerini içeren, yani; araştırınayı 

temel görevi sayan, bilgi üreten ve eğitim görevi üslenen ku
rum konumun~ getirilmiştir. Bu dönem içinde ün~versite (1933-
1946) bilimsel bakımdan özerk, ama mali ve yönetim bakımından 
büyük ölçüde devlete bağlı kalmışsa da yüksek öğretimde büyük 
başarılar sağlanmıştır. Yine bu dönemde devlet desteğiyle bi
lim adamları ve mühendisler yetiştirilmesi, yetenekli gençler 
için Batı ülkelerinde Lisans veLisanüstü Öğrenim_olanakları 
sağlanması da izlenen politikanın bir gereği olmuştur. Cumhu
riyet dönemi yüksek öğreniminin özellikle üniversite bazında 
başarılı gelişmeler kaydedilmesinde kuşkusuz 1933'ten so~ra 
Alman Nazi baskı ve zülmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmış 
olan "Yahudi asıllı" bilim adamlarından yararlanmanın da et
kisi büyük olmuştur. 

1946 yılında gerçekleştirilen üniversite reformunun 
"Türkiye Yüksek Öğrenim Tarihinde" daha ayrı bir yeri vardır. 
öncelikle üniversite ve tüm organları, kuruluşları işleyişi 
yasal düzenlemelere bağlanmıştır. Mali, bilimsel ve yönetsel 
özerklik ve tüzel kişiliğe sahip çağdaş gerekliliklerle dona
tılmış üniversite yapısı, 1946 yılındaki düzenlemeyle gerçek
le ştirilmi ştir. 
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Üniversite bağlamının dışında, Cumhuriyet döneminin 
ilk yıllarıyle birlikte diğer yüksek öğretim kurumlarına da 
el atıldığı yeniden düzenlendiği veya yenilerinin açıldığını 
görüyoruz. Bu yüksek öğretim kurumları daha çok o dönem top
lumumuzun en önde gelen gereksinimierimize yönelik bir sıra 

! 

izlemiştir. Önceliği C.umhuriyet Türkiye 'sinin ilkelerine bağ-
lı insanları yetiştirmek almıştır. Bu konuda öğretmen yetiş
tiren kurumlara öncelik verilmiştir. Ardından açılanlar ise, 
çağın bilgi ve teknolojisini ülkeye aktaracak. elemanları ye
tiştirecek öğretim kurumları izlemiştir. 

Tüm bu gelişme çabaları için, mesleğe yönelik açılan 
kurumların eğitilmiş insan gücünü yetiştirmeye yönelik çaba 
içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu çabanın ardı-ndaki i tic i 
güç ise, çağı en kısa zamanda yakalamaktır. 1950'li yıllara 
dek bu alanda olumlu gelişmelerin olduğu gözlenmektedir. 

cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime okur-yaz;ar insan 
oranını yükseltme bağlarnından bakılmıştır. Bu görüş 1930'lar
dan sonra çağda ş yüksek öğretimin ülkede en kısa zamanda ·baş
latılması gerek ve zorunluluğu noktasında yoğunlaşmıştır. Bu 
nedenle 1933 üniversite reformu gerçekleştirilerek; kendini 
yenilemek·için hiçbir girişimde bulunmayan İstanbul Darülfü
nunu kaldırılmıştır. Bu gelişim, eğitimin nitelilc ve niceli
ğinin geliştirilmesi yolunu açmış ve kısa bir süre sqnra 1946 
üniversiteler Y asası ile çağdaş işlevlerini üslenmiş; yüksek 
öğrenimde ülkemizin gereksinim olan kurumların hızlı bir bi
çimde yeniden yapılanmasına olanak sağlanmıştır. Modern ça
ğın gereği olarak bilimle üretim arasında zorunlu olan bağın 
kurulmas ı için üniversite ve yüksek öğretim kurumları düz.en
lemeye çalışılmıştır. Hiç değilse bu anlayışın yolları açıl
mı ştır. 

Her düzeydeki öğrenim kurumlarının önemli bir kesimi 
Osmanlı Devleti'nden devir alınmış olsa da, en kısa zamanda 
ve büyük bir hızla bu kurumlar yeni eğitim ilke ve düşüngü
süne uygun hale getirilmiş; veya çağdaşla:şmaya açıkryenileri 
kurulmuştur. 
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.Bu dönem de eğitimin her aşaması için görev alacak 

olan insan ögesinin kendine özeü özellikler taşıması gere
ğine inanılmış ve bu yeni Türlc insanını yetiştirmelde gö
rev alacak olanlar işin başında seçilmişler, daha sonra da 
eğitim mesleğinin gereklerine göre yetiştirilmelerine özen 
gösterilmiştir. Bu giJinki ulaşmış olduğumuz düzey işte bu 
gelişmenin doğal bir sonu-c.udur. 
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tedir. Bu ise ulusal benlik duygusunun zayıflamasına yol 
açnu ş tı.r. 

d) Kararlı bir eğitim politikası yoktur. Osmanlı 
döneminin her "Maarif Nazırının" ayrı bir eğitim izlen
oesi vardlr. 

e) Tüketici insan yetiş tir en, yaşamı bilmeyen, yü
zeysel bilgiye sahip insan yetiştirme amaçlı bir eğitim 
sis te mi vardl. 

i') Geleneksel eğitim, bü tUnUyle bilimsel düşün ka
pısını kapamıştır. Onun gözü bu dünya değil, öbür dünyaya 
çevrilmiştir. Bu nedenle de çağın gereklerine ve toplumun 
gereksinmelerine yanıt vermek ten uzak bulunmak tadı r ( 121). 

Tüm bu noktalar, yeni bir eğitim politikas1nın, 
gerekliliğini haklı k1lmak tay dı. ÖzgÜl." düşünceyi dur du

ran, yarat1c1l1ğa engel olan, yap1cıllğa yer vermeyen tUm 

uygulamaları kaldırıp; onların ye~ine insan zekasının ya
ratlcılığlnı öne çıkaran aklın egemenliğini temel ilke 
kabul eden bir eğitim amaçlanmıştı. Tltn bunların yanında 

kurulan yeni devletin varlığılll sürdürabilmesi için ken
dine bağll bir zihniyetle yetiştirilecek yeni kuşaklara 
da gereksinim vardl(l22). İşte, yeni Türkiye'nin; yani 
Cumhuriyet Türkiye'sinin saptanacak yeni eğitiminin amacı, 
şimdiye dek verilmiş olan niteliklere sahip bireyleri ve 
kuşakları yetiştirmek temel amacı olmalıydl. Bu bağlamda 

yine Ata tür k' ü .. dinlayelim: 

"Efendiler; yetişecek çocukları mJ. za ve gençl erimize, 

görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her
şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, an' 
anat-i milliyesine düşman olan bütün anas1rla mücadele etmek 

lüzumu öğ.retilmelidiJ."'~ (123). 

-------(121) .Aykaç, y.a.g.m., s.l06.ve Mahmut Tezcan, y.a.g.m., 
s. 57 3. 

(122) .AtatürkçUlUk, I. Kitap, s.303. 
(123) Söylev ve Demeçler, C.I, s.231. 
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11 Bugüne değin izlenmiş olan eğitim ve öğretim yön
temlerinin ulusumuzun ta.rihsel geri kalnuşlığlmn en 
önemli nedeni olduğu kan1s1nday1m. Onun için bir ulusal 
eğitim izlencesinden söz ederken eski devrin uydu~mala
rlndan doğuşumuzdan gelen özelliklerilliizle hiç de ilişki
si olmayan yabancı fikirlerden Doğu'dan ve Batl'dan gele
bilen tüm etkile:rden tamamen uzak ve ulusal karakterimize 
ve tarihimize uyumlu bir ekini anlıyorum11 ( 119). 

Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi Açıllş Konuşma
sında vurguladlğl yukardaki açlklamalardan anlaşılacağl 
gibi, yeni eğitimin ilke ve amaçlar1n1 saptarken, gele
neksel eğitimle de çok ciddi bir biçimde hesaplaşmak is
temektedir. Ona göre bu eğitim, tek sözetikle ulusumuza 
yabancı olan bir eğitimdir(l20). 

Ata tü.rk' ün diğer konuşmalarlnda geleneksel eğitime 
yapt1ğ1 eleştirileri şu noktala.rda özetlemek olasldlr: 

a) Toplumda bilgisizlik yayglndlr. Bilgisizliğin 
yaygln oluşu, eski dönemin en belirgin özelliği idi. Ul
keyi yönetenler de kendi amaçlarl için bu durumun sUrme
sini is te miş ve özendirmiş lerdir. 

b) Öğretim yöntemleri yetersizdir. Ezberciliğe da
yalı bir öğretim yöntemi egemendi. Bu ise, yapıcı ve yara
tlcl yeni kuşakların yetişmesini engeller nitelikte idi. 

o) Eğitim: Hem kuruluş ve hem de özü yönünden ulu
sal değildir. Bu eğitim ulusal dil, ulusal tarihi, ulusal 
san'at yani tüm olgularıyla ulusal kültürün gelişmesine 
uygun değildi~. Ulusal kültürün gelişmesini de engellemek-

(119) Söylev ve Demeçler, C.II, s.l6-17. Hakimiyet-i Mil
liye, 21 Temmuz 1921. 

(120) Kemal Aytaç, "Atatuı~k'Un Eğitfm Görüşü", AtatUrk~ü
lUk 2., (Genel ~urmay Başkanllgl Yaylm), Milli Egi
tim Bas1mevi, Istanbul, 1988, s.l06. 
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2- İcabatl Bariyeye tevafuk etmesidi~ (Çağln gerek
lerinin bilincinde olmalldl~)"(ll6). 

Burada Atatürk, yeni eğitim izlencesine şekil vere
cek, onun dayanacağ1 temel ilkeleri saptayacak ana faktör
ler üzerinde du.rur. Bunlar kendi başlarlna ele al1n1rsa, 
görülür ki eğitim dlşl öğelerdir. Ama eğitim, sosyal ve 
kültürel niteliğini, ancak bu temel öğeleri çlklş ve ey
lem noktası yapmas1yla kazanlr(ll7). 

Ata türk, aynl konuş mas1nda çocukla r1m1 Zl ve genç
lerimizi nasll bir eğitim ve amaçla donatmamlz gerektiği
ni şu biçimde vurgulamaktadJr: 

.•. "çocuklar1m1za ve gençlerimize vereceğimiz tah
silin hududu ne olursa olsun, onlara esas olarak şunlarl 
öğreteceği z: 

1- Milletine, 
2- Türkiye Devletine, 
3- Türkiye Büyük Millet Meclisine 

Düşman olanlarla mücadele esbap ve vasai tiyle mü

cehhez olmayan milletler için hakkl beka yoktur. Mücadele 
lazlmd:ır. Hanımlar, Beyler! İti,raf edelim ki, biz üç bu
çuk sene evveline kadar cemaat halinde yaşlyorduk. Bizi 
istedikleri gibi idare ediyorlardl. Cihan bizi, temsil 
edenlere göre tan1yordu: Üç buçuk senedir, taımmen millet 
olarak yaşJyo.ruz ••• "(ll8). 

Bu açlklamala.rdan da anlaş1ldlğ1 gibi Atatürk, ye
ni eğitimin amaç ve ilkeleri geçmiş dönemlerinkinden çok 
farkll olacakt1r. Ulusal kimliğini kaza~ş, yaratt1ğ1 ye
ni değerlerine sahip çlkan, onlara inanan yeni insan ye~ 
tişti,rmeye yönelinecektir. Geçmiş dönemlerin eğitim ilke 
ve uygulamalar1n1n yanl1şl1k ve olumsuzluklarlnln bir 

(116) Söylev ve Demeçler, C.II, s.48. 
(117) Aykaç, y.a.g.m., s.l07. 
(118) Söylev ve Demeçler, c.rr, s.45. 
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rol ş ve yeni Türkiye' nin yapl s1nda he.r ış ın akla ve bilme 
dayandl.r1lması ge.reğini açlkça ortaya koymuştuı;t(ll5). 

Böylece, Atatürk devrimi, bir bütün olarak, akıl

Cllıktan Çlkmaktadl.r. Cumhuriyet, Yaz1 Değişimi, özellik
le Eğitim ve Türk Toplumunu yeni hukuksal değerlere taşl
yan Hukuk Devrimi, hep aklın buyruğu olduğu için yapllmış
tl r. Ata tül. .. k, Türk tarihinde, her alanda gerçek alnlcl llk 
çağlm başlatan insand1ı.·. Bu ilkenin toplumumuzda kökleş
me için de yeni eğitim dÜŞÜllgÜmÜZÜ akllCl temellere oturt
maya çal1şnuş t1 r. 

3- Yeni Türk Devletinde Eğitimin Temel Amaçla.rl: 

Kurulan yeni devletin va.rl1ğ1n1 sürdürebilmesi için 
kendine bağll bir düşünceyle yetiş tirilecek yeni kuşaklara 
gereksinimi vardlr. İşte yeni eğitimimizden beklenen, bu 

niteliklere sahip kuşaklarl yetiştirmek temel amaçtl.r. Bu 

amaca yönelik eğitimin temel ilkelerini yine Atatürk'ün 
aö,y-lev ve demeçlerinden saptamaktaylz. 

Atatürk, haz1rlanacak yeni eğitim izlencesinin çer
çevesini, 27 Ağustos 1922 tarihinde, İstanbul'dan Bursa'ya 
gelen kalabailk bir öğretmen grubuna yapt1ğ1 konuşmada be
lirlemiş tir. 

. . . . . 
"Ham m lar, Beyler! 

Görülüyor ki, en mühim ve feyizli vazifemiz maaJ:>if,r 
işle.ridir. Maarif işlerinde behemahal muzaffer olmak lazlm
dlr. Bir milletin halas1 hakikisi ancak bu suretle olur. 
Bu zaferin temini için hepimizin yekcan ve yekfikir olarak 
esasli bir program üzerinde çalJşmasl lazlmdJ~. Bence bu 
programın esaslJ noktalarl ikidir: 

1- HayatJ içtimaiyemizin ihtiyaca tetabuk etmesi 
(Toplumsal yaşam1m1z1n gereklerini içermeli). 

(115) Mumcu, y.a.g.m., s.681. 
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"Osmanlı Devleti'nin siyasal ve askeri alanda çö
küşü ve sonra tümden yokoluşu üzerine, Türk ulusunun üs
tün dinamizmi ve vatanseverliği bu günki Türkiye Cumhuri
yetini yarattı." Bu yeni Türk Devletinin tüm kul"Umlarıyla 
mimarı kuşkusuz Atatürk' tür(lll). 

Tanzimat sonrası pek çok yenilik ve önemli deği
şiklikler yapılmasına karşın bü;yük düşünce ve bilim sis
temleriyle bunların uygulanmaları sonrası doğan bilimsel, 
ekonomik ve teknik gelişmeler, tüm çabalara karşın Osman
ll ülkesine girememiştir. Akılcılığı ve bilimciliği, dev
letin ve toplumsal yaşamın her alanına yaymaya çal~şan, 

akla ters düşen her şeyi reddederek, yenileşmenin en bü
yük koşulunu gerçekleş tirmeye çalışan Atatürk' dür ( 112). 
O'nu en iyi tanımlıyanıardan biri olan Falih Rıfkı Atay'ın 
bu konudaki değerlendirmesi ise şöyledir: "İnkılapçl ve 
islahatçı Mustafa Kemal bir beyin adamı idi. Beyni kendi 
kalbinin de bütün isyanlaruu bastırdı. Bir gün bir Türk 
arınasına hangi timsaller konulacağı tartışılırken eski 
Türk kurdundan bahsedilmesi üzerine: -Timsal, timsal in
san zekasıdır timsaı, diye h.aykJ.rmlştı. Zekası, akıl ve 
müspet ilim, O'nun saygısı yalnlz bunlara olmuştur(ll3). 
Ayrı ca Afet İnan' a söylediği gibi: "akl 1 ve mantığın hal
ledemeyeceği hiçbir mesele yoktur"(114). Bu sözleri de 
Atatül."k'ün temel yaşam felsefesini en açık olarak gözler 
önüne sermektedil.'. 

Akılcılığı ve onun sonucu olan bilimciliği Atatürk'
ün sistemli bil.' biçimde Batı felsefesini inceleyerek tanı
dığını ileri sürmek de olanaksızdır. Çünkü, herşeyden ön
ce Osmanll Devleti'nin ne eğitim olgusunda ne de toplum
sal yapısında bunu sağlayabilecek ortam yoktur. Orun akıl
cJ.lJ.ğl, kendi dehasınln özelliklerinden gelmektedir. O 
akılcllJ.ğJ. kendi gözlem ve izlenimlerine dayanarak çıkar-

(lll) Mumcu, y.a.g.m., s.680. 
(112) Mumcu, y.a.g.m., s.680. . 
(113) Falih RJ.fkl Atay, Qanka~a, Istanbul, 1980, s.411. 
(114) A.Afet İnan, M.Kei!J..'!! Atatürk:ien YazdJ.kla.rıın, Ankara, 

1969' s. 7. 
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Ata tti.r k.! ün, aJtl lcl ll ğ1 ve bilimci li ği salt _~i tim 
alaronda değil, devl~tin ve toplumsal yaşam1n her alanl
na yayınağa çal1şm1ş, akla ters düşen he.r şeyi reddetmiş
tir. O, bu aklnu Batl düşüngüsünü. (felsefesini) derinli
ğine araşt1.r1p elde etmiş olmay1p; kendi kendine düşünüp 
ç1ka.rm1ş r;1.r. Özellikle davranlşlarlyla bu ak1m1 uygulamaya 
koymuştur. Böylece O'nun devrimciliğini, akllclllğlnl top
luma uygulanmasl olarak niteleyebiliriz. 

XVI. yüzyll sonlar1ndan başllyarak Batl'da yay1lan 
akllclllk, deneyeilikle birlikte akll çağ1n1 açmışt1r. 
Dünyada gerçek anlam1yla akll çağ1n1 başlatan ise Desear
tes' t1r. Kuşkusuz böyle bir dehamn doğmaslnln ardlnda 
önemli pek çok etkenler vardlr (109). Bat1 dUnyasl ak1l 
çağ1n1n getirdiği rasyonalizmle hemen her dalda büyUk yol 
alnuş ve gelişimini sUrdürmüştUr. Osmanll devleti ve dola
ylslyla toplumu bu gelişirolere hem kapllarlnl hem de göz
lerini kapam1şt1r. Daha XIX. YUzyllda bile Osmanll toplu
munda din kadar önemli bir konunun etkinliğini görüyoruz. 
Bu da "ilm-i nUcum" dur. Yani astroloji. Saray baş ta olmak 
üze.re, Osmanll toplumunda herhangi bir eyleme geçilmez ha
le gelinmiştir. İlk dönemlerde böylesi 11 safsatalara" aldl
rlş etmeyen gerçekçi Osmanll padipah ve yöneticileri git
miş, bu akllCl çağda yerini her işini yı ldl z fallyla sap
tayan "eşref saate11 b1rakanlara b1rakm1ş t1r (110). 

Türk toplumunun, akll çağ1na geçmesi için yavaş 
yavaş XVIII. Y.Y. sonlarlnda bir baraketlenma başlam1ş, 
XIX Y.Y.'da ise bu çabalar, padişah II. Mahmut'la daha 
fazla bir dinamizm kazanmlş t1r. Tanzimatla birlikte Batl 
bilimine giriş çabalarl artar. XIX. Yüzy1l sonlarlna dek 
bu yoldaki yeniliklere yeni bazl eğitim kurumlarl açlla.rak 
devam edilmiş ve ilk üniversitemiz de XX. Yüzyllln baş1nda 
kurula bilmiş tir. 

(109) 

(ll:) 

Ahmet Mumcu, "Türkiye'nin Akll Çağlna Geçmesi", 
!iı!tüt:k A~a~tlg!Jla Met:kezi D~ı:.gisi, C.II, Temmuz 
198 , s.1 , s. ?O. 
Bu konuda geniş açlklama ve gelişimler için bak1n1z: 
Ahmet Mumcu, y.a.g.m., s.669-682. 
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olgulardıro Pozivizmin yöntemi analitik akla ve bilim 

kavramına dayanıyordu. İşte bu nedenle de Atatürk bu 
felsefeyi benimsiyordu. Hemen anıınsanacağı gibi o, şöyle 

diyordu: "Dünyada her şey için, maddiyat için, manaviyat 
için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici 
bilimdir, fendir. Bilimin ve fennin dışında yol gösterici 
aramak gaflettir, cehalettir, d§lalettir."(l06) Bu fel
sefe teknik, pozitif ve toplumsal bilimleri de kapsayan 
geniş bir içeriğe sahiptir. Böylece, bu anlayış çağdaş 
uygarlı[r,ı yaratması bakımdan "müsb et 11 bilimciliktir. 
Dünyayı, olayları ve herşeyi kavramak için "müsbet bilime" 
başvurmayı:.~öngürU.r. Fizik ötesi ve bilim dışı kavramlar 
Atatürkçü felsefenin dışındadır. Dolayısıyla Yeni Türki-. 
ye'nin eğitim felsefesinin de dışında olmalıdır~ Çağı
mızın bilimsel düşüncesini, d:işünce özgürlüğünü ve onun 
yol göstericiliğinin benimsenmesi, eğitimimizin temel 
felsefesi olmalıdır. 

Atatürk'ün gerçekçiliğini de O'nun olguculuk yönü

nün bir başka görüni.J.mü olduğunu vurgulanıakta yarar var
dır. öte yandan O' nun insancıl değerleri oo nimsemesi de 
başka felsefe yönünü oluşturur. Bu da günlük yaşama yön 
verecek değerler topluluğunu, bu değerlerin eyleme dönüş
türülmesini öngörür(l07). Dolayısıyla yeni eğitim felse
fesi olgucu ilkelere dayanmaktadır. 

c. Yeni Eğitim Düşüngüsü (Felsefesi) Akılcı (Ras
yonalist) Olacaktır: Yeni 1'ürk Devletinin eğitim düşün
güsü akla dayalı olacaktır. Bu ilkeyi de saptayan yine 
Atatürk'tür. 

Atatürk, Batı'daki akılcılığı benimsemiş, akılcı 
düşünürlerin yapıtlarını incelemiştir. Esasen sözlerinde 
ömür boyuncçı akılcı bir görüş vardır. Akılcı olduğu için 
bağnazlığa, yobazlığa, değmacılığa boş inarıçlara, doğa 

dışı dUşüncelere siirekli karşıdır(l08). 

(106) Söylev ve Demeçler, C.II, Sol94. 

(107) Tezcan, y.a.g.m., s.735. 
(108) Tezcan, y.aog.m., s.735. 



199 

felsefesinin clayandı~tı ilkeleri: pragmntism, olguculuk ve 
Akılcılık olarak sıralayabiliriz. 

A. 1'Urk Ef;i timinin Pragmatist ( Yararcılık) Yönü: 
Yukarıda da vurp,ulandığı gibi Atatürk, bir kurarncı olma
yıp, yaşayan bir adamdır. "Kafasında daha çok kurarncı 
Fransız l:ül türü ile beslenmiş olan bu akılcı insan, 
Anglosakson görgücüli.5.ğüne ( emprisme) ve pragmatizme daha 
yakındır. Bilgiyi deney, gerçeği fayda (yarar) ölçüsüne 
vurmayı scver."(l03) 

Eğitim sürecini, insnn yaşamında bir yarara, 

yararlı olan bir işe araç kabul eden Atatürk, birçok 

konuşmasında pragmatist bir eğitim felsefesine bağlı 

olduğunu vurgulamıştır. Örneğin: Bir yandan bilgisizliği 

ortadan kaldırmaya çalışırken, bir yandan da yurt evia
dını toplumsal ve ekonomik yaşama aktif biçimde etkili 
ve verir.ıli kılahilrnek için zorunlu olan ilk bilgileri, 
uygulamalı olarak vermek metodu eğitimimizin temelini 
oluşturrnalıdır(l04) demektedir. 

Eğitmen denemesi ile Köy Enstitüleri Örgütlenmesi 
aslında Atatlirk 'ün 1 Mart 1923 'te THi!IvP ni açış söylevinde 
ileri Sürdüğü bir önerinin uygulanışıydı. Bununla ilgili 
olarak Atatürk: "üretim ve imalatı artırıcı unsurlar 
yetiştirmek Türk Eğitiminin temel ödevi olmalıdır .. "(105) 
diyerek dUşüncelerini açıkça ortaya koymaktadıro 

B. Türk Eğitiminin Olgucu (Pozitivist) Yönü: Pozi
tivizm olguculuktur. Şöyle ki: araştırmalarını olgulara, 

gerçek.lere daya:,ran, fizik ötesi açıklamaları kuramsal 
olarale olanaksız ve yararsız gören, deneyle clerıetlenmeyen 
soruları yersiz bulan bir felsefedir. Pozitivist sistemin 

" 
çıkış noktasJ., duyularımızın algıladığı ve bize sağladığı 

(103) Tezcan, y.a.g.m., s.733. 
(104) Atatürkçülük, I. Kitap, s.299. 
(105) Söylev ve Demeçler, c.r~ s.298. 



198 

felsefe ile yetir;ıtirilebilirdi. Atatürk "yaşamda en ger
çek yol gösterici bilirndir. 11 (98) diyerek bu felsefenin 
temel çi~gisine de açıklık getirmiştir. Aslında O bu 
özdeyişle tüm bir ça[~ın biçemini özetlemiştir ( 99). 

J!'elsefi açıdan, Atatürk ve Yeni Türk Devleti'ndeki 
eğitim iliqkilerine, O'nun düşürıgüsel (felsefi) kişili
ğinden hareket ederek bir yaklaşım yapmak kaçınılmazdır. 

Zira yeni devletin eğitim düşüngüsü (felsefesi) Atatürk' 
ün kişilil,tincle biçimlerımiştir. 

Atatiirk 'ün felsefeden geniş ölçüde yararıanelığını 
görnekteyiz. Ancak o, kendisinin de belirttiği gibi hiç
bir zaman tek bir felsefe akımınabağlı kalmamıştır. Fel
sefenin çeşitli alz:ımlnrından yararlanmıştır. Düşüncele
rini eylemleriyle, söz ve söylevleriyle ortaya koymuş
tur(lOO). O'nda e;:Tlemle dUşüngü içiçedir. 

1\.tatUrlc, düşüngüsel açıdan: olgucu (pozitivist), 
işlevselci (fonksiyonel), yararcı (pragmatist), rasyona
list olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle düşüngüsel 
tutı.ı..rnunda eklektik (pek çok dUşüngünün bileşkesini) bir 
yol izlemişt:Lr denilebilir •. Yani bu sayılan akımların 
bir çözümlemesini ve bu çözüm.leıneyi eyleme dönüştürmeyi 
temsil et~ektedir(lOl). 

O'nun, toplwnun tüm bireylerini düşünen insan 
yapmak gereğine inancı, halk egemenli~i, devrim, ülke 
ve ulus lıütUnlüğü, tam bağımsızlık ve çağdaş uygarlık 
kavramları öz brlli:ımdan yukarda belirtilen felsefe akım
ları Uzerine ot'L-ırtulmuş kendini özgü yeni bir sistem
dir(l02). Bu bağlamda Yeni Türk Devleti'ndeki eğitim 

( 98) Sövlev ve Demeçler, c.rr, s.l94. 
( 99) Gökberk, y.a.gom., s.303. 
(100) Tezcan, y.a.g.m., s.733. 

(101) Tezcan, y.n.g.m., So733. 
(102) Cevat Alkan, "Atatürk Felsefesinde İnsan Kavramı", 

Eğitim ve Bilim, s.46. 
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çözümleyen, uyg·ulamalara ışık tutan bir disiplinler, 

sistemli fikirler ve kavramlar bi..itünüdnr. Atatürk'çü 

düşünce sü:temj_nde e ği tirnin özüne, içeri{~ine yön temin e 
ve amaçlarına ilişkin ilke ve özellikler; akılcı, gerçek
çi, bilimsel ve insancıl (hümanist) bir anlayışla ele 
alınmaktadır. I~u anlayışta eğitim ulusal yaşamda suratli 
gelişme, tam bağımsızlık ve özgürlük için temel bir 
araçtır. E?ıi tim süreci yaşam boyu süren ve insan yaşa
mında yararlı sonuçlar üreten işlevsel ve pratik bir 
anlam taşımaktadır(95). 

Atatürk: ııg{t,i timdir ki; bir ulusu ya özgür, bağım
sız, ünlü, yüce bir sosyal toplum halinde yaşatır ya da 
bir milleti tutsaklığa ve yoksulluğa sür1.5kler. 11 (96) 

diyerek bu konuya dikkatleri çekmiştir. 

El'ti tirnin hedefleri, amaçları çeşitlidir. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin yeni kuşağa vereceği eğitim daha öncede 
verildiği gibi ulusal eğitimdir. Ulusal eğitimin devlet 
gözetim ve den8timinde, demokratik, laik, eşitlikçi, 
adaletli, işlevsel ve bilimsel temeli dayalı insancıl 
(hümanist) n5.telilt taşıması önfSörülınektedir. Bu ilkeler 
kuşkusuz ki, akılcı, özgür, özbenli[:inden ve kül türünden 
kopmamış yeni bir insan tipinin yaratılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu amaçla, yaygın bir eğitim sistemi kt~mak, 

sosyal ve ekonomilc yönden ya.rarlı ve işlevsel davranışlar 
oluşturmal:, e:<titim sürecini iş içinde ve iş aracılığıyla 

gerçekleştirmek esastı."(97) 

Ulusun en yüksek uygarlık gereklerine göre iler
lemesini sağlnyacal::, yeni kurllil1ları yaşatacak yeni bir 
insan ti}Ji de gerekliydi. Bu tip insan da yeni bir eğitim 

(95) Cevat Alkan, Atatürk Düşün Sistemi ve Mesleki Teknik 
E{s'·i tim, Atatürk Devrimleri ve Iı~ği tim Sempozyumu, 
(9-10 NiDan 1981) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları, No: 92, Yargıçoğlu Matbaası, 1981, s.l27. 

(96) Söylev ve Dem.ecler, C.II, s.l98. 
(97) Alkan, y.aog.m., s.l27. 
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26 Aralık 1925 - 8 Ocak 1926 tarihleri arasındaki çalış
malarında "Maarif Teşkilatı Hakkındaki Layiha'yı" 
hazırlayan üçüncü Heyet-i İlmiye, AtatUrk'ün yönlendir
mesi ile de, okulun toplum içindeki yerine ağırlık veren 
ilkeleri geliştirmiştir. 

- Okul ile yaşam arasındaki "Çin Seddi" kaldırıla-
caktır. 

- Ders konuları çevreden alınacaktır. 
- Üretici egitime agırlık verilecektir. 
- Tek okul düzeni kurulacal-;:tır. 

- Kızlarımızın eğitim düzeyleri geliştirilecektir. 
-Kız-erkek bir arada (karma) eğitim görecekler-

dir(93). 

Böylece 1926•dan sonra Atatürk'ün eğitim görüşünü 
uygulamaya koyınak için yoğun çabaların başladığı bir 
döneme girilmiştir. Yukarıdaki saptanan ilkelerin benim
senmesi eğitimimizele bazı yeni uygulamaları da berabe
rinde getirmiçtir. örneğin: . 

- Okul yaşamının, çevrenin ekonomik koşullarına 
göre düzenlenmesi, 

- Her bölgede o bölge ekonomisinin özelliğine göre 
sanat okulları açılması, 

- Genel ve teknik öğretimin birbirinden ayrılma
yacağı ilkesi. 

Buna göre prcıtiklik, işlevsellik, çevresel koşul
lara u~rgunluk, iş ilkesi ve yapmaya dayalı olma gibi özel
likler bu eğitim anlayışının eğitim yöntemini de anlat
maktac1ır(94). 

2. E/:';i tim Felsefesi (Dü§üngUsü )_: Genel anlamıyla 
er!, i tim felE:ıefesi; e ği tim slirecine ~rön veren erekleri 

(93) Özalp-Ataünal, y.a.gom., s.ll4-115. 

(94) Tezcan, y.a.g.m., s.739. 
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İstanbul Üniversitesinde başlamış olan ıslahat programını 
daha radikal bir tarzda tatbik ederek cumhuriyete ciddi 
modern bir üniversite kazandırmak; merkez bölgesi için, 
Ankara üniversitesini az zamanda kurmak lazımdır. Ve 

Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir 
yerinde, her şubeden ilkokullarıyla ve nihayet üniversi
tesiyle modern bir kültür şehri yapatmak yolunda, şimdi
den fiiliyata geçilmelidir."(90) 

Bu tür bir yaklaşım, Atatürk'ün eğitim kurumlarının 
yaygınlaştırJ.lmasına ve halkımızın eği tilmasine ne denli 
önem verditini kanıtlamaktadır • 

• E[Çitim İslevsel Olacaktır: Bu ilkenin öz bir 
tanımını vermek gerekirse; işin eğitim ve ö{i;retimde ana 
araç olarak Jcullanılması diyebiliriz. Başka bir anlatımla, 
iş içinde ve iş aracılığıyla eğitim, yani bilgi, işe 
dayalı ve iş başında verilmelidiro Ayrıca eğitim işe 
yarar ve üretici olmalıdır(91). 

Böylece ö{::;retim yöntemi, cy gulamaya yer veren bir 
özellik: taç? ımalıdır. Atatürk 1 Mart 1922 'de TBl.VIlVI' ni aç ış 
konuşmasında bu ilkeyi şöyle değerlendirmekted.ir: 

11 J3ir taraftan bilgisizli§f,in giderilmesine uğraşır
ken, bir-taraftan da ülkemiz çocuk larını toplumsal ve 
ekonomik yaşama eyle~sel olarak etken ve üreten bireyler 
kılabilmak için zorunlu olan ilk bilgileri işe dayalı 
olarak vermek yöntemi eğitimimizin temelini oluşturma
lıdır."(92) 

Buradan da anlaşılacağı gibi okullarımızdaki eğitim 
ve ö/~retim uygul::ımalı olmr:ılıydı. Bu konuda özellikle mes
leki ve teknik ö[i;retime önem verilmiştir. Atatürk, ilk
öğretimden en yüksekU:f!retime dek teknik eğitimin 

(90) Söylev ve Demeçler, C.II, s.401-402. 

(91) Tezcan, y.a.g.m., s.738 ve Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, C.V, Temmuz 1989, s.574. 

(92) Söylev ve Demeçler, c.rr, s.230. 
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Toplumun her kesiminin eğitim hizmetlerinden yarar
lanması gerekli idi. Cinsiyet ayrımı gözetilmeden her 
birey okula c:ılınmalı orada bj.r sanat öğremneli idi. Okul
lar en küçük yerleşme birimlerine dek yaygınlaştırılmalı, 
gereken yerlere de yatılı ilkokullar da açılmalıdır(88). 

Atatürk yeni Türk Devletinde, ö{!,renimin her aşama
sında fırsat eşi tli{:~ini öngörür (89). Bunun sağlanması 
için eğitim olanakları bölgeler arasında dengeli olarak 

dağı tılmalıdır. Ctunhur:Lyet hükümetlerinin bu konuya önemle 
eğilmalerini istemektedir. Atatürk'ün 1 Kasım 1937'de 
T13MM' ni açış konuşmasında konuya aşağıdaki sözleriyle 
dikkat çektiğini görüyoruz: 

"Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde 
temelli bir inkıl~p yapmış olan bUytilc Türk milletinin 
dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak 

için, fikir ve haraketi beraber yürütmek mecburiyetinde
yiz. Bu teşebbüste ooşarı, ancak, türeli bir plana ve en 
rasyonel tarzda çalışınakla mümkün olabilir. Bu sebeple 
okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, memleketin 
büyük kalkınma savaşının v~ yeni çatısının istediği tek
nik elemanları yetiştirmek; memleket d~valarının ideolo
jisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesle yaşatacak 
birey ve kurumları yaratmak; işte bu umdeleri en kısa 
zamanda temin etmek, Kültür Bakanlığı'nın üzerine aldığı 
büyük ve ağır zorunluluklardır." 

"İşaret etti{tim umdeleri, Türk gençliğinin dirna
ğında ve Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde 
tutmak, üniversitelerimizeve yüksek okullarımıza düşen 
başlıca vazifedir." 

"Bunun için memleketi şimdilik üç büyük kültür 
bölgesi halinde mütalaa ederek, Batı bölgesi için, 

(88) Tezcan, y.a.g.m., s.740. 
(89) Galip Karagöz, "Atatürk'ün Eğitim Savaşı", Atatürk 

Arastırma Dergisi, C.II, S.', Kasım, 1985, s.210 v.d. 
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okuma-yazma bilir, yüzde sekseni bilmez durumdadır. Bun
dan insan olanlar utanmalıdır."(85) 

Atatürk; daha Cumhuriyet kurulmadan önce, bu utanç 
kaynağına, -bilgisizliite- savaş açarale, yüzlerce yıldır 
ilimal edilmiş köylere bilginin götürüleceğini müjdelemiş
tir. O, 1 Mart 1922 yılı TTilV!M'rün yeni yasama dönemi açış 
konuşmasında bu yaraya parmak basarken sorunun çözümünde 
güdUlecek temel ilkeleri de vermektedir. "Ülkenin sahibi 
ve sosyal kurulu:ların temel öğesi olan köylülerimiz 
eğitimden yoksun bırakJ.lmıştır" ••• Bundan dolayı, bizim 
izleyeceğimiz "JVIilli Eğitim Politikasının" temeli önce 
içinde bulunduğumuz bilgisizliği (cehaleti) gidermek, 
kö;y-liileı'imize okuma yazma öğretmek, ona yurdunu, ulusunu, 
dinini dünyasını tanıtacak kadar çoğraf1, tarihi, dini 
ve ahlakla ilgili bilgiler vermek ve dört işlemi öğretmek 
olacaktır"(86). 

O halde eğitim, toplumu bilgisizlikten kurtarmalc, 
onun bilgi ve. a,.'-ı.lak düze_::rini yüksel tınelidir. Bunun için 
de "Halk EL_~i timi.nin" yaygınlaştırılması zorunluydu. 

Eğitimin eşitliği denildiğinde kadın ve erkek 
bireylerin eşitliği, fırsat eşitliği ve bölgeler arası 
eğitim olarıakları eşitliği belirtilmektedir. 

"Bir sosyal toplum, bir ulus erkek ve kadın deni-
len iki cinsten oluşmuştur. Cıasımıdır ki bir kitlenin 
bir parçasını geliştirelim, diğerini görmezlikten gelelim 
de, kitlenin tümü ilerletilmiş olsun? Olanaklımıdır ki 

bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça 
diğer kısmı sernalara yUkselebilsin? Kuşku yok, gelişme 
adamları dediğim gibi iki cins tarafından beraber, arka
daşça atılmak ve gelişmek ve yeni1eşme alanında birlikte 
kesin dur mak gerekir. Böyle olursa devrim başarılı olur." ( 87) 

(85) Söylev ve Demeçler, c.ri, s.253; Hakimiyet-i Iviilliye, 
ll Ağustos 1928. 

(86) Söylev ve Demeçler, C.I, s.230. 

(87) Söylev ve Demeçler, c.rr, s.216-217. 



192 

Bu yaşamda ancak bilim ile, fen ile olur. Bilim ve fen 
nerede ise oradan alaca~ız ve ulusun herbir bireyinin 
kafasına koyacat';ız. Bilim ve fen için kayıt ve koşul 
yoktur 11 (82). 

J3u d>işünceleri ile de Atat~:J.rk, yine ça[tdaş uygar
lı~;a hiltünU.yle katılmak gereğini vurgulamaktadır. 11 Dlin
yadan ayrı yaşamayı düşürıemeyiz ••. İleri ve uygar bir 
ulus olarak çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız" 
derken, Osmanlı döneminin, Batı'ya kapalı tutumunu eleş...: 

tirmekte ülkeyi tüm yönleriyle Batıya açma gereğini dile 
getirmekteelir. Ça{!;daş uygarlığın çevresinde yer alabil
menin ancak bilGi ve teknik ile olabileceğini söylemesi, 
bu değerlerin nerede iseler oradan alınacağını vurgula
ması da, Osmanlı döneminin ayağında köstek olan kültür
uygarlık ayrımını ortadan kaldırmayı arnaçladığını gös
terir (83). 

Böyle bir toplumsal yapıya ula~ırnanın yolu ise, 
ulusu ti.~ katmanlarıyla yeni bir düşün çizgisinde birleş
tirmekti. Yani toplumun yasıama bakış açısından başlayıp 

tüm toplumsal ilişkilere bakışını yeni değer yargılarıyla 
donatmak gerekliydi. Bunun da tek çıkış noktası tartış
masız eğitimdi(84) • 

• E ği tim Genel ve Eşit Olacaktır: Yeni e[fi tim 
kurumlarının yapısı tüm halkJ.mıza açık olmalıydı ve top
lumun tüm kesiminin eğitim hizmetlerinden yararlanması 
sağlanmalıydı. Eğitim olanaklarından yararlanma, salt bir 
grubun ~ra da sınıfın hakkı olmamalı, tüm yurttaşların 
(kadın, erkel-:, çiftçi, harnal v.s.) e(;it:inıden pay almalı
dırlar. Bunun için herkes okur-yazar olmalı ve ilk öğre
tim yaygınlaştırılarak zorunlu olmalıydı .. "··· düşününüz 
ki, bir milletin, bir toplumun yüzde onu, (yüzde yirmisi) 

(82) Söylcv ve Demecler, C.II, s.48. 
(83) Gökberk, y.a.g.m., s.307. 
(84) Tezcan, y.aog.m., s.722. 
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İlerlemek yolunda ba{!~ları ve koşulları aşmayan uluslar 

çağa uygun, akla uygun bir yaşam içinde olmazlar; genel 
yaşamda görüşü genif} olan ulusların ellerine düşüp onlara 
tutsak olmaktan kurtnlamazlar."(79). 

"Tüm bu gerçeklerin ulusça iyi anlaşılması ve 

içe sindiri:ı..mesi için her şeyden önce bilgisizliği gider
mek gerekir. Bunun için öğretim izlencemizin, eğitim 

davranışımızın temeltaşı, bilgisizligi gidermek olmalıdır. 
Bu bilgisizlik giderilrnedikçe yerimizde sayacağız. Yerinde 
duran bir şey ise, geri gidiyor dernektir."(80) 

Bu ;yak::laşım ve betimlemedeki "akla, çağa uygun bir 

yaşam", akla dayanmayan geleneklerin, inanışların atıl
ması, "ilerleme yolu", tiim bunlarJ_n gerçeklegmesi için, 

"bilgisizli[tin gid. erilmesi, dü~;ünceleri; aydınlanma 
çığırına da özgü düşüncelerdir. "aydınlanma, tc,plumun 
kültürünü aklın, bunun üriinü olan bilimin eliştirisinden 
geçirerek yeni, laik bir insan tipi yaratmak istiyordu. 
Böylece, insanlık sonsuz bir ilerleme süreci içerisine 
girecek, dünyası bayındır, kendisi de mutlu olacaktı. 
Rönesans'tan beri gelişen yeni doğa hilmi, doğaya insanı 
egemen lnlma yolunu açmıştı. Bunu da, doğa olayıarına 

bellef.tin ürünü olan matematik kavramları uygulamadan 

oluşan matematik-fizik sağl[1rnıştı. Şimdi aynı yöntem
lerle -deneyi düşüncede işleyerek- kültür dünyasının 
olayları da ele alınacak, bilginin ıgıgıyla onları da 
insanın gereksinmelerine göre yönlendirme yolu buluna

caktır." (81) 

11 Gözlerir:ıizi kapayıp herkesten ayrı ve dünyadan 
uzak yaştJdığımızı düşünemeyiz. Üll<:emizi bir sınır içine 
alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. İleri ve uygar bir 
ulus olaralt çağc~aş u.ygarlık alanı içinde yaşayacağız. 

(79) Söylev ve Demeçler, C.II, s.47. 
(80) Söylev ve Demeçler, c.rr, s.49. 

(81) Gökberk, y.a.g.m., s.305. 
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insan gerc:~ktir~ı :L/:;ini çok iyi kavrayan Atatürk bu yeni 

insanın aneelle ee;i tim yoluyla yetiş tirile c e ği gerçeğini 

bildiği için e{;i tiıü önemle ele almıştır ( 75). Bu ele 

alışın temel bir ilkesi de ça~daş bilime dayalı olması

dır. Bu durumu şöyle açıklamaktadır. "Dünyada her şey 

için, medeniyet için, hayat için muvaffakiye·t için en 

hakj_ki mür;]i t ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde 

mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delAlettir. Yalnız 

ilmin ve fennin yaşadıf.Çımız her datil:adaki safhalarının 

telr.amülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip 
etmek şarttır11(76). 

Atatürk, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üze

rine çıkarmayı erek saymıştır. Çağdaşlaşma, çağdaş uygar

lık düze;yinin üzerine çıkma ise, akılcılıbta, denemeye, 

araştırmc:ıya dayanan ve ileriye götürülen düşünce biçi

minden geçer(77). Çajtdaşlaşma, bilimsel olmaktır, bilim

sellik ise eğitimin akla, deneje dayandırılmasıdır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın utkuyla sona erme

sinden az sonra, 27 Ekim 1922'de Bursa'ya utkusunu kut

lamak için İstanbul'dan gelen öğretmeniere Atatürk'ün 

söyledikleri, artık devrimlerini taşı~racak yeni insana 

nasıl ulaşılaca;F;ını, onu yetiş tirrnek için nelerin yıkılıp 

nelerin kurulaca[~ını yalın çizgileriyle (78) vurgular. 

"AJ:::la uygun hiçbir nedene dayanmayan bir takım 

geleneklerin, inanışların korunmasında direnip duran 

ulusların ilerlemesi çok güç olur. Belki hiç olmaz. 

(75) Mahmut Tezcan, "Atatürk'ün Eğitim Anlayışına Felsefi 
ve Sosyolojik Bir Yaklaşım", ,Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, C.V, Temmuz 1989, s.558. 

(76) Söy1ev ve Demeçler, C.II, s.l94; Hakimiyet-i Milliye, 
25 Eylül 1924. 

(77) Kaya, y.a.g.y., Sol8. 

(78) Macit Gökberg. "Aydınlanma Felsefesi Devrimler ve 
Atatürk", Çağdaş DUşUrıcenin Işıp;ırıda Atatürk, Nejat 
Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1983, s.303. 
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'l'ürk E[ti tim Sistemini geniş ölçüde etkileyen kuş

ku.suz laildiktir. Atatürk Türk Ulusunu u;y-gar dünya düze

yine ulaştıracak tc~mel amaçların başında, yeni bir eğitim 

sistemini gördijğünden bu sistemin laik olmasına büyük bir 

önem vermiştir. Atatürk'e göre eğitimde laiklik, eğitimin 

dinsel otoritelerin etkisinden kurtararak devletin dene

timi altına alınmasını anlattığı gibi, eğitim ve öğretimin 
amaçlarının, içeriğinin dünyevi gerekıere uygun olarak 

yeniden düzenlenmesi anlamını da taşır(73) • 

• Ei;;i tim Qa{:f;daş Bilime Dayalı Olacaktır: Atatürk 

çağdaşlaşmayı anaçlamıştır. Modernleşme anlamında vurgu

layıp ele aldığı bu kavram, Batılılaşma kavramı ile de 

tanımlanmaktadır. Bu kavram geleneksel Tiirk toplumsal 

kurumların ve değerlerin tümden değ~tirilmesini zorunlu 

kılmakt<::ı.ydı. Batı neden ölçüt olmuştu? Çünkü: Batı ülke

leri, gelü;ımiş, sanayileşmiş birer ülkeydi. O nedenle 

Atatürk Türk toplumunun geleceğini saptarken Batıyı örn.ek 

almıştır. Böyle bir amaç için kuşkusuz toplumun yapısının 

köklü değ;iştirimlere uğratılması kaçınılmaz idi. İşte 

bu köklü değiştirimierin gerçekleşmesi toplumun gelenek

sel yapısından kurtulmasını sağlamaya yönelmiştir(74). 

Çağdaş, modern, Batılı bir toplumun gerçekleşti

rilmesinde en önGrnli ögelerden birisi de et~i timdir. Yani 

eğitim, AtatUrlc 'ün amaçladığı topluma ulaşmaya yardımcı 

olan temel l:urwııların başında gelir. Toplumda eğitim 

kurumlarının değiştirilmesiyle ça,1~:daşlaşma daha hızlanır 

ve yerleşebilirdi. Bu nedenle de geleneksel eğitim kurum

larının Batı e[i;i tim kurumları doğrultusunda ve ona koşut 

deği~: tirilmesi zorunluydu. Atatürk eğitim olgusunu hem 

çağdaşlaı;manın bir aracı, hem de çağö.aşlngmanın gerekli 
bir koşulu olarak ele almış ve ona gereken önemi yaşamı 

boyunca vermi~; tir. "Yaratılacak yeni düzenin yeni tip 

(73) Tezcan, y.a.g.mo, s.736. 

(74) Tezcan, y.a.g.m., s.736. 
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E~:ti tim ulusal idealleri beslemek, bağ;ımsız ve 
ulusal bir devlet yaratmak, yeni Türk insanını yetiştir
mek, dinamik ve çağdaş bir toplum kurmak için en önemli 
araçtır. J3ununla birlikte geleneksel dinsel eği tirnin 
toplum gelişmesine engel olduğunu gösteren pek çok kanıt 
vardı. İmparatorhıktan yeni Türkiye 'ye kalı t olan ve 
yeni laik okullar yonında varlığını sürdüren medreseler, 
tutucu çevralere kaynak ve destek oluyorlardı. Bu bozul
muş kurumlar pek çok yeniliğe karşı koyuyarlar ve uygu
lamaları gecilctiriyorlardıo Bu nedenle 3 mart 1924'te 
kabul edilen ve ulusal eğitim sistemini kurarak eğitim 
birliğini sn(~lrı.yan "Tevhid-i Tedrisat Yasası", ülkede 
y'tizyıllardır devam eden ve modern okullar yanında yer 
alan dinsel-geleneksel eğitim kurwnlarına son veriyor; 

Milli Eği t:im Bakanlığının son.unlulubiu altında laik bir 
eğitim sistemini kurnyordu. Bu laik eğitim sistemi Tür
kiye Cumhuriyetinin temel taşını oluşturmuştur(70). 

Laikl:Lk karakteriyle Türk insanı, toplunıun yaz

gısını del;ir]tirme gücünün kendi elinde olduğuna inanacak
tır ••• Atati!rk'ün eğitim anlayışı, Türk insanının gerek 

doğal çevreye, gerekse toplwn çevresine etki yapıp top
lumun yazgısına egemen olmasını ve bu hususta insan 

iradesinin üstün gelmesini amaçlar(71). 

Devletin en c5nemli görevinin kamu eğitimi oldu
ğuna inanan Atatürk, Cumhuriyetin eğitim politikasını da 
laiklik ve bunun yanında halkçılık ilkesine dayamıştır. 
Bunların birincisi eğitimin diişüngüsel temelini, ikin
cisi de örc,ütsel modelini oluşturmuştur(72). 

(70) 
(71) 

(72) 

Kaya, y.a.g.y., s.l8. 
Reşat Kaynar, "Atatürk'ün Kültür ve Eğitim Anlayışı", 
Atatürlc Ara:-:ıtırrna Merkezi Dere;isi, C.II, Temmuz 1986, 
Sayı: 6, So582. 
Ziya BursalıoZ7lu, "Atatürk Döneminde Elti ti.rn Felsefesi 
ve Yenilesmesİ" Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sem
poz:rumu, Ankara' Üniversitesi Eğitim Faktil tes i 
Yayınları, No: 92, 1981, s.l3. 
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için bir ulusal eğitim izlencesinden söz ederken eski 
devrin uydurmalarından doğuşumuzdan gelen özelliklerimizle 
hiçbir ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden uzak ve ulu
sal karakterimize ve tarihimize uyumlu bir e~ini anlatı
yorum." (66) 

Görülüyor ki Atatürk bu açıklarnasıyla, geleneksel 
eğitimle ciddi bir biçimde hesaplaşmaktadır. O'na göre bu 
eğitim, tek sözcükle ulusumuza yabancı olan bir eğitim
dir(67). Cumhuriyetten sonra da 1 Mart 1924 tarihinde 
TJ3IIIJM'nin açış konuşmasında ulusal eğitim konusundaki 
kararlılığını şöyle belirtmektedir: 

"Türkiye'nin ulusal eğitim politikasını her düzeyde 
tam bir açıklık ve hiçbir kararsızlığa meydan vermeyecek 

bir şekilde anlatmak, uygulamak gerekir. Bu siyaset her 
anlamıyla ulusal bir içerikte olmalıdır. 11 (68) 

"Çocuklarımız, gençlerimiz kendi ulusal değerle
rimizle yetiştirilmelidir. Başkalarına benzenıece olma
malıdır. Bu açıdan eğitim dili, yöntemi ve eğitim araç
ları ulusallarştırılmalıdır." (69) 

• Eğitim Laik Olacaktır: Çağdaş, modern bir top
llllllun gerçekleştirilmesinde en önemli ögelerden biri de 
kuşkusuz eğitimdir. Atatürk'e göre eğitim, amaçlanan 
toplumsal yapıya ulaşınada yardımcı olan temel toplumsal 
bir kurumdur. Toplumda eğitim kurumlarının değiştirilmesi 
ile çağdaşlaşma daha etkin biçimde gerçekleşebilir, kök-
leşebilir, yerleşebilir ••• 

(66) Kemal Aytaç, "Atatürk 'ün Eğitim Görüşü 11 , Atatürkcülük, 
2. (GenelKurmay Başkanlığı Yayınları), Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1988, s.l06. 

(67) 
(68) 
(69) 

Aykaç, y.a.g.m., s.l06. 
Söylev ve Demecler, C.II, s.347. 
Mahmut Tezcan, "Atatürk'ün Eğitim Anlayışına Felsefi 
ve Sosyolojik bir Yaklaşım", Atatürk'çü :Düşünce, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 
Araştırma Merkezi, 1992, s.721. 



186 

23 Nisan l920'de temelleri atılan yeni devlet, 
imparatorluktan sınırlı sayıda ve çok sorunlu eğitim 
kurwnları, çöztim bekleyen çeşitli eğitim sorunlarını 
devralınmıştı. Bu nedenle, bağımsızlık elde edilineeye 
dek sUrecek savaş günlerinde de "tam bir titizlikle işle
nip çizilmiş bir milli eğitim programı yapmaya ve eldeki 

eğitim ve öğretim kuruluşlarını" verimli bir biçimde 
çalıştıracak prensipierin hazırlanmasına özen gösteril
miştir. Bu yolda en büyük destek de kuşkusuz ki halk 

olmuçtur. "··· Silahıyla olduğu gibi kafasıyla da savaş
mak durumunda olan ulusun birineide gösterdiği gücü ikin
cisinde de göstereceğinden emin olan Atatürk oluşturula
cak yeni toplumda, yeni eğitim düzeninin de, öneakine 
benzemeyen(63) yeni nitelikler taşımasını istiyordu. İşte 
bu nitalilderin başında da ulusçuluk gelınekteydi. 16 
Temmuz 192l'de toplanan Maarif Kongresinde "Bizim eğitim 
sistemimiz eskisinden farklı olacaktır. Milli olacaktır. 
Milli davamız, ancak milli kültürümUz aracılığıyla ger
çekleştirilebilir"(64) diyen Atatürk, eğitimin ulusal 
olmasını vurguluyordu. 

Ulusal eğitimin, eski dönemdeki asılsız uydurma

lardan, yaradılışımıza hiç de uymayan yabancı düşünce
lerden, Doğu'dan ve Batı'dan aşırma etkilerden tümden 
uzak, ulusal ve tarj_hi karakterimize uygun olmasını düşü

nüyordu(65) o 

Atatürk'e göre yeni eğitim izlencesi; her şeyden 
önce ulusal bir nitelik taşımalıdır: Gerek biçimde gerekse 
özde olsun 11lusalcılık temeldir. Bu konudaki duyarlılığını 
şu biçimde vurgulamaktadır: 

"BugUne değin izlenmiş olan eğitim ve öğretim yön
temlerinin ulusumuzun tarihsel geri kalmışlığının aşağı
lanmasının en önemli nedeni olduğu kanasındayımo Onun 

(63) Kaya, y.a.g.y., s.l7. 
(64) Söylev ve Demeçler, C.II, s.l6o 

( 65) Söylev ve Demeçler, C. II, s ol6. 
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1) E[titimin niteliği: Cumhuriyet dönemi eğitiminin 
nitelitini şu beş başlık altında toplayabiliriz: 

• Enitim ulusal olacaktır • 
• EJti tim laik olacaktır • 
• E[;i tim çağdaş bilime dayalı olacaktır • 
• ELitim genel ve eşitlikçi olacaktır • 
• Ef:~i ti.ın içılevsel olacaktır ( 60). 

Atatürk 'ün ere~!;i; ba{tı.msız, ulusal, ça€tdaş yeni 
bir Türlc Devleti kurmaktı. Ulusal bir devletin örgütle
rinin de ulusal olması gerekirdio Bu düşünceyi çıkış 
noktası alan Atatürk, eğitimin ulusalıaşmasını ilk erek 
olarale almıştJ.r. Atatürk' ün eğitimin önemini kavrayıp 

ve yakından ilgilanıneye başlaması, Harp Akademisi öğren
cilik yıllarına dek iner(61). Nitekim; daha genç bir 
subay iken (1910-1913'lerde) çeşitli ordu birliklerinin 

eğitimi üzerine Fransız.ca'dan çeYirip yayımıattığı kitap-
. larda eni time i kis}ili?;ini ortaya koymuştur (62). Akade
miyi bitirdikten sonra atandığı Suriye'de kurduğu 11Vatan 
ve Hürriyet Cemiyetinin eğitim bölümü başkanlığını üslen
m~?tir. Osmanlı Devletinde eğitimin geçirdiği evreleri 
çok yakından izlemiş olduğundan, yeni Türkiye'nin gerek 
kuruluşu sırasında, gerekse ça~daş ülkelere yetişebil
mesi için yapılan devrimler sırasında çizdiği strateji, 
gerçekçi temellere oturtulmuştur. Ulusal devletin birey
leri, ulusu, çağdaş ve özgür düşüneeli olmalıydı. Bu da 
aneale ulusal ve laik bir eğitimle gerçekleşebilirdi. 
Ulusal Kurtuluş savaşı döneminde dahi, savaşın tüm güç
lüklerine ve yokllliclarına karşın eğitime büyük olanalelar 

sağlanmıştır. 

(60) Yahya Kemal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni 
J3~~ Bı:ıkıs, E$itimde Model Arayışı, (Geliştirilmiş 
Lcıncı Baskı;, Ankara, 1993, sol6. 

(61) Akgün, y,a.g.ım., s.37. 
( 6 2J İnan, y. D. g. m. , s. 2. 
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ki~:,;ili[tinin en temel ni teli{~ini ö~';retmenlik olarak gör
mektedir. Kendisini nitelendirmek isteyen ozan Behçet 

Kemal Ça~~lar 'a: "Benim asıl bir ni teliUim var ki, onu 
hiç yazmamışsın. Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir; 

ben milletirnin öğretrneniyim .. ; bunu yazrnarnışsın ••• " ( 59) 
demektedir. 

Bu nedenledir ki; Yeni Türk Devleti'nde eğitimin 
saptanan temel ilkeleri üzerinde yapilacak araştırma, 

inceleme ve vargJ.ların özünde, Atatürk 'ün düşünsel ve 
eylemsel eği timci ki~.;dliğini aramak gerekir. Biz de 

olguya bu açıdan yaklaşınayı kaçınılmaz ve yadsınmaz 
olarnlc gördü{tümüz için ağırlığı bu yöne verdik. 

Üçüncü Selim döneminden bu yana bir yenileşme 

sürecine giren eğitim sistemimizin, toplumumuzun özellik 
ve gereksinmeleriyle uyumlu konuma getirrnek amac:ı.yla, 

özellikle Cumhuriyet döneminde sürekli bir arayış içine 
girildiğ;i görf.Uür. Daha önce de verildiği gibi, kurtuluş 
savaşının en kritik bir aşamasında Ankara'da bir "Maarif 
Kongresi" toplanabilrnişti. Mustaf Kemal (Atatürk) gerek 
bu ilk toplantıda yapmış olduğu kon~rnasında, gerekse 
daha sonraki dönemlerde çeşitli nedenlerle yapmış olduğu 
konuşmalarda çal:Çdaş Türkiye'nin yaratılmasında ve yaşa
tılmasında etkili olacak eğitim sisteminin temel nite

liklerini belirlemiştir. Çünkü o, geri kalmışlığın 'şim
diye dek sUr:·ı.p cçelen eğitim yanlış lıklarından 1 kaynak

landığına inanıyordu. Yeni toplumun eğitim sistemini, bu 

sistemin dayanacağı temel ilkeleri daha önceki devrin 
yanlışlıklarından arındırmak istiyordu. Biz de, işte bu 
nedenledir ki; Türk eğitiminin temel yapısını incelerken, 
e(;i tirnin dayanacağı ilkeleri: 

1) Eğitimin lHtelit~i, 

2) Eğitimin Felsefesi, 
3) E{~i timin Temel Amaçları, bağlamında ele alacağız. 

(59) İnan, y.8.g.m., s.2. 
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ortamın ve çevrenin tutsağıclır. Bu tutsaklıktan ancak 
gördüğü eğitim ile ve kazandığı ekin ölçüsünde kurtulup 
özgürlüğüne kavuşur(57). Aynı bağlamda, çağdaş, modern 
bir toplumun gerçekleştirilmesinde de önemli bir yer 
tutar. 

Cumhuriyet döneminde eğitim alanında köklü dönü
şümleri, gelişmeleri, sağlayan hudevrimin hem kuramsal 
hem kılgın önderi olan, onu düşün, ilke, amaç ;,ra nıyla 
hazırlayan, uygulayan ve gerçekleştiren Mustafa Kemal 
Atatürk'tür. Bu gerçeği; O'nun söylevlerinden, demeçle
rinden, girL:ıimlerinden ortaya çıkarmak olasıdır. Eğitim 
alanındaki 1946'lara dek süren olağanüstü başarılı atı
lım, O'nun eğitimci kişili[~inin yansımasıdır. O'nun bu 
alandaki düşünceleri, görüşleri, çabaları ve girişimleri 
incelendi{lincle, ;m gerçekler ortaya çıkmaktadır. 

Tarihte bugüne dek, hiçbir büyük ordugüdümcü 
(stratejist), biçbir devlet kurucusu, hiçbir biiyük devrim 
önderi ve dUşünür O'nun gibi eğitimin toplum yaşamındaki, 
toplum düzenindeki ve devrimin olumlu etkisindeki önem ve 
değeri üzerinde durrnamıştır. Ve yine hiçbir devrimci, 
eğitimi kısa sürede geliştirmek için ayrıntılarına dek 
uğraşmarınş, ulusunu bir an önce eğitimle kalkındırmak, 

kül türünü ça(!;daş uygarlık düzeyine çıkarmak amacını güt
memiş tir. Hiçbiri, O'nun çapında yüksek bir eğitimci 
kişiliği taşıdığını göstermemişti.r. Bunun için; Cumhuri
yet'in ilk 23 yılındaki özgün ve yalnız bize özgü atılım
lar, O' nun söylevlerinclen girişimlerinden do{~an uygula
maların sonucudur(58)o 

Atatürk, eğitime kendi kişilifsinin bütünlüğünde 
ve kendi bilincinde öylesine yer vermektedir ki, 

(57) M. Rnuf İnan, "Atatürk'ün Eğitimci Kişiliği", 
Cumhuriyet Devri Ef;i timi, Bilirn ve Kül tür Eserleri 
Dizisi, Atatürk Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1983, s.l. 

(58) İnan, y.a.g.m., s.l. 
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yabancı dil bölilinlerinin Uç yıla çıkarılması ve bu ens
titülerde, beden eğitimi, müzik ve resim-iş'in ayrı 
bölümler halinde devam etmeleri önerilmiş ve kabul edil
miştir. Bu kcıı~arlar Milli Eğitim Bakanlığı 1 nca da uygu
lamaya dönüştürülmüştür. 

Yüksek öğretmen okulu konusunda ise, Ankara'da 
ikinci bir yüksek öğretmen okulu açılması, birbirinin 
çalışınalarını teqvik etmesi bakımından yararlı görülmüş
tür. Bu okullarda Ö1~~rencilerin mesleki formasyanlarına 
hizrnet edecek kurumsal ve uygulamalı bilgilerinin, kendi 
branşlarına ait öğrenime koşut olarak verilmesi ilkesi 
kabul edilmiştir(56). 

1949 yılından sonra toplanan ve sayısı günümüze 
dek onu bulan eğitim şuraları kararları konumuzun sınJ.r
ları dışında olduğu için buraya alınmamıştır. 

Gerek ilmiye heyetleri, gerekse lVIilli Eğitim Şura
ları, almış olduğu kararları ile ve bu kararların ışJ.
ğında yapılan uygulamalarıyle -pek çok kararların uygu
lama aşamasına geçirilmemesine karşın- Türk ril:illi Eğitim 
yaşamından önemli yeri olan çalışmalar olmuşlardır. 
Eğitim konularındaki tartışmalarımız ise hiçbir zaman 
bitmiş değildir. Çağdaşlaşma yolunda günümüzde ve daha 
sonraları da eğitimin toplumsal yapısı gereği sürecektir 
ve kuşkusuz sürmelidir. Çünkü bu toplumsal olgunun da bir 
gere{~idir. 

3ol.3o CUlvUIURİr'ET DÖ!.,iEMİNDE :b~GİTİMDE SAPTANAN TEMEL 
İLKELER 

Eğitim, bilim ve sanat'tan oluşan, toplu anlamJ.yla, 
ekin (kül tür) bir ulusun bilincidir. Elti tim bu bilinci 
oluşturan eylemler bütünüdür. İnsan, yaşamı ve anlağı 
(zekası), anlayışı ve kavrayışı ile bulduğu zamanın, 

(56) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.l23-124. 
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okullara ve liselere ö{):retmen yetiştiren eğitim enstitü
leri ve yüksek öi_Çretmen okulu örgütünün gereksinmelere 
göre düzenlenmesi ••• (55) 

Şura, Başbakan Şemsettin Günaltay ve Milli Eğitim 
Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun açış konuşmalarıyla çalışma
larına başlamıştır. 

1946 yılında çok partili si;yasi yaşama geçişimi
zin sonucu 1948 ilkokullar programına demokrasi anlayı
şının daha geniş ölçüde yansıdığını görüyoruz. Otuzbeş 
yıldır eğitimimizin temeli sayılan demokrasi ideali ve 
buna göre yurttaş yetiştirme amacı 1949 yılında toplanan 
bu şuranın özünü oluşturmuştur. 

Burada, "demokratik eğitim" konusunda varılan bazı 
sonuçlar şunlardır: Demokratik eğitimin, herşeyden önce, 
bireyin bir insan olarak yaratılmış olmakla, kişilik ve 
onuruna saygı gösteren, renk, ırk ve mezhep farkı gözet
meksizin herkesin kabiliyet ve yeteneğine göre gelişme 
olanaklarını sağlamak amacını güden bir eğitim sistemi 

olduğu; okulun toplum içinde, organik bir kurum oluşu 
nedeniyle okulu çeviren tüm toplumsal olayların onun 
çalışmalarını etkileyeceği; dolayısıyla okul dışı eğitime 
de yer verilmesi; okul dışı demokratik eğitimin okuma 
çağına girmemiş çocukların eJti timi halk eğitimi biçi
minde iki yönlü düşünülmesi; okul öncesi eğitim kurum
ları açılması ve demokratik eğitimi dairesi kurulması 
konuları tartışılmış ve kabul edilmiş tir. 

şura'da, Öğretmen adaylarının daha iyi yetişti
rilmesini sağlamak üzere eğitim enstitüleri öğretiminin 
ikişer yıl süreli fen ve edebiyat bölümleri halinde 
ikiye ayrılması, bu bölümlere alınacak ö~;:rencilerin 
resim-iş, beden eğitimi, müzik ve ev-iş derslerinden 
birini ek branş olarak almaları; eğitim enstitüleri 

(55) Zelyut, y.a.g.m., s.678. 
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"Türlc diline, kül türüne inkilabın eser ve esasları
na urnumiyetle TürklU.k idealine bağ;lı bir Türk." 

"Bütün medeni milletleres kabul edilen yüksek 
ahlak illeelerini benimsemiş bir insan." 

'~endine ve başkalarına saygı gösteren haysiyet, 
şeref ve namus sahibi bir şahsiyet yet:Lştirmek."(52) 

2-10 Aralık 1946 te3rihleri arasında Milli Eğitim 
Bakanı Reşat Şemsettin Sirer başkanlıgında toplanan 
uçuncü Milli E{ti tim Şura sı' nda ele alınan konuları iki 
temel başlıkta toplamak olasıdır. İlki teknik ve sanat 
eğitimi ve bununla ilgili kız ve erkek sanat enstitüleri, 
orta dereceli teknik okullar yönetmeliğinin güne uydurul
ması, İstanbul Telmik Okul yönetmeliği ••• v.b. konuları
dır(53). İkinci ana konu ise öğretmen yetiştirme konu
sudur. Ankara'da bir yüksek öğretmen okulu açılması, 
"Milli Eğitim hizmetinde asıl olan öğretmenliktir" hük
münün yeni baştan düzenlenmesi, yönet:Lcilerin görevden 
alınmalarının yasal ilkelere bağlanması; yüksek öğrenim 

görenlerden öğretmenlik mesleğine girmek isteyenlerin 
bir meslek sınavı geçirmesi, üstün başarı gösteren öğret
menler hakkında yasal hilkümlerin yeniden düzenlenmesi, 
öğretmerılikte stajiyerlik döneminin daha yararlı bir 
biçimde geçmesinin sağlanması, e ği tim ve öğretim l\:onu
sunda araştırmalar yapacak bir enstitünün kurulması ••. 

Vob.(54). 

22-31 At;ustos 1949 tarihleri arasında toplanan 
dördüncü Milli Eb",i tim Şurasının gündeminde dört temel 
konu görüşülmüştür. Bunlardan salt iki konu başlığı 
yüksek ö[~retimle ilgili idi: 1) Efti tim ve öğretimde daya
nılan demokratik ilkelerin gözden geçirilmesi, 2) Orta 

(52) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll9-120. 
(53) Zelyut, y.a.g.m., s.678. 
(54) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.l22. 
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Yapılan konm;ımalarda yüksek ö§f,retimde ö,(_;renci 
kontenjanlarının ülke gereksinmesine göre ayarlanması ve 
ticaret lisesi mezunlarının olgunluk sınavı vermeksizin 
üniversiteve alınması benimsenmistir. 

•• o 

Planle:ıma Komisyonı.mda ise: ilk, orta, yüksek 
meslek ve teknik ö{tretim elemanlarında öJtretmen yetiş
tirme, okullaşma, okul kapasiteleri, verimlilik, öğret
mene huzur sağlama, yW;:sek öğretimde aynı amaçlı okullar 
arasında birlik: sağlarıması, tüm yüksek öğretim kurumla
rının Milli Eğitim Bakarılığına baE;lanrnası ve bir uyuksek 
Öğretim Yasası" çıkarılması karara bağlanmıştır(51). 

15-23 Şubat 1943 tarihleri arasında toplanan 

ikinci Milli Eğitim Şurası'nın gündemini "okullarda ahlak 
eğitiminin geliştirilmesi," "tüm öğretim kurunlarında 
ana dili çalışınalarının veriminj_n artırılması," 11 Türklük 
e ği tirninde tarih öğretiminin metot ve vasıtaları yö nUn
den incelenmerıi" konuları oluşturmuştur. Başbakan Şükrü 
Saraçoğlu ve Milli E[titim Bakanı Hasan Ali Yücel'in açış 
konuc;:malarıyla çalışmalarına başlayan şurada, yüksek 
öğrenimle ilgili varılan sonuçlar özetle şöyleydi: 

"···· Türkçe terinılerin yüksek öğretimele yayılması 
yollarının kesin bir esasa bağlanması hususları, şura 
çalı~ımalarında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir". 

Diğer taraftan, şurada üzerinde önemle durulan 
ahl~3k eğitimi konusunda; Türk ahlakının toplumsal ve 
kişisel ilkeleri belirtilmiş, ••• yüksek öğrenim gençli
ğinde O.e ahlak ilkelerine bağlılığın işlenmesi; öğren
cinin okul dışı yaşayışının kontrolu ve alınması gereken 
önlemler üzerinde de şurada titizlikle durulmuştvx. 

Tüm eğitim aşamaları içinde ahlak eğitimi şurada.· 
birbirini tamamlayan şu üç amaçta toplanmıştır: 

(51) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll9. 
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uygulamaya dönüçıtürülmesi bir takım olanak ve koşullara 
bağlamıştır(49). 

17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında Milli Eğitim 

Bakanı Hasan Ali Yücel'in başkanlığında toplanmış olan 

Birinci E{~ i tim Ş urası, Türk Milli E ği timini, o günlerin 
gereksinmelerinin hemen tüm boyutları ile ele almıştır. 

Konuların ineelemnesi için sekiz deltişik komisyon (kurul) 
oluşturulmuştur. Bu ilk şurada; yüksek öğretim, ortaöğ
retim, teknlic öğretim, beden eğitimi, yayın konuları 

yanında ilkö{~retim konuları üzerinde de durulmuştur (50). 
Biz konwnuz sınırları içinde kalmak için, salt beşinci 
komü3yon olarak kurulmuş olan "Yüksek Öğrenim Komü;yonu"nde 
ele alınıp saptanan ilke ve karara ba[tlanan ko~ıullara 
değineceğiz. 

Şura: Yüksek öğretim kurumlarının başlıca hedefinin 
ülkemize yararlı uzman ele:nanları yetiştirmek olduğunu; 
öğrencilerde gözlem ve muhakemeye dayanan bir çalışma ve 
araştırma alışkanlığının geliştirilmesini sağlayan bir 
eğitim sisteminin uygulanmasını ve yüksek ö{_;retimde ana 
dilin arılaştırılmasını öngörmüştür. 

İstanbul Üniversitesi ve bağlı fakülteleriyle, 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakiil tesine ait eğitim, 
ö§;retim, sınav, öttrenci iş leri ve doktora çalışmaları 
yönetmelikleri; Gazi Eğitim Enstitüsü sınav ve kayıt

kabul yönetmeliği; Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bil
giler okulları yönetmelikleri incelenerek uygunluğu 
benimsenmiştir. 

Şura genel kurulunda, Üniversitede yabancı dil 
sorunu tüm boyutlarıyla tartışılmış ve kurumlara devam 
eden eençlerin Batı dillerinden hiç olmazsa birini okuyup 
anıayacak ve bu dilde inceleme yapacak kadar bilmesi 
gereği vurgulanmıştır. 

(49) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll6. 
(50) Zelyut, y.a.g.m., s.676. 
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gibi konuları ele almış olmasına karşın yüksek öğretirole 
ilgili konulara de~inilmemiştir(46). 

Üçüncü Heyet-i İlıniye Milli E{~i tim temel sorun
larını tartışmak, çözümler önermek üzere 26 Aralık 1925-
8 Ocak 1926 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığındaki bu toplantıya; Müsteşar, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Telif ve Tercüme Heyeti Başkanı, 
Bakanlık Müfettişlerinden bazıları ile genel müdür ve 
daire müdürlerinden bir kısmı, lise ve okul müdür ve 
öğretmenleri 1-;::atılmışlardır. Toplantıda eğitime ayrılan 

ödenekler artırılırken, okul kapasiteleri yükseltilmiş, 
yeni lise açmak, ö§~retmen okullarını ve meslek okullarını 
belirli yerlerde toplamak, yatılı okullarda karma eği
time geçmek v.b. konular görüşülrnüştür{47). 

Milli E{titim Bakanlığı'nın düzenleme hizmetini 

yürütrnek amacıyla toplanmış bulunan "Heyet-i İlmiye" lerin 
görevini yapmal;: amacıyla, 1933 yılında yürürlüğe giren 
2287 sayılı yasa ile "Milli Eğitim Şurası" oluşturulmuş
tur{48). Böylece günümüze dek süren Milli Eğitim Şura
ları için; Heyet-i İlıniyeler bir başlangıç olmuştur. 

Enitim sistemimizin düzenlenmesi ve zaman içinde 
yenileşme çabalarını, Talim ve Terbiye Kurulu ile bir
likte inceleme ve bakanın onayına sunulacak kararları 

almak üzere bu konudaki "mevzuatın11 gereği olarak kurulan 
Milli Eğitim Şuraları Cumhuriyet dönemi boyunca TUrk eği
timine önemli katkılarda bulunmuştur. Şuralar -bu konu
daki yasanın öngördüğü gibi- eğitim düzenlemelerinde en 
üst karar organı olarak görülmüş, aldığı kararların 

(46) Özalp-Ataünal, y.a.g.m., s.ll3. 
(47) Zelyut, y.a.g.m., s.676 ve Özalp-Ataünal, y.a.g.m., 

s.ll4-115. 
(48) Sekizinci ve Sonraki Eğitim Şuraları, 21 Ma~rıs 1970 

tarih ve 1261 sayılı "Şura Kanununa" göre düzenlen
mektediro Zelyut, y.aog.m., So676. 
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Türkiy·e Cumhuriyeti 1 nde ilk "Birinci Milli Eğitim 
Şurası" sayılabilecek kurul, Birinci Heyet-i İlıniye 
(Bilimsel kurul) l923'te 15 Temmuz 15 Ağustos arasında 
toplandı. Heyet-i İlmiye, Milli Eğitim işlerini tüm 
yönleriyle ele alıp sorunlarını, fikir, düşünce ve dene
yimlerinden yararlanarak planlamak ve bir izlenceye bağ
lamak amacıyla toplanmıştır(43). 

Birinci Heyet-i İlmiye, ilk sistemli ve disiplinli 
çalışma olarak Milli Eğitim Tarihimizde yer alması gereken 
bir reform girişimidir. Milli Eğitim Bakanının başkanlı
ğında, müsteşar, bakanlık genel müdürleri, ile ilgili 
Bakanların temsilcileri, üniversite profesörleri ile 
yüksek okul müdürleri, çeşitli tür ve derecedeki eğitim 
kurumlarının temsilcilerinden oluşan Birinci Heyet-i 
İlıniye'nin gündemindeki konular 26 Başlık altında ince
lenip tartJ.şılmıştır. Bunlardan yüksek ögretimle ilgili 
başlıklar şu konuları içermekteydi: Ankara'da yüksek 
düzeyde dersler, Kız ve Erkek Öğretmen Okulları tüzük 
ve programları. Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine mes
leki bilgiler verilmesi(44). 

Bu kurulun aldığı kararların büyük bölümü uygula
maya lronuldu. İkinci Heyet-i İlmiye, 'Tevhid-i Tedrisat" 
yasasının kabulünden hemen sonra 1924 yılında toplanmış
tır. Toplantı, Milli Eğitim Bakanlığında Müsteşar, öğre

tim dairesi müdürleri ile bir kısım üniversite profe
sörleri, kız ve erkek okulları ve Lise müdürlerinden 
oluşturulmuştur. Milli Eğitim BakanıVasıf Bey başkanlı
ğındaki kuı--ul; illr ve orta öğretim ders izlenceleri, 
eğitim süreleri ve okul kitaplarının yeniden yazımı(45) 

(43) Hasan Ali Yücel, Türkiye'de Orta öt;retim, İstanbul 
1938, s .21. 

(44) 

(45) 

Reşat Özalp-Aydoğan Atai.inal, "Milli Eği tirnde Kongre
ler ve Şuralar", Cumhuriyet Döneminde Eğitim, 
İstanbul, 1983, s.l09-110. 
Rıza Zelyut, "Milli Eğitim şuraları", .cunıı:u:iyet 
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.III, Iletışım Yayınları, 
Istanbul 1983, s.676. 
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431 sayılı yasayı kabul ederken, ikiyasa daha kabul 
edilmiştir. 430 sayılı yasayla mektep-medrese ikiliği 
kaldırılarak "tevhid-i tedrisat" (öğretim birliği) esası 

getiriliyor; 429 sayılı yasa ile de Şer'iye ve Evkaf 
Nezareti kaldırılıyor, bunların denetimindeki okullar 
Maarif Vekaleti'ne devrediliyorduo 

Tevhid-i Tedrisat y~sası, din adamlarının yetiş
tirilmesine de bir çözüm getiriyordu: İstanbul Üniversi
tesi'nde bu arnaçla bir İlahiyat Fakültesi açılıyor, ülke
nin değişik yörelerinde 26 İmam hatip okulu kuruluyordu. 
Üniversite reformu;yla "1934 yılında İ lahiyat Fakültesi 

kapanacak, devlet yardımının kesilmesiyle, 1930-1931 
yılında tüm imam hatip okulları da kapanmış olacaktır. 11 

Cumhuriyet yöneticileri Tevhid-i Tedrisat yasasını salt 
mektep-medrese ikili[:tini ortadan kaldırmak için kullan
mamışlar, bundan aynı zamanda yabancı okulları ve cemaat 
okullarını denetim altına almak yönünde de yararlanrnış, 
laiklik ilkesini bu okullarda da uygulamışlardır(42). 

Türk milli e~;i timinin gelişmesinde önemli atılım
lara yol açan bir değiştirim ise kuşkusuz 1928 yılında 
yapılan harf devrimidir. Yeni Türk ABC' si tek l:a şına 

eğitimin gelişmesine yeterli görülmediği için dilin de 
yeni gereksinmelere göre geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu 

ve 1932 yılında "Türk Dili Tetkik Cemiy·eti" kurularak 
dilde sadeleqmenin yolu açıldı. 

Cu®1uriyet döneminin, eğitim sistemi ve sorunla
rının saptanması, diizenlenmesi ve yenileşmesi çalışmala
rını incelemek aynı zamanda bakanlık onayına sunulacak 
kararları almak üzere "Milli Eğitim Şüraları" oluşturul
muştur. Milli Eğitim Şüraları eğitim sorunlarımız ve 
çözümleri Jconusunda ijnemli işlevler üslenmiştir. Bu 
nedenle biz burada salt konumuz sınırları içinde kalarak 
bu çalışmaları da eğitim tartışmaları içinde göstermek 
istedir. 

(42) Tekeli, y.a.g.m., s.660. 
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yanında Arapça, din dersleri de yer alıyor, öğrencilere 

zorunlu olarak ibadetler de yaptırılıyordu. Fakat, bun
lara karşın medrese zihniyeti onları benimsememişti ve 
her fırsatta onlara tepki gösteriyordu. Diğer bir taraf
tan da azınlıl::: ve yabancı okulları ülkenin dört bir yanına 
yayılıyor, Osm:cınlı hoşgörüsünden, daha çok da son dönem

lerdeki zaafından yararlanarak, istedikleri gibi at 
oynatcı.yorlardı. 

Bu kurvmlar ulusal bir amaç gütmUyor, birbirleriyle 
zıt görüşlü insanlar yetiştirip gidiyorlardı. Diğer bir 
taraftan ise Tarikatlar ve tekkeler de yine çok farklı 
dünya görüşünde insanlar yetiştirmek-te idiler. 

Osmanlı döneminde Ziya Gökalp ve başka aydınlarca 
Türk insanının eğitimindeki bu sakıncalar fark edilmiş 
olsa bile çözüm bulunamayan bu sorun, ulusal bir devlet 
olan Türkiye Cumburi;yetinde sürüp gidemezdi. Öjgretim 
birlif'~i mutlaka sa{~lanmalıydı ( 40). 

Cumhuriyet kurulduğunda medreseler önemlerini 
büyük ölçüde ;:ri tirmiç olmakla birlikte eğitim sistemimiz 

içinde mektep-medrese ikilii~i varlığını korumaktaydı. 
1924 yılında ülkede 479 medrese ve 1800 medrese ö~rencisi 

bulunuyordu. Bunlardan 600 kadarının gerçekten öğrenci 
olduğu tahmin edilmekteydi(4l). Bu eğitim kurumları 

Şer'iye ve Evkaf Nezaretince yönetilmekteydi. 

3 Mart 1924 tarihi, Türkiye'nin ulusal bir devlet 
olması açısından son derece büyük önem taşımaktadır. O 
gün TBMM, ülkenin geleceğine yönelik gerek ulusculuk, 
gerek laiklik aşamalarında en önemli kararlarını alırken, 
eğitim ve öğrenirnin de aynı doğrultularda gelişmesini 
saf:f;layacak en büyülc adımlarını atarak izlenecek yolu sap
tamıştır .. Bu trırihte hilafetin kaldırılmasına ilişkin 

(40) Mcytiz, y.a.g.y., s.307. 

(41) Tekeli, y.a.g.m., s.660. 
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başlatılmış olan çaltdaşlaçtırma birikiminden de yararla
naral·c( 38) tasarladıkları devrimi çok daha ileri boyut
larda gerçekleştirmek kararlılığı içindeydiler. Bunun 
önderli{:.~ini yapan da kuşkusuz Ata türk' dür. Türkiye Cum

huriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı döne
mindeki reform haraketlerinin yetersiz yanlarını isabetle 
görerek, gerek yeni Türk Devleti'nin ve gerekse bu dev
letin yeni kurllinlarının -bu arada modern Türk Eğitim 
Sisteminin- oluşturulmasında eski yanlışlıkları yinele
memeyi b açarmıştır. Bu ba8lamc1a e ği tim alanında atılan 
ilk adım; 11 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun" yani Türkiye'de 
eğitimi birleştirme yasası çıkarılması olmuştur. 

Geleneksel olarak Türkiye'de eğitim, gelişmenin 
bir aracı olarak katml edilmiştir. Yüzyılı aşkın bir 
süredir e ği tiınde yapılagelen değiş me ler, önceleri batıdan 
"ilim ve fen" alarak Osmanlı İmparatorluğu'na eski gör
kemli durumunu kazandırmaya yönelik olmuştur(39). 

Bundan önceki bölümlerden anıınsanacağı gibi Osmanlı 
Devleti 1773'lerden başlıyarak Batı örne&ine göre askeri 
o.kullardan Tanzimat (1839) yıllarında da yine Batılı 
sivil öğretimden esinlenilerek Rüşdiye, İdadi, Sultani 
gibi orta öğretim ve İptidai gibi ilk öğretim kurumları 

açmaya başlamış, yüksek öğretim için de Darülfünun kurul
muştur. Maarif Nezaretine baf:_~lı bu yeni mekteplerin 
yanında "Meşihata, Şer'iye ve Evkaf Nezaretine bağlı 
medreseler ve sıbyan mektepleri de varlıklarını, etkile

rini sürdürmüşlerdir. 

Yeni açılan mekteplere, onları medrese ve sıbyan 
mekteplerind.en ayırmak için Tanzimat mektepleri; Maarif 
mektepleri de denirdi. Buralarda yeni bazı derslerin 

(38) Kemal Güçlüol, "Milli Eğitimde Teşkilatlanma", 
Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Bilim Kültür Eserleri 
Dizisi Atatürk Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1983, s.l45. 

(39) Güçlüol, y.a.g.m., s.l44. 
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Kurtuluş savaşımızın olurr.lu sonucunun belirmesi, 
yapılacak köklü de~tiqtirimler için de büyük güvence idi. 
Bu nedenle artık eğitimin birleştirilmesinin ele alınması 
zamanını da r,etiriyor ve bu birliğe karar, daha güvenle 
belirtili;yordu. Yine 1923 yılında bütçe görüşmeleri sıra
sında Hill i :E:ği tim Bakanı (vekili) İsmail Sefa (Uz ler) 
Bey, her kuşa~ın görevinin yeni kuşağı geleceğin gerek
simnelerine göre hazırlamak old u[~unu, e ği tim çalışmala
rının eğitim, öğrenim ve uzmanlık alanlarına eğilerek 
yürütülmesini belirtip; "ilk gayemiz milli ve asri terbi
yeyi vatanımızı n en uzak köşelerine kadar dağı tınalt ve 
yaymaktır" derken, Cumhuriyetin ilk eğitim geneleesinde, 
Tevhid-i Teclrisatın işaretlerini, bu fikriyle belirtmeye 
çalısayord u ( 36) • 

Halifelik, Şer'iyye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldı
rılmasına ilüjldn tasarılarla birlikte gerçekleştirilmesi 
düşünülen eğitim ve öğretimin birleştirilmesi kararlılı
ğını daha da pekiştirrnek isteyen Atatürk, 1924 Şubat 
başında İzmir'de Darülfünun Emini (Rektörü) İsmayıl Hakkı 
(Baltacıoğlu) Bey'in eğitimin "milli veya dini" olmasına 
ilişkin görüşünü öğrenmek istedi. İsmayil Hakkı Bey'in 
yanıtı şöyleydi: "Din so~;;yal bir örgüttür. Gerçekte 
yaqamaktadır. Fakat devlet onu okullarda öğretmek zorunda 
deCildir. Devlet terbiyesini layikleştirmelidir." Halkın 
bu layiklil~e tepkisi ne olacağı sorusu üzerine de: "Türk 
milleti laik terbiye esasını çok iyi kabul edecektir. 
Çünkü dünyanın en müsbet kafalı bir milletidir" demiş

tir(37)e 

Türkiye Cumhuriyeti'nin onüç yıl süren savaşlar
dan sonra kw:-ulmasıyla, uzun bir barış dönemine girilmiş
tir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanan güçler, l908'le 

(36) Akgün, yoa.g.m., s.42. 
(37) Ergin, y.a.g.yo, C.V, s.l359. 
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ilk Milli E?;i tim "vekili" olarak yaptığı yine ilk konuş
masında, Rıza Nur; çocuklarımıza verilecek eğitimin "dini 
ve milli" olacaK~ını belirtiyordu. İkinci e ği tim "vekili" 
Hamdullah Suphi, 1921 Eğitim Kongresinde "Terbiye-i milli
ye;yi dinden hariç tutmanın büyük bir yanılgı" olduğunu 
söyleyebilmekteydi. Dinsel tabancı veya "milli" eğitim 
sözkonusu olduğunda meclis içinde büyük tartışmalar olu
yordu. Birçok aydın, dinsel eğitim le milli eği tirnin bir
likte yürütülabileceği görüşüne katılıyorlardı. Bunlar
dan yazar Ahmet Cevdet, gazetesi İledam'da bu görüşü sık 
sık yer vermekte ve savunmaktadır. Üçüncü milli eğitim 
bakanı olan Mehmet Vehbi (Bulak) Bey'de, Rıza Nur ve 
Hamchillah Suphi 'den pek farklı görüşte düşünmemiş tir. 

' 
Örneğin onca çabalarla medrese eğitiminin zararları ve 
yetersizli[~i ortaya konulduğu bir aşamada o, bu örgüt
lerde düzenlemeler yapmayı düşünmüştü(33). 

1923 yılı başlarında İzmir'de halk ile konuşma
sında, kendisine medrese ve evkafın ne olacağına ilişkin 
bir soru yöneltildiğinde "··· medrese eğitimi ve arapça 
öğrenmek gereğinin doğurduğu güçlüklerden söz ederken 

milletimizin, memleketimizin eğitimi bir olmalıdır. Bütün 
me;nleket evladı, kadın-erkek, oradan çıkmalıdır" (34) 
şeklinde yanıtlamıştır. 

1 Wl:art 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi dördüncü 
toplantı yılını açarken de ülke çocuklarının birlikte 
almal:: zorunda oldukları eğitim ve ö{;~rerıim olduğu, yüksek 
meslek sahiplerinin ayrılabileceği eğitim derecesine dek 
öğrenim birli[ti'nin ülkenin ilerlemesi için büyük önem 
taşıdığını bu nedenle "Şer'iye Vekaleti ile Maarif Veka
letinin" işbirliği içine girmeleri dileğini belirtmiş
tir(35). 

(33) Akgün, y.a.g.m., s.41. 
(34) Hakimiyet-i Nfilliye, 5 Şubat 1923. 
(35) Söylev ve Demeçler, C.I, So300. 
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izlencesini 9 umde olarak tanıtırken(30), medreselerin 
kaldırılması dii.şüncesini de ilk kez açık olarale belirt
mekteydi. "Tevhid-i Tedrisata" derhal teşebbüs edileceği 
bu maddeler arasında yer almaktaydı(3l). 

l Mart 1922 tarihinde meclisin üçüncü toplantı 
yılı açılış konuşma~nnda ulusal eğitime ait aşağıdaki 
noktaları vu.rgulamaktaydıı 

'Hükümetin en önemli görevi, eğitim işleridir. 

Bunda başarı sağlamak için öyle bir program izlemek 
zorundayız ki o program ülkeyi bugünkü haliyle toplwnsal 
gereksir~eleriyle, çevre koşullarıyla ve yüzyılın gerek
sinmeleriyle u;vmn haline getirsin' sıraladığı aşamalarında 
düşsellik-ten uzak, gerçekçi görlişlerle sağlanabileceğini 

belirtip 3~zyıllardır ulus yöneticilerinin eğitim ve 
öğrenirnin genelleşmesi isteğinde olduklarını, falcat ya 
Doğu ya da Batı taklitçiliğine bağlı kaldıklarından 
isteklerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek, ilkokul 
eğitiminin köyler çapında yaygınlaştırılmasına, ayrıca 

kızların da e[ti timinin taşıdığı öneme dilrJcatlerini çek
miştir(32). 

Tüm bunlara karşın, dini eğitim ve ö~reniminde 
direnen, dinsel örgütleri benimseyen çevre, hem halk 
arasında hem de mecliste vardı. Ülkemize getirilmek 
istenen ilkeler ve toplumsal düzen her bakımdan ulusaldıo 
Dinsel etkiler ulusallık sınırlarını ister istemez 
aşmakta, dinsel sınırlar içinde bir takım kurallar getir
mekteydi. Uğrunda savaşılıp bunca kan dökülen tam bağım
sızlık için ise bundan daha büyük bir engel olamazdı. 
Ülkemizde her bakımdan ikiliği kaldırıp toplumu geri 
kalmışlıktan kurtarıp arayı kapatmak gerekliydi. Oysa 

(30) 
(31) 

Mcgün, y.a.g.m., s.39. 
Söylev ve Demeçler, C.I, s.229-23l. (l Mart 1922 
üçüncü toplantı yılını açarken THNIM Zabı t Ceridesi 
C • XVI I I , s • 7-8 ) . 

(32) Söylev ve Demeçler, C.I, s.229-230. 
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programları ile köy öğretmeni ye tü} tirilmesi idi. Kongre, 
bir sonuca vararnasa da, böylesi bir kritik dönemde top
lanmış olması ve hele Atatürk'ün cepheden gelerek kong
renin açılışına k:atılması; kuşkusuz Yeni Türk Devletinin 
eğitim tarihinde önemli dönüşümlerin başlamasına da ortam 
hazırlamıştır. Bundan sonra ise Atatürk hemen her fırsatta 
Türk Eğitiminin yönlerrmesi ve biçimlenip dayanacağı temel 
ilkelerin suptanmasına katkılarını arasız sürdürecektir. 

Türk ulusunu ça[tdaşlaştırmak, laikleştirmek için 
Atatürk, amaçladıklarının pek çoğunun laik bir eğitim 
sistemi üzerine kurulabileceğini görüyor, devrirolerin 
eğitilmiş halk üzerinde daha köklü ve etkili olabileceğine 
inanıyordu. Türk halkının eğitim yoksunlusrunu bilmektedir. 
Bu yoksunll~~u giCiere bilmek için halk arasında birlik
beraberlik sağlanması da gerekiyordu. Geçmiş den?yler, 
ikili eğitim düzeniyle bu ilkenin saglanamıyacağını 
kanı tlamıştı. l~skinin kurumları ve izlenceleri arasında 
çelişıneler doğınuştu. Atatürk, Türkiye'de bir devrim ger
çekleştirmekteydie Bu nedenledir ki, eylemin ilkesi gereği 
eski kurmalar ve örgütlerle ilgiyi keserek yeniyi tanıt

mak ereğiydi. Ulusal eğitim için de başlıca amacı yeni, 
çağdaş eğitim kurum ve yöntemlerinin çevresinden eskiyi 
kaldırmaktı. İkilem kalkınca ulusal görüş ve beraberlik 
çerçevesinde köhne, devrini tamamlamış medrese eğitiminin 
hasta bilgilerinuen arınılabi1İnecekti(29). 

Bunların gerçekleştirilmesinde en bt.i.yük yardımcı 
da Türk öğretmenleri olacaktı. Öğretmenlerle zaman zaman 
yaptığı görüşmelerde onlara ulusal eğitimin yararlarını 
anlattı. Beklentilerini vurguladı. Bu beklentilerinin 
çekirdeğini, Türk halkının, o günkü ve gelecekteki yaşa
mına uygun, kendine özgü eğitimi oluşturacaktır. Nitekim, 
7 Ocak 1922 'de Halk lhrkasını oluş turaca{~ını basın yoluyla 
duyururken,baTirla görüşmelerinden de yararlanarak saptadığı 

(29) Mcgün, y.a.g.m., s.38-39. 
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müşkiliye rağmen bu teşebbüsünde muvaffak olmuş bulunma
sını kemali takdir ile yad ederim."(28) 

Mustafa Kemal (Atatürk), söylevinin bundan sonraki 
bölilmünde, ulusal eği timimizde öitretmenlerin yeri ve 
önemini,. bu konuda ana ve babalara düşen sorumlulukları 
belirtirken, bu yolda öğretmenierin görevlerinin sorum
luluğunu yerine getireceğine inancını vurgulamaktadır. 

Mustafa Kemal, bu söyleviyle: Yüzyıllardır devlet 
yönetimindeki savsaklamanın sonuçlarını onarmada en büyük 
çabanın "irfan" yolunda harcanması gerektiğini, ülke bir
liğinde ulusal eğitime dayanak olacak temelin yetersiz
liğini ortaya ko,ymaktadır. Ulusal e ği tim izlencesinin 
bir an önce hazırl8nıp bu temelin saptanmasının zorunlu
luğunu belirttikten sonra; o güne dek izlenen eğitim yön
temlerinin ülkenin r:erilemeoine en büyük etken olduğuna 
dikkati çekmektediro Ulusal eğitim izlencesinde eski 
devrin boş inançlarından ve fikir doğrultusundan yoksun 
yabancı filcirlerle "doğudan batıdan" gelen tüm etkiler
den uznklaşaralc ulusal ruh ve tarihimi:":üe uyumlu bir 
ekini amaçladıl~ını, herhangi bir ya barıcı kül türUn ise 
o döneme dek ortaya çıkını~> tUm sonuçlarının yenilebile
ceğine inancını vurgulamaktadır. Ekin (Haraset-i Fikriye) 
üzerinde bulun::.ut[;u ortamla uyarlıdır. O ortam ise "ulusun 
ruhudur" diyerek, bundan sonra izlenecek ulusal eğitim 
politikasının eokiden izlenen yolu bırakıp yeninin sapta
naraJ( belirlenmesi gerektiğini açıklamıştı;ı:-. O da; tüm 
ülkeyi kendi lwşullarına uygun ulusal eği tirnde birleştir

mektir. 

16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplantılarını 
sürdüren bu ilk Maarif Kongresi, savaş nedeniyle bir sonu
ca varanından çalışmalarına erken son vermek zorunda kal
mıntı. Ele alınan ba::;üıca konular: İlkokul ve ortaöğretim s o 

(28) Atatürk'ün Söylev ve Demecleri, I-III (1906-1938), 
3. Baskı, Dil ve Tarih-Co{!,rafya Fakültesi Basımevi, 
Ankara, 1981, C.II, s.l6-17; Hakimiyeti Milliye, 
21 Temmuz 1921. 
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evsafı fı triyemizde hiç te münase b eti olma;yan ~ra bancı 

fikirlerden, şarkdan ve garbtan gelebilen bilcümle tesir
lerden tamamen uzak, seciyei milliye ve tarihimizle müna
sip bir kültür kasdediyorum. Çüırnkü dehayı millimizin 
inkişafı tam ancak böyle bir kültürle temin olunabilir. 
L~alett~yin bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan 
yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettire
bilir •. Kül tür (Haraseti fikriye) zeminle mütanasiptir. 
O zemin, milletin seciyesidir." 

"Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara 
bilhassa mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile tearuz 
eden bilrunum yabancı anasırla mücadele lüzı®unu ve efk~rı 
milli;y-eyi kemali istiğrak ile her mukabil fikre karşı 
şiddetle ve fedakarane müdafaa zarureti telkin edilmeli
dir. Yeni neslin bütün kuvayı ruhiyesine bu evsaf ve 
kabiliyetin zerki mühimdir. Daimi ve müthiş bir cidal 
şeklinde tebarüz eden hayatı akvamın felsefesi, müstakil 
ve mesut kalmak isteyen her millet için bu evsafı leemali 
şiddetle talep etmektedir." 

"Teferruatını tamamen erbabı ihtisasına bırakmak 
istediğim bu nıesele hakkındaki umumi nikatı nazarımı 
ikmalen ifade için yeni neslin teçhiz olunacağı evsafı 
maneviye meyanında kuvvetli bir aşkı fazilet ve kuvvetli 
bir fikri intizar ve inzibattan da bahsetmek zaruretin
deyim." 

"İşte biz, bu kongrenizden yalnız, çizilmiş eski 
yollarda alelade ~rij_rümenin tarzı hakkında müdavelei 
efkar etmeyi değil, belki serdettiğim şeraiti haiz yeni 
bir sanat ve marifet·yolu bulup millete göstermek ve o 
yolda yeni nesli ~lrütmek için rehber olmak gibi mukad
des bir hizmet bekliyoruz. Wiaarif Vekaleti' nin halkı 
tınımış, muhiti ve memleketi takdir etmiş, muallim ve 
mütehassıslardan mürekkep bir ilim ve irfan kongresini 
Ankara'da toplamağı düşünmüş olmasını ve bugünkü şeraiti 
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üreterrlerin olguya aşamalar bağlamında değil; tüm Türk 
Ulusunun eğitimi çerçevesinde bakmış ve buna ilişkin 

fikirler, ilkeler saptamışlardır. Ülkenin belirli bir 
eğitim izlencesinden yoksun olması ve bunun ivedilikle 

saptaması gerektiğinden; Sakarya Savaşı'nın hemen öncesi 
olmasına karşın 16 Temmuz 192l'de Ankara'da ilk "Maarif 
Kongresi" toplanmıştır. Yurdun her tarafından gelen 
250'den fazla erkek ve kadın öğretmeni bir araya getiren 
kongrenin, çok kritik bir savaş döneminin içinde olunma
sına karşın açılış konuş masını cepheden gelen Mustafa 
Kemal (Atatürk) kendisi yaparak hem eğitime verdiği öne
mi gösterecek hem de yeni devletin eğitiminin erek ve 
ana ilkelerini aşağıdaki şekilde vurgulayacaktır: 

"••• Bugün Ankara Milli Türkiye'nin Milli Maarifi' 
ni kuracak olan Türkiye muallime ve muallimler kongresi
nin in'ikadına sahne olmak mazhariyetiyle de müftehirim." 

"Asırların mahnrO.l oldul~u derin bir ihmali idare
nin bünyei devlette vücuda getirdiği yaraları tedaviye 
masruf olacak himmetlerin en bi.iyüğiJ.nü hiç şüphesiz irfan 

yolunda ibzal etmemiz lazımdır." 

"Gerçi bugün maddi manevi menabii kuvvamızı, 
hududu milliyemiz dahilindeki memleketlerimizde müstevli 
bulunan düşmanıara karşı istimal etmek mecburiyetindeyiz. 

İrfanı memleket için tahsis edilebilen şey mustakbel 
maarifimize mabihilistinad olacak bir temel kurmaya k~fi 
değildir. Ancak vasi ve kafi şerait vesaite malik olun
eaya l:::adar geç ecek eyyamı cidalde dahi kemal i dikkat ve 
itina ile işlenip çizilmiş bir milli terbiye programı 
~vucuda getirmeye ve meycut maarif te::;;kilatımızı bu günden 
müsmir bir faaliyetle çalışacak esasları ihzar etmeye 
hasrı mesai eylemeliyiz." 

"Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye 
usulleri.mizin tarihi tedenniya tında en mühim bir amil 
oldu?~u kanaatında;yım. Onun için bir milli terbiye prog
ramından bahsederken, eski devrin hurafatından ve 



- Ulusal yapımıza, coğrafyamıza, kül tLirümüze, 
gelenekıere uygun ders kitapları, 

- Çağdaş ve bilimsel olanaklara sahip okul, 
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- Sözlük, tarihsel, toplumsal, edebi yapıtların 
yazdırılması, bunlarla ulusal duyguların geliş
tirilmesi, Doğu'nun ve J3atı'nın bilim-fen kay
naklarının Türkçe'ye çevrilmesi, 

- Elde bulunan okulları en iyi biçimde, dikkatle 
ve özel çabalarla yönetmek ••• (24). 

Rıza Nur imzasıyla 10 Mayıs 1920 1 de yayınlanan ilk 
genelgede ise öğretmenlere şöyle denmekteydi: "Batı'nın 

köleleştirmeyi amaçlayan emperyalist saldırısına uğrayan 
ulusumuz bir bulıran yaşıyor. Dinimiz ve ulusumuz tehdid 
altındadır. Eğitim ve öğretirrıle görevli siz aydınlar, 
ulusumuzu uyarınakla yükümlüsünüz ••• "(25) 

O günün olanakları içinde eğitirnimiz millileştiril
mesinin sağlanabilmesi amacıyla bir de "Hars" (kültür
Ekin) dairesi de k:urulmuştur (26). Bunun dışında TBMM 
Hükümeti'nin Maarif örgütü, 1920 yılının sonlarına doğru 
her birimi en çok 3-4 kadrolu olmak üzere "İlk tedrisat, 
T§li (orta) Tedrisat, Sicil ve İstatistik, Muhasebe 
Müdürlüğü" birimlerini de oluşturmuştur. Bu kadroya 

1922'de Müsteşarlık, Yüksek Tedrisat Dairesi, Telif ve 
Türcüme Heyeti de eklenerek(27), biraz daha örgütsel 
genişlemeye gidilebilmiştir. Yukarıda da belirtildiği 
gibi bu geçiş döneminde Türk eğitimine gerek bu işten 
sorumlu olanlar, gerek TB~~, gerekse eğitim düşüncesi 

(24) TB~[M Zabıt Ceridesi, C.I, 5. Oturum, 9.5.1336, s.241-242. 
( 25) 1Jecdet Sakao?J;lu, Cumlp .. ıri vet Dönemi Eğitim Tarihi, 

Iletişim Yayınları, Istanbul, 1992, s.l3. 
(26) Seçil Akgün, "Tevhid-i Tedrisat", Cumhuriyet Döneminde 

Eğitim, Bilim ve Kültür Eserleri D:j.zisi, Atatürk 
Kitapları, Milli Eğitim Basırnevi, Istanbul, 1983, s.38. 

(27) Sakaoğlu, Cumhuriyet Dönemi ••• , s.l4. 
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alınmamıştır. Türk Halk'ının temel eğitimi bağlamında 
konuya ~;aklaşılmıç-:; ve eğitim ger.ıel olarak ele alınmıştır. 
Çünkü, Ankara'daki siyasi-askeri kadro, cephedeki savaş 
kadar içerideki cehaleti de tehlikeli görmekteydi. 

23 Nisan 1920 'de kurulan Büyük lVIillet Meclisi 
eğitim i:~ lerini ayrı bir bakanlık örgütü içinde alarak 
eğitimin önemine daha işin başından damgasını vurmuştur. 

İlk bakanlar l;;:urulunda "Umur-u Maarif Vekil• liğine, 
Rıza Nur seçilmiştir(23). 4 Mayıs 1920 tarihindeki bu 
seçim sonrası o günün Türkiyesinde Milli eğitimle sorumlu 
ve ilgili iki orun ortaya çıkmış oluyordu. Ankara'da 
TBMM: Hükümetinin Maarif Vekaleti, İstanbul'da Osmanlı 
Hükümeti'nin Maarif Nezareti. İstanbul Hükümeti. "Maarif 
Nazırları" ulusal kurtuluşa karşı cephe alırlarken Ankara 
Hükümeti yeni Türk Devleti eğitiminin temel ilkelerini 
irdelemeye çalışacaktır. TBMM Hükümeti'nin ilk Maarif 
Vekili Rıza Nur seçilrrıesini izleyen demecinde Milli 
Eği tim.e verilecek önemi -vurgularken, ancak savaş nede
n:i,y le o an için olanlarla yetinilmek zorunda olduklarını 
açıklayacaktır. 

Rıza Nur seçilmesinden beş gün sonra 9 Mayıs 1920 
gunu hükümet programında milli eğitime ilişkin ilkeleri 
saptayabilmek için hemen çalışmalara başlamış ve Ankara 

Maarif Müdürlüğünden çağırdığı bir tek yazmanla (katiple) 
yeni halk hükUmetinin eğitim amaç ve ilkelerini sapta
mıştır. Hükümet izlencesinde (Beyannamesinde) yer alan 
ve doğrudan Rıza Nur tarafından okunan bu ilkeleri şu 
şekilde özetiemerniz olanaklıdır: 

- Dini ve milli e~itim, 

Yaşamsal, işe dönük, üretkenli[ti aş ılayan bir 
eğitim, 

(23) T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C.I, Onikinci toplantı, 
6.5.1336 Perşembe İkinci oturum, s.217. 
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öğretimi gündeme getiri:rordu( 20). J3u bakımdan Edhem Nejat 
Cumhuriyet döneminde açılan Köy Enstitülerinin fikir 
öncülerinden sayılır(21). 

Tanzimat yenilikleriyle gündeme gelen ve giderek 
yoğunlaşan ta·r.tışmalar iki zıt temelde odaklaşmıştır. 
Kısmen de olsa Avrupa taklitçileri ile "onlara dünya, 
bize ahiret 11 felsefesine yaslanmış medrese yanlıları •.• 
Bunlar Ziya Gökalp, Emrullah Efen,J.i, Sat ı Bey gibi ayl1 ın
ların çabalarını eğitime değer vermeyen yöneticilerin 
aymazlığından da Y<Jrarlanarak bal tahımaya çalırşmıglardır. 
Böylece Osmanlı bo;yunca rrıedreselilerle mektepliler çatış
ması sürdürülmüş köklü dönüşüroler yapılamar.nştır(22). 

3.1.2. Yl<.;Nİ TÜRK J)EVIJ11]TİNDE EGİTİM GÖRÜŞÜ, TAR'riŞMALAR: · 

VE Gli'T·I·. c~ ·~ıf-..L· '·ER 
".J -1 ' ~:~ J.VJJ.!,ı 

Ulusal Kurtuluş Savaşı dönemimiz, bir imparatorlu
ğun bitişi ve Ulusal Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun 
kesiştiği bir noktayı oluşturmaktadır. Mondros ve Sevr'i 

imzalayarak, yıkılışını dünyaya dU/UI'an Osmanlı İmpara
torlu{<u, Anadolu' da Bağımsızlık Savaşı' nı başlatan Türk 
Halkını, işgal, yoksulluk, salgın hastalıklar ve cehalet 
içinde bırakarak tarih sahnesinden çel::ildi. 1918-1923 
ara dönemi, ölüm kalım sorunlarının olumsuz olguları 
içinde eğitimi haklı olarak öne alamazdı. Ama, her yönüyle 
yeni bir devlet olgusunu akıllarına koyanlar ve cumhuri
yet yönetimini temel düşüngü olarak benimsiyenler, ulusal 
bilince ve egemenlik haklarına sahip çıkmak erdemine 
eğitimle ulaşılacağını bilmekteydiler. Bu nedenle düşün
celerini daha işin başından eylemsel olarille ta göstermiş
lerdir. Bu arada belirtilmelidir ki; bu başlangıçta hemen 
eğitim olgusunun üst basamağı; yani yüksek ögretim ele 

(20) Sakaoğlu, y •. a.g.m., s.484. 
(21) Akyüz, y.a.g.y., s.284. 
(22) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.484. 
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Eğitimde güzel san'atların önemini ileri süren ve 
savunun ilk eğitimcimiz Baltacıoğlu'dur. 1914 yılındaki 
bir yazısında gerçek toplumsal kurtuluşumuzu; ressam, 
ozan, tiyatro san'atçıları ve müzisyenlerin çabalarında 
görmekte ve şöyle demektedir: Sizler bu milleti kurtara
caksınız, sizler bu millete kan, can, hırs, emel vere
ceksiniz. Sizin vereceklerinizi Darülfününlar bile vere
mez ••• Bu millet kitapsızlıktan değil duygusuzluktan 
ölecek ı" (18) 

O döneme dek gelen Türk milli eğitim anlayışını 
bir başka yerde ise şöyle değerlendirmektedir: Herkes 
maarif diye bai_l;ı rmaktadır. Bundan melctep açmayı, o kutup 
yazdırınayı anlamaktadır. Oysa bunlar araçtır. Eğitimde 
asıl amaç iş, çalışma, ;yükselme, kurtuluş için bir hırs 
ve erek olmalıdır. Ana-babalar, öğretmenler 11uslu çocuk" 
yetiştirmeyi amaçlarken "korkak, durgun, pısırık, esir, 
boyun e{:ten" insanlar yetiştirdiklerini bilmezler. Onla
rın yanlış terbiye anlayışları imanları dek sağlamdır ve 
bunların cleltiştirilebilmesi için devrim gereklidiro Zaman 
bu devrimi hazırlıyacaktır(l9). 

Burada da görüleceği gibi Baltacıoğlu, bir eğitim 
devrimini savlamakta, ancak bunun zamanla gerçekleşece
ğini yani bir evrimleşmeyi, beklemekte, kökten kaldırıp 
yeni eğitim ilkelerinin konulması görüşünü düşünmemektedir. 

Türkiye'deki bu eğitim tartışmalarına zaman zaman 
başka Türk aydınları da katılmışlardır. Örneğin Tevfik 
Fikret Satı Bey'in egitim görüşlerinden yana idi. Osmanlı
ların da etkilendikleri kuramsal Fransız eğitim sistemini 
değil, pratik ve ya:rarcı Aııglo-Sakson sisteminin cygu
lanmasından yanaydı. Eelhem N8 jat ise, bilgiye değil, 
milli duyguları sağlam gençlere gereksinim olduğunu öne 
sürüyor tarımın ve köylerin kalkınmasını amaçlayan bir 

(18) .Akyüz, y.a.g.y., s.294. 
(19) .AJ;:yüz, y.a.g.y., s.294. 
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Türk Eğitim tartışmalarında önernli bir yer tutan 
eğitimcilerimizden birisi de kuşkusuz İsmayıl Hakkı Bal
tacıoğludur. İstanbul Darülfününu Tabiiyat Şubesini 
bitiren Baltacıoğlu (1886-1978), Meşrutiyet döneminde 
Darülmuallimin ve Darülmuallimatta ve Darülfünunda 
Pedagoji, Elişleri, Yazı Öğretmenli{;i yapmıştır. J3undan 
sonra eğitim kururnlarımızın çeşitli bölümlerinde görev
ler ve sorumluluklar üslenmiş olan Baltacıoğlu 1942'den 
sonra milletvekilliği de yapmıştır(l5). 

1900'ler ile 1945'ler arasında hemen her ülkede 
başgösteren eğitimde düzeltme haraketlerinin ortak amacı; 
geleneksel eğitimi köklü bir eğiştirimden geçirmek, çağa 

uygun yeni eğitim modelleri yaratmak "Yeni Adamlar" 
yetiştirmekti. Bu hareketin Türkiye'de en büyük temsil
cilerinden biri de İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'dur(l6). 

Çok sayıda konferans, yazı ve kitaplarıyla, eğitim 

sistemimizin yenileçmesi için çaba harcamıştır(l7). 1923' 
ten başlıyarruc bir süre Darülfünün Eminliği (Rektörlüğü) 
de yapmıştır. Baltacıoğlu'na göre: "Cılız, ruhsuz, kor
kak nesiller yetiştiren, milli olmayan eğitim sistemimiz, 
geri kalmamızın ve felaketlerimizin tek sorumlusudur." 

Türkiye'nin eğitim sorunlarına geniş bir derin
likte yaklaşan Baltacıoğlu, üretime, yaratıcılığa dayanan 
bir eğitim süıtemini savunmuş tur. Eği tirnin amaçları ara
sında "üretici adam yetiştirmeyi" gösterdiği için Ziya 
Gökalp ile aralarında Muallim dergisinde ilginç tartış
malar çıkmıştır. Çünkü; Gökalp, ancak her ulusun 11 harsı" 

kendi eğj_timi için amaç olabilir görüşünde idi. 

(15) Kemal Aykaç, "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu", Cumhuriyet 
Dönemi Eğitimcileri, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, 
Ankara, 1987, s.lll-114. 

(16) Aykaç, y.a.g.m., s.ll5. 
(17) Akyüz, y.a.g.y., s.293. O.dönemdek:ı. başlıca yapıt

ları: Talim ve Terbiyeele Inkıl~p, Izmir Konferans
ları, Terbiye İlmi, Maarifte Bir Eliyaset, Terbiye 
ve İman, Kal bin Gözü. 
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1) Maaş için çalışanlar, 2) Şöhret için çalışanlar, 
3) İlim için çalışanlar. Fikir akımları bakımından da 
Üniver·si te öğretim elemanlarını dört sınıfa ayırmakta
dır: 1) Türkçüler, 2) İslamcılar, 3) Tanzimatçılar, 
4) Kayıtsızlar(ll). 

Ziya Gökalp'çı eğitim anlayışında, aydınların 
eğitimi özel bir önem taşımaktadır. Eğitim düzeltimle
rinde öncelik aydın yetiştiren okullara verilecek olursa 
toplu.rnun sağlam temellere oturacağı görüşündedir. Bu 

görüş ise bir bakıma "Tuba Ağacı kavramına dayanmaktadır. 
Gökalp bir bakıma bu yaklaşımıyla Emrul lah Efendi ile 
aynı görüşü paylaşı.r gibidir( 12). Başka bir yerde de 

aynı nazariyeyi bir yönüyle de eleştirmekte<lir: "Tuba'nın 

tepesi akademi olmamalıdır. Çünkü akademi kurmaz, korur. 
Milli Eğitimin oluşmadığı bir ülkede akademinin yararı 
yoktur. Harsın ve milli hayatın gelişmesine hizmet ede
cek Muallimler kulübü açılmalıdır .. Ayrıca öğretmenler 

kongresi, dil kongresi, ahHlk kongresi ••• gibi toplan
tılar yapılmalıdır" der(l3). 

Gökalp, Türkiye'nin ekonomik çöküntü, moral ve 
fikir yönünden kargaşa ve ülkenin yeniden bir yapılan
maya gitmesine gereksinim duyulduğu yıllarında, cumhu
riyetin düşünsel ilkelerini bilimsel olarak belirlemeye 
çalışmıştır. Bu yönden de Atatürk'ün sevgi, saygı ve 
güvenini kazanmıştır. Öyle ki dönemin başyazarlarından 
biri; 11 Ziya Gökalp Küçük M:ecmua'daki fikirleriyle bizi 
ve hayatımızı Diyarbakır'dan idare ediyor" demektedir. 
Bu bağlamda, Atatürk'ün de düşünsel bakımdan Ziya Gökalp' 
den yararlandığı nı ve etkilendiğini (14-) söyleyebiliriz. 

(ll) 
(12) 

Akyüz, y.a.g.y., s.289-290. 
Cevat Alkan, "Ziya Gökalp", Cumhuriyet Dönemi Eği
timcileri, Unesco Türkj.ye Milli Komisyonu, Ankara, 
1987, s.274. 

(13) Scl{aoğlu, y.a.g.m., s.483. 
(14) Alkan, y.a.g.m., s.269. 
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yazan(B) Darülfünun'da konferanslar veren ve Parti kong
relerinde konuşan Ziya Gökalp; Ulusal terbiye-modern 
eğitimi de içine alan bir e€ti timi savunmuş tur. Yukarıda 
sözü edilen dergilerde karşıt görüşlerin de yayımlanma
sına karşın o; incelemelere dayalı, kapsamlı ve tutarlı 
görüşler savladığından karşıtlarının sürekli üstünde 
kalmayı becermiştir(9). 

Ziya Gökalp, Türk harsı yeni nesillerde ruhsal 
melekeler haline getirilirken modern teknik bilgilere de 
öncelDe tanıınnalı görUşündedir. İlkokullarla meslek 
okullarının talimi (modern) liselerin ise terbiyevİ 
(harsa dayalı) olmasını ileri sürmektedir(lO). 

Bizde, ilk kez Üniversite konusunda eyrıntılı ve 
önemli görüşler ileri süren Gökalp'tir. O, 1913-1919 
yılları arasında Darülfününda "İçtimaiyat müderrisi" 
olarrut görev yaparken, bir yandan da Üniversite ile ilgili 
görüş ve fikirlerini geliştirip yayımlamıştır. Bu görüş
lerini şöyle özetlemamiz olasıdır: Devlet, üniversiteye 
kesinlikle karı§maınalı, ona tam bir özerklik verilmeli 
ve yalnızca çalışma araç ve olanakları sa€tlanmalıdır. 
Öğrenciler de istedikleri derslere devamda bağımsız olma
lıdır. Bu ilkelere dayanan üniversitede işe yaramaz, 
cahil öğretim elemanları kendili{tinclen ayıklanır. Bu 
gibilerin değersizlikleri öğrencilerce anlaşılacağı için, 
istifa ederek ayrılma yolunu seçecekler ve yalnızca 
"muallimliJti aşk ile ihtiyar edenler" saygı sevgi görür
ler, meslekte kalırlar. Sonuçta üniversite ve bilim 
özgürlük ve özc~rklikten karlı çıkar. Bir başka yerde 
yeteneksiz eğitim elemanlarının ayıklanması konusunda 
fazla iyirr~er davrandığını kabul ederken, bir başka yazı
sında ise üniversite hocalarını üçe ayırmaktadır. 

( 8) Akyüz, y~a.g.y., s.287. 

( 9) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.483. 
(10) Akyüz, y.a.g.y., s.287-288. 
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İçin yoluna girecef._Çini savunuyor. J3ö;y'lece önceki dönem
lerin haksızlığını, plansızlığını bir prensip haline 
getiriyor" çeklinde idi(5). Ernrullah Efendiyi destekleyen 
İsnıayı1 Hakkı Baltacıoğlu da "Türk Maarif tarihinde bir 
Emrullah Efendi devri vardır. Ortaöğretime AvrupaJ: 
insanİ karakterini veren, çağdaş bir Darülfünun fikrini 
ortaycı. atan, TürL:.lük quurunu canlandıran odur ••• Ziya 
Gölealp de ki:Jilti~·~ini yarı;;rarıya ona borçludur 11 biçiminde 
bir değerlendirme yapmaktadır ( 6). .. 

Bınile Durkheim'in 11 toplumsal i.ilkücülük" sistemini 
benimı.=ıeyen Ziya Gökalp (1876-1924), önceleri koyu bir 
Osmanlı milliyetçisi j_ken 1909' dc:ı.n sonra "Tarihleri, 
gelenekleri, dinleri, ülküleri ayrı kavimleri toplayıp 
bir millet ;ynpamc:ı.zsınız" görUşüyle Türkçülük fikir akı
mına katılmıçtır. Tü-r·kçi.Uüğün eğitim izlencesini çiz
rniqtir. "Türk tarihi ve kültürü incelenecek, dLinden 
bugüne bağlar kurulacak, Türkçe yabancı dillerin ağır
lığından kurtarılacak, İslam rnll ı etleri arasında eğitim 
ve yazı birlil~i kurulacak" tı (7). 

İçtimaiyat, Milli Tetebbular, Yeni Mecmua, Küçük 
Mecmua, Türk Yurdu, Muallim, Genç Kalemler dergilerinde 

(5) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.482. 
(6) İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Türk Eği~imine ait 

göri.ifşleri için bakınız: Kemal Aykaç, "Ismayıl Hakkı 
J3al tacıoğlu", Cumhuriyet Dönemi E?ti timcileri, Unesco 
Ti.irkiye Milli Etti tim Komisyonu, Ankara, 1987, s .111-
123; Rıza Zelyut, "Başlıca Eğitimcilerimiz", Cumhu
riyet Dönemi Ti.irkiye Ansiklopedisi, C.III, s.6(3' 
deki tanıtıcı yazısında bu eğitimeinin adını "Ismayıl 

· Halekı J3al tacıoğlu" şeklinde yazmaktadır. Ayrıca; 
Necdet Sakaoğlu, "Eğitim Tartışmaları", Tanzimat'tan 
Cumhuri;v-et'e Türkiye Ansiklopedisi, (1886-1978) C.II, 

·s.484'te: Darülmuallimin'de ve Darülfünun'da pedagoji 
ö{;retmenliği, dekanlık, rektörlük göreylerinde bulu
nan İsmail (sonradan, kendi yazımıyla Ismayıl) Hakkı 
Bey ••• şeklinde vermektedir. 

(7) Sakao[~1u, y.a.g.m., s.482. 
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yapılabilecegini, ilkokullardan başlatılması geregini 

savunmuştur. O'na göre Tüba Ağacı Nazariyasini savunanlar 
iki sav ileri sürerler: a) Dünyanın her tarafında önce 
yi.iksek ö~tretim geliştirilmiş, sonra ilköğretim ele alın
mıçıtır. b) Bize herşeyden önce, yüksek Öi~renim görmüş 
bir aydınlar topluluğu gereklidir. Satı Bey, köklü olma
yan bir ilkö{';retime dayanacak bir yüksek ö?J~retim hiçbir 
zaman geliş~mez, görüşündedir. Çeşitli ülkelerden de 
örnekler veren Satı Bey, bizde eğitim düzeltimlerinin 
ilköğretimden başlamasını uygun görmenin yanında, eğiti
min tüm düzeyleri arasında ilişkilerin bulunduğunu, hiç
birini diğerlerinden ayrı, kopuk biçimde ele alınaınıya
cağını da ileri sürer. Ayrıca öğretmenleri ilk kez orduya 
benzaten de odur. Böylece ö{:;retmenlerin bireysel etkin
liklerinin yanında toplu etkinliklerde bulunabileceğini 

önemle ortaya koyar. "Bir ordu ki, harici ve maddi dürı
yelara değil, dalıili ve manevi düşmanıara karşı savaş 
ile görevli l J3ir ordu ki, düşınanların en güçlü ve öldü
rücü oları cehaleti imha ile görevli! :Milletlerin mul~ad

deratı asıl orduları kadar, hatta ondan daha çok, bu 
manevi ordularının güç ve faaliyetine bağlıdır!"(4). 

Tüm bu karşıt savlara karşılık Enırullah Efendi; 
İlkö{~;retimin yaygınlaştırılması ve gereh:li d üzel timlerin 

yapılabilmesi için uzun zamana gereksinim vardır, bunun 
için en az üç kuşak harcanır ••• Bu bel<:lerıilemez. İler
ıemek için yüksek öji;renim görmüş kişilerin çabalarına 
bü~{Ük gereksinim vardır, demektedir. O'na göre J)arülfunun 
bir yandan bilir,ısel tek no lo j inin yayılmasına bir yandan 
ilerlemesine çalı;:~malı, hizmeti halka götürmali ve tüm 
bu işler için gecikmeden işe başlanmalıydı. 

Emrullah Efendi' nin karşıtlarının ortaya koyduk.
ları ortak görüşler ise, onun: "kemiyete önem veriyor, 
keyfiyeti düşünmüyor. İyi kötü hemen işe başlamalı diyor. 

(4) A1~-r;.;" r C" '" S 281 '-.}' L·'"" , y. a. ce, • ./ • , • • 
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gerektirdiği bir Ivlaarif-i Umu.niye Yasası hazırlayalım", 
"Nizaı.":mameye ilişrniyelim, gereksinimimize göre ayrı ayrı 
yasalar yapalım" görüşleri çevresinde başlayan tartış
malarla' koç;ut ola rak ilk kez bir e{gi tirnci olan Emrullah 

ı 

Efendi (1854-1914), 1909 ·da işbaşına getirilmiştir. Eği-
A 

tim tarihimizde c5nemli hizmetler vermiş, yayımlar yapmış, 
olan Emrullah Efendi'nin bizim konwnuz kapsamı içinde en 
önemli görüşü "Tüba Ağacı Nazariyesi" dir(l). Emrullah 
Efendi bu ağaçla eğitim arasındaki benzeşirrıi şöyle kur

maktadır: Eğitimde yenileşme ve düzenleıneye aşağıdan 
(li:ökten) (ilkö~c~retim<len) değil, yukarıdan (üniversite' den
Darülfilnun'dan) başlanmalıdır. Bizim eğitimimiz yu.karıdan 
aşağıya geliştirilebilir. Çünkü önce bilimsel zihniyeti 
kurup geliştirmek gereklidir. Bunu da ancrut Darülfünun 
yapabilir. Buralardan yetişenler çoğaldıkça halk da 
aydınlanacaktır. İnsanlığın gelişmesi de bilimlerin üni
versitelerde gelir,,-tirilmesi ile s:::t[;lanmıştır ( 2). 

Bu nazariyeye uyan siyasal yaklaşımlar ile yeni 
Darülfünun Nizamuarnesi ülkemizde, eğitime yönelik tar

tırynıaları başlatmıştır. Emrullah Efendi'yi içten destek
leyenıerin yanında, ona katılmayıp, eleçtirenler de 

çoktur. Sözgelimi katılmayanlardan Satı Bey (1880-1968), 
çürük temele dayalı bir yilksek öğretimin tutarsızlığını 
ileri sürerek düzeltimlerin ilk öğretimden başlatılması 
gerektiğini savlamıştır(3). Tüba Ağacı Nazariyesine karşı 
çıkarak düzeltimlerin, doftal ağaçlara benzer şekilde 

(1) Necdet Saknoğlu, "Eğitim Tartışmaları" Tanzimat'tan 
Cuı:rlıuriyet 1 e Türkiye Arısiklopedisi, İletişim Yayı:;
ları, Istanbul, 1985, C.II, s.482. Emrullah Efendı' 
nin Tür le Eğitimine hizmetleri iç in bakınız: Akyilz, 
Türk Et1i tim 'J!arihi, (Başlangıçtan 1985 'e), s. 279. 
(Bu nazariyeye adını veren Tüba: cenneti gölgelen
clirir, kökü yukarda dalları ve yemişleri aşağıdadır. 
CerJ.nettekiler bu bereketli ağacın gölgesinde mutlu 
ol1;:.p yemi:~ lerini yiyeceklerdir.) 

(2) Akyüz, y.a.g.;y., s.279. 
(3) Sakaoğlu, y.a.g.m., s.482. 



3. YENİ TÜRKİYE DEVLETİNDE YÜKSb"'K öURE~J.lİM 

3.1. ~it;l.m;i.n DaEndlfb .. T~IT.J.§.l İlkele;r 
.\ ... 

3.1.1. EGİTİMCİ VE :OÜŞÜTJlİRIJERİN GÖRÜŞLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti, yeterli derecede çağdaşlaş
mamış bir kurumsal yapı ile kadrosu bulunmayan yaklaşık 
seksen yıllık bir eğitim geleneğini devralmıştır. Olumlu 
veya olumsuz girişimleriyle bu dönemin eğitim görüşü 
tartışmaları konumuzun dışında kalaca,ğı için girrniyece
ğiz. Buna karşın, Cumhuriyet yönetiminin devr aldığı 
eğitim kalıtının hemen yakın geçmüşindeki eğitim tartış
malarına öz bir yaklaşım yapmanın da yararlı olacağı 
kanısındayız. Çünkü bu dönem tartışmaları, Yeni Türk 
Devleti'nin eğitiminin biçimlenmesine, yardımcı olmuştur. 
Zira geçmiş dönemin yanılgı, yanlış ve noksanlıkları 
yinelenrneyip, yeni uygulamalara yön verilmiş, eskinin 
-varsa- olumlu yönlerinden de esinlenilerek geliştiril
meye çalışılmıştır. 

Cunuıuriyet dönemimize en yakın eğitim tartışma
ları, II. Me;;ırutiyet yıllarının başlarına rastlamaktadır. 
Bu tartışmaların eksenini ise Maarif-i Umuıni;ye Nizamua
rnesi oluşturmuştur. "Aynen uygulayalım", "Meşrutiyet'in 
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al tıncl.a "l\Tilli Müdafaa V elealeti 1 nin f3ıhhıye Dairesinin" 

bir danıq::ıa l;:urulu olarak lcabul etmiştir(598). 

(598) Erc;in~ yo..g.y., Coiii, s.l205. (Cumhur~yetten sonra 
(19231 okul kendi binasına dönmUgtUr. Ikinci Dünya 
Savar-;ıJ. 'nın etldsiyle 20 Temmuz 1941 'de Ankara' daki 
LTevk:l. Hnstanesine taşınmıstır.) 

~' .) 
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uygulD.yarak n.:'Jlcerlerir:ıizi salgın hastalıJdardan korumaya 
çalıçtılaı~. Daha sonra hazırlanan kolcra ve dizanteri 
aşıları da başarıyla uygulandı. Bu areıda hastahanenin 
adı da "Gi.ilrwne Te babet-i Askeriye ve Tatbikat Mektebi 11 

oldu(595). Gülhane'de bulunduğu yıllar boyunca, anatomi, 
Bakterioloji ve I3i;yokimya dersleri veren Wieting 1914 
yılında Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya döndü(596). 

B:Lrinci Dünya Savaşı döneminde Gülhane, Çanakka
le'den gönderilen ağır yaralılcıra bakan bir asker hasta
nesi olarak çalı;.:)tı. Öğretim üyelerinin büyük bölümü ile 
asietanlar cepheye gönderildi~i için hastanenin başına 
Dr. Selling, operatör olarak da Brunnine; getirildi. 1918' 
de Mondros Ateşkesi yapılınca :ilı.:i Alman doktor ülkelerine 
döndü. Mi.Li.ürlüğe getirilen Süleyman Nurnan Paşa İngiliz
lerce sürgüne gönderilince onu Talat Arif ve Tevfik 

Selim'in yönetimleri izledi(597). J3öylece de Gülhane 
Türk ö[sretim üyelerinin yönetimine geçmiş oldu. 

Gülhane kurumu, 1918 yılı Aralık ayında kuruluşu
nun yirminci yılını kutlamaya hazırlanırken, Fransız 
işgal kuvvetlerince, Türk ve Almanlara du3~lan kin nede
niyle bu kur1mıu yıkmak ve dağıtmak amacıyla işgal edildi. 
Bundan sonra GUmüşsu3~ Askeri Hastanesine taşınmış olan 
G-ülhane kurulu, burada son derece güç koçullarda beş yıl 
süreyle hizmet vererek, Ulusal Kurtuluş Savaşımız döneminde 
Anacl.olu için genç doktorlar yetiştirmiş ve doğrudan savaşa 
katılacak yetirşmiş doktorlar göndererek ulusal görevini de 
ya-cmır;tır. Hükümet bu kurumun o zamana dek yar;mış olduğu 
hizmetlerini takdir ederek, dUzenledigi bir yönere;e ile, 
Gülhnne eğitim kurulunu "Askeri 'l1ıp Encümeni Alisi" adı 

(595) Ana Dritarınica, C.X, s.l46; Ergin, y.a.g.y., C.III, 
s .1204-. 

(596) 

(597) 

Dölen, y.a.g.m., s.l?l. (Bazı kaynaklar Wieting'in 
dönüş tarihini 1915 olarak vermektedir.) 
Ana J3ritannica, C.X, s.l46. 



IJe;_n·a, verem. vo cLi.z:oıı1teri ı:.izerine yaptı,~ı yayınlarla 

dünya çarı:ı.nda ünlem:li;:;ti (591). 
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Rieder Pa~a, Haydarpaşa'daki yeni tıbbıye inşaa

tıtn gez erlccn dü~; i.ip sakatlnnınca; 1904' te Alnıanya'ya 

döndü. J)vrıcJsn sonra Gülhane 1904-1907 yıllarJ_ arasında 

Deycke 'nin :rLinctürıincle; Rieder' in çiz di[Çi izlence doğ

rultusunda c;eli:.~irıin.i sürdUrmü~;tür (592). 

1907 yılında ise; 1902 yılında Rieder Paşa'nın 

yardımcısı olarcı};: çnlı:;ııın~ra ba;_;>layan Julius 'v7ieting 

olculun yönetimüıe getirildi. II. Lieşruti;:retle birlikte 

kurumda yeni bj_r ce nlarıma bc:ıi)ladı. V/ioting 13 Kasım 1908' 

de "Gülhane I.Tüsmnere-i Tıbb:Lyesi 11 adı vo:ı_~ilen bilimsel 

toplantıları başlattı. Di(er hastanelere de örnek olan 

bu toplantılar sonradan gelenek haline getirildi(593). 

İldnci t1eorutiyetle birlikte Jcurumda yeni tir 

canlc:mr.cıa ba~,;ladı. 1909 'da tıp okullnrı Haydarpaşa ı daki 

yeni binaya tr:t:;ıınaralr Tıp F:JkiU tes i adı al tıncla birleş

tirilip, Gülhane' nin en yetkin ö(tretim üyeleri bu yeni 

Faki.ll teye atmıınca; Yfieting Harbiye N ezaretine (Savaş 

BGkanlığı) ba:şvurnrak Gülhmıenin Tıp Fakültesinden ayrı

lıp, aclcer:i. cJ.oktor yc~tiş ti.ren brıE;ımsız bir okul durumuna 

gelmerüni srı.;_)_adı ve yeni bir öeretim kadrosu oluştur

du(594). Hı..ın, 1 o.n sonra okul geliçimini sürdürmüştUr. Sivil 

hasta:!..arı cla l:abu_le başlayan Gülhane' de bir savaş paketi 

Y8))ı1rı bi.iliirnü kuruldu, o·1:-du için "ampul ve konııırime" hap 

üretir:ı::~ne başlandı. Balkan Sava.') larında Gülhane eğitim 

görevini bıralcarah: tüm personeli ve stajerleriyle gezici 

ordu birliklerinele çalıçtı. Bu dönemde, okulda bilimsel 

J ı ·ı ı 
0 0 00 t d 0 

V 

0 00 

ı kt d 0 1912 1 d ça _ı:;ır:ıa arı n ca ce ıç ım go s -er ıcı goz erune .. e ır. e 
Reşad Rıza ve liiustafa Hilmi ·'~i~o tifüs aşısını ilk kez 

(591) Ana nritannica, C.X, s.l46. 

(592) Ercin, y.a.g.y., C.III, s.l204. 

(593) Dölen, y.n.g.m., s.l71. 

(594) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l204; Ana Britannica, 
C.X, s.l~-6. 
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modern ve fenni cl.on.aınmı saElanan hmıto~ .. r:ıne, onarımının 

başlamasından cl.ört ay gibi kısa bir süre sonra, II. Ab

dü.lhmnit ı in etonum günü olan 30 Kô.rn:ı.ıTueyvel 1898 günü 

hizmet V\:'J e~)- time açılınır;ri;ır(589·). I:i::iylece Gülhane Serri

yatı a6.ıyla ikinc5. tııı uygulama o)aı.lu turulmuş oluyordu. 

01nı.lun j_]J;: et;i tim kadrosu yul::arıda verilmiş olan 

üç kişiden olu:;rrwJctaydı. Tıbbıye 1 yi bi tirmiş olanlar staj 

görmek üzere bu öCrotim elemanlarının yanına verilirler 

ve son derece disiplinli bir tıbbi c[~;i tim uygulnmasına 

tabi tut!:.lurlnrch. Tam bu sıradn beş cenç asker doktor 

Almanya 1 Cl.;::ı. e[;i timlerini bi tirerek üll:cyG dönmüşlerdir. 

Sonrol~'rı ord.umuzcla ve doktorluit dünyo.mızda büyük yerler 

edinnıi::;~ olan bu beq genç: Süle3rınan lluman, Asaf Derviş, 

Ziya Nuri, Kerim Sc~ b::ı ti ve Eşref Ru:;;en 1 cUr. Re ider, bu 

beş gencin e~itim birikimlerini altı ay denedikten sonra 

tUmünü Güllwııe 1 de öltretim elernarıı olarak görevlendir

mişt:Lr(590). 

Otulun iglev bakımından çok yönlü oldu[;""Llnu görü

yoruz. Tıbbıyoyi bitiren askeri dostorlar, burada bir 

yıl sli.rel:::ye l:::liıük ve pratik bilgilerini artırması yanında 

hastahane yönetirün i de ö€~renmekte~rcliler. Eastahanede 

ayrıca hasta tedavi ediliyor, orduya asker hastabakıcı 

yetiştiriliyorc1u. Staj sonunda seçilen doktorlardan bir 

brjlürnü v":.~:ncı.n ve öt~retirn üyesi olarak görevlenclirilm.elc

teydi. 

RiecJ.er, Gülhane 1 de mUdUrlUk görevinin yanı sıra 

cerrahi olcutuyor ve erlere hastabakıcılü;: dersleri veri

yordu. Deycke ise müdür yardımcılığına ek olarak iç 

hastalıkları, cildiye, patalajik anatomi, bakterioloji 

ve biyokia;ya rlcrslerine ı:;ir:Lyordu. Deycko Gülhane 1 de 

(589) 

(590) 

Er:;in, :r.n.g.-:l•, 

:v.,..c1•C•Y•, 

C.III, s.l202. 

C.III, s.l202. 
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üç yıl s~\reli bir 8nla~mayla c;c-tj_r-tilrı_i::5lordir (584). 

Ycı.nlarıno cl.a Al'11.8llJTa '(!n e[ti tim görrni:.} o le-m Raçi t Tahsin 

verilmiz;tir. Hükürnetçe, Hi eder 1 e, M:i.r li va lık ( Tui.~c;ene

rallık) rütbeı:ıi; "llekatib-i TıbbJ.ye-i r:mhane müfettisi 
•' _, ~ 

ve l)eririyat-::ı_ lwriciye ve dahiliye profesörlüğü sanı, 

De;,reke de mirnlDy. (Albay), rütbesi verilerek göreve 

ba;) lcı.tı lnn~: t:ı.r ( 5 85 ) . 

Riec1er J.,n~:;a I\Tel:teb-i Tıbbiyeyi gezdi[tinde durumu 

hiç de iyi bı.J_lmaı·ıı·~~ tır. Bu ko nu da, Sadrazam Sait Paşa da 

anılarındn ol:::u1v.r~ hiç de açılır;; am.acına uygun olmadığını, 

yoJcluL:lar iç:Lncl.e c:{~itinüni fJ1.irc3.ürmct;e çalır::;tığına dikkat 

çeknıel:tet:1 ir(586 ). 

Riecler, bu durumdaki tıp eğitininin başına c;eti

rildi2indc var olan olanaklcırla çatdaş bir eğitime geçi

lemiyeceainin bilincinde olup, noksanlıkların da yabancı 

ö€tretim elemanları~~,rla gid.erilenıiyeceğini anlamıştır. 

Hük'J.mle rırasındal:::i sc5zle::;ımede ise k::mcl.isine: "Mekteb-i 

Tı bbı;,re-i f~cılıane 1 nin mUlcemmel s1J.r•2tte iş görmesini ve 

yerı.i :fenlsrin buc;Unkü derecesine yükselmiş muktedir dok

torlar yeti0tirecek bir menba haline konulmasını temin 

için !:e:-ıcl :Lsino bi:i.yük bir hastahane müc1ürlü[tünün veril

mes~i. ve bu nUcssose ile içindel-;:i hnstalarının tamam ve 

rrı.utlnk surette kendi emrine tabj_ olması ve aletlerle 

sair levozımın tedarik ve muhafazası için de lüzumu kadar 

para tahsisi" (587) lcorpllu dC:ı vardı. He ider bejyle bir 

hc:wtcü1anoyi :ir-:; teyince de hükümet O' na Gülhane RW:rtiyesi 

ile CüUıcıno binDsıı-n c:ö. !terdi ( 588). Bvrayı, onartıp ve 

yeniden clüzen.1ozren Rieder Paşa, aynı yerde son derece 

terniz ve cü;..~el 150 yataklı, bir hastahane kurdu. Gerekli 

(584) Ercin, y.a•&•Y•, C.III, s.ll96. 

(585) Ana Dritonnica, C.X, s.l45. 

(586) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll97-ll98. 

(587) JDrgin, y.Et.g.y., r_~.III, o.1202. 

(588) Erc;in, ~;.:~1.r:,.y., C.III, s.l202; Koçer, Türkive 
llo :·: o :c n ••• , s • 13 9 • 
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- Seririyat-ı Cerrahiye: Miralay Volkoç Bey 

Seririyat-ı Dahiliye 

- Seririya t-·-··ı Ayı·ıiye 

- Seririyat-ı Ayniye 

Miralay Nafilyan Bey 

Ka;y'Tilak.am Ko s tan tin Gl o bel 

Efendi. 

Mösyö I\1ortman(581). 

1872 yılında birinci devreyi bitirenlere diplama

ları verilmiç ve bu uyr:ulo.mayla da yetinilmiyerek arala

rında bir yarıqma açılıp kazananlardan lB'i eğitimlerini 

tanıaı'\lauak. ·u~:wre J?aris ve Viyana' ya göncl.erilmi§lerdir. 

Bunlar üllceye clöncli.ikten sonra "Tı blnye r.1uallimi 11 olarak 

atamaları yapılarak görevlendirilmit:;;ler, bu yolla yabancı 

öğretim elemanlarından tıb eğitimimiz az da olsa soyut

lamal-: istennı:iJ;tir. Btı olumlu girü;ıim nedense sürdürüle

memiş ve olculo. gereken önem verilmemi~;tir. Sonraları bu 

ku.rum, tıbbıye;yi bitiren doktorlar için bir yere atama

ları ya:;_nlsna dek bir yıl devam ettil.ti "ihtiyat" (yedek) 

deposu işlevini cörür olmuştur(582). Böylece uygulama 

ol<::ulunun 8Çılı:;::; i~}lcvine yönelik çalışmaları pek az 

sürdürülmüş, ancak bu arrı.acı yönelik tıb eğitimini daha 

sonrnki yıllarda açılmış olan 11 Gülhane Tatbikat· Mektebi 11 

(Gülhane uyg1ı.lmna okulu) üslenmiştir~ 

Gülhane Tatbil{at :Mektebi; Askeri 'rıbbıye Makte

binden mezun olan doktorların staj görmeleri için 1898 

tarihinde kurulmuf]tur(583). Ne var ki baçlangıçta işe 

bu amaçla bakılmamıştır. Kuruldu,f'tunda bu ok.ulun asıl 

başlangıç amacı; üll:emizdeki tıp eğitiminin yeniden 

d~izerılen:mosine ve ni telif,ini yüksel tmeye yöneliktir. 

İşte bv .. nun için de Almanya ı dan, Bon Ürüversi te si Profe

sörlerinden Dr. Hobert Rieoer tJ .. e Hamburg Eppendorf 

Hastohancsi asistanlarından Dr. Georg De~rche Türkiye ı ye, 

(581) Ergin, Y•D-·[~·~r., C.III, s.ll96. 

(582) ~ı};r: .. ·;:Ln, ~~l_.a.c;.~T·, C.III, s.ll96. 

(583) D(5len, y.a.g.m., s.l70. 
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Kuleli'deki idadi sınıflarıyla ber~ber buraya yerleştirildi 
ve yüksek sınıfları be;_;; e indirildi, ayrıca Harbiye 1 deki 

veteriner sınıfları da tekrar Tıbbıyeye taşınmıştır. 14 
Şubat l909'da öğretimin Mülkiye Tıbbiyesi ile ve bir 
"Fakülte" konumunda birleçıtirilmesinden sonra da 1909/1910 
öl[retiın yılından i tibaren Darülfünun-ı Osmaniye (sonradan 
İstanbul Ütüversi tosi) bağlanmıştır. Bundan sonra da 
askeri Tıbbiyo'nin işlevi, yatılı v~ ô~rencilerine askeri 
tababet yönünden gerekli bilgileri veren bir okul olarak 
kendi ö~;ellilÇini korumu~tur(578). 

2. 3. 6. GOLHANE ASlC~Rİ TAJ3ADET TAT:BİICATI l\1EK'l1EBİ VE 

SiillİRİYATI 

"Ur;ıum SıhhJ_ye-i Askeriye Nizo.mnamesi 11 nin temel 
ilkelerinden biri de Tıbbıye'yi bitirenlerin, nazari 
bilgilerini uygulamalı çalışmalarla genişletmelerini ve 
deı1eyimlerini artırMaları için hastahanelerden birisinde 
uygulama yapmalarını öngörmekteydi(579). İşte nizarnname
nin bu ilknsini yerine getirmek amacıyla; 1870 yılında, 
Asiteri Tıbbıye lVIelctebinden çıkan doktorların staj göre
bilmeler:i __ için H8yc~_arpaşa hastahanesinde "Gülhane Tababet 

Mektebi ve Seriri:;rat 11 ı kurulmuştur(580). Aynı yıl içinde, 
asker:l. tıbbıyeyi bitiren öğ-rencilerin, bu okı.üda iki yıl 
slire ile uyr;ulanw yapmalarına başlanmış ve ayrıca bir de 
j_ç hizmet yönetrrıeli{!:i hazırlanmıştır. Bu döneme dek 

Tıbbiye 'de e[;itj_min J?ransızca olmDsına karşın; burada 
eğitim ve uygulnmalar Türkçe yapılmaya başlanmıştır. 

İlk "l1'f c;ulmııa okulu dersleri ve sorumlu ders öğret
menleri ise çunlardır.: 

(578) 
(579) 
(580) 

Unat, y.a.g.y., s.64-65; Ana Britannica, C.7:.V, s.528. 
ErGin, y.a5g.y., C.III, s.ll96. 
Koç er, 'rürki;y·e 'de Hodern ••• , s. 139; Aya s, y .a .g .y., 
s.650 (Açılış tarihini 18G9 olarak veriyor.);~ 
S:Llnhlı Kuvvetler ••• , s.372. 
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' ı " . ı . . ı· t' ı ı yap-c:ı.rara~c, c;_en.e;,rım e rı nı ge ır~ --ırme c amacıy a, Haydar-

paşa Askeri Hastahanesinde uzmanların yonında iki yıl 

sUre ile sta,j görülecek bir "Tatbikat-ı Tı bbıye-i Aske

riye Hektebi" Uınw.liyat ve Tatbikat L1et:tebi) açılmıştır 

ki, Gülhane Tıp Al:i::oClem:Lsj_' nin ilk çeL:irde[;i bu olmuş

ttu-·(575). 

1880 yJ.lında kın·ulan bir komisyon, ot:ul yıllık ders 

j)-; lencesimle ~-;J!\l:'.l biç i md e clet~_tir_,:iklikler yapmış ve okula 

Avrupa 1 dan öilretim elemanı getirtilmesine karar veril

miştir. A;ynı yıl içinde tı bbıye ö{;rencilerinin se,yısı 

30 'u ha]:':Lciyeci olmak üzere 481 kişi olarale saptar .. .malı:

tadır. İlk ·uç sınıfıncia ise bu sayı 251 olup bunlardan 

17' si IIırıstiyan, GE:;lcj_;;irı in de Musevi oldut;u görülmekte

dir. 1886'da bu sayı 40'ı eczacı 298 1 i Qoktor ö~rencisi 

olmak ÜZ8X'e )2f3 1 rJ. ir • 1897 ve 1899 yıllarında bu scıyı 

biraz daha o.rtm:q 571 1 i doktor ve 40 1 ı eczacı olmak 

üzere 611' i bulmur;tur ( 576). 

Askeri Me k te b-i Tı b bıye ba(;• rnsız bir kı...ırum halinde 

ve "Nazır" sa ·ıyla ba:;;~ına getirilen l'>ir yönetici ile 

yönetilirken, Hazirc:ın 1892 1 de ba{1:ımsızlığı kaldırılarak, 

tUm aslceri ol::ullc:ırJ.n denetim ve yön.etimiyle görevli 

"Umum Mek~ tib-i Askeriye Nezareti 11 ne bn{;lanmı;]tır. :Bu 

uygulanıanın tek nedeninin, l\'Ielcte b-i Tı bbı;ye öğrencileri 

arasında özgürlükçü ve devrimci al:ımları önleyecek 

denetimi kurnıak olduğuna kuçlcu yoktur(577). 

Askeri Tı bbJ_ye 'nin bulunduğu Demirkapı 1 daki Taş

kıçıla'nın gereksirrime yanıt vermemesi üzerine, 1894 1de 

Haydarpaşa' da ve :~ehrin dıçındc:ı sayılabilecek bir yerde 

yeni bir bina inşaasına ba~:;lanmıştır. (Bugünkü lVIarmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi) Yeni bina 1902 1 de tamamlan

ınakla beraber bir yıl sonra, 1903 yılında, Askeri Tıbbıye 

(575) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.352; Unat, y.a.g.y., s.64. 

(576) Tü;~k Silahlı ICuvvetler ••• , s.372. 

(577) Unat, y.a.g.y., s.64. 
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nezarete at::mdıj'.·ındn sınıf drı(tı tılmıcıtır. Buna ko.rşın 

"Mümtaz S:ı..nıfta 11 :yetis;:üq olan gençlerden Kırımlı Aziz 

İdr:Ls S3ey 'Te 8rL:cı.darJlo.rının olu:.:turdu,;_:;u bir topluluk 

(1861/1862) yılıvıda Tıb ö.~·-reniminin Tül'l;:çeleç.tirilmesini 

amaçlayan çalıı;ımalnrını C5nceleri gizli olaral: yürUtmüş

lerdir. TUrl: ol:1<Wf"'n bGzı (F':retim elemanlarının tüm bal

t8.lamnL1rına lcarıJın (1865/1866), yılında "Cemiyet-i 

Tı bbı.:ye-i Os:·:mniye 'n. in ır kurulrn;.:ı.sına ve derne(tin bir fer

manla da o naylanmnsına olAnak sa(:~lrırıııc:larclır. Topluluktan, 

bac_:ta Kı ,_,:ırıüı PY-'~-~~ ::?o>-, Hüs·-,yin nemzi 13ey ve İbrahim Lütfi 

Pszıa olmale Uzere "corü7et 11 Ü~/oleri torne1 bilimler ve tıp 

alnnın(::al;:i co1: :·,s7J.daki l:::itabı Türkçe '-
1
·rG covirere).: Y' a11rıın-..... V .,.. t .:1 f. 

l:'nır:;lar ve bir 11.irl:ço '.L1 ı.p Si.izlü{~U. de yapmıs;lardır. Bu 

r:;:i.r:i;::imler rıonuct.J.nc1a (1869/1870) yılında Tıbbıye 'de ö[:tre

+jnı 11~ ·.~ırr~ e ol :ct ı··::ık v·,ı·ııl·mava bac·· lanıııı'·'·'-ır f-\;;·r·etı· nıı· n V w •- ./w•-··- .; -" ..... - '-"••'• .. U,_... •• •..J ~::} ı:J Lr • .,Jü • 

Fransızca oldu~u sUre içinde ilçyilz dolayında tıb doktoru 

yeti:;;rüs; olııı(ısır1a karşın, <X;renimin Tilrkço olmetsından 

sonrald on yıl içinde binden fazla doktor yetiş mif]tir(573). 

k:ıJcori Tıbbıye rrı.ezunları ordu ve cLn1anma örgütlinde 

görevlenıliJ:•:i.lcUklerüıden, gelişen sivil has-bahanelerle 

diger saglık hizmetleri ve serbest yaşamın gerektirdi2i 

tıp doktorlarını ;i"eti,;d~irecek ilcinci bir kaynağa duyulan 

c;e:cel::sin:Lın 11 Tıbbıye-i MUlkiye 11 Sl.nıflarının ilk önce 

arJkeri tıbbJ.ye için.do açılmosını gerektirmiş ve burada 

ö(:retinı.in Türkçe yGpılmasına ba;şlanmıf;tır. Askeri Tıbbı

ye 'ye ba{tlı b:Lr ok.ul halinele örgütlerH1irilen bu kurum 

sonradan 1872'de bo~ sınıflı olmak üzere ayrı bir binaya 

yerle~Jerek TUrkiye' rün ikinci tıp okulu olmuçtur ( 57 4). 

TUrkçe tıp ö2retj_minin bogarılı sonuçları, 1870'de 

ilk SJ_nıi'tan baqlarrıal::: ve a[;arnalı lJir v.ygulamayla bunun 

Askeri Tıbbiye'cJe de u;rr;ulanması:J.ı saClamıştır. Aynı yıl 

Askeri 1'ıb1ııye 1 c1e ye tiqen dokto :- ve eczncılara uygularnalar 

(573) 

(574) 

Ercin, y.a.g.yo, C.II, s.348; Unat, yoa.goy., s.64; 
Dölen, y.a.g.m., s.l70; Ayas, y.a.e.y., s.650. 

Unat, y.a.g.y., s.64; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.348. 



kurulnwk sureti~yle, Tıbbıyenin kentin sai:[;lık ya;şamına 

hizr1ette bv.l unm.ası sağlanmış ve sonradan 1871' de bu 

muayene yerinin, İstanbul' un çe;,:ıi tli senıt1erinde olmak 

üzere sa;yısının ber;e çılw.rılcJı[~ı görü1müçtür (569). 
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184 7' ci e ol:uJ.da, }I'ranso. 'daki Lyon Tıp Fakü1 tes i 1 nin 

ders izlencesi lıyc;1ılamaya başlanmasının(570) yanında aynı 

yıl Taksim civarında okul için yeni bir binanın ynpımına 

da bo.qlanmıqtıro 18Ll-9'da Galatasar<Jy'daki binanın tümden 

yam11Bsı Uzerine, okul yeni binası tamamlanıncaya dek 

geçici olarak Halıcıoğlunda ~ımbarahane kışlasın& yer
leştirilmiştir. Bir süre burada ve bir yıl da Hasköy'de 

k[-ıJ.an okul, l8G5'cle Topkapı sara;/ı içinde Ta;}l:ışla 'ya 

taşındı. Galatasaray'da yanan binanın yeniden yapılması 

bitince, 1873'de tekrar buraya taşındı ise de l876'da 

bu bina Mekteb-i Sultanı ile onu içine alan Darülfünun-ı 

Sultanl. 1 ye verilince, tekrar İstanbul 'da Demirkapı'daki 

Taşkışla'da önceden bulunduğu yere taşınmıştır(571). 

1854 yılında tıbbıyede öftrenim sUresi altı yıla 

çıkarılmıçtır(572). Diger yandan aynı yıllarda tıbbıyede 

öğretimin Türkçe yapılabilmesi için gerekli girişimlerin 

de geli'} tirLLC:.~.ici görül:-ıektecl ir. :Bu konuda en önemli 

adım, n18clici vôla ü;relerinden Cerıu:.üettin Efendi tara

fından atılmı(:tır. O, 1855 1 te tıbbıye ö(;rerıcilerinden 

s eçti{J:i bir grupla okulda "l'~Tüm taz sınıfı" oluş ttrrarak, 

bunların Ar·apço, Fnrsça ve Tilrl<::çe ö(;renmek: üzere de e{Çi

t.i.mler ini c;a[:;ıamı~.~ ve cjnre tmenliklerine de "vak 1 anüvis" 

IJütfi E:f.'end:Lyi atarrnştır. Bu sınıfa a.rılmıç olan öG;ren

ciler cJ.tı yıl bu yolda. çalıç?mış ve yetiTl;irilmi~: olduk

ları hald~Ce~alettin Efendi yerine Hayrullah Efendi 

(569) Umıt, y.a.g.y., s.63. 
(570) Ana ):ki tannica, C. XV, s. 528. 

(571) Unat, y.a.p,.y., s.63. 

(572) I~rc:in, y.a.r;.y., C.II, s.348; Unat, y.a.c;.y., So63' 
te bu de2ioikli~in l851 1 de yapıldıgını kaydetmek
tedir. 
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önemlj_ bir cUm;el ;ynsaklnrrın;yı lurmaya ba;_;ılamıçtır. Ayrıca 

Bernard' ın e;enç ya~~ ta ölümü üzerine Muallm-i Evvel r liğe 

getirilmiçtir(l841)(566). 

Yatılı olan okulun ö[trencilerinin 1W gulama yapa

bilmeleri için bir hastahane de açılmıştır. 1841 yılında 

başlıyarale okula ınU.slürnan olmayanlardan da öğrenci alırı

maya başlnnmıçtır. Okul ilk me:<w.nlnrını 20 Eylül 1843 1 de 

verme2re lıa;]larnç~; 184 7 yılında ise okul mezuniyet sınav

laı·ını başarıyla vermiq olan beş öt;renci staj görmek 

üzere Viyana Tıp FakUltesine gönderilmiç ve başarılı bir 

sınav sonrası ise orada tıp doktoru sanını almışlardır. 

:Böylece İstanb1ıl Tı bbıye' sinin Avrupa Tıp Fakülteleriyle 

e~itli~ini kanıtlnmışlardır. İlk mezunlarının bir kısmı

nın ~izbn~ılıktan Albaylı~a dek çeşitli askeri rütbellierle, 

b:ir l;:ısmım.n da "serhalife" lik kalem payesiyle okulda 

gö~cevlendirilmek suretiyle devlet hü~metlerine alımnaları, 

her ne denli iç düzeni bakımından okul askeri bir yönetime 

ba~lı tutulmakta idiyse de, başlangıçta tümden askeri bir 

lcurul sayılmadı{:;ını e;östermekte ve zamanla ve özellikle 

Mülkiye Tıbbıyesi ku.rulduktan sorıra tümden askerileşti

rilerek tUm mezunlarının önceleri kolatası, daha sonra

ları yl-J.zbaça rii.tlıesiyle ordu ve donanınaya katıldıkları 

görülmektedir(567). 

1840 yılında il!\: 11Tıbbıye M:eclisi 11 oluşturulmuştur. 

Bu meclisin ilk knrarı diploırıasız cerrahlığı ve hekimliği 

yasaklarrıak oldu. Aynı yıl çiçek aşısının Mel:teb-i Tıbbıye-i 

Askeriye'nin denetiminde uyculanmasına karar verildi(568). 

1843' de o];:ul tnrafınclan, İstanbul halkının J:url.Un

dan yararloıwıosı için :Bayezid'de Sırmakeş Hanı karşısında 

gece gündüz açık bulunan ve Tıbbıye Öi:~;retmenleri tara

fından nübetle hasta kabul edilen bir muayene yeri 

(566) Dölen, y.a.g.m., s.l68. 
(567) Uno.t, y.a.g.;y-., s.62. 

(568) Ana lkitannicr:ı., C.XV, s.528. 
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ilgili yapıtların en kısa sürede Türkçe'ye çevrilmesini 
ve e ği ti:min Türkçe yapılması gerctr,ini vurgıüadığı görül
mektedir(563). 

Bu yeni düzenlemelerle okulun beşi meslek, dördü 
idadi (hazırlayıcı) olmak üzere dokuz yıllık bir ögrenim 
süresi vardı. Tiernard, öğrencilerden Fransızcaları, ders
leri izlemeye yetersiz olanları cerrah ve eczacı sınıf
ıarına ayırmı~?tır. Böylece ilk eczacı sınıfı 1839 yılında 
açılmış oluyordu(564-). Eczacı ve cerrah olacaklar için üç 
yıllılı:: bir mei;:ılek öğrenimi yeterli görülmüş ti.ir. Öğrenciler 
biri idadi sınıfları sonunda bakalorya, üçü r,ıeslek sınıf
ları sırasında doktora ve biri de okuldan çıkarken tez 

( diplama) SJ.navı adı altında olmak üzere beş sınav geçir
mekle zorunluydular. 1845 yılında idadi sınıfları genel 
askeri idadiler kurulurken "Mektelı-i İdadi-i Dıbbi 11 adı 

altında ayrı bir okul haline de getirilmiş ve dördü 
"mahreç ve ihtiyat" (rüşdliye), dördü idad1 (lise) olmak 
üzere sakiz sınıf olarak örgütlendirilmiş tir. Sorıradan 
rüşdiye sınıflarıkaldırılmış, idadi sınıfları da önce 
iki yıla indirilmiş, oir Büre sonra üçe çıkarılmıç ve 
Çengelköyde ayrı bir binada 1903 yılına dek eğitimini 
sürdürnıüqtllr. J3u tarihten sonra beş sınıf halinde ve 
yabancı O,il öl~·cetimi takviye ecUlmek suretiyle Haydarpa
şa'dal;;:i yeni binada yerleşen Askeri Tıbbıye'nin bünyesi 
içinde yer alınış ve 1909'da, Tıbbiyeler fakülte konumunda 
birleştirildikten sonra kaldırılmıçtır(565). 

:Mekteb~i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane'nin Tanzimattan 
sonra sürekli gelişim gösterdiği gözlenir. Eğitim kadro
sunun tal:viyes:i. için Avusturya' dan Bernard' la birlikte 
getirilmü_;; olan Dr. Spitzer'i 1841 yılında ölü üzerinde 
(kadavra) te,şr.ih çalışmalarını başlatmak suretiyle 

(563) Unat, y.a.g.y., s.64. 
(564) Dölen, y.a.g.m., s.l69. 
(565) Unat, y.a.g.y., s.63. 



birli1cte c;one ::;;:;ıra;.r içinde bulunan Otlukçu Kışlasına 

taçınnı:rl:;ır( 556). 
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1837 yılında Hekimlmç;ı Ahmet; Necip Efendi, ;ırer 

darlı~ı nedeniyle, Galatasaray'daki eski Enderun ACaları 

Mektebi' nin. ona.rılarak hastahane olarak düzenlenmesini 

ve Tıbbıyenin buro;ya taşınmasını önermü]tir. 1838 yılında 

Galatnsaray'a taçınan okulun yıllık ders izlencesi de 

yeniden düo-~enlenrü~]t:Lr. "Dar 1 ül Ulıun-Ul Hikemi:,ye-i Osma

niye v·~ I\Ielctcb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane" adını alan 

bu yeni okul(557), 14 Mayıs 1839 tarihinde(558) II. Mah

mut 'un UE~o,,ı:Lzde tıp eğitiıııinirı c;ereklili(:;i ve önemini 

belirten ve do bu e iÇi tirnin kJ.SD süre iç inde Türkçe eğitime 

geçme:~ıi zorunhılu[;urıu da vurgulayan bir söylev:i,yle açıl

mıc;tır(559). 

Okulun rJn;:;·ına, "Muallim-i Evvel" ( ordinaryus pro

fesör) sanıyla, AV"Llstur;y-a' dan çac:rılan genç bir tıp dok

toru olan Charles Ambroise Jlernard getirilmiştir. Bernard 

ile birlikte I'r. Jacques Neuner ve Eczacı Antoine Hoffınan 

da e:eJ.r:ü:~~tir. Dahiliye ve hariciye kürsüler:Lnin öL;retimi

ni üslenen nernar(J. Tı 1ıbıyeye yeni bir kimlik kazandır

rnıQtır(560). TJ_bbıye bu uzmanın yaptığı yeni öğretim 

ü~lencesi cLizenlemesiyle Avrupa' daki benzerleri düzeyine 

gelme sürecine girmiştir ( 561). Olnüa e[~i tim ve öğretim 

için ,zerekli ders araçları getirtilirken, laboratuvarları 

düzenlenmiş, bir kiit:.;phane ve matbaa da kurulmuçtur(562). 

Yeni j_zlenceye göre e ği tim Fransı~~ca yapılacaktır. II. 

Mahmut açılıçı töTeninde bu dururıun geçici olduğunu, tıpla 

(556) Dölen, y.a.g.m., s.l68; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.343. 

(557) Unat, y.a.g.y., s.lG. 

(558) Dölen, y.a.g.m., s.l68. 

(559) K2ral, 

(560) Dülen, 

Ergin, 

y.a.g.y., 

y.a.g.m., 

y.a.g.y.' 

C. V, s .160-161. 

s.168. 

C. II, s. 346. (561) 

(562) Unat, y.a.g.y., s.l5. 
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ö{;ren:Lrninde :B'ran::nzca bilırıenin zorunlu olduL;u .kabul edi

lerek F".L"ansızca d erslerine ()nem verilmi::; (5 51), Fransızca 

olarak şekillerle Anatomi ve tıp bilimine giriş dersleri 

verilmi~:-l;ir ( 5 5 2) • 

Gi.Indüzlü olan okulun ö,<,::renim süresi tıp için beş, 

cerrahl:L;: için üç ;<lıldı ( 55 3). Sınıf geçme sınavo. bağlı 

olmaJrıp öltretin elemanlarının yetis:tiiJ:i J;:anısına vardık

ları ö2rcnciler Lir list sınıfa geçerlerdi(554). 

OJ:ul nazırlı{S;ına (mi\d Urlüğ;üne) ille J:.ez Hekimbaşı 

Mustafa })ehçet Ei'erı.c:ı i a tsnmı::: tır. Mustafa Behçet Efendi, 

kacdeçi AbcluThak Molla, Mısırlı heküı lıhmed Hilmi, Macar 

hekim Heb.ned lTecati, L1Uneccimbaşı Osrnan Saib Efendi, Dr. 

İstafanaJcL ve :co go s, Vnsı.f ve Hi:iseyin Efendiler öğretim 

kadrosunu olu~turmakyadılar(555). 

Ccrraliliane 9 Ocak 1832'de Topkapı Sarayı'nın 

bahçesindeki "Hastalar Odası" donilen binaya tnşınclı ve 

Fransa' dan Sac1e cJ.e Calere adında bir cerrah, öğretmen 

olarak: getirtildi. 1836/1837 yılında okul Tıbhane ile 

doktorlulctur. Hazırlık bölilmünde ö[;rencilere Arapça 
din dersleri ve Fransızca ö[-tretiJ._nıekte, doktorluk 
bölU.rııi.hıde j_se Arapça 'ya devam edilmekle beraber 
doletarluk için özel meslek dersleri öğ:retilmekte 
olcl.u?~u kayde,J.ilmektecl.ir. Karaı, y.a.g.y., C.V, 
2. J3aslo., r;. 161. 

(551) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s .. 371. 

(552) Ak;y·ü,~, y .. a .. ,g.~r., s.l26. 

(553) Dö:ten, ~f.D .. g .. m., s.l68; Ali:yüz, y.a.r;.y .. , s .. l26'da 
ve Ergin, y.8.g.y., C.II, s.)40'dı:ı, okulda ö{~renim 
sUresini dUrt vıl olarak vermekte ve mezunlarının 
"ts bi b muavini 'ir olarak gerekli yerlere gönderildik
ler:Lrli nk tarm:::ılctadır. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi 
yarııt ise ö[>;renim süreBini dört yıl olarak verirken, 
okulu bitirenlerin birer yıl hastahanelerde staj 
gördUleton sonra kıtalara görıc"l.erildiklerini vermekte
dir. :r3ak: 371. Buno göre tıp dol:taru olabilmek için 
dö:r·t yıl e[ti tim ve bir yılda uygulama yapnıalt gerek
ti!~·i ni d ,.~;üne biliriz • ... _, .. , ·' 

(554) Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.340. 

(555) Ergin, y.n.g.y., C.II, s.340; Dölen, y.a.g.m ... , s.l68. 
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nevleti 'ne :L~;:o ;ırrır:)r rııiiterc:lm 'te hizmetkar" yetiştirmek 

nmacıyla lcı:u.'ulan bu okul(544), II. Mnhrrıut devrinde Rtım

ların çıkardıkları bir karışıklık sonucu okul kapatılmış 

ve ])imitri Uoruzi de idam edilmi;d;iı~(l812)(545). 

Osmanlı Ordusunda, bu döneme dek doktorluk görev

lerini i.lslonmi:} olan.ların hemen türnü müslüman olmayan 

kü:ıilerden olu:yrı.aktaych. Bu r;örevlonC.irme artık sakıncalı 

görülmeye bcır:;ıl:.:.mnnç,ı tı. Bu oluınm;.zlu(!;u görer:ı.lerden birisi 

de, II. rdahmut 'un bal)hekimi Mustcı.fa Behçet Efendi idi. 

r'.'Iustafa Behçet };;fendi, Yeniçeri ordv.surrun kaldırılmasından 

sonra, lcurulrın yeni Osmanlı Ordı.ısunun hekim ve cerrah 

gerelmin:Lmi için bir tJ_p okulunun kurulnasım.n zorunlu 

olclu,\unu belirten bir i5norisini (raporu) 22 Aralık 1826 

t.:ırihincle Pa':.ü;ah'a sunmuqtur(546). Bu önerinin ve gerek

çesinin Pac~i:}8h II. r,Iahmut tarafından da yerinde görül

mesi sonucu 14- T1brt 1827 tarihine rastlayan çarşamba günü 

Şehzadelmşı' ndn y8rüçerilerden bof]alan Tulumbacıbaşı 

kona[ÇıncJ.a ( 54 7), Tı bhane-i Arnire ve C erralınane-i Mamüre 

adıyla bir tı b oJ:ul u açılmıştır (548). 

Okula Mansure askerinin acemilerinin yetenekli 

olanlur:ı.ndc:ı.n ve du.~ ord an ö[.~renciler alınmıştır (549). 

Ol:ul baçlangıçta iki bölüm olarak düzenlenrnir}tir. 

Bu olcuhın T:ı.bhane bölümünde ö{':retimin İtalyanca, cerrah

hane bölümünde Türkçe olduğu söylonmckte ise de bu uygu

lamayı clo{1;rular bir belge yoktur (550). Aneale tıp 

(544) Er:ıre m5lon, "Tanzimat 1 tan CtliTLh.uriyete Bilim", Tarızi-
rrıo.t'tan Cumhuriyet'e 'rürkive AnsikloıJedisi, C.I, s.l68. 

(545) Türk S:i_lcıhl ı Kuvvetler ••• , s. 370. 

(546) ErBin, y.a.g.y., C.II, s.336-340. 

(547) Dölon, y.8.~.m., s.l68; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.340. 

( 5 48 ) A7J'"f:l s , y ~ n ., t; • y • , s • 6 5 O • 

(549) 'T'ürJ.c S:i.loJı.ll Kuvvetler ••• , s.37l. 

(550) Dölen, y.rı.c.m., s.l68. 01\:ulun :Lki bölümden oluştuğu 
l~a:c~al tnrafın.dan da verjl mc;ktedir. Ona göre bu 
böF>nlercl.cn birincisi hazırlık, j.Jd.ncisi ise 
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bir yeri vardır. İkinci l\1eşruti;yet devrinin ilk günlerine 
dek bağ·ımsız kir.:üiEini korumuş olan bu olcul ülkemize 
modern tıbbın her dalında uzmanlar yetiştirmiş olmasının 
yanında; fikir ve duyunç (vicdan) özgürlüğünü besleyen bir 
kaynak görevi de üslenmiştir. Yüksek ö{!;renim çağındaki 
aydın gençlik arasında, Türkiye'de demokratik düzenin 
kurulması için gizli ve sürekli özgürl"Liltçü ve ilerici 
çalışmalara elverişli bir ortamın do[;ması, gelişmesi ve 
beslemesini saglamış olması bakımından da yakın dönem 
tarihimizde ayrı önemi olan bir eğitim kurumumuzdur(542). 

Oscıanlı Devletin'de, tabibler (hekimler) ve cerrah
lar bir tür uzmanlık medresesi olan Dar-üt Tıb veya 
Darüşşifa adındaki kurumlardan veya prcı.tik olarak yetiş
mel:teydiler. Bunların y;:;ınında çok az sayıda yabancı 
ülkelerde yetif.;rrıü; ya barıcı veya müslüman olmayan halktan 
doktorlar vardı. Ço[';u büyük kentlerde bulunan bu doktor
lar da eerek soyı gerekse işin gerektirdi~i uzmanlık 
açısından yetersizlerdi. 

Osmanlı İmparatorluğunda tıp eğitiminin, bu gele
neksel yapısından daha farklı olarak verilmesine ilişkin 
ilk girü;; imin, III. Selim döneminde yaınldı[~ını görmek
teyiz. III. Selim dönemine ait, Nisan 1805 tarihli bir 
belgeden, Efl~k J3eyi Ale;::anc'l.re l\loruzi' nin oğlu Dimitri 

Moru.zi tG.rafından İstanbul Kuruçeşme' de dil, edebiyat ve 
matematik akutmAk amacıyla açılan ;yüksek okula (özel 
üniversite?) bir tıp şubesi eklerınıesine izin verilmiştir. 
Bu okulun belki o dönem Avrupa tıp okullnrındald benzeri 
eğitim yöntemleriyle dorwtılması dü;;ıUnülmüş olmalıdır. 
Ne var ki bu okulun açılıp açılmadığı ve bu okuldan hekim 

yetü;ip yeti~medi?::;ine ili:;kin kesin bilgi yoktur (543). 
Rum ö?~rencilere geometri ile matematik dersleri yanında 
Türkçe ve başka yabancı diller ö?~reterek 11 0smanlı 

(542) Unat, y.a.g.y., s.62. 
(543) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.334 v.d. 
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okul Harb otulundan ayrılarak "Erkani Harbiye Umumiye 
R . ..!.. • rı ı "') 1 l " ıyase uuıe urı.g .. [:ı.rwrru: ayrı )aGJ.msız bir okul konumuna 

e;etjrilmL: ve El:irrı 1908'de Yılchz Sarayı Şehzacleler dai

resine taçınııı.ır:;-tır ( 5 38). Ordu subaylarının yararlanabil

meleri için İstanbul'da olanlardan isteyenlerin, dinle

yici olarak derslerde bulunabilmelerine de izin veril

miştir. Erknni Harbiye Mektebi için Yeni bir "Nizamnamei 

Dahili" ile tnlimat ve izlenceler ya_pılmıştır(l909) (539). 

I3u llönemde ok.nlun izlencesi kurmay acıaylarının 

meslelc bilgileri cl ıçında yiiksek bir siyasi kül tür alma

larını da f3c:ı.fdı:yacak biçimde düzenıenirken (örneğin~ 

yıllık ders izlencelerine, siyasi tarih, coğrafya, dev

letler lwkuku gibi (! ersler konularak), kı ta stajları, 

kurmay gezileri ve harb okuyları düzenlemek suretiyle de 

pratil: alandaki bilc;:i ve görgülerj_ni artıracak biçimde 

genifşletilrü.qtir. Ynbancı ülkelerden getirtilen uzman

larla ö;;;retim üyeleri kadrosu güçlendirilmiş tir( 540). 

1911 yılından sonra savaçlar nedeniyle düzenli 

ö(f,retim yapaıınyan E:rkanjj Harbiye m ek te bi, 13 Ekim 1923' te 

"Mekteb-i Ali-i Askeri" adıyla eski Harbiye Nezareti 

binasında (bugünkü tstanbul Üniversitesi merkez binası) 

yeni<Jen eğitimine baçlamı;ştır. 24 Mart 1924' te yeniden 

Yıldız Sarayına taşınmıştır. 17 Haziran 1928 tarihinde 

yürürlü[Çe giren bir talimatnameyle Harb Akademileri adını 

alacaktır(541). 

2. 3. 5. MEI<TE:B-! TIJ3BIYill-İ ASKEHİYE (ASKBRİ TIBBIYE) 

"Askerl. Tıbbıye Mektebi" nin ülkemizde açılmış 

olan askeri okullar [1rasınc1a son derece önemli ve ayrı 

(538) Unat, y*a .g .y., s. 70. (Ana Br i tannica ta?ırnna tari
hini 1909 yılı Ekim ayı olarak vermektedır. Bak: 
C • VI I I , s • 2 6 O • ) 

(539) 

(540) 

(541) 

Ayas, y.a.g.y., s.658. 

Unat, y.a.g.y., s.70. 

Unat, y.a.g.y., s.70; Ana Britanr:ıica, C.VIII, ~·?6?o 
(Unat aynı yerde Harb Al<:ademilerı k?m.ununa getırılış 
tarihini 1927 yılı olarak vermektedır.) 
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bölümler de bir le :ıtirilnıiştir. Böylece Erkani Harbiye 

sınıflarının UCreti~i daha çok meslekileştirilmiş oldu(535). 

1898'de Erkani Harbiye Okulu hakkında yeni bir 

görüş ileri sii.rülmüş ve bunun uygulanmasına da geçilmiş

tir(536). Bu gc5riişe c;öre, Erkanı Harbiye SJ.nıflarında 

gözetilnıesi c;ereken amaç, çok sayıda yüksek öğrenim 

görmüş subay yeti:yt;iruıekti. l1unun için Erkani Har b sınıf

ıarına "Er ku ni Har b namzet i sınıfları" adı verilrnesi 

uygun görülmi_t:,:tilr. 13eninısenen bu yeni ::~örüşe göre; Harb 

okulunu bitirenlerden çok sayıda subny Erkani Harbiye 

namzet sınıflarJ.na 81ınmış, üç yıllık ö~;retirü başarıyla 

bitirenlerden ileri dü;;eyde olanları erkô.ni harb (kurmay) 

olmuş, geriye krılanlar da "Mümtaz" cı dı ile orduda görev

lendirilmiçüeJ'.'<'lir. 13u efti tim sisteminin uygulanmaya baş

lanmasından sonra okul ilk mezunlarJ.nı 1902 yılında ver

miş ve 1908 yılına dek 200 1 e yakın mümtaz subay yetiştir

mi:ştir. Kurmo,y olarak çıkanlar, sekizer ay süreyle "Sınıf-ı 

Selase'' denilen, piyade, stivari ve topçu kıtalarında staj 

yaparak arneli olaral:;: da yetiştikten sonra, kolağası rüt

besi ile or\J.uöo. çe~ i tl i görevlere a tanmıq lardır o 1908 

yılına dek e~(Rnı harbiye sınıflarından 600'ün üstünde 

kurmay subay mezun olrnw:~tur ki Atatürk' de bu dönemin 

kurmay subaylarından biridir(537). 

1908 yılına dek, ders izlenceleri, stajları, okula 

kabul lc;~ulları ve rııe:;~uniyet sonrası rUtbe ve uygulamaları 

bakımından bazı deUişik uygulamalar geçiren Erkani Harbiye 

sınıfları, Meşruti~retin ilanınd~m sonra, lJazı köklü deği

şikl'ilcler daha ger;irınL:~:tir. Harb okullDrından doğrudan 

doğruya ö~renci almak yöntemi yerine, istekliler arasın

da, mezuni:retinden sonra kıtada iki yJ.l eylemli olarak 

hizmette bulunan subaylar arasında seçme sınavını başa

ranların okula alınması ilkesi getiri,lrııiştir. Ayrıca 

(535) Ayas, yoaog.y., s.657. 

(536) Türk Silohlı Kuvvetler ... , s.370; Ayas, y.a.g.y., 
s .. 657 değişiklik tarihini 1899 olarak vermektedir. 

(5 37) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s. 370. 
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1877-1878 savaşından Osmanlı ordusunun yenilgisi, 

bu cl ön2me il c;lc u;y{~.ulmıan li'ranı:nz e[;t,::Ltirrı. s if:; teminden vazge

çj_lerek, l8BO',<en sonra, Alman e?:;it:im s::Lstem.ine geçilmesi 

U;'rgun göriilmfi:;.~ t~ır. Bu a;-:ı.aç la 188) yılında Almanya ı dan 

ülkemize gr;tj_rti le n Kurrrıay Yarboy Von der Gol tz 'e ( Golç) 

r,onercılLiJ~ rütbcsi verilerek, nskeri olcullar müfetti§liE;i 

(1883-1896) görevine getj_rihıiş, ordutnuz asl::eri eğiti

minin düzenlerı.mes::Lnden sorumlu tutulınv_ştur ( 5 32). 

Goltz, bazı derslerini de üstlennıL~ olduğu Erkanı 

H:::ıxbiyc s:unflo..n_ııda, Alman:n::ı 'da oldu~;u gibi salt askeri 

meslek bilgile:cinin verilm·:;si c;örüs;ündeydi. Ancak bu, o 

zamana dek alı:;ıılan duruma aykırı di.J.şü;y"ordu. Çünl::ü Erkanı 

Hayriye subaylan_ bir mühend.is gi 1ü yet:Lştiriliyor, hatta 

onların r,1Uhendisl:i.l;:ten başka mimarlık, deıııiryolculuk, 

madencil:iJc gi1Ji i~}ler iç:in de hazJ_rlanması isteniyordu. 

Erl::Anı Harblc;r::i.n j_ç:i.nd.e MUlkiye Okullarında bile matema-

t Uc ö, ~;rc;tın.onli,i'·i ynp anlar vardı. İf;;te bunun için Gol tz 'un 

c;ör::.çü ile tt[ [pllı:ııınn durumu uz la~.: tı:emak o.nıacıyla ortalama 

bir yol tı'cı.ı.J.rcıt.ı.:;:;, ErkAnı Harbiye sınıfları, "l!'enni" ve 

"Asl:eri 11 adı7la iti böliime ayrıhnr:tır(533). E2itim düzey

leri de yiil:soı~~=Lle!:-ek mesleki uzmanlık derslerinin ;yanı

sıra mühendislik, ma teıno tik gibi dersler de kot1ı11W] tur. 

Okul bu durumunu 1894 'ele dek korurrıw:;; ve bu yıl Mühendis

hono;ye b;:ı;1lı Hendese-i Mülkiye L1ektebi }::tı.rulunca teorik 

dersler ,-:t::;o:ıl_tılmıs:; ve Erk[mi Harbiye sınıflarındaki 

bölümler b::ılc1LC'J.1an::ık kı ta stajı sistemi getirilmif]tir. 

ErkAni Horbiye sınıflarını bitirenler bu staj sonrasında 

kola~alıgına (önyUzba~ı) yW{ocltilir olmuşlardır(534). 

"He ndeEd-i IJülkiye" de "IUyaziya t-ı aliye" de okutulduf,u 

r··ö7.c)nünö.c; tutu18ralc l~rl:ani Harbi,'1re sı,ııflarında ol:utulan u 

mühendis1:i.klc i1ciJ i derslerirün l;:al(lırı1ması kararlaş-

tırılmı0 ve 1891 yılından itibaren Fenni ve Askeri 

(5 32) Tü.:çk Silahlı Kuvvetler ••• , s. 369. 

(533) Ayas, Y•R•C•Y•' So657. 

(5 34) Ana JJritannıcg_, C. VIII, s. 260. 
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olmak üzere ~rirmiyedi suba;r l:urmay olrrtUştur. Bu subay

ların baçıına da "He:i_si Erkanı Harbiye" (Kurmay Başkanı) 

adı ile Dar-ı Şuray-ı Askeri üyesi Tu[tgeneral Abidin Paşa 

getirilmir;ıtir(527). J3u tarihten sonra, bir yandan özel

likle yabancı ülkelerde öğrenim görmüş çeşitli sınıf ve 

rütbelerdeki subaylar, bilgi ve yetenekleri Abidin Paşa 

tarafından sınavla saptanarak kurmaylığa geçirilirlerken, 

öte yandan da 1:::w:-may yetir~>tirilmek içj_n Harb Okuluna 

Erkanı Harbiye SJ.nıfları ndı ile iki sınıf (beşinci ve 

altıncı sınıflar) eklenmir;.tir(l846). Bu iki sınıfa 11Tvlek

tebi Fünunu Harbiyei Şahane Erkanı Harbiyesi" sınıfları 

adı verilmü~tir. İlk ders yılına Harb Okulunu yüksek 

derece ile bitiren beş subayla başlanmı:}tır(528). 

Olculun ille açılır;nnda Uçü Fransa' dan ve birisi de 

Prv.s;ya 'dan olrnak U zere dört uzman suba~r c.;etirilnıif} tir. 

Okul ill;: rı.e~•unlarını 1848 yılında vermi:::,? ve ol:ulu bi ti

renler kola[;ası rUtbesi ile orduya J;:ntılmı:;;lardır(529). 

1867'de Avrupa devletleri Askeri Okullarının yıl

lık ders izlencelr.~ri örnek tutı..ı.larak, kendi koşullarımıza 

ve gereksin:Lmler:i_miz de gözönünde bulundurularak -piyade, 

süvari, tc)pçu gibi sınıf kurmsyları yetü}tirilmek üzere

;,reni bir ders izlencesi ve bir "nizBınname" düzenlenmiş tir. 

Bu as;amad.a izlenceye bazı askeri dersler el:lenmiş, uygu

lamalara ve J:ılc;J.laraı. önem verilmi~ıtir(530). Aynı yıl 

Mühencl.ishane-i JJerri1 Hümayun 'u ytlksek derece ile bitiren 

topçu ve istihkam subnyl::ırı da okula alınmc-qa başlanmış

tır. 1878 yılında ise ögrenirn sUresi iki yıldan üç yıla 

çıksrılmı''tır( 5 31) • 

(527) 

(528) 

(529) 

. 
Türk Silahlı Kuvvetler .•• , 

Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.369. 

'T'ürk Silahlı Kuvvetler .•• , s. 369; Unat, y. o. .g .y., 
s.69. Okulun ilk mezun verdi~i tarihi 1849 yılı 
olarcık vermektedir. 

( 5 3 O ) Aya s , y • r.ı. • g • y • , s • 6 5 6 . 

(531) Unnt, y.a.g.y., s.69; Ana Britannica, C.VIII, s.260; 
Ajas, y.B•G•Y•' s.657. O~retim süresinin Uç yıla 
çiko.rılış tarihini 1879 olarak veriyor. 
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bir "Divan" (Savaş Meclisi) da, savaş haraketleri hakkında 
tartışınalar yapar ve kararlar verirdi. Bu kararlar sonra 
emir olarak yerine getirilirdi. Bu divan da "Erkani Harb" 
hizmetiyle ;';~'akından J.lgilidir. Osmanlı ordusunda buna 
benzer birçok uygulamayı "Erkanı Harb 11 in simgelediği 
kurumsalla;;;ımış uygulamalar olara!<: örnelcleyip çoğal tabi
liriz(525). 

Ilntı sisteminde bir ııgrkani Harb 11 kurulması gerek

sinimi, ordumuzun J~atı örneğinde yenilenip düzenlenme
sinden sonra duyulmaya başlanmıştır. XIX. yüzyılın orta

larJ.na dek Osmonlı ordusunda, önceleri "Erk~nı Harb" 
denilen kurmay sınıf yoktu. Ordular bü;yüdükçe ve silah

ların türleri arttıkça sevk ve yönetim bilgisi daha bir 
önem kazanmış, savaşlar ve muharebeler için planlı hazır
lıklar ya:;ıJ.ması gereklililT,i kaçınılmaz bir konuma gel
mi~tir. 1806-1812 ve 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları ve 
özellikle Td:ı.sır Valisi Llehmet Ali Paşa kuvvetleri ile 
1831..;.1840 yılları arasında yapılan savaşlar, bilgili komu
tan ve karargah subaylarının varlıe;ına olan gereksinmeyi 
tUm açılclı[~ıyla o ·taya koynıuçtur. 1834 yılında kurulan 

Harb Okulu'nun gereksinimiere ve amaçlananlara tam yanıt 
vermemesi üzerine yapılan yeniden düzenlemeler sırasında 
1845 yılında çıkax'tı1an bir "irade" ile, ayrıca "Erkanı 
Har b" (kur·tnay) sınıf ve örgütü kurulrnuştur. Bu irade de 
görevleri açıklanınıç olan kurmay sınıfı subayların yetiş
tirilmesi :Lçin ayrı bir okul açılıncaya dek, bu görevleri 
yapabilecek gekilde yetişmiş olanlardan yararlanılmak 
düşünülmüştür. Daha önce Avrupa'da, Londra, Paris, Berlin 
ve Viyana' ;.•a e;öncJerilerek buralarda uzun süre topoğrafya 
taktik ve strateji üzerinde öğrenim yapan subaylardan 
seçilerek lcurmay sınıfına eeçirilmi;,;lerdir(526). Bu 
suretle kurmay sınıfına ilk aşamada altı albay, bir yar
bay, onbir büıboşı ve dokuz üstE";ğmen-kolağası rütbesinde 

( 5 2 5 ) Aya s , y. ::ı.. g. y. , s • 6 5 5 • 
(526) Türk Silahlı K1..rv-vetler ••• , s.368; Ayas, y.a.g.y., 

s.656. 
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Erlich atanmı0tır. Golç Paşa da yeniden Osmanlı hizmetine 
alı rnnı f]tır (52 3). 

Balkan savaşları sırasında tüm askeri idadilerin 
İstanbul'da birleştirilen son sınıfları, Harbiye kadro
suna alınmış ve 1914'de Harb Okulları mezunlarının altı 
ay süreyle kıt'alarda Zabit Vekili(Asteğmen) rütbesiyle 
staj gördUlden sonra teğmen olma ilkesi kabul edilmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı Harbiye'yj_ kapatmak ve ordunun 
muvazzaf subaylarını da yedekler gibi ve onlarla birlikte 
kısa öğretim süreli talimg~hlarda yetiştirmek zorunda 
bıraktı. Ateşkes döneminde yeuiden açıldı ise de binasının 
yabancı i:}galciler altında bulunw;m, bu arada okulun bir 
çok yer de~iştirmesi sarsılmasına neden oldu(524). 

Ulusal Kurtuluş Savaşımız başlayınca, subay gerek
sinimini karf_;ıılamak üzere 1920 'de AnJ:ara 'da Ce be ci' de 
Abidin Paşa Köçkü y~1kınlarında pavyonlarda "sunufi muh
telife zabıt namzetleri talimgElhı 11 açılmıştır. Bu 11 talim
gahla", harb okulunun İstanbul'da bulunmasından kaynaklanan 
boşluk kapatılmaya çılışılacaktır. 

2. 3. 4. ERKANI HARI3İYE OKULU (HARB AKADm.IİSİ) 

Askerli{ti kendisine meslek edinınişlerin en üst 
düze;yde yetiutj_rilmiş olduğu kurmay subaylar yüksek oku
ludur (A.kaclemi). Orduların gereksinimi olan kurmay subay
lar buralarda yetiştirilirlerdi. "Erkanı Harb" deyimi, 
"Har b Müf)aviri 11 (savaşı tartışan, danıç;ılan) anlamına 

geldiğine göre böylesi bir kurumun Ulfgulamasını Osmanlı 
ordusunda çok gerilere götürmemiz olasıdır. Örneğin 
Osmanlı Sadrazamları savaşlarda padişahların yanında 

"Serdari Ekrem" sıfatıyla bulunurlar, birçok savaşlarda 
Sadrazam Kahyası cla bir "Erkanı Harbiye Reisi" gibi sevk 
ve yönetirnde görevlenclirilirlerdi. Bunlardan başka sadra

zamın çevresindeki askeri kişiler birleşik olarak toplanan 

(523) Ayas, y.a.g.y., s.653. 
(524) Unat, y.a.g.y., s.68. 
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1884 'tc Ikırb Okulunda yetişenlerin düzeylerinin 

yUlcseltilrrıor:Jine lco.rnr verilnüş ve Alrcıo.nya' dan getirtilen 

Binbai)ı Fonu er Golç (Pr1şa) rütbesiyle tüm aslceri okullar 

müfetti:,;liJle atannn:_Jtır. Öteyarıdan Avrupa 1 ya öğrenci 

gönderilmesi ele sürdi.irülmüş tür ( 519). Bu tarihlere dek 

e~itiode Fransız etkisi sürerken Golç Paşa'nın gelmesi 

ile bu etki a2;alma:va ba qlann:ş tır ( 520). 

(1899-1907) yılları arasında yapılan köklü yeni

likler ve deL;i~;iklikler orasında okul ders izlenceleri, 

sınav işlemlori, Ertanı Harb sınıflarına eeçenlere ttEr-

1:-::anı Harbıı yerine ııErkô.nı Harb Namzediıı adı verünıoJe 

ba~lanmo.sı cibi deniştirimler ynpılmıştır(521). 

l905'de paJi0ahın emri ile, İstanbul'dan başka 

Edirne, Erzj_nccın, ı)am, Batf,dat ve Manastır'da olmak üzere 

beş adet dcüıa Hnrb Okulu açılmı~;ıtır. Bu okullarda da 

İstc:m1ml Hrırb OJ.:::ulu derı::ı izlenceleri uygulo.nmıştır. 

Manastır Har b Okulu iki, ('! i(>;erleri birer devre subay 

mezun ver:.tilcten sonra 1908' de ko.:ratıhnr~lar, öğrencileri 

İstanbul Har b Okuluna katılmı<}lardır (522). 

İleinci r'Ie~>rutiyet devrinde okulda di\zenleme ve 

yenileme hc:rel:etler.ine devam edilmiş "alay teşkilatı" 

yapılmıg, gereksiz görülen dersler kaldırılmış, kılgın 

ö@;retim ve e{~i tiıue, ( talim ve terbiye), uygulamalara 

geniş yer verj_lmis.tir. 1913 sonunda 11 Alman Islah Heyeti" 

nin göstordiL;i yolların ordunun ye niden örgUtlenL1irilıneye 

başlandı[tı sıroda o.Gkeri ö:;retimde de bazı de{~işiklikler 

yapılmıqtı: 1914'te 11 Terbi;ye ve Tedrisatı Umumiye 1Iüfet

tişlir;i" rün J:al(: ırılması üzerine okul, yeni kurulan 
11 Askeri Mektepler Uıııum Müdürlüğü 11 ne ba~tlanmış, bu unıum 

müdürlüğe ve Harb OLulu Mikl.Lirlüi_:;üne Alman Albayı Back Von 

( 519 ) Aya s , y. o. • g. y. , s • 6 5 3 . 

(520) 1'ürk Sj_lahlı Kuvvetler ••• , s. 368. 

(521) A;ras, y.a.g.y., s.653. 

(522) Türk Silahlı {uvvetler ••• , s.368. 
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ErJ:::8.nı Harbiye son SJ.nıfta ise; topçuluk, astronomi, 

askeri ı.iliııwrlık ve şekilleri, takım ve bölük suvari eği

timi, harita yapma, büyük 11 tahkimat 11 işleri öğretilmek

teydi(515). 

185 3 yıJ.ın.da çıkan bir yangın sonrası, Har b Okulu 

T aş kış la' ya taçıınmıry ve 1858' e dek ok:ul burada l·;:almış-

tır. 1858 ile 1863 yılları arasında da Gülhane Tıbbıye 

Okulunda derslere devam edilmiş ve 1863'de tekrar Pan

kaltı'ya kendi lıinasuıa ta;}ıl1Inıştır. Yine 1863 yılında 

Harb Okultında askeri okullara ögretınen ve yardımcı öğ

retmen yeti~]tirnıek üzere bir "muavin sınıf" açılmıştır (516). 

1874' te "Avrupa DLiveli Muazzaması I\1ekatj_bi Harbi

yesi programların na "mümkün mertebe tstbika medar olmak 

ve dEıha ziyade istifade kılınmak üzere 11 Harb Okulu ders 

izlencelerinde bazı d 8Q;i:::,~ il:: lik y8pılmasına gidilmiçtir (51 7). 

1876 ''a Har b Okulunun beş sınıf olduğu ve bunun 

iki sınıfının Erkanı Harb sınıfı olduğu ve ö[;renci sayı

larının ise; ıı:jid.nci sınıf ta 94, ikinci sınıfta 105, 

üçüncü (3ınıfta 96, dördüncü sene Erk8n sınıfında dokuz, 

beşinci sene Erkanı Har b sınıfında beş 11 ö[trenci olmak 

üzere toplam 309 ö[;renci bulunduğunu sa::-'tıyoruz. 1877' de 

bu sayı 311 öLi;roı1ci icli. Ders izlencelerinin bu ~rıl daha 

gelişmig bir hale getirildiği, askerliğe ait dersler 

ar8sında genel kültür derslerine geniş ölçüde yer veril

dilti dikkati cekrıeJı:tedir(518). 

l877'de savaş nedeniyle, son sınıf öğrencileri 

subay rütbesiyle cepheye gönderildi:Zi için okul 1877-1878 

yıllarında, kısa dönemlerı e mezun veı"''Dek durrnnunda kal-

mıçtır. 

(515) Türk Sil;:ıhlı Kuvvetler •.• , s. 367. 

(516) Ayas, y.a.g.y., s.653. 

( 51 7 ) Aya s , y • a • g. y • , s • 6 5 3 • 
(518) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.367. 
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Prusya 'dan r~opçu Yiizbarşısı Manlifes Harb okuluna öğretmen 

olarnk gclrq:L~~:le:·dir. J3unlar başlangıçta dersleri çevir

menler aracılıttıyla verıni;~lerse de, sonradan Türkçe öğ

renmek zorunhı1u{funcl.a bırakılmır;lardır. Bundan sonra da 

dersleri Türkçe vermeye baş larrıış lardır. Yabancı öğret

menierin olculda ~~revlendirilme1erinden sonra, o döneme 

dek, medrese sistemine yakın bir ö~retim yapan okulun 

ö[';retim:i. b8 tı sir.;temine koşut konuma gele bilrrüş tir ( 513). 

1851 yılında Har b Okulunda 101 ö~'~renci vardır. 

Bunlardan sell:izi Erkanı Har b (l·:urmay) sınıfında, 93 'ü 

Har b okulunun Ci i{;;er c1 ört sınıfında bulv_rıuyorlardı. Vete

riner ö(rencilcri de bu 93 kişi arasında idi. Aslında 

veterinerlerle piyade ögrencileri bir kısım dersleri 

ortaklngo yapnaktaydılar(514). 

1851 yıl.ınd8 Harb Okulunda sınıfıara göre şu ders

ler okutuln18l:tn~,.dı: 

Dirinci sınıfta, daha çok matematik ve geometri 

ile Fransızca okutulmakta ve er eğitimi gösterilmektedir. 

İLinci sınıfta, İstihkamcılık ve fen bilgisi ders

leri, haritncılık, Fransızca, nazari ve ameli, bölük 

talimi ci(retj lmekte;yd j_. 

Üçüncü sıınfta, htıri tacılık, Fransızca, tabur 

mul1are be ve e{;itimi, m eç ve kılıç e~;i timleri verilm.ekteydi. 

DördUncU sınıfta, sevk ve yönetim, piyade alay 

muharebesi ve elti timi, topçuluk, Fransızca, hari tacılık 

ö,~::retilrnekte' meç k:ı.lJ.ç er:i tirnleri yaptırılmaktaydı. 

lıirkanı Harbiye (kurmay) ilk sınıf ta sevk ve yöne

tim, ha;;rvan bilg:i_si, Fransızca, iç hizmet, suvari e ği tirni, 

baritacılık ol:utul.ınakta meç ve kılıç e[titj_mleri yaptırıl

maktaydı. 

(513) Türk Silnhlı Kuvvetler ••• , s.366. 

(514) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.366. 
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okullar gibi derecelere ayrılması, Avrupa'da öğrenimlerini 
bitiren subayların askeri okullarda ö.::-retmen olaralt kul-

'·' 
lanıhıası ve Avrupa' dan yeni uzman subaylar getirilmesi 
kararlaştırılmı;?,tır (1845). Zaman yi tirilmeden de bu karar
ların uygulanmasına başlanmış, Erk~nı Harbiye sınıfları 
açılmış, Harb Okulu, "Mektebi Fununi Harbiye 11 "Mektebi 
Ihmuni :tdadiye 11 adlarıyla iki bölüme ayrılmıştır(509). 

Yine bu aşamada askeri okullar için ayrılmıg olan 
Maçka ve Pangaltı'daki binalarda da gerekli düzenleme ve 
onarımların yapılabilmesi için Harbiye Mektebi geçici 
olarak Dolmabahçe Sarayı bölümlerinden olan ve saray 
hizmetlileriyle, mızıkacı ve baltacıların oturumuna ay
rılmış olan "Çinili Kör}ke" yerleştirildi (510). 

1847 yılı şubatında Harb Okulu, Harbiye'de yeni 
yapılan Pankal tı kışlmnna taşınmış, Maçka' daki bina da 
askeri idadi oktüu olmuştur. Bir yıl önce ise "Erk~nı 
Harbiye" adı ile :Lk i sınıf daha eklenerek kurmay subay 
yetiştirilmesine başlarımıştır(5ll). Mektebi Harbiye 
piyadeleri 20 Temmuz 1848 'de ve Kurrnaylarla suvarileri 
1849 yılında olmak üzere ilk kez ordumuzun kadrosuna beş 
kurmay, dokuz piynde ve 10 süvari subayı kazandırmak 
suretiyle mezun vermege başlamış; bundan sonra da sürekli 
geli::;im ve çağclaşlaşma için Avrupalı subaylardan da yarar
lanarak giderek artan etkinlikler göstermiştir(512). 

Bu c:ır3da Harb Okulunda bir de baytar (veteriner) 
sınıfı eklenmir;;tir. 1850 yılında Abui.ilmeci t' in Fransa ve 
Prusya krallarına başvurusu üzerine, Fransa'dan Kurmay 
Yüzbaşı NJ.anyak ile Yüz başı Maj i no ve Teğmen Dubruril; 

(509) 
(510) 
(511) 

Ayas, yaa.g.y., s.652. 
Unat, y~a.g.y., s.65. 
Türk Silo.hlJ. Kuvvetler ••• , s. 366; Una t;, taşınma tari
hini 23 Temmuz 1847 verirken, s.65; Ayas, 1846 olarak 
vermolctedir. 

(512) Unat, y.a.g.y., s.66-68. Harb Okulunun ilk mezun 
vercl.iği tarih olarak A;ras, yoa.g.y., s.652-653'de 
1847 yılını vermektedir. 
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1837 yJ.lında Harb Okulu Nazırlıt;ına atanmıı;; olan 

Selim Satıh Pac:a ~o; arnanında Har b Okulu. kuruluşlarında_ e;ou:i.ş 

ölçüde de[';if)iklikler yapılmıştır. Tabur örgütlenmesi 

kaldırılmış bir "ders Nazırlı[i:ı" l:urulmu:g tur. Okul dört 

sınıfa ayrılmıç,:, bu sınıflardan her biri "mektep" adıyla, 

Arapça ö(:retmr;nlj_(-::in~ atanan dört ki§iden birine bağlan

mıştır. Okulun rer:ıim ve piyade eği tiıni için ild yabancı 

öğretmen de getirtilmi:} tir. Oln;ılun kuruldu[;u yıldan baş

lıyarak 1838 yılına dek Viyana'ya, Paris'e, Londra'ya 

26 ö~renci gönderilrniştir(507). 

Har b Oltulu 'nun gerçek kinıliJ;ini bularak kendisinden 

beklenen hizmetleri vermeye başlaması Tanzimat döneminin 

i lk yıllarına rastlamaktadır. I:I. Mahmut devrinde Avru

pa'ya öğrenim için gönderilen genç subaylardan Mühendis 

Emin Par;a' nın 184-1 'de okul na:nrlığına atanması ve yine 

okulun ö,~reıtıim kadrosunun Avrupa 1 ua öğrenimini t8mamlı

yarak dönen öğretmen ve mühendislerden yapılan atamalarla 

takviye eel ilmesi gelü:;ıiminin de kaynağını olu:} turmuştur. 

:Böylesi bir-eğitim kadrosu, Harb Okulu öğrencileri için 

ilk ve orta ö{t,renim basamaklarının üstünde bir düzeyde 

sınıflar oluşturulması ve gerekli yıl lık ders izlencele

rinin düzenlenmesini zorunlu konuma getirmiştir(508). 

İşte bu bağlmada 1844 'de okulun, Avrupa Har b okulları 

biçiminde yenilenerek düzenlenmesi tasarımı belirdi. Bu 

amaçla }::urulan mecliste, İstanbul' dan başka, Bursa, 

Edirne ve Manastır'da da birer harb okulu açılması, eği

tim ve öltretimin askerlik ile meslek dersleri üzerinde 

yapılması, Harb Okullarına ö~renci hazırlamak üzere Ana

dolu ve Rumeli 1 nin ordu bölgelerinde öğrenim süreleri re ş 
yıl olan askeri idadilerin kurulması, bunların dışında 

kurmay subayları ;yetiçtirmek üzere Harb Okuluna iki 

sınıflı bir "Erkanı Harbiye" öğreniminin eklenmesi di_i.şün

cesi benimsendi. Ikmlardan başka, askeri okulların sivil 

(507) Ayas, y.a.g.y., s.652. 

(508) Unat, y.a.g.y., s.65. 
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I. KISD[ 

l. Sınıf (rdUptecliler): Kum üzerüıde ;:·armakla sülüs 

ve rakam mo0k ve talimi, nısıf dairelerde(502) iki harfli 

lUgatlar(sözcükler) ile Elifba Güzü kıraatı. 

2. ve 3. sınıflar: üç harfli sözeilkler ile .Amme 

cüzü eğit:Lmi. 

4. ve 5. s:unflar: İlın-i Hal ve. Akaidi İslaıni;ye 

ve diniyeyi ta] tahtalarına yazım ve nısıf dairelerde 

yazım e[;itimi. 

6. Sınıf: Askeri talimname ve kanunnameler. 

7. ve 8. Sınıflar: Tu.hfe, Nuhbe, Sarf, Rik'a yazı 

ve karalama yapma eğitimi(503). 

II. KISBI 

8. SJ.m.fın ye tenekli e rlerinden seçilmiş 100 

ö~renciye genel olgucu bilimlerle mesleki bilgiler veril

di(504). Bunlar ise f}öyle sıralanmal:taydı: 

İlırı-i Hesap, Mecrnuat 'ül mühendisin, Har i ta Tersimi, 

Topograf~ra Amaliyatı, Ameliyat-ı Hendese, İlın-i Hendese (505). 

Maçka Harp Okulu.nun ilk zamanlarında, bulaşıkla

rını, çamaışırlarını öğrenciler kendileri yıkıyor ve yemek

lerini kendileri pişiriyorlardı. Çevre temizliklerini de 

öğrenciler ycı:pı3rorlarrJı. Ancak bu u.ygı.ılamaya; öğrencile

rin ders ve e ği timleriyle meşt:_;ul o hı. bilmeleri için 1837 

yılında bu gibi hizr.rı.etleri görınek üzere iJnce bir bölük, 

daha sonra sayısı ikiye çıkartılan "Karnkol Bölüğü 11 

adıyla iki hizmet bölü/!;ü. kurularak son verilmiştir(506). 

(502) Yarım daire şeklinde bir tür ders aracıdır. 

(503) AkyLlz, y.a.goyo, s.l27. 

(504) Ayas, y.a.g.y., s.651. 

(505) Akyüz, y.a.g.y., s.l27. 

(506) rııürk Silahlı Kuvvetler. eo, s. 365-366. 
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varılch(;ını goruyoruz. Ni telcim Selimiye kışıasında Has sa 

ordusu dördUncU Alayının ikinci taburundan alınan erlerle 

Sıbyan bölümleri adı ile örnek bir okul oluşturulmuştu. 

İrade to.rihi 25.12.1831 olan ve olu,şturulrnc:ı.sı 1832 yılına 
rastlayan bu l:urulu~Jlf:ıra "Alay Mel:te bi Harbiyesi ır adı 

verilerek çesitli birliklerde ve kışlalarda benzerlerinin 

çoğaltılması ;yoluna gi6ilmi~:~ tir. Diğer yandan Rami kışla

sında aynı tarihte "Mektebi Harbiye" adı ile suba.y yetiş

tiren bir Dı::ıkeri okulun bnh:ı.ndut;;u ve bununla doğrudan 

pad.i:;ıo.hın y;::ılcından ilgilendi{';i ve Tophane' de de bir 

"Tophane-i Amire M8ktebi" veya Harbiyesinin öğretim yap

tıy·:;ı anla;;J.lnıaktadır(500). 

Yine bu tarihlerde Avrupa devletlerinin de öneri

leni ile Prus:ra 'dan "Askeri İslah Komis;{onu 11 getirtilmiş

tir. Bu l:omi;:ıyorıc1a Osmc:ı.nlı ordusunda uzun süre hizmet 

görmü:g olan ünlü Moltko' cl.e bulunmaktaydı. Har b Okulunun 

açılu?J. l:o_mJsunda onun önerilerü1den de yararlanıldığı 

gözlenmeı:ted:Lr. 

Bu r:u'cı.da suba.y yeti::ıtiren okulları, alaylarda.n 

a.yır.aral;: no r·mal bir okul konvmuna getirebilmek için çalış

malara clevo.m erJilıni;} t:Lr. İst an bul' da Beş ik tan civarındaki 

Maçka kışlo.sı onorılarak 1834 yılında bura.da 11Mektebi 

Harbiye 11 o.dı verilen subay yetiçtiren bir okul açılmış ve 

Selimiye kıqlnsın<1aki Sibyan bölümlerinin tümü veya en 

a~.nndan bir bölümü buraya taşınmıştır. Maçka' da açılan bu 

okul; 4-00 kii]i alabilecek büyüklükte idi. Aynı sayıda 

öğrenciye ;',ret ebilecek deein klitüphane, hamam, hasta.hane, 

eczane, mutfak e;ibi gereksinimler de yaptırılmıştır(501). 

Bu Mekte b-i Ilarbi7re 'nin iki kısımdan oluştuğu 

anla.şılıyor. Önce sekiz adet hazırlık sınıfı vardı. 
İkinci l;:ısımda mesleki bilgiler veril Tnekteydi. 

Okulun ilk yıllık ders izLmceleri aşağıdaki gibi 

idi: 

(500) rrürk Silnhlı Kuvvetler ••• , s.364. 

(501) Türk Silahlı Kuv-vetler ••• , s.365. 
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açılacak bir okulla kar;;,nlanabileceğini düşünmektedir. 

II. l'r1ahmut bu düı~;;üncesini, Avrupa'da uzun süre kalmış 

olan fahri yaverlerden Hassa Miralayı Naınık Bey (Paşa) in 

önerileri işığında ve yine Hassa Ordusu Müşiri Ahmet 

Fevzi Paşa'yı, 183l'de görevlendirerek uyculaına aşamasına 

koymuştur ( 497). 

Pevzi J?aşa, I-Iassa Ordusu' nun Selimiye'deki dördüncü 

ve dokuzuncu r_eaburlarının 19-21 yaşıarındaki erleri ara

sından sa~;lıklı, yetenekli ve okumaya istekli olanlarını 

seçti. Bunlardan "Sıbyan Bölümleri" veya "Okul :Sölükleri" 

adıyla bir askeri okul kurdu(l831 )(498). İşte bu okul, 

daha sonra maçka Kıqlasına t:ıqınarak burada "Harbiye 

Mektebi" adını alacak olan kurumun çekirdeğini oluştur

muştur(l834)(499). 

Bu Sıbyan Bölükleri erlerine askeri eğitim yaptı

rılırken, bir yemdan da, S elirniye ve Rami Jı:ışlalarında 

okul bölilkleri olw;;:turulmuştur. Tabur ve Alay imamları ve 

subaylardan ol;:uma yazma bilenler bu mektep bölümlerinde 

öt';retimle görevlendirilmü_;ılerdir. Öğrenciler ise, göster

dikleri yeteneklere ve başarılarırıa göre onbaşı, çavuş 

veya subay ola:ı_,ak birl:Lklere verilmişlerdir. Alınan bu 

önlemlerin o~:ımanlı Devlet ordusunun yeni kurl:ılan örgütünün 

sa~lıklı bir geliştirimi için yeterli detildi. 

II. Mahmut subayların iyi yetişmesi için Avrupa 

ülkelerindeki bu işi üslenmiş okullar düzeyinde bir Harb 

Okulu açmanın zorunlu olduğuna karar vermiştir. Bu konuda 

Ahmet Fevzi Paşa ve Fahri Hünktlr Yaveri Uamık Bey de 

padişahı özendirmişler ve bu düşüncenin gerçekleşmesinde 

önemli soruınluluklor üslenmişlerdir. Ancak bu işin bir 

deneme devri geçirm:if:i oluuğunu ve bu devre içinde birkaç 

koldan başlayan ciric::imlerin geliçtirilerek bir sonuca 

(4-97) Türk Silnhlı Kuvvetleri ••• , s.363; Ayas, yoa.g.y.,s.651. 

(498) Türk Silc,_ıııı Kuvvetleri ••• , s. 363. 

( 4 9 9 ) Aya s , y • a • g • y • , s • 6 5 1 • 
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ma tema tiğini, modern fiziğini kısmen soktultu için önem
lidir. Bu bilimlerin o günkü Türkçe terimlerini de yine 
o saptamıştır(493). 

2.3.3. HARB OKULU 

Kurulması II. Mahmut zamanında gerçekleştirilmiş 
olan 11 Mekteb-i Harbiye'nin", Türk Eğitim tarihindeki yeri, 
yetiçtirmis; olduğu onbinlerce değerli komutan, ülke ve 
dünya çapında değerli devlet adamlarının yanında; XIX. 
yüzyılın ildnci yarısında açılmasına başlanan sivil eği
tim kurumlarımızda pozitif bilim dallarının birçoğunda 
öğretmenlil-: yapmış kiqileri de yetiştirerek, Türk kül tür 
düzeyinin gelişmesine hizmet vermiş bir e ıSı-i tim kurumu 
olmasıdır(494). 

İlk açılma girişimini yeniçeri ocağının kaldırılış 
tarihine dek gerilere götürmemiz olasıdır. l826'da Yeni
çeri ocağının kalclırılJ.p yerine kurulan "Asakir-i Men
sure-i Muhamnıediye" ala;rlarının ö[~retim ve eğitiminde 
görevlenr1irilecek subayların yetiştirilmesine gereksinim 
duyulunca, bu amaca yanıt vermek için Şehzadebaşındaki 
Acemi (Yeıüçeri) kışıasında bir talimhane açılmıştı (1826). 
Bu tnlimhaneye alınan 15 yaşından küçük çocuklara, kitabet 
ve din dersleri veriliyor, onlara tahtadan tüfeklerle 
askeri e[';itimler yDptırılıyordu. Ne var ki bu talimhane 
iki yıl sonra kapatılmıştır(495). Ancak yeni ordunun 
subay gereksinimi her geçen gün daha kuvvetle belirmek
teyeli. O tari~ılercle İstanbul' da bulunan ünlü Mol tk e, 
mr. Ivialı.mut 1 da orduya subay yetiştirmek için Avrupa' ya 
öğrenci gönderilmesi gereğinden söz etrrıif)tir(496). Fakat 
Paclişah, ordunun subay gereksiniminin, İstanbul'da 

(493) Akyi.iz, y.a.g.y., s.l25. 

(494) Unat, y.D.g.y., s.65. 

(495) Ayas, y.a.g.y.' s.650-651. 

(496) Ayas, y.a.g.y., s.651. 
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tarihli bir emirnamade ordu merkezlerinde bulunan idadi 
okulları ö[treneilerinin üçüneü sınıf sonunda Harb okuluna 
gönderilmeleri sırasında, sınıfın ilk sıralarından üçte 
biri arasında gönüllü olarak topçu ve istihkam subayı 
olmayı isteyenler ayrılarak, gönüllü bulurınıadığı zaman 
ise birinciden basılarmk üzere kur' a çek:i.lerek böylece 
saptanan, her yıl ordulardan dörder, İstanbul idadisinden 
lO, toplsm 30 ö{;trencinin Mühendishane-i Berri-i Humayuna 
gönderilmesi istenmiştir(490). 

1900 yılında dördüncü sınıfı kaldırıldı~ı için, 
okulu bitirenler teğmen olmaktaydılar. Okul seyyar ve 
kale topçusu olarak ikiye ayrılmıştı. Ö~rencilerin üçte 
ikisi seyyar, . .üçte biri. kale topçusuna ayrılmaktaydılaro 
Okul bu yapısını ikinci meşrutiyete dek korumuş, 1908 
sonrası lse Mektebi Harbiye ile birleştirilmiştire Mühen
dishane-i Birri-iHümayun, topçu ve istihkam subayı yetiş
tirme görevine 1914 yılına dek devam etmiş, bu tarihten 
sorıra tüm s1.ıbay sınıfları bir kaynaktan yetiştirilir 
olmuşlardır(491). Hasköy'deki binası ise topçu subayları 
için uygulama okuluna dönüştürülmüştür(492). 

Mühendishane-i Berri-1. Hümayfin'un ilk dönem öğret
menleri şunlardır: Kırırrılı BUyük Hüse;yin Efendi, İshak, 

Abdurrahman, Sakıp, Yahya, ömer Efendilerdi. Bu kişiler 
Batı dillerini, pozitif bilimleri iyi bilen dönemin en 
seçkin ve bilgin öğretmenleriydiler. Bunların en tanınmışı, 

okulun ikinci olarak başöğretmenli~tini yapmış olan İshak 
Efendidir(öl, 1834). Çeşitli pozitif bilimlere ait kitap

ları yanında l':fatematik ve tabii bilirüere ilişkin dört 
ciltlik Mecmua-i Ulüm-i Riyaziye adında bir yapıtı vardır. 

Bu yapıt, Osmanlı ülkesine ilk kez Avrupa'nın yüksek 

(490) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.362-363. 
(491) Nevzad Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Kuru

luf:ılar ve Tarihçeleri, Milli Eğitim Basımevi, 
Ankara, 1948, s.654. 

(492) Ana Britannica, C.XVI, s.338. 
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1864 yılında Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye İdadileri 

Galatasaray 1 da Mekte b-i İdadi-i Unıur:ıi adıyla birleştiril

mişse de, u;;rcul;-3manın iyi sonuç verm.emesi üzerine 1867 1 de 

yerıiden her ol:ulun idadisi kendi bünyesine verilmiş tir ( 487). 

1871 1 de Harbiye sınıfları, Harbiye 1ye, idadi sınıf

ları Maçkaclaki Harbiye İda d isi 1 ne, Harbiye 1 deki idadi 

sınıfları da rdühendü;haneye ta fşındı. Mühendishane, Mahrec-i 

Mekatib-i Askeriye adı verilerek topçu ve istihkam subayı 

yetis:tirrnede lm~:;ırlık: okulu durumuna getirildi. 

II. Abdulhamid döneminde Tfıühendishane binası ona

rılarak I'.'Icktcb-i Harbiye ve İdaJ.iyedelci yetenekli öğren

ciler tiühendislwn.e 1 ye ayrıldılar. O sırada Amerika 1 da 

bulunan ünlü matematikçimiz Vidinli Tevfik Paşa Mühen

dishane rıazırlı[;ına getirildi ve okul yeni kimliğiyle 

1878 1 de açıldı(488). 

1878 1 ele M·u.herıdishanede bir "Mümtaz Sınıfı" kurul

muştur. MüherıdJshaneyi bitiren topçu ve ist:ihkam subay

ları, SJ.nıf birincisinden başlayarak aşa€~ıya doğru o yıl 

saptanan gerel:sinmeyc göre, öndekiler Pangal tı 1daJ:;:i 

"Erkô.rı-ı Harbiye sınıfına" ve sonrakiler Halıcıoğlu'ndaki 

bu "mümtaz" sınıfına ayrıldılar. Mümtaz sınıfa seçilenler 

daha üç yıl okuduktan sonra mümtaz yüzbaşı olarak mezun 

olu~lar ve bunlar özellikle harp sanayi ve fabrikalarında 

görevlendirilirlerdi. Dört sınıflı olan mühendishane-i 

Berri-l. Hunwyundnn da üçüncü sınıfı bi tirerıler tegınen 

olur, dörJU.ncü sınıfı bi tirerek mezun olanlar üsteğmen 

olurlardı(4t59)o 

'I'cl:::n:Lk bir sınıf olan topçu ve istihkam subayla

rının jyi .Jet:L:]nıesi ve mesleklerine ait yeni buluşlar 

yapabilmel~;ri için, ö[-;rencilerin seçilerek alınması 

knrarlas~tırılmı::~tı. Bu nınaçın çıkarılan 24 Aralık 1879 

(487) Dölen, y.3.g.m., s.513. 

(488) Dölen, y.aog.m., s.513. 

(489) Türk Silahlı Kuvvetler •• o, So362. 
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1795 'te ya;nlan düzenleme ile kara ve deniz mühen

dishaneleri tü n tek bir yönetirnde bir leştirildi~~ini bili

yoruz. Bu tı.yr;ulamaya ise 1826 'da yeniçerilerin kardırı

şıyle birlikte Don verilmiş her iki okulun yönetimi ayrıl

mıçtır(482). 

Mühendis okullarına öğrenci hazırlayan idadinin 

yetiştirc1i.t;i ö[~rencilerin, yeterli bilgi düzeyine ulaş

tırılamD.ması neüeniyle, okul istenilen yüksek ö[trenim 

kurwnu komumma gelernernekteydi. Bu duruma çözüm getirmek 

amacıyla, Avrupa üll;:elerinde ö{J.:retmen yetiştirilmesine 

karar verilmü; ve 1834 yılında mü1ıendishane öğretmenle

rinden iki subayla 10 ögrenci seçilerek ö~retim için 

İngilt~'re'ye gönd.erilm:Lqtir(483). Bunlar, eğitimleri 

sonucu okullarında görevlendirilerek bu ülkede kazandık

ları bilgi birikimlerini uygulama olana~ı verilmiş böylece 

mühendishanenin düzeyinin yükse ı tj_lmesi yolu açılmış

tır(484). 

1847 yılında Avrupa'dan eğitimini bitirip dönmüş 

olan Tophane Nazırı Bekir Paşa'nın önerisiyle çıkarılan 

yeni bir nizarnname ile, Mühendishane-i Berri1 Humayun 64 

yJ.l sonra r.ropçu ve Mimar, yani istihkam okulu konumuna 

getirildi. Olcul "ihtiyatıyla rı birlücte idadi sayılarak 

bunun üzerine öö.;:-t yıllık öğretim süreli Harbiye ile 

Mimar sınıfları açıldı. Ayrıca okul binasında pek çok 

ekler ve onarımlar ,:l;:ıpılarak örgütlenmesi Batı biçiminde 

eğitim verir bir okul konumuna sokulclu(485). 

1848 yılında üç sınıfa indirilen ~ihendishane 

sonra tekrar dört sınıfa çıkarılmı:;;ıtır. Üçüncü sınıfı 

bitirenler te[~men olmakta, dördüncü sınıfı bitirenler 

üstteıG:ımenli{;e yUkselınekte idiler ( 486). 

(482) Dölen, y.a.g.m., s.513 ve Akyüz, y.a.g.y., s.l24. 

(483) 'T'ürk Silahlı Kuvvetleri ••• , s.362. 

(484) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.332. 

(485) Er~in, y.a.g.y., c.rr, s.332. 

(4-86) Türk Silahlı Kuvvetleri ••• , s.363. 
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Böylesi önem.li bir aı:3keri okulun açılması ve dönemin 

sc:ı.;,rılı ö/~retmenlerirıin burada görevlendirilmesi Avrupa 

devletlerinin de ilgisini çekmiş ve her devletten pek çok 

ki tap hediye e<l:LlrılÜ';1tir. Hatta pacliçahın daha çok sempa

tü:in:L kazarımak için J cıpoleon diğer le ri ne göre en çok 

göndereni olmw]tur ( 4 78). Bu arada okula da salt bu l..:urum 

için bir matbaa açılmış ve Hoca Abdtu·-rabman Efendi mat

baanın bn~7ına r,etiriJ.miş tir ( 4 79). Okulda prinç alaşımın

dan yapılmıs· Hendeseye ait çeq i tli ölçme ve hesaplama 

aletleri de bulunmaktaydı. 

OJ:::ı .. ılun b3. ş ında her ne denli Nazır adında bir görevli 

buluımaktaysa da, öğretim işleri, eeitim, yönetim ve 

disiplin işlerinden aynı zamanda başmühendis olan okulun 

ta ş öğretmeni yetkili ve sorumlu idi. Okulun başöğretmeni 

ve oJ:::ulun :i.lerlemet.dnde ilk ve önemli başr:ırıyı göstermiş 

olan İshak Hoca, II. Mahmut'a yaptıLtı öneri ile yeni 

yetkiler almış, gerek ögretmenlerde, gerekse ders izlen

celerinde istedi(;i def.(işiklikleri yaJ)arak okulm geliş

mesini sa~larnaya çalışmıştır(480). 

İçin önenüne göre ö;:-retmen ve kalfalara zaman 

zaman kale yapım ve onarımı, harita alma, bazı askeri 

binaların yopJ.mı ve onarımı gibi c; örevler de verilirdi. 

Benzer biçimde ö[tr(:;nciler de staj ni telifıinde çeşitli 

is;lerle görevlendirilirler ve taşraya gittiklerinde maaş

larından başka ödenek ve gündelik alırlardı. Ayrıca yine 

öğrencilere gittikleri yörelerin haritalarını da çıkarmak 

görevi de verilircli. Bu haritaların okul kitaplığında 

toplnnarak j_lerid.e bir ülke haritasının oluşturulması 

amaçlanmıştır (481). 

(478) 1\J:yUz, y.e..g.y., s.l25. 

(479) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.327. 

(480) r.W.rk Silahlı Kuvvetler ••• , s.362. 

(481) Dölen, y.a.g.m., s.513. 
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küçük ad verilerek tnralandırılraıçtır .. 1795 tarihli kanun
namenin sınıfıara göre y·ıllık ders izlencesi ise aşağıdaki 
şekilde saptanmı~ıtır: 

Sınıf-ı rabi (1. Yıl): Hüsn-i Hat, İmla, Resim, 
Arab1, Mukaddemat-ı Hendese, Rakam, Fransızca. 

Sınıf-ı Salis (2. Yıl): İlmi Hesap, Usul-i Hendese, 
Coğrafya, Ara bl., J?ransızca. 

Sınıf-ı Sani (3. Yıl): Coğrafya, Müsellesat-ı 
Müsteviye, Cebir, Tahtit-i Arazi, Tarih-i Harb. 

Sınıf-ı Evvel (4. Yıl): Fenn-i Mahrutiyat, Hesab-ı 
Tefazu11 ve Tamami, Cerr-i Eskal, İlın-i Heyet, Fenn-i 
Remi, Fenn-i IJaf;ım, Talim Nazariyatı, İstihk~m(474). 

Okul, izlence ve öğretim şekli bakımdan yüksek okul 
sa;rılnıakta ve buraclan mezun olanlar orduda önemli görev
Iere ataıımaktaydılar(475). 

Öğrencilere bu dönemde uygulanan eğitim ise ana
hatlarıyla şöyle idi: 

Öğrenciler, salı ve cuma günleri dışında okulda 
bulunacak, pazartesi ve perşembe günleri Mühendishane 
civarında bir alana çıkarak y11nlarında kalfaları olduğu 
halde "arz" (yer) üzerinde "ameliyat-ı fünunu nıeşk ve 
tr:ılim edeceklerdir." Buradan da anlaşıldığı gibi okulda 
önemli düzeyde uygulamaya yer verilmektedir(476). 

Okula 1795 yılında L~ğımcı (istihk~m) ocağından 

50 ve humbaracı (topçu) ocağından 30 olmak üzere toplam 
80 öğrenci alınmıştır(477). 

(474) 

(475) 
(476) 
(477) 

Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.327; .Akyüz, y.a.g.y., s.l25; 
Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.36l'de bu ders izlen
celeri biraz daha değişik verilmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.362. 
JIJ;:yüz, :J~.a.g.y., s.l25. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.327. 
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yılında Eyüp' de ~t3ohriye kör;ıkünde "Mühendishane-i Sul tanİ" (4 70; 
adıyla bir mıkeri okul açtırmı:ytır. Enderun ağalarının yete
nekli ve okwnaya havesli olanları da seçilerek bu okula 
alınmıf]larcJı. III. Selim'in modern bir ordu kurma tasarı
sJ.yla yaJcından ilgili bu kurwn(471), 1792'de Halıcıoğlu' 
nda yc::ıpılan Kumb~.:ırahane binasına taşındı ve ayrıca yeni 
bir okul binasının da yapılmasına başlandı. 1795 1 de Has
köy'de Kumbarahone Kışıası'na yakın bir yerde yapılan 
yeni binasına taşınan bu okul Mühendishane-i FO.nun-ı 
Berri-i Hüma;;run (Kara Fenlerine İlişkin MühendislDe Okulu) 
adını alarak yeniden düzenlendi. Bu yeniden düzenlemeyi 
ise 1795 Kanunnamesi eerçekle;z;tirnü~~tir(472 ). 

Bu kanunnaınr:"ye göre okul; herbirinde on ogrenci 
bulunan dört sınıftan oluşuyordu. Okulun bir nazırı, her 

sınıfın birer hacası ve bir de kalfası (öğretmen yardım

cısı) varclı. Hocalar kendi aralarında ders verdikleri 
sınıfa göre derecelendirilirler ve son sınıfın hocası 
"başhoca" olurdu. Hocaların yabancı dil bilmeleri ve 
kitap yazmaları koşulu vardı. Bu kanunnamenin eğitim 
tarihimiz yönünden en önemli hükümlerinden biri hocaların 
ve hal if el erin a[;·ır bir suç işleme, kendi is tekleriyle 
ayrılma ölüm halleri dışında hiçbir nedenle görevlerine 

son verilemiyece~idir(473). 

III. Selim tarafından verilen çok ileri düzeydeki 
görev e;üvencesi ve bilimsel özerklik, öğretim kadrosunu 
dış haskılara karşJ. koruduf;u gibi öğretim düzey ve ni te
lit;;inin de yükselmesine yol açmır~tır. Türkeyi 1 deki teknik 
ö[tre"l:;imin temeli kcpçu ve istihk.am mühendisi yetiştirmek 
amacıyla açılmı;] olan bu okula dayanacaktır. 

Ölf,renim sUresi dört yıl olan Kara Mühendishane
sinin, Kanunnameye göre sınıf adları ve üst sınıfa en 

(470) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.361. 
(471) Sakaoğlu, Osırıanlı Eği tim •. •..!-' s .62. 
(472) Ergin, y.a.g.y., c.II, s.327. 

(473) Dölen, y.a.g.m., s.512. 



117 

belirginleşir. Buınnıla birlikte bu okulda, çağdaş J3atı 

denizcilik akademileri düzeyinde bir e€ti tim ve öğretimin 
yapıldı~ından söz edilemez(465). 

2.3.2. l.1ÜHEJ:JDİSHA1JE-İ 13ERRİ HÜJJA'YUN 

III. Selim tarafından açtırılmış olan bu askeri 
okul, daha çok, istihkam ve haritacılık okulu niteliğinde 
idi. Okulun ilk kuruluş nizaınnamesinde açılış amacı; 
matematik, geometri, felsefe ve coi;rafya bilimlerinin 
yayılması ye Osmanlı devleti için gerekli harp sanatının 

uygulamalı bir biçimde geliştirilmesi olarak belirtilmek
tedir(466). Okulun en son aldı~ı ad ve düzenlemesi Topçu 
Harbiye Mektebi oldu,ğundan çıkış yaparsak ilk kuruluş 
giri:]ürıini 1734 yJ_lırıa dek gerilere götürmemiz olanak
lıdır(467). Topçu. subayı yetiştirmek Llzere 1734 yılında 
Üsküdar' da "Hv.mbarahane ve Hendesehane 11 adı ile bir okul 
açılmıştır. Okul, 1740 yılına dek aneale eğitim verebil
miş, aynı yıl yen:Lçerilerirı a~raklanma olasılığından çeki
nilerek kapatılmıştır. 1769 yılında III. Mustafa döne
minde aynı okul yeniden açıldı. KocaRagıp Paşa'nın çaba-

ları ve Baron dö Tot'un yardımları ile Haliç 1 te Kara-
ağaç'ta açılan bu okul III. Selim devrine dek pek etkili 
olmaksızın devam etmiştir(468). Okul ancak III. Selim 
tarafından Hasköy'de yaptırılan özel bir binada açılmış 
olan ":Mühendishane-i Fünun-ı Berriye-i Hümayun 1la" daha 
bir geli~;me gösterıniştir(469). 

III. Selim tahta çıktıktan sonra yaptığı çeşitli 
yeniden düzenlemeler bağlamında, eski okullardan kalan 
öğrencilerin bir lnsmını toplamış ye bunlar için l 790 

(465) Sakao[tlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.61. 
(466) Mcyüz, y.a.g.y., s.l24. 
(467) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.325. 
(468) Türk Silahlı Kııvvetler ••• , s.361. 
(469) Unat, y.a.g.y., s.58. 

• 
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yılında bu idadinin kaldırılması üzerine kendi "idadisini" 

kendisi nçmaya zorunlu kaldı. Bu dönemlerde denizcilik 

okulunun dört harb sınıfının ikisinin okul ve eğitim 

gemilerinde uygulamayla yetiştirilmesi yöntemi getiril

miştir. İdaclin:i,vle birlikte öğretim süresi, altısı karada 

ve il;:isi denizde olmak üzere sekiz yıla çıkarılmıştır. 

Bö·rlece ol;:ul ancak açılışından 95 yıl sonra eğitimi ve 

yıllık ders izlencesiyle tam biçimlanmiş oldu(462). 

Deniç>;cilik Okulunun tarihinde önemli bir olay da, 

1877'de açılıp 1904'de kaldırılan Rüotiye öğrenimine 

dayalı dört yıllık yatılı bir sivil Tüccar Kaptan Makte

binin bu lcurtüuçun içinde yer almış olmasıdır. 1881 'de 

ayrıca g15.ncFizlü olarak da açılan Tüccar Kaptan Melctebi 

ile, Me~rutiyetin ilanından sonra 1909 yılında Galata'da 

Milli Tica.ret-i Balu·iye Kaptan ve Çarkçı Mekteb:-i Alisi 

adıyla özel bir okul olarak açılan ve 1913'de Maarif 

N ezaretine ba~;lanarak ü sküdar' a tm} ınan ve şimdiki Ulaş

tırma Balumlınına ba1'",lı olup İstanbtll! da Ortaköy' de Yüksek 

Denizcilik Ol:ı.üu ndı al tınd.a ef,i timini sürdüren okul bu 

kuruluşun devamıdır(463). 

Meşruti~retle önemli del-tiqiklik geçiren Denizcilik 

Okulu (Bahriye Mektebi), Mondros'la tUm donanmanın silah

tan arınc1ırılmasıyla okulun örgüt ve çalıç;maları küçül

tülmüstür. Cumhurivet'in ilanı sonrası veniden düzenlene-
~ .., u 

rek okul ulusal eğitim yaşarnımızda önemliyerini almış-

tır(464). 

Deniz Mühcndishanesi'nin Türk Eğitim Tarihindeki 

yeri, ilk kez Fransız uzman ve Ö{tretmenlerin Fransızca 

ders vermeleri, ö~;rctim izlencesinde elin derslerinin 

bulurırnaHıas:t, araç gereç kullanımına yer verilmesiyle 

(462) Erc:in, y.a.g.y., C.II, s.324; Türk Silahlı Kuvvet
leri ••• , s. 361' de ol::ulun idadi bölümünün 1863 
yılında Uç ~nla indirildiği verilmektedir. 

(463) Unat, y.a.g.y., s.6l. 

(464) Unat, y.a.g.y., s.62. 
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vermiş olduğu layihasından da anlaşıldığı gibi bu okul 
mezunları için gerekli mesleki derslerin okutulmasının 
zorunluluğu vurgulanmaktaydı(456). Bu layiha sonrası 
1842'de okulda bazı düzenlemelere gidilmiştir. Darülfünun
dan öğrenci alımı sa,~';lanıncaya dek okula kaptan ve subay
ların 13-16 yaşında olan, Kur'an okumuş, sülüs yazısı 
yazabilon çocukları birinci sınıfa alınmaya başlandı. 
Öğrenciler birinci ve ikinci sınıfı birlikte okurlar, 
üçüncü sınıfta makina ve (Gemi) jn şaatı uzmanlık sınıf

ıarına ayrılırlai'dı. 1"3irinci ve ikinci sınıflarda okutulan 
ortak dersleri: İlmihal, Arapça, Hesap, Hendese, Cebir ve 
Resim' den oluşmak.taydı. Sonra ayrıldıkları meslek ve 
uzmanlık sınıflarında da ilgili mesleklere ait dersler 
gösterilirdi(457). Öğrencilere birde e{ti tim gemisi ayrıl

mıştı(458). Ayrıca 1842'lerden itibaren Fransızca seçimlik, 
İngilizce zorunlu ders konumuna getirildi(459). 

Denizci lik okulu bulundu(i:u binanın yetersizliği 
nedeniyle Heybeliada'daki binanın iyi bir onarım sonrasJ. 
1846 1da okul ikinci kez ve kesin olarak Kasımpaşa'dan 
buraya taşınmıştır(460). Yine bu tarihte okulun adı 
Mektebi Bahriye-i Şahane olarak değiiştirilmiştir(461). 

Denizcilik Okulunda da benzerleri olan Harbiye ve 
Tıbbiye de olduğu gibi ilk, orta ve meslek eğitimi bir 
arada ve aynı binada veriliyordu. Iı1akat sonraları bu 
okulda ötekiler gibi idadi kısmını ayırmaya zorunlu kaldı. 
Galatasaray binası askeri okullar için genel bir "idadi" 
olarak ayrılınca, deniz mektebi buradan alacağı öğren
cilerine yLlksek ö[';renirn vermekle yetinir olmuştu. 1868 

(456) Err,in, y.a.g.y., c.II, s.319. 
(457) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.320; ilkyüz, y.a.g.y., s.l24. 
(458) Türk Silahlı Kuvvetleri ••• , s.36l. 
(459) Mcyüz, y.a.g.y., s.l24; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.320. 

(460) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.323. 
(461) Unat, y.a.g.y., s.61; Ana Tiritannica, C.XVI, s.338. 
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kurmaktı. Bu öneri Padişahça da onay görünce Bahriye 
Mühendishanesi'rıin, Berrii Mühendishanesinden ayrı olması 
geriği benimsenmiş oldu(450). Bunun üzerine Moralı Seyyid 
Ali Efendi'nin Bahriye Nazırlığı döneminde l806'da "şim
diki havuzların bulunduğu 11 yerde yeni bir denizcilik 
okulunun yapımına başlandıysa da Kabakçı Mustafa isyanı 
nedeniyle inşaat tamamlanamadı. 

1822'de Bahriye Mektebi yine Tersane içinde Par
makkapı yakınında Errahanede (Bıçkı atölyesinde) Mühen
dishane-i Berrii Humayu.ndan ayrı olarak eğitime başla
mıştır(451). Bir çok değiqiklik ve düzenlemeler yapılma
sına karşın okul yine de gerektiği düzeye getirilememiştir. 

1830'da okul, iki yıl önce II. Mahmut tarafından 
Heybeliada da Bahriye kışlası olaral-c yapılan yere geçici 
olarak t•.ışındı ve sekiz yıl burada kaldı (452). 13ir yandan 
da yine Tersane çevresinde Cezayjr li Hasan Paşanın Haliçe 
hakim sırt üzerindeki konağı yerine bUyük bir bina yapı
larak okul l838'de buraya taşındı(453). Okul binası 400 
ö[l:renci alacak ve onlara salt yüksek öğretim hizmeti 
verecekti. Ayrıca buranın öğrenci gereksinimini 1845 1de 
açılması düı~?ünülen DarUlfunun karşılayacaktı. Fakat DarUl
fUnun açılaınayınca ve o tarihlerde lise eğitimi ve re bi
lecek kurum da olmayınca(454) okula lise eğitimi verecek 
bir deniz idadisi de eklenmiştir(455). 

Okulun açılışından 77 yıl sonra, yani 1842 yılına 
dek alınan ö{;rencilerin hiçte mühendislik eğitimine uygun 
olabilecek bilgi d·Czeyine salüp olmadıkları görülmektedir. 
1842 yılında Mustafa Paşa'nın okulun düzeltilmesi için 

(456) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
(451) Türk Silahlı Kuvvetlero •• , s.360. 
(452) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
(453) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.360. 
(454) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
(455) Türk Silahlı Kuvvetler ••• , s.361. 
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Daha sonra 1792 yılında Kumbaralıane ve 1795'de de 
Mühendishane-i B.eı .... rii Hurnayun yapılınca (44 7), Mühendis
hane-i Bahr Hümayunla yönetimi birleştirildi. 1796'da 
okula ingaat bölümünün eklenmesiyle, birinci bölüm deniz 
trafi[~i, güverta ve harita, ikinci bölümü gemi inşaatı 
olarak il,: i ro Himelen oluşmuştur ( 448). 

1795 tnrihinden başlıyarak tersane çevresinde top
lanmış olan -ki aynı tarihlerde bu yörede Tıbhane adıyla 
bir de Tıbbıye mektebi inşaatına baç;lanmıştı- askeri 
okulların baf,_nrıa 1803 tarihinde Kırımlı Abdullah Ramiz 
Efendi getirildi. Ramiz Efendi 1808 yılına dek beş yıl 
sürekli olarak Bahri ve Berriİ. Mühendishanelerini yönetti. 
Bu süre içinde her iki okulun yenilenmesine ve ilerleme
sine çaba harcadı. Bu süre içinde her iki okulun öğren
cileribirçok dersleri birarada ortak ögretmenlerden gör
düler. Yeni açılan Mühendishane-i Berrii Humayun'un ders 
araçları daha ileri düzeyde ve çağdaş olduğu için, Mühen
dishane-i J3ahr Hümayunun öğrenci ve kalfaları yani 
"muallim rnt~ avitıleri" birlikte her hafta }?azartesi ve 
perşembe günleri mühendishaneye gelerek orada ders gör
müşler, diğer günlerde de kendi ol\:ullarında ve denizde 
uygulama yapnnçlardır(449). 

Bu tarihlerde Derya Kaptanı olan Küçillc Hüseyin 
Paşa, iki maletebin birleştirilmesiyle temel amacın kay
bolacağı görüçünde olduğu için; Sultan Selim'e verdiği 
bir öneri ile yeni ve çağa uygun gemi yapımı için deniz 
mektebinden yetişmiş gemi yapım mühendislerine gerek 
olduğunu ve bunun için de mevcut mühendislerden yararla
narale yenLJ.en ve lcb1clU bir deniz okulunun eğitime başla
tılınasını istenür.;ıtir. Amacı bir "Deniz İnşaat Mektebi n 

(447) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.317. 
(448) Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C.III, 5. Kısım 

(1793-1908), T.C. Genel Kurınay Harp Tarihi Başkan-
lığı Harp Tarihi Yayınları Seri No: 2, Ankara, . . 
Genel Kurmay Basımevi, 1978, s.360. 

(449) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.318. 
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denizcililc okuluna yazılmış olan 40 ö~renciye bir çok alet 
de ır:ullm:.dırılmaktaydı ( 444). 

İlk açıld:ı)~ından beş altı yıl sonra içinde bulun
duğu binnnın gereksinimlere yanıt vermemesi nedeniyle 
tersane sahasında eamialtı yakınlarında birkaç odadan 
oluşan yeni bir mühendishane binası yapılmıştır. 

Rusların Şahingiray'ı koruma amacıyla Kırım Hanlığı 
işlerine knrışınaları üzerine orduya istihkam ve kale işle
rinden anlayan Fransız mühendis ve subayları getirtilmişti. 
Bu mühendisler Jcale mühendisi olup tersane işleriyle ilgili 
olmasalar da o tarihte (1784) İstanbul'da bu mühendisha
neden başka bir okul ve onun öğrenciler:Lnden ba;şka ders 

verdirilebilecek bir kurur:ı olmadığı için burada görevlen
dirilerek yararlanılma yolu seçilmii]tir. Fransızların 
TUrk askerlerinin yeti~şt:Lrilmelerine karşı gösterdikleri 
ilgi ve İstanbul'da bulunan Fransız heyetinin oynadığı 
etkinlik çok geçmeden Rusların dikkatlerinin bu okul 
üzerine yo[i;unlaşmasını nedenleeli. Çariçe II. Ka terina 
bat_~laşığı olan Avusturyayı da yanına alarale Fransaya 
baskı yapmaya başlayınca, Fransa Osmanlı ülkesindeki 
Fransız heyetini ve Fra:ısız öğretim elemanlarını 27 Eylül 
1788'de ülkesine geri çağırmak zorunda kaldı(445). Buna 
karşın o};:ulda e€~i tim aksatılmaını ş, mühendishanenin başına 
sırasıyla rnatematilcçi Kasa pbaşızade İbrahim Efendi, yine 
dönemin "riyaziyec:i.lerinden" Gelenbevi İsmail Efendi ve 
Palabıyık lviehmet Efendi Başhocalığa getirilmişlerdir ( 446). 
Bu okul I. Abdulhamid döneminde, 1789'da yeniden düzen
lendi ve Mühen.(j ishane-i Bahr Hümayun (Deniz Mühendislik 

Okulu) adını aldı. 

(444) Sakaoğlu, Osmanlı E{ütim ••• , s.61. 
( 445) Erı:-;in, y. a. g. y. , C. I I, s. 317. Fransız öğretmenierin 

ülkelerine ça[~rılış tarihini 1789 olarak veren 
yapıtlar da Yardır. Bak: Ana Britannica, C.1.'YI, 
s.337. 

(446) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.317; Dölen, y.a.g.m., s.512. 
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Tersanesinde aç ılını,? olan ~.'i:ühenc1ishane-i Bahri Humayun r 
dur(439). İlk askeri deniz okulu olan bu kurum, "Riyaziye" 
derslerinin Hendese adı altında okutulmasındon dolayı 
Mühendishane adını alı:n::~tır (440). 

Açılmasında çe::;;ıme fel~ketinin de etkisinin olduğu 
görülen(441) Mühendishane-i Bahri Humayun 1un kuruluşuna 
önayal.c olan, daha sonraları, Osmanlı Kapudan-ı Deryalığına 
dagetirilen Cezayirli Seyyid Hasan Paşa'dır. Hasan ~aşa 
Arapça ve Türkçe dillerinden başka, l!1ransızca, İngilizce 

ve İtalyanca da bilmenin yanında, Avrupa'da denizeilikle 
ilgili yaJımlanmış birçok yapıtı ve teknik aletleri de 
tanıyan değerli bir denizcimizdir(442). 

İlk öğrencilerinin okuma yazma bile bilmeyen yaşlı
başlı gemi reisleriyle, çocuklardan oluştuğu okulun ders 
izlencesi günümüz ilk ve orta öğretim izlencesi düzeyin
deydi(443). Okulun ilk başhacası Cezayirli Sey;yid Hasan 
'Paşa olup, teknik sorumlusu ise Baron de Tott'dur. 

Öğrencilerine ilk önce okuma yazma, Arapça, Farsça, 
Fransızca öğretilir, sonra matematik ve denizcilik bilgi
leri verilirdi. Günlük dört saat ders verilen bu askeri 

(439) Ergin, ~t.a.g.y. C.II, s.315. "Deniz Okulumuz" adıyla 
yayımıanmış olan bir risalede okulun başlangıçı ve 
açılışı şöyle verilmektedir: "18 nci asırda Garb 
devletleri deniz harbinin arneli ve nazari bilgiler 
ile se~: ve idare edilebilecek ince bir fen haline 
c;elcJi§tini takdir ederek deniz m.ektepleri açmaya 
ba;:;laı·rıışlardı. Bu asırda donanmamızın uğradığı bazı 
muvaffa1ci~retsizlikler yalnız arneli sahada yetişen 
personel ile zafere varmanın imkansızlı[f;ını gösterdi. 
Deniz ordumuzda vücuda getirdiiti değerli islahata 
rağmen Karadeniz'de Ruslar'a karşı kat'i bir iş 
göremedi1ğinden müteessir olan Derya Kaptanı Ceza
yirli Gazi Hasan Paşa ilk deniz mektebimizi açınakla 
talim ve terbiye tarihimizde çok mül·ıim bir mevlcii 
tuttu." Ergin, C.II, s.316. 

(440) .Akyü~;';, y.a.g.y., s.l24. 
(441) Koçer, 'f1ürlcive'de Modern ••• , s.25. 
(442) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.315-316. 
(443) Alcyüz, y.D.g.y., s.l24. 
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yeni ;yi_intc)ulerlr.~ c; 1\i tilnıet:Çe Lıaş ı~ı.nmıc;:tır. Ne var ki, 

yeniçerilerin eyalclarıması sonucu öErencilerin çoğu öldü

rülmüş ve r;iri~~:im lx:qrırua~üa so rıuçlanmıçıtır( 434). 

İl:::inci girigir1 bundan yedi yıl sonra I. Mahmud 

döneminde yapıldı. Sadrazam Topal Osman Paşa'nın girişim

leriyle ve MüslümanlıM:ı kabul edip Ahmet adını alan bir 

Fransız ı::mbayı olan Com te de Bonneval' in de yarclJ_mlarıyla 

Üsküdar rı'optas,ıı 'nda Kumbarc:ıhane ve Hendesehane adıyla bir 

olcul açıldı. 27 Aralık 1734 tarihinde açılmıç.: olan bu 

okulla, Osnvmlı Topçu SJ_nıfının teknik bilgilerle yetişmiş 

subay kadrosıl c;ereksiniminin karşılanması düşünülmüştür. 

Bu kurum ülkemiz; de r.ısl\:er ve sivil mühendis okullarının 

çekirde~ini ve po~itif bilimler ögreten ilk meslek e~itim 

kurumumuzu olw:;tlı.rrı.nqtur(435 ). Hasekilerden ve J3ostancı 

Ocağı' ndan seçilen öf,rencilerle ö[~retimine başlayan dkulda 

maternatik ö[;retimine önem verildi{ii anlaşılıyor. Okula 

dönemin mcıtcr~1.::ıt:.U:çilerinden Mehrıet Sait Efendi "hendese 

hoca sı" olarcık a tcınmı.'-~tır ( 436). Pek uzun ömürlü olmadığı 

ve yeniçerilerQen çekinilerek da~ıtıldıgı görülen bu 

ol:ulun sonra 1759 yılında Kajtı thane civarındaki Karaağaç 'ta 

bir kanaleta yarı gizli olarak öerenime başladıt;ı bilin

mektedir(437). İlk yıllarında varlık gösteremeyen bu 

"lcurs", Koca H.agıp Paşa' nın :H1ransa 1 dan getirttiği Iil:acar 

asıllJ_ J3aron de To tt' un çalışmaları sonunda l 761 1 de 

matematik, denizcilik, istihkgrn ve topçuluk konularını 

kapsayan bir e~itirn izlencesine kavuştu(438). 

Osmsnlı elji tim t,eliş:i.minde J3atılılaçımaya açık ilk 

et;itim kurumu ise, 1773 yılında İstanbul'da Haliç 

( 434) Emre Döl en, "Mü.herıdislik Eğitimi", Tanzimattan 
Cumhuriyet e TUrlö.ye Ansiklopeclisi, C. II, İletiı_;;im 
Yayınları, 1985, s.5ll. 

(435) Unat, y.a.g.y., s.l4. 

(436) Dölen, y.a.g~m., so511. 

(437) Unat, y.o..g.y., s.l~-. 

(438) Sakao~lu, Osmanlı Egitim ••• , s.61. 



109 

tn;;:ımışlardır. İlk mezunl8rını 1917'de veren İnas Darül

fü.nununun, ate::,ıkes döneminde ayrı binadaki e ği timine son 

verilerek l920'de sınıfları tekrar Zeynep Hanım Kona~ına 

t"1şınmış ve Darülfünuna ba[T,lanınıştır. Bir süre sQnra ise, 

kız önrenciler k;mdi sJ_nıflarını l.ıoykot ederek, erkelt 

dershanelerine devama başlıyarak büyük bir medeni cesaret 

göstermişlerdir. Kızların bu eylemi ile İnas Darülfünunu 

ayrJ.lı~;ı da sona erıııir;tir. IıariHfünun Divanı ise 16 Eylül 

1921 tarihli J:ararıyla buolguyu knbul eelerek onaylamıştır. 

Fen ve Edebiyat şubelerinde böylece karma öğrenime başlar

ken; Htıkuk Falcül ter:oi 1921-1922 ö(tretim ~r:ılında en son 

olarak da Tıp Falclil tes i 1922-1923 ders yılından itibaren 

dolt,rudan do(;ruya kı'~ ö{Y,renci ka bulline baglamıştır ( 4-31). 

2. 3.1. MGIIJi:I:-JDİSHAiiJE-İ :UAimİ HÜMAYUN 

Ülkemizde IJ.'anzimat öncesi kurulmu.ş bulunan yüksek 

e ği tim l:urumlarımızın tilmü askeri okullardır ( 432). Bunun 

temel nedeni ise, lcur_;;kusuz dönemin osmanlı dış ve iç 

siyasası ve de yoınsıyla yakından ba{~lantılı olduıSrudur. 

Osmanlı İmparr:ı.torlu{~unda Batı esintili ilk askeri eğitim 

giri;:?imini L:"lle Devrine dek r;erilere götUren tarihi veri

ler vardır(433). 18. yy.'ın başlarından sonra, hızla 

ilerleyen Avrupa devletleri karf?ısınlla özellikle askeri 

alandaki başorısızlıkların, teknik yetersizlik ve eğitim

sizlikten kDyrwJcluncl.ığı kanısına varılarak mühendis 

yetiştiren e[titün kurumlarının kurulmasına gerek du:yrul

muştur. Bu alanda ilk girişim III • .Ahmed döneminde, 1727 1de 

olmuç ve İlırahim J',1üteferrika' nın önerisine ıJ.yularak 

Bestancı Oca~ı'ndan seçilen 300 ö~renci Haydarpaşa'da 

(431) Unat, y.a.g.y., s.57. 

(432) Unat, y.a.g.y~, s.57. 

(433) Sakaoğlu, Osr-ıanlı mÇitim ••• ı s.6l. 
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2. 2. 2. İNAS DARÜLli'Ü?•JUHU 

Üniversite tarihimizin kısa süreli de olsa gelişim 
siir,~cinin bir kesitini İnas Darülfünunu oluşturur. Ülke
mizde ort8öJ~retim görmüş kızların sayısının artması üze
rine ve sayıları artarı kız idadileri ile kız muallim mek
teplerinin ö:'~retmen gereksinimi de gözönüne alınarak 
7 Şubat 1914 tFtr:i_hinde Zeynep Hanım Konağındaki Darülfünun 
konferans salonunda kadınlara açık serbest dersler veril
meye başlanmıştır(427). Daha sonra bu <'3irişim aynı binada 
kızlara özgü ayrı sınıflar halinde öreütlendirildi(428). 
Riyaziyat (matematik), Kozmografya, JHzik, Hukuk-ı nisvan 
(Kadın Hukuku), Terbiye-i Bedeniye (beden eğitimi), 

Hıfsısıbha ( ca(;lık kort:una), Tarih ve Terbiye (e ği tim) 
konularında Besim Ömer (Akalın) Paşa, Salih Zeki Bey ve 
Selim Sırrı (Tarcan) Bey tarafından haftada dört gün 
verilen derslere 600-700 kadar dinleyici c;elmeye başla
mıştır. Dönemin yönetimince de desteklenen ve yönlendiri
len bu giriç;im kısa süre sonra İnas (Kız) Darülfünuna 
döniiçmüçtUr. Sonunda 12 Eylül 1914 'de öğrenim süresi üç 
yıl olan, Edebi;)Tat, Riyaziyat, Tabiiyat ve Sanayi-i Nefise 
Şubelerinden oluşan İnas Darülfünunu öğretime baçlamış
tır( 429). 

Bu DarUlfünunun ilk öBrencileri kız idadileri ile, 
İstanbul Kız Muallim Mektebi, mezunları idi(430). Ancak 
tutucu bazı mo.arif yöneticilerinin kız ve erkek öğrenci
lerin bir nrada okunalarını sakıncalı görmeleri nedeniyle 
başlangıçta aynı binacia ama ayrı sınıflarda ders alan 
kızların dersliklerini, Cağaloğlu'nda ayrı bir binaya 

(427) Dölen, y.o..g.m., s.477; Koçer, Ef:itim Sorunlarımız ••• , 
s.llB ve Unat, y.s.c.y., s.56'da bu tar~h~ 5 Şuba~ 
1914 olarak veriyorlar. 

(428) Una 1;, y.n.g.y., s.57; Koçer, Eğitim Sorunlarımız ••• , 
s.llO. 

(429) D~len, y.a.g.m., s.477. 
(430) Koçer, Türkive'de Modern ••• , s.203. 
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Mütareke döneminde (Iviondros .Ater:}kesi) Darülfünun 
büyük bir sarsıntı geçirmiş ve gerileme göstermiştir. 
Ateşkes hLi.kürrıleri gereğince Almanya veya Avusturya-Maca
ristan uyruklu yabancı profesörlerin 1918-1919 öğretim 
yılı başında ayrılmaları ve cephelerden terhis olunan bir 
çok öğrencinin Darülfünun sınıfıarına dönmesi, kurumu 
birçok bakımdan sarstığı gibi, Zeynep Hanım konağı dışında 
kurulmuş olan "Darülmesai"lerin de hemen tümünün kapanması 
veya küçük bir odaya sığınınası zorunlu olmuştur(424). 
Bunlardan başka l919'da Maarif Nazırı Ali Kemal Bey tara
fından öcretim üyeleri Arasında siyasal bir tasfiye 
yapılmıştır(425). 

Kururm.uı yerüden derlenip to parlanması, ll Ekim 1919 
tarihli "Darülfünun-u Osman:t Nizamnamesi" ile gerçekleşe
bildi. Bu nizanıname gereğince İstanbul Darülfürıunu 

"Maarif-i Aliye'nin irıkişaf ve terakkisine hadinı, Hukuk, 
Tıp, Edebiyat ve Fünun medreselerinden müteşekkil bir 
Müessese-i İlmiye, olarak tanımlanıyor(Md: 1) ve 11 İlmi 

muhtariyet-i haiz bulunduğu (Md: 2) onanıyordu. O zamana 
dek "DarülfO.nun Müdür-i Umumisi" sanı taşıyan Rektör 
11müderrislerıı arasından seçilecek ve "Darülfünun Emini" 

adını alacaktır. Emin' in başkanlığında faklll telerin lleis
leriyle temsilcilerinden ınırulu bir "Darülfünun Divanı" 
kurulacaktı:c. Bu nizarnname aynı zamanda sınıf uygulamasını 
kaldırmakta ve sö;,1estri yöntemini kabul etınekteydi(Md: 3)(426). 

Ders izlenceleri ele yeniden düzenlenen İstanbul 
Darülfünunu, İstanbul'da ulusal yönetim kuruluncaya dek 
bu kiınlit";iyle ate:~\kes dönemini tamamlayacaktır. 

(424) Unat, y.a.g.y., s.56. 
(425) Dölen, y.a.g.m., s.477. 
(426) Düstur ikinci tertip. c.XI, s.401-409. 
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bofiknsınJ.rı ~:ürk çe b"Llmeyişi, di[~er dillerde ders izieyebi

lecek yetü}ıııü; ö(;roncilerin bulunmaması bu giriçnnden 

beklenen sonucu verınemiştir(421). 

Darülfünun'un bu gelişme aşamasında genişlediği de 

gözlermıektedir. Buna bai.;lı olarak fakLll telerin asıl binaya 

sığmaması Uzerine kururnun dı§a.rclan kiralanan birçok binaya 

ya;)Tıldıü;ı ve esar lı bir bilim yayma giri;s;imine geçti[,tini 

sarıtıyoruz. Ancak UiJi versite çağındaki gençlerin silah 

altında bulunmasından ileri gelen öğrenci azlığı istenen 

geliçmeyle gerenince olarak verme~iştir. Hatta 1915 

yılında Ö 1~l:'etim dahi yapılamamıç;tır(4-22). Buna karr,ıın 

Darülfunun'un "ilmi :Muhtari;yet"e sahip olması gereğine 

ait istel<:".ler de bu dönemde sö d;:o nusu edilmeye baqlanmış

tır. "Meclis-i Müderrisin" lerin kendi fakültelerine ait 

sorunlarla :LlgilenEıele.rine, Darülfünunun ortak işlerini 

ve bD.imsel yaşamını düzen.leyecek bir "Darülfünun Divanı" 

(senato) I:urlJ.lr;ıarnna ve bu konuda ilk hazırlıklara başla

nılmıştır. Yine bu cl önemde Edebiyat 1!1akül tes i bün;yesinde 

beş yıl <.i[;renim süreli bir "Elsine Şubesi" nin 19 Ağustos· 

1916 tarihinde açılmasıyla yabancı dil öğretiminin geliş

tirilmesine (5nem verilmek istenmir]t:Lr. Bu şubelerde, 

Arapça, Almanca, İngilizce, J!lransızca, Çinçe, J!larsça ve 

Ordu cLLlleri ö:::;r(}tilmek istenmiş ve E<lebiyat Şubesi öğ

rencilerinin bu elillerden birinin derslerini almaları 

zorunlu m:ıyılrııı;;tır. :Mekte b-i Mülkiye'nin kaldırılması 

sonrası Ilul:ıJ.l;: li'akül tes i dörd U ncü sınıfı, 1917-1918 ders 

yılında adli, siyasi, idari ve mali adlarında üç şubeye 

ayrılmış; Hulaı.k ve MUlkiye mezunlarının istedikleri şubeye 

alınmaları kararla::,.tırılmış ve siyasi r;,ıubeye gireceklerin, 

Almanca, Fran:nzca veya İngilizce dillerinden birini oku

maları zorunlu tutı.ı.lnıuştur(423). 

(421) Ergin, y.a.c.y., C.III, s.l228. 

(422) Unat, y.a.g.y., s.55. 

(423) Unnt, y.a.g.y., s.56. 
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değildir. Mehmet Ali Ayni'de Emrullah Efendinin 1912 
yılında yaptıgı nizamnameye atıfta bulunarak aynı görüşü 
vurgulamaktadır(417). 

Emrulla.h Efendi' nin, nizamname;ye göre, ~rıe niden 
örgütledi1~};i darülfünun 1) Ulüm-ı Şer 1 iyye, 2) Ulum-ı Huku
kiyye, 3) Ulum-j_ Tıbbiye, 4) Punun, 5) Ulum-i Edebiyye 
adlarında beş çıubeye ayrılmısıtır. FLinun şubesi; Ülüm-i 
Riyaz:Lye ve ülüıı1-ı Tabiiye böli5rnlerine ayrıldığı gibi; 
Ültim-i Edebiyat Şubesi de; Felsefe, Tarih ve Coğrafya; 
Ülum-i İçtimaiye, Edebiyat, Elsine bölümü olmak üzere 
bes;ıe .?.yrılıyorclv.. Ayrıca Ecza cı ve D:L~ çi Mekte b-i ıJ.ileri 
ÜlO.ın-i Tıbbıye ~c;;ubesine, Vilayetlerdeki Tıbbıye ve Hukuk 
Mektepleri de tstanbul Dari.ilfünuna baElan:mı'}lardır. Öğre
nim sii.releri ise, 'I' ı b bi~rede altı, Hı...ı.kı.uı:ta d ört, diğer 
şubelerle cczacı ve dişçi okullarında üçer yıl olarak 
saptanmıştır(418). Yine 1912 tarihli nizarnname ile Darül
fünun disiplin iş leri bir müeyyideye başlanmış, şubeler 
ilk kez fakülte adını almıştır(419). 

İstanbul Darülfünununda, II. Meşrutiyet dönemindeki 

en köklü değişiklik, birinci dünya savaşı yıllarına rast
layan 1914-1918 arasında yapılmıştır. 1914 yılından sonra 
kitaplıklar, laboratuvarl8r ve darülmesei denilen ensti
tüler kurulmEıya bo.şlnmış sı_nıf ~röntemi bırakılarak sömestri 
yöntemi getiril~içtir. Maarif Nazırı Şükrü Bey'in girişim
leriyle 1915-1916 yıllarında Almanya ve Avusturya-Macaris
tan'dan DarülfU.nurıda görevlendirilmek üzere pek çok profe
sörler getirtilmir;ıtir. Tıp Fakültesinin dışında, Edebiyat 
Faldil tesine on, Fen 1ı1akül tesine altı ve Hu.kuk 1ı1akül tesine 
dört Alman öt;retim üyesi getirtilmi;;;ı tir ( 420). Ne var ki bu 

getirtilen ö[~rotim i.iyelcrinden :Ma cak Profesör Mesaruş 'den 

(417) Erc;in, y.a.g.y., C.III, s.l225. 
(418) Unat, y.a.g.y., s.55. 
(419) Thıstur İkinci Terti::, C.VIII, s.441; Dölen, y.a.g.m., 

s.476. 
(420) Unat, y.a.g.y., s.55; Dölen, y.a.g.m., s.476. 
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degiştirilmiş ve Tarih, Edebiyat, Felsefe ile ilgili ders

ler konmuçtu.r. A;yrıca Fen şubesi; Ulü.nı-i Riyaziye ve 

Ulu-m-i Tabiiye olmak üzere ikiye ayr:ılmıçtır(413). Öğrenci 
alımı sayısındaki lnsı tlamR ile ücret alınmasına da son 
verilmiştir(414). 

Iıarülfünunda asıl büyük bo;yutlu değüjiklik ve 
Universiteleşme yö~inde ilk önemli adım Maarif Nazırı 

Emrulloh I~fendi döneminde onun ça balorı:rıa çıkartılan 

21 lJisan 1912 taralıli nizanınome ile atılmıçtır(415). 

Emrullah Efendi bu nizamnmnede darülf"O.nun, kül tür yaratıcı 

ve ;yayıcı temel kur·ım diye tanımıayarak şöyle demiştir: 

"Darülfünu.n decli(~i:,oı.L~3 yilksek kurun lar, ilim ve fenlerin 

hem yayılrıw:ıına, hem de ilerlemesine hi·-~met eder. Bu iki 

hizmet birbirinden ayrıdır. 1- İlim ve fenleri yaymak, 

halk arasınaclanıtmak demektir. Bu görevle.riyle Darülfünun

lar yüksek öt;retime mahsus okulların görevlerini e;örürler 

ve bu bakımdan mac:ı.rifin en yüksek yayım merkezleri oldu~ru 

gibi orta ve ilkolnllların ilerlemesine de yararlar. 2- Da

rülfünunlarJJı ikinci görevi ilmin ilerlemesine hizmettir. 

Bu kurumlar ilmi yaymakla kalmazlar. İlmi yapmağa, iler

letmeCe ele hizmet ederler. Bir devletin dünyadaki siyasi 

yeri, medeniyet derecesi ile ilim ve fenlerdeki ilerlemesi 

ile orantılı olcl.u{f,u dt.lr}ünülürse ilmin yayılması ve iler

lemesine hizmet eden bilginler yetiçıtirecek darülfünunla

rın bu v.ğurda görecekleri hizmetin büyüklüğü tahmin edi

lebilir ve dcırülfünunların asıl görevi bu olmalıdır"(416). 

Üniversitelerin t plumdaki işlevine bu tür bir yaklaşım 

kuşkusuz ça(';dag yaklc:ı.şımdan başka bir görüş olmasa gere

kir. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun anılarında modern bir 

Darülfünun fikrinin ilk ortaya koyucusu olarak Emrullah 

Efendi 1 yi göstermesi hiçte hak sı:;.-; bir değerlendirme 

(413) Ergin, y.a.c.y., C.III, s.l224. 

(414) Dölen, y.~.g.m., s.476; Erein, y.a.g.y., C.III, 
s.l224. 

(415) DU.stur, II. Tertip, C.IV, s.460-463. 

(416) Koçer, :ı<:{~itir!ı Sormılarımız ••• , s.ll4. 
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Aslınd~ Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli idadilerinden 
gelen e ği tim düze~lleri farklı öğrencilere bundan farklı ve 
deta;ylı bilgi verrneğe de pek olanak olmasa gerek. Öyleki 
aynı ilde olmalarına karşın İstanbul'daki idadiler ara
sında dah.a büyük düzey farkları vardı. 

Yıllık ders izlencelerinde bulunmasına karşın oku
tulmayan ve sınırlı okutulan dersler de bulunmaktaydı. 
Sözgelimi, okutulmak üzere izlencesine alınmış olan Dev
letler Tarihi dersi, Darülfünurıda "Salt Osmanlı ve İslam 
Tarihi okutuluyor 11 denilmesin düşüncesiyle izlenceye 
konulmuş ama okutl:ı.lmamıştır. Çünkü; 1900 yılından itiba
ren Osmanlı Devletindeki tüm yüksek okul ve idadilerin 
ders izlerreelerinden Tarih dersi çıkarılmış bulunuyordu. 
"Hikmet-i Nazariye" yani ]1elsefe dersleri konulmuş ise 
de; Felsefenin i5zollikle Metafizik kesimi dinsizliğe neden 
olur dLi.şUncesiyle ders izlencesine bulunduğu halde okutul
mamıştır. Ulum-i Diniye Şubesinde ise aslında medreselerde 
o kutulması gerel:cn Tefsir, Hadis, Fıkıh ve K e lam dersleri 
okutulmaktnydı. Ulwn-ı Riyaziye ve Tabiiye Şubesine 
eelince; Tabiiye bölümUndeki belirli sayıdaki maden kol
leksiyonu bir kenara bırakılırsa en küçülc bir uyt_;ulama 
ve deney yapılabi.lecek bir laboratuvar ;>roktu. Dersler 
nazari olarak veriJ.ınekteydi(4ll). 

Bu yapıs:ı yla İkinci Meşrutiyet' e dek varlığını 
sürdüren Darülfünun, 1908'den sonra biiyük boyutlu değiş
tirimlere ve yeniliklere sahne olmuş, dönemin düşünsel 
yapısına koşut gelişimler yaşamıştır. 

J3u döneme dek içinde bulunduğu Mülkiye Mektebi 
binasından alJ.narak 21 Ağustos 1909 tarihinde Vezneciler 
semtincleki Zeynep Hanım konağına ta:~nnnııfj ( 412); başına da 
ayrı bir müCl.ür atanarak adeta sığıntı durumdan kurtarılıp, 
bağımsız bir eğitim kurumu konumuna getirilmiştir. Darül
fünun-ı Osmani, adını alan okulun ders izlenceleri tümden 

(411) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l223. 
(412) Dölen, y.a.g.m., s.476. 
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İlici; T:lLJ_tlaki;:ret rejiminin İstanbul' da öğrenci 
kalabalığından kaçınması ve Darülfünuna alınacak öğrenci 
sayısını sJ.nırlı tutmuş olmasıdır. 

İkincisi; siyasal, toplumsal, felsefe ve hatta 
tarih derslerinin ö~~rencilerde düşünme yeteneğini açar, 
genj~letir ve geliştirir kaygısıyla yıllık ders izlence
lerine konulmamış olması ••• 

Üçüncü ve en önemlisi ise; Derslerin işlenişini ve 
öğretim elemanlarının ders anlatımlarını kontrol etmek 
üzere maarif müfettü,üerinin sınıfıara girip dersleri 
sürekli dinlemeleri idi. Öyleki bu müfettişler salt Ede
biyat ve Ulüm-i Diniye Şubelerine değil; Ulüm-ı Riyaziye 
ve Tabiiye Şubesindeki derslere de girer, dinler, sakın
calı soru ve yanıtları gerekirse rapor (jurnal) ederler

di(409). 

Bu dönemde Türk gençlerinin Darülfünuna ilgi gös
termelerinin temelde iki nedeni vardı. İlk nedeni devlet 
dairelerinde iş edinebilmek; ikincisi ise askerlik yüküm
lülüğünden kurtulmaktı. Yoksa Darülfünunun bu yapısal 
özelli;):;iyle bilim vermesi veya üre tmesi sözkonusu değil
dir. Darülfünun'un bu konumunun daha iyi bir değerlendir
mesini yapabilmek için yıllık ders izlencesinin 1908 
öncesi durumuna bir göz atmak yeterli olacaktır. 

örneğin: Edebiyat Şubesinde okutulan Fransız Ede
biyatı diye gösterilen ders; ilk okullar için yazılmış 
olan okuma kitabı olup, okutup çeviri yaptırmaktan, biraz 
yazım kuralları öğretmekten ve biraz da konuşturmructan 

öte bir şey vermemekteydi. 

Arap ve Fars Edebiyatları derslerinde de bu dil
lerde, şiir ve düzyazı çalışmaları yaptırıp sözcük öğret
mek ve Türkçe çevirisinden başka yapısal ve araştırmaya 

yönelik bilgi verilıniyordu(410). 

(409) Ergin, y.a.goyo, C.Ill, s.l221. (J3u uygulama ile ilgili 
örnek olaylar için bak. Ergin, y.a.g.y., C.III, 
s .1221-1222). 

(410) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l223. 
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kontrolu ise, maarif müfetti;;;üerince Dürekli bir biçimde 
dershanelere girilerek dinlemek sureti;y·le yapılacaktı(405 ). 

Nizamnamenin 16 ncı maddenin ilkeleri do{.trultusunda 
da Darülfünun ücretli duruma gettrilmekteydi(406). 

Darülfünun-u ŞtJ.htJ.ne için ayrı bir binaya ve bağım

sız bir yönetime gerele görülmemiştir. Cağaloğlu' ndaki 
Mekteb-i Mülkiye 'rün bir bölümü Darülfünun için ayrılmış, 
yönetimi de bu okul müdürlüğünün sorunılı..üuğuna verilmiş
tir ( 407). 

1900-1908 yılları arasında Darülfünun-u Ş~hane'nin 
işlevini saptamak zor olması gerek. Öz bir değerlendirmeyle 
nizamnamesinde saptanan uygulamaya yönelik ilkeler, dönemin 
baskıcı düşiJ.nsel yapısını açıkca yansı tmaktaydı. Bu Darül
fünun için il:i önemli olgudan söz etmek olasıdır. İlki bu 
dönem OsmanlJ.sında gerek ülke içinde, gerekse Avrupa' da 
eğitimini yapmış ve dersleri Türkçe verebilecek öb;retim 
elemanlarının varlığı, ikincisi ise ö{.trencilerin dersle
rinde yardımcı olabilecek ders kitaplarının yeterince 
bulunması idi ( 4-08). 

Tüm bunlara karşın aynı dönem Darülfünunu için bir 
çok olumsuzlulclsırının yanısıra burada ücünü vurgulamak 

gerekir: 

(405) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l22l. 
(406) Öğrencilerden bir yıllık eğitim ıçın bir lira ücret 

alınırdı. Bundan başka, iki lira diplama parası 
(harcı) ve üc ayda bir yirmibeş kuruş da sınavıara 
girebilmek için alınırdı. Okulun bitiminde iki lira 
vermeyene de diplama verilmezdi. Bak.: Ergin, y.a.g.y., 
C.III, s.l224. 

(407) Dölen, y.a.g.m., s.476; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l219. 
(408) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l220. Örneğin: Galatasaray'ın 

yetiştirdiği Osep Yusufyan Efend~ ile Darüşşifaka'nın 
yetiştiro.iği Salih Zeki, Mehmet Izzet Beyler, üniver
sitenin en üst düzey matematik derslerini, askeri tıb
biye'den çıkan diğer bazı kişiler birçok dersleri 
verebilecek bilgi donanımına sahiptiler. Bunlardan 
baçlca yabancı öl:f,retim elemanı olarak; edebiyat şube
sinde, Fransız Perar; Fransız Edebiyatı, Alman Mortman; 
Asarı Atika (Arkeoloji) okutmaktaydılar. 
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si;raseti~rle çelişmekteydi. İşte bu aşamada İstanbul 1 da bir 

Darülfünun açılması gerekt:L{ti hakkında bir "mazbata"nın 

Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın sadrazamlığı döneminde 

Bab-ıaliden Padişah' a sunulduij;unu görüyoruz ( 400). Vükel~ 

Heyeti tarafından 1898 tarihinde J?adişaha sunulan bu 

yazıda: Avrupa'ya giden gençlerin denetim altında bulun

mamasından fikirleri ve ahlakları bozuldu2u öne sürülerek, 

bundan böyle Avrupa 'ya ö{i:renci !~':önderilmemesi ve İstan

bul 1 da e ği timlerini tamaıılıamalarına olanak sal~lanması için 

bir Darülfünun açılması ve böylece gençlerin kontrol 

altında tutulMası önerilmekteydi(401). 

Yeni Darülfi)nun için yapılan 27 Ma(:delik nizarnname

nin 15 .l\.})lstos 1900 günü ya:rımlanmnsınclan ( 402) sonra açı

lı§ 19 A.L~ustos 1900 günü gerçekleştirildi. Yeni nizarnna-

med e yer Eılan illeelerden bu Darülfünun ders izlencelerini 

ve özellikleri ni sapto;'ra bilmek teyiz. Buna göre 1. madde

sinde belirtildii;i gibi adı Darülfünun-u Şahane olarak 

deti:iqtiriliyordu. 2. ma:. desinde yer alan üç bölüm ise 

şöyleydi: öt:retim silresi dört yıl olon Ulüm-ı Aliye-i 

Diniye (Yüksel;: din ilimleri), Ulüm-ı Riyaziye ve Tabiiye 

(Matematik ve Doğa b:Llimleri) ve Edebiyat şubesi. Bu son 

iki böliirı_ün öiiretürı si.i.releri üçer y-ıı idi. 3, 5 ve 7. 

maddeleri ile 1870 Darülfünvnunda görülen şubelerin 

yönetsel ve lıilimsı:.~l serbestliği degiştirilmiş, her şey 

hükümetin kontrolü altına alınmır:::tır. ll ve 12. maddeler 

ile öğrenciler önretim anında sıkı bir kontrol altına 

alınmış ve alınacal: öğrenci sayJ.sı sınırlandırılmıçtır(403). 

Buna göre: YW:sek Din Bilimleri bölümüne otuz, di€~er iki 

bölüme ise yirmibe',:er ö{J,renci alınacaktı(404). Derslerin 

(400) 

(401) 

(402) 

(403) 

(404) 

Errrin 
'-..) ' y.a .. g .. y.' C.III, s.l215. 

Karal, y.~ı.g.y., C.VIII, s.394. 

Dölen, y.a.gom., s.47C. 

Koç er, :~,:ci tim Sorunlarımız ••• , s. 110 .. 

Dölen y.a.gom., s.476; Ercin, y.a.g.y., C.III, 
s.l219'da ö(renci sayısını, Edebiyat Şubesi için 
25, dii'!;er iki şube için 30 ar öğrenci olarale ver
mektedir. 
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Sadrazamlığı zamanında padişahın isteği üzerine yazıp 
verdil~i detaylı önerilerinde de ülkedeki okullar üzerine 
ve özellikle Darülfünun için gerekli bilgileri vermekte
dir(398). 

Sekiz kez SadrazamlıUa getirilmiş, sıkışıldıkça 
devlet yönetimi hakkında bilgisine başvurulan kültürlü ve 
deneyimli devlet adamı Sait Paşa'nın Darülfünun hakkın
daki önerilerinin ne denli etkili olduğunu saptamak zor. 
Şurası bir gerçektir ki: II. Abdulhamid padişahlığa baş
ladığı tarihlerden başlayarak bir çok yüksek okul açmış 
ve yine ilk saltanat yıllarında bunların gelişmesi için 
gereken desteUi vermiştir. Ne var ki bu padişahın bu ilgi 
ve desteği hep böyle sürmemiş, saltanat yıllarının orta
larına do[;ru, Mülkiye ve Hukuk gibi yüksek öğretim kurwn
larını sıkı bir gözetim altına almıştır. Ders izlerreele
rine de karıı}arak, edebiyat, tarih gibi görüş ve yorum 
ufkunu açacak bir çok derslerin okutulmasını yasaklamış
tır ( 399). 

İstanbul'da Darülfünun açılmasına izin verilmeme
sine karşın yüksek öğrenim yapmak is teyecek gençlerin 
Avrupa'ya gitmelerine pek güçlük çıkarılmıyordu. Hatta 
hükümetin bazı dallarda eğitim görmek için Avrupa~ya öğrenci 
gönderdiğini dahi görmekteyiz. Türk olmayanların çocukları 
ise daha serbestçe çıkabiliyorlardı. Bu serbestlik uzun 
sürmemiş bir süre sonra; Avrupa'da eğitime giden Türk 
Gençleri Mizancı Murat Bey'in fikirlerine katıldılar diye 
eğitimlerini tamamlamadan İstanbul'a geri çağrılmışlardır. 
Avrupa 1 ya 3ri.lksek Ö;~;renimini yapmak için gitmek isteyen 
geçlere izin verilmemesi üzerine, İstanbul'da belli bazı 
meslekler dışında yüksek öJ1;reniın yapınaları olanaksız hale 
gelmü;,ıtir. Bu durum eğitim sever görünen II. Abdulhamid' in 

(398) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l210-l213. 
(399) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l213. Sait Paşa'nın Darül

fünun Edebiyat Şuoesinde izlenecek dersler arasında; 
Osmanlı Tarihi ve Edebiyatından söz etmeyişi boşuna 
değildir. 
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verecek ö{gretim elemanı ve akutulacak ki tap bulunmadığı 
gerekçesiyle öğretim dili Fransızca kabul edilmiştir. Bu 
ise yalnızca Galatasaray Sultanisi mezunlarının devam 
edebileceği bir yüksek okul düzeyiı;ıde kalmaktan öteye 
gidememiştir(393). 

Edebiyat subesinin yıllık ders izlencesinde Latince, 
Yunanca ve arkeoloJi öğretimine yer verildi{~i halde, hatta 
Arap dili ve ede1Jiy3.t dersleri okutulmasına karşın Türk 
Tarih ve Edebiyatına, san'at ve kültürüne yer verilmediği 
görülür. Yalnız Galgtasaray mezunlarına yer vermesi ve 
mezun sayısının azlığı(394), okulun öğrenci bulmakta zor
hill: çekmesi, 1882 yılında kapanmasına yol açmıştır(395). 

Bugünkü İstanbul Üniversitesinin çekirdeğini oluş
turan Darülfünun-i Şahane, dördüncü Darülfünun olarak 
1900 yılında açılmı]tır. Bu yeni kurumun daha öncekilerle 
pek bir bağı olduğu söylenemez. 

II. Abclulhamid 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşını 
bahane ederek Meclis-i Me busan ve Ayan r.'leclislerini kapa
tarak ülkeyi salt kendi iradesi, vukelası ve Devlet Şura
sıyla yönetmeye başladığını görUyoruz. O yine bu dönemde 
yeniden düzenlemelere ve yeniliklere devam edeceğini 
göstermek için hangi önlemlere başvurulması gerektiği 
konusunda zaman zaman Sait Paşa'dan raporlar almaktaydı(396). 
Sait Pa§a Adliye Nazırı bulundupu sırada bu fırsattan yarar
ıanarak 1878 1 de II. Abdulhamid' e sundu(';u ilk raporunda 
Hukuk ve Sarıayii Nefise Mekte.plerinin -ve müzelerle kütüp
hanelerin açılmasını c5nerdiği gibi "Mekatib-i İptidaiye 
ve Rüşdiye masarifinin ahaliye havalesiyle bunlar için 
hazineelen verilmelde olan meblağın karşılık tutularak bir 
Darülfünun teşkilini(397) önerrnekteydi. Yine Sait Paşa 

(393) Döl en, y.a.g.m., s.476; Koç er, Eğitim Sorunlarımız ••• , 
s.lü8. 

(394) Koç er, E~" t. gJ. ım Sorunlarımız ••• , s.l08. 

(395) Döl en, y.a.g.rrı., s.476. 

(396) Koçer, E.r:J;i tim Sorunlarımız ••• , s.llO. 

(397) Ergin, y.a.g.y.' c.rrr, s.l210. 
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kalmıştır. Talwin efendi ise müdürlükten uzaklaştırılmış
tır. Bunun ü;~erine 11 Tahsin Efendi döneminin boğucu havasını 
şu beyitlcrle cl:i.le getirir 11 (388) 

Cehalet mültezem, kesb-i kemalelir cünhamız, bilelim, 
İlahi, cürm-i tahsil-i ilimden tövbeler olsunt 

Bu gelişmeler sonrası ise Darülfünun 1871 sonla-
rında kapatılmıgtır(389). 

Maarif Nazırı ve Maarifi Umumiye Nizamnamesinin 
yayımcısı olan Saffet Paşa, 1870 'te açmır3 olduğu Darülfü
nunun uzun süre yaşamadan medrese çevrelerinin ve safta
larının karşı koyması sonrası kapanması üzerine aynı 
kurumu onların etkisinden uzak bir çevrede, Galatasaray 
Sultanisi bünvesinde tekrar kurmustv..r. Yeni Darülfünunun u • 

müdürü ve çoğu Hıristiyan ve Avrupalı ö~~retim elemanları 
eliyle kurulması uygun görülmüştür. Galatasaray Sultanisi 
Gülhane kışıasında iken Lise müdürü Sava Efendi (Paşa) bu 
işle görevlenc1irildi. Sava Efendi; yeni Darülfünunu Avru
padaki örnekleri gibi kuracaktı ve kısmen de öyle yaptı(390). 

Gerek Avrupa'da uygulandığı, gerekse Allaarif Umumiye 
Nizamnamesinde açıklanmış oldu{~u gibi Darülfünunun beş 
şubeden (Fakii.lteden) oluşması gerekirken, tıb şubesi daha 
önce açıldığı için, ilAhiyat şubesinin de dönemin medre
selerince karşılandığı gerekçesiyle, gerçekte ise bu 
örgüte hiç dokunmak Jstenmediği için Darülfunun ancak üç 
şube olarak(391) 1874-1875 öf,retim yılında açılmıştır. Bu 
şubeler: Hukuk, mühendislik (Turuk ve Meabir) ve Edebi
yat'tan olugmaktaydı(392). Bu yeni kurumda Türkçe ders 

(388) 
(389) 
(390) 
(391) 
(392) 

Akyüz, y.a.g.y., s.l46. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, So558. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.697. 
Ergin, y.a.goy., C.II, s.698. 
Koçer, E[titim Sorunlarımız ••• , s.l08. "Turuk-u Meabir 
mühendislik subesi demek alacaksa da, burada fen 
yahut riyaziye ve tabiiyat şubesi demektir." J3ak. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.698. 
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türrehat (bu tilr soçmalıklar) ile skidelerini (inançlarını) 

bozmak ne fezfthnttır ( edeps:L?ıliktir)" diye yazmıştır( 384). 

Tüm bunlc::ıra kar§ ın, ö.l~rerıcilerin ço{_~unun cerr' den 

dönmeleri üzerine 20 Şubat 1870 pazar günü sadrazam ve 

nazırıarın da hazır bulundur:u bir resmi törenle Darülfünun 

açıldı. Törende sırasıyla; Maarif-i Umuıniye Nazırı Saffet 

Paşa, Meclü>i MDarif Reisi Mürrif Efendi (Paşa), ve Darül

fünun IvTU.dUrü Tahsin Efendi birer konu:;;;ma yaptılar. Bunu 

ö€tretim eler~ıanlarırıdan Aristokli Efendi ı nin Fransızca, 

o d önemde l.s tC:ı·ıbul 'da bulunan AfganlJ. Cemaleddin Efendi' nin 

Arapça konu~Jmaları izlemiştir. Ayııı törene çağrılmış olan 

Murat Molla teJ~l.<:ef:Ü şoyhi (postnü;:ini) Arif Efendi de bir 

dua obımuş tu( 385). 

Ne var ki bu kurumun ömrü uzun olrn.amıştı ve olamazdı 

da ••• Bunu iki temel nedene clayarnamız olasıdır. ÖnceLiJ::le 

şubelerj_nde okı.rtulrnak üzere konulmuş olan dersleri vere

bilecek düzeyde ö:_:;retim. elemanlarının bu tarihlerde henüz 

yetic;miç olmaması ve elde yeterince ders malzemesinin 

(ki to.rlar gibi) ;yoklu{~u darülfünunun istenilen düzeye 

gelmesini engellemiştir. İkinci ve çok daha önemlisi; 

Darülfünuna alınmı(~ olan öt;rencilerin çoğurılu.c_;unun medrese 

kökenli olup yenilik: ve pozitif bilimleri alabilecek düzeye 

gelmemiş aydın görii.şlü olmamalarıdır ( 386). Ni te kim Darül

fünun müdürü Tahsin Efeneli'nin canlıların havasız yaşaya

mayaca~ını kanıtlamak için yaptı~ı deneyinin dinsizlikle 

nitelenmesi, Cemaleeldin Afgani'nin söylevinde "Peygamberlik 

San ı attır 11 dedi[;i ileri siJ.riilerek kafirlikle suçlarıması 

kurrunu yeterince zed.elemiştir(387). Du yorumlamalar son

rası, medrese işleri ile görevli makamın başı Fevzi Efendi 

Afgani 'nin katli gerektil~i hakkında kamuoyunu kışkırtıcı 

bir kitap yazması üzerine Afgani Yurtdışına kaçmak zorunda 

(384) Akyüz, y.a.g.y., s.l45. 

(385) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.555. 

(386) Ercin, y.a.g.y., C.II, s.558. 

(387) Sakaoglu, y.a.g.y., s.84; Dölen, y.a.g.m., s.476. 



95 

Öı~rerıciler için öf!;renim süresi üç, "hoca" olmak isteyenler 
için dört yıl olacaktır. Ayrıca öttretim elemanı (hoca) 
olacaklar için bir sınavdan geçme ve tez hazırlama koşul
ları getirilmiştir. Dersler Türkçe akutulacak ve Türkçe 
ders vermeye kudreti olan iyi yetiştirllmiş öğretim ele
manı bulunmayan bilim dallarında öğretim üyesi yetiştiri
lineeye dek, Fransızca olarak verilebilecektir. Bir kitap
lık kurulacak, bu kitaplık öğretim elemarıları ve ögrenci
lere her gün; halka ise belirli gün ve saatlerde açık 
olacaktır(381). 

Bu j_kinci darülfünun için Çemberli taş ile Sul tan 
Mahmud türbesi arasında özel olarak bir bina yaptırılmış

tır. Ö(;retj_m elernanları saptanmış, müdürlüğüne ise darül
fünun hocası olmak üzere daha önce Avrupa'ya gönderilen 
iki ö~renciden birisi olan Hoca Tahsin Efendi getirilmiş

tir. Okı.üu ka;1rı t koşullarının duyurulması sonrası binden 
çok öğrenci başvurmuş yapılan seçme sınavı sonrası 450 
öğrenci seçilmiştir. Bu seçilenlerin büyük çoğunluğunun 
medrese ö~srencisi olması ve bu tarihlerde Ramazan ayı 
nedeniyle "Cerr" de bulunmaları nedeniyle darül:fünunun 
açılışı bayram sonrasına bırakılmıçtır(382). Buna karşın 
Ramazan'ın 15. gecesinden başlamak üzere (19 Aralık 1869) 
taravih namazlarından sonra alaturka saat 3-4 arasında 
halka açık dersler verilmeye başlanmıştır. İlk Ramazan 
dersini Darülfünun müd.ürü Hoca Tahsin Efendi "Hararetle 

haraketin teadül-i kimyeviyesi" konusunda verdi(383). 
Ramazan ayının gece yaşamının canlılığından yararlanarak 
pozitif' bilimleri konu alan ve halkı aydınlatmaya yönelik 
dersler çok geçmeden ağır eleştiriler almıştır. Dönemin 
resmi tarihçisi Lütfi Efendi, Darülfünuna, "medrese kıtlı
ğıını var?" diye karşı çıkarken, "gece dersleri için ise" 
halkı leygl-i mubarekede (kutsal gecelerde), bu maküle 

(381) D()len, y.a.g.m., s .4 76. 
(382) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.555. 
(383) Döl en, y.a.g.m., s .4 76. 
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başlanmıştır. 1 Eylül 1869 tarihinde çıkartılan yasa 
geçerliliğindeki "Ivlaarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 79-128. 
maddeleri İstat1 bul' da bir darülfünun kurulmasını öneörmek te 
ve belirtilen maddeler arasında bu konuda ayrıntılı hüküm
ler getirınektedir(378). 

Bu nizam.ıııanıenin 79. maddesine göre: "İstanbul'da 

Darülfümm-u Osmani adıyla bir yüksek okul kurulacaktır." 
denildikten sonra 80. maddede bu yüksek öğretim kurumunun 

"Darülfünun önce hikmet ve edebiyat, sonraları da hukuk 
ilmi, daha sonra da tabii ilimler ve matematik öğretimi"(379) 
olmak üzere üç şubeelen oluşacağı belirtilınekteydi. 

Felsefe ve Edebiyat bölümülerinde akutulacak ders
ler nizamnamenin Bl. maddesinde yer almakta ve şöyle sıra
lanmaktaydı. Mantık, psikoloji, :felsefe, tarih, arapça, 
:farsça, Türkçe, Fransızca, yunan ve latin dilleri. 

82 madde hul:uk şubesi derslerini içeriyordu ki 
Roma, Fransız, İsıtın hukukundarı dersler konmuştu. 

Tabii ilimler ve matematik şubesi dersleri ise 
83 ncü maddede belirtildiği gibi Fizik, kimya, jeoloji, 
biyoloji, cebir, geometri ve trigonometri derslerinden 
oluşmaktaydı(380). 

Nizaro.nGmenin di[~er maddelerinde yer alan hükümlere 
göre açılacak bu yeni Darülfünun için şu ilkeler saptan
mıştır. Okulu salt gündüzlü öğrenci alınacak, normal 

kabul olunacaklardır ••• " Fransız hariciyesi, bu hükme 
dayanarak 22 Şubat 1867 tarihinde verdiği bir nota 
ile, Osmanlı BükLtınetine eNi tim sisteminde belirli 
bir izlence çerçevesi içinde bazı düzeltim önerileri 
de sunmu:;:tu. Bu önerilerinden bj_ri de yüksek öğretimle 
ilgili idi ve şc5yle derülmekteydi: "Müslüman ve 
Hırıstiyanlar için müşterek bir üniversite kurulma
lıdır. Bunda yalnız tıp öğretimi ile iktifa edilme
yerek bugün hiçbir yerde öğretilmeyen, diğer ilimler 
yani tarih, idare, hukuk öğretilmelidir." (Bakınız: 
Karaı, y.a.g,y., C.VII, s.l99-200). 

(378) Dölen, y.a.g.m., s.476; Akyüz, y.a.g.y., s.l44. 
(379) Koçer, '11.1rldve'de Modern ••• , s.l04. 
(380) Koçer, E~itim Sorunları ••• , s.l03. 
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coğrafya, Müneccirnbaşı Osman Saib Efendi'nin astronomi ve 
matematiğe ilişkin dersleri (konferansları) izlemiştir. 

Daha sonra, felsefe dersleri de verilmiştir(374). 

Belirli bir ders il'> le ncesi ve yönetim kadrosu olma
yan, ancak devrin nüfuzlu ve kültürlü paşalarının ve kişi
lerinin verdiği konferanslardan oluşan bu Darülfünun'un 
dersleri önce ilgisizlik sonra da ağır eleştirilere neden 
oldu. Özellikle yüksek düzeydeki devlet memurlarının 
burada ders vermekle devlet işlerini aksatmakta olduğu 
şeklinde halktan ve devlet ileri Gelenlerinden eleştiri
ler gelrneğe başladı. Bu gelişmeler üzerine yapımı henüz 
tamamlanmış olan bina Maliye Nezaretine verilirken 
DarUlfünun da bilinmeyen bir nedenle Çemberlitaşta'ki 
ahşap Nuri Efendi konağına taşındı(l864-1965)(375). Bu 
taşınmadan kısa bir süre sonra da konakta çıkan yangın 
sonucu Darülfünun'un tüm araç gereç ve kütüphanesi tama
men yok oldu. Böylece bu taşınmadan sonra Darülfünun 
girişimi acı bir şekilde sona erdi(376). 

Ülkemizde, ikinci kez resmi olarak bir Darülfünun 

kurma giri9imine, 1869 yılında Saffet Paşa'nın Maarif 
Nazırlığı döneminde, Fransa'nın da etkisjyle(377) eğitim 
sorunlarının yeni baştan bir bütünlük içinde ele alınmasıyla 

(374) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.551. 
(375) Dölen, y.a.g.m., s.476. 
(376) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.205'de Birinci Darülfünun'un 

resmen açılmayışının nedenini şöyle açıklamaktadır: 
"•••• binaikmal edilmesine rağmen Darülfünunun 
açılmasına teşebbüs edilmedi. Bu sırada, Avrupa'nın 
muhtelif yerlerinde, üniversite ö{};rencileri, ·devlet 
otoritesine karşı hürriyet mücadelesine girişmiş 
bulunuyorlardı. Osmanlı elçileri bu husustaki faali
yetler hakkında BabıLUi 'ye muntazaman bilgi vermekte 
idiler. Bu sebeple, Babı~li'nin Darülfünun açmak 
fikrinde gevşek olduğu kabul edilebilir." 

(377) 1856 tarihli Islahat Fermanında eğitimle ilgili şu 
paragraf yer almaktaydı: "Osmanlı tebasından bulu
nanlar, devlet mekteplerinin talimatnamelerinde 
gerek yaş (Serek imtihan yönünden tesbit edilmiş 
olan şartları yerine getirdikleri takdirde cümlesi 
fark gözetilmeksizin askeri -ve mülki yüksek okullara 
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askeri rrıühen<Jis mettepleri vardı. Bu konumda Darülfünun' dan 
çıkanlara iş bulmak zordu ••• 185l'de başka bir tartışma 
daha açılmaktaydı. Osmanlı Darülfünunu, Batı Üniversite
lerine mi benzesin, medrese-üniversite sentezi mi olsun?, •. 
(369). 

I3u tartıçımalar sürerken bir yandan da Darülfünunun 

diğer gereksininıleri için hazırlık ve önlemlerin sürdürül
düğünü göri.iyoruz. Ö:~tre tim üye s i yeti§ trrmek üzere 185 7' de 
Paris'e öğrenci gönderilmiş bunun yanında gerekli kitap
ların hazırlanması görevi de 185l'de kurulmuş olan Encü
men-i Daniş'e verilmiştir(370). 

Açılma kararından 18 yıl sonra binası yeni tamam
lanınıçı olan ilk Darülfünunun dersleri bu binanın bir 
bölümünde 12 Ocak 1863 tarihinde halka açık dersler 
biçiminde ö,':,retiınine başla·,ııştır( 371). Bina içinde Edhem 
Paşa tarafından batışianan çoğu Fransızca ve başka dil
lerde 4000 ki taptan olw;nnuş bir ki taplık kurulmuştur. 
Bunun dışında aJTıca Derviş Paşa'nın çabalarıyla Avru
pa'dan çeşitli fizik, kimya, astronomi aletleri ve mine
ral örnekleri de getirtilmiştir(372). 

Bu ilk Darülfünun'un öğretime başlamasında Kimyager 
Derviş Paşa, Hekj_mboşı Salih Efendi, Ahmet Vefik Paşa, 
Cevdet Paşa, Müneccimbaşı Osman Efendi gibi Doğu ve Batı 
kül türleriyle yot;rulmuş ünlü kişilerin önemli rolü olmuş
tur(373). Darülfürıun'un ilk dersi, dönemin Sadrazaını 
Fuat Pcıqa'nın emri ile halka açık konferans biçiminde 
fizi[f,e ilif]l;:in o larak Derviş Paşa tarafından 300 öğrenci 
karşısında yapılmı;ıtır. Bunu Ahmet Vefik Paşa'nın Tarilı, 
Salih Efendi'nin Botanik, Mehmet Cevdet Efendi'nin 

(369) 
(370) 
(371) 

Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.83. 
Dölen, y.a.g.m., s.476. 
Dölen, y.a.g.m., s.476; Karaı, y.a.g.y., C.VII, 
s.205 ve Sakaoğlu, y.a.g.y., s.83'de bu ilk halka 
açık derslerin başlama tarihini 1862 yılı olarak 
vermel::tedir. 

(372) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.551. 
(373) Koçer, J')ldtirn Sorunlarımız. ••• , s.ıoo. 
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Böylesi bir e;;çi tim kurumunun gerçekle§ tirile bilmesi· 
iç:in Uç önemli ögenin sağlanması gerekliydi. İlk olarak 
binanın yapımı, daha sonra, bu düzeyde e[i;i timi alabilecek 
yetiştirilmiş öğrencilerin sağlanması ve son olarak bu 
yüksek eğitimde akutulacak kitapların seçim ve sağlan
ması( 364). 

Hükümetin bu kararından sonra ilk aşamada bina 
sorununa eğilindi. Ayasofya yanında eski cephane kışıası 
ile sultan saray~arı arsaları Darülfünun bina inşaatı 
için seçildi(365). Bu iş içjn İtalya'dan getirtilmiş olan 
mimar Fosati'nin çizdiği projenin uygulanmasına 1846 1 da 
başlandı(366). Üç katlı ve oda sayısı yüzü aşkın binanın 

tamamlanması birçok nedenden dolayı uzun sürdü(367). 
Darülfünuna verj_lmezden önce çok değigik amaçlar için 
kullanıldı. Öyleki bina henüz tamamlanmadan Kırım Savaşı 
sırasında(l853) hastane, yapımı bittikten sonra 1864'de 
Maliye Nezareti (1876 ve l908'de Mebusan ve Ayan Meclis
leri) olarak kullanıldı ( 368). Bqy le ce :il k Darülfünun 
açılması, bu binanın bitimini bekledi2;i içindir ki ancak 
düşünülmesinden 18 yıl sonra gerçekler] e bilmiştir. Bu 

gecikme yıllarınd.a ise binanın ya .nnıı sürerken tartışma
lar da başlamıştır. Enderun dağılmış, boşluğu hissedil

memiştir. Sivil okumuş neye yarayacaktı.? Devlet daireleri, 

kalem denen bUralarında gerekeri elem.anları yetiş tn" mek
teydi. Taşrayı ise, o leur-yazar olmayan ve zirler, daha bir 
cesurca yönetebiliyorlardı. Sivil, asker tıp mektepleri, 

makarri olmak ve ••••• anda hiçbir nevi fen ve ilmin 
taliın ve taallüın e;iru kalmamak ve durumunda talebe-i 
ulüm gece ve gündüz beytütet ve ikametle ••• iktiraf 
ve iktisabı kemalata sAy ve ikdam eylemek ve velha
sıl bilcümle levazımat ve teferruatı kAnıilen tesviye 
kılınmak üzere Dersaadette münasip bir inahalde bir 
Darülfünun inşası •.• ", Ergin, Türk Maarif Tarihi, 
C.II, s.545. 

(364) Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.204. 

(365) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.546. 
(366) Sakaoglu, Osmanlı Egitim ••• , s.83. 
(367) Ergin, y.a.g.y., c.II, s.546. 
(368) Koçer, Türki;re'de Modern ••• , s.75. 
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eğitimi bir kamu hi~:.meti olarak benimsemişler, Batı anla
yışına göre bir maarif sistemi kurma girişimine yönel
mişler ve öncelini de yüksek olcullara vermişlerdir(359). 

Abdülmecid'in 1845 yılında o dönemin en büyük 
meclisi olan "Meclis-i Valay-i Alıkam-ı Adliye" de okuttuğu 
fermanında, milletin bilgisizliğinden ve bunun ortadan 

kaldırılması için ise t:~erekli çabanın gösterilmediğinden 
dolayı duyduğu üzüntü,yü belirtmasinden ve bu soruna çare 

bulunmasını sadrazamına emretmesinden sonra hükümetin 
yiiksek öğretima önerılle eğildiğini görüyoruz ( 360). 
Eğitimi celiçıtirme girişimlerine bağlı olarak rüşdiyeler 
kurmak için eyleme geçildiğinde ve lise öğrenimine bir 
bcı.rüangıç olmak üzere Darülmaarif kurulduğu sıralarda 
yüksek öğretim kndemesini oluşturmak üzere Darülfünun 
kurulması da düşünülmüfştUr. Toplanan "Meclis-i Maarif-i 
Muvakkat" ve onun gösterdiği gereklilik üzerine kurulan 
Meclis-i Maarif-i Umumiyye(361) 21 Temmuz 1845 tarihinde 
çıkardığı bir kararla, İstanbul' da cy gun bir yerde 
Darülfünun binasının yaptırılmasını da öngörmekteydi(362). 
Bu konuda hüküınetçe yayınlanan bir tebliğ'de: Darülfünun 

öğretiminin, ilk ve orta öğretimden sonra, öğretimin 
üçüncü aşamasını oluqturacağı, bu öğretimin insanı olgun
luğa erdiren tüm bilimleri kucaklıyacağı, öğrencilerinin 

yatılı olacağı, din ve mezhep farkı gözetil meksizin, 

öğrenci alınacağı belirtilmişti(363). 

(359) Koçer, Türkiye'de Modern ••• , s.l04. 
(360) Hasan Ali Koçer, Eğitim Sorunlarımız Üzerine İnce

leme ve Düsünceler, Şafak Matbaası, Ankara, 1975, 
s.98. 

(361) Karaı, y.a.g.y., C.VI, s.l73. 
(362) Emre Dölen, "Darülfünun", Tanzimat'tan Cu.mhuriyet•e 

(363) 

rrurkiye Ansiklopedisi, C.II, Iletişim Yayınları, 
İstanbul, 1985, s.476. 
Karaı, y.a.g.y., C.VI, s.l73. "··· Derece-i salisade 
olarak sunufi tebaai saltanat-ı seniyeden her kim 
olursa olsun ikm~l-i Kemalat-ı insaniye etmek için 
kaffel. ulüm ve fünun -~aallfun ve iktisaba havahişger 
olanlara ve eklarrıı padişahide istihdam arzusunda 
bulunanlara ihtihsal-ı funun matlübenin merkez ve 
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Arapça, Farsça karışımı olan o dönemki Türkçeyi iyi bilme
yenler okula giremez olunca öğrencilerin çoğu ortaokul 
mezunu Türk gençlerinden oluşmaya başlarnıştır(353). 

Dişçilik okulu iUc mezunlarını ise 1911 yılında 
verdi (354). 

l914'ten sonra Darülfünun düzetimi sırasında diş
çilik okulu da eczacılıkla birlikte B-sye.zıd'daki eski 
Jandarma Komutanlığı binasına taşındı. Binada düzeltinller 
yapıldı ve laboratuvarlar kurularak ortak eğitimlerine 
devam edildi. O sırada Darülfünun için birçok Alman profe
sörler ve uzmanlar getirtilirken dişçilik ve eczacılığa 
da bu profesörlerden görevlendirilmeler yapıldı(355). 
14 Mart 1915 tarihli nizarnname ile bu okullar da İstanbul 
Darülfünunun tıp fakültesinin birer birimi konumuna geti
rildiler(356). 

Okuldan iyi derece ile mezun olan öğrenciler dalla
rında asistan, muavin ve sonra da öğretim elemanı oldu
lar(357). Okul 1933 Üniversite Reformu'nda İstanbul Üniver
sitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu adını aldı 
ve öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. 

2. 2. Bilimsel Çalısma _ Yapmaya Yönelik Yüksek Öğretim 
Kurumları 

2 • 2 • 1 • DARÜLFOlifUN 

Tanzimata gelinceye dek Osmanlı eğitim sisteminde, 
medrese ile askersel uzmanlık oktüları dışında bir yüksek 
öğretim aşaması yoktu(358). Tanzimat ileri gelenleri 

(353) Ergin, y.a.g.y.' C.IV, s.l506. 
(354) Ana Britannica, C. VII, s.319. 

(355) Ergin, y.a.g.y., c.rv, s.l507. 

(356) Unat, y.a.g.y., s.74. 

(357) H' • 
.~."rgın, y.a.g.y., c.rv, s.l507. 

(358) Karaı, y.a.g.y., c.vr, s.l73. 
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Mülkiye Tıbbıyesi, Askeri Tıbbıyeyle birleştirilerek Hay
darpaşa'daki yeni birralarına taşınınca yer sorununa çözüm 
bulundu(347). Bu durumu fırsat bilen Tıp :E''akültesi Reisi 
(Dekanı) Ceınil Paşa (Topuzlu) ve Halid Şazi Bey (Kösemihal) 
elbirliği yaparak, İstarıbulun Kadırga semtinde tıbbıyeden 
boşalan Menemerıli Mustafa Paşa Konağında 6 Ekim 1909 tari
hinde d işçilik okuJumm açılmasını sağladılar (348). Ecza
cılık okulu Haydarpaşa'ya taşınmayınca, Dişçilik öğrenci
lerinin bazı derslerinin eczacılarla birlikte okutulması 
ayrı bir müdür tarafından yönetilmesi uygun bulundu ve 
okulun ilk müdürlüb~üne de Doktor Mustafa Münif Paşa atan
dı(349). Okulun ilk adı ise "Darülfünun-i Osmani Tıp Fakül
tesi Eczacı ve Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri" 
idi(350). 

Doktor Halid Şazi, Hüseyin Talat Bey, Terziyan Leon 
Manok ve Yovanidis Efendiler de bu okulun ilk öğretmenleri 
idiler. Bunlar o zamanlar İstanbul'daki diplamalı dişçi
lerdi ( 351). 

Üç yıl öğretim süreli olarale açılan okula ilk dönemde 
giriş için öğrenim koşulu aranınamıştır(352). Birinci sınıfa 
permisi olmayan fakat dişçi yanında çalışanlarla yeniden bu 
mesleğe girmek isteyenler alındı. Permili dişçi olarılar ise 
bu okulun ikinci sınıfına kabul e:Jildiler. Başvuranların 
ve kaydını yaptıranların hemen tümü müslüman olmayanlardan 
oluşmaktaydı. Doğaldır ki bu tür öğrencilere pek fazla 
birşey öğretilemiyordu. Birkaç yıl sonra okula alınacaklarda 
ilk ve daha sonraları da orta okul diplaması istenir oldu. 

(347) 
(348) 
(349) 
(350) 
(351) 

Ergin, y.a.g.y., C.IV, s.l506. 
Ana Britannica, C.VII, s.319. 
Ergin, y.a.g.y., C.IV, s.l506. 
Ana Britannica, C.VII, s.319. 
Ergin, y.a.goy., C.IV, s.l506. Ana Britannica'da 
Doktor Halid Şazi okulun ilk müdürü olarak gösteril-
mektedir. Bakınız: C.VII, s.319. 

(352) Unat, y.a.g.y., s.74. 
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"muallimi" Mustafa Münif Paşa (Kocaolçun) atanmıştır. Öğre
tim ve eğitim işleri ile ilgili kararlar Mektebin Muallim
ler Meclisince alınıyor ve Müdür de bu kararları uygulu
yorc1u. Bu okull~ırın bir arada toplanmasının nedeni ise 
öncelikle tek m1.LtUrlü yönetilmesi -ve bazı derslerin ortak 
okutularak ma ~::raflardan tasarruf edile bilmesi idi. 

Bu örgütlenmesiyle birlikte okulun ders izlenceleri 
de yeniden düzenlenmiştir. Öğretim süresi yine üç yıl olup, 
ayrıca üç yıl da eczanelerele uygulama (staj) yapmak gere
kiyordu. Öğretim izlencesi olarak da hemen hemen aynen 
:Paris Yüksek gczacılık Mektebi'nin öğretim izlencesi 
uygulanıyordu(344). 

2.1.12. DİŞÇİ ~ffiKTEBİ 

Ülkemizde Dişçi Mektebinin tarihi, tıbbiye ve ecza
cılık mektepleri denli eski detğildir. Açılışı (1909) yılına 
rastlar. Açılıı;ı tarihine dek imparatorlukta dişçilik gerek
sinimi berberler, cerrahlar, permili dişçiler ve diş tabib
lerince karşılanmaktaydı. Bunlardan tıp eğitimi görmüş 
özellikle cerrahiye yönelmiş ve mesleği terk edip elişçilik 
yapanlarla, yabancı ülkelerde elişçilik eğitimi görüp Tür
kiye'ye gelmiş olanlar tam diş hekimi sayılırlardı(345). 

1908 Devrimine dek bu iuru.'llda kalmış olan dişçili
ğin,devrim sonrasında daha bilinçli bir biçimde üzerine 
gidilmeğe başlanmıştır. Mektebin kurulması için ilk girişim, 
22 Kasım 1908 tarihinde Tıp Fakültesi Muallimler Meclisinin 
yaptığı bütçe önerisinde gündeme gelmesiyle olmuştur(346). 
Ne var ki, başlangıçta mektep için ayrılabilecek bir binanın 
bulunamayışı, daha da önemlisi elemansızlık nedeniyle pek 
bir şey yawılamadı. Sonunda 1325 (1909) da Kadırga 1 daki 

(344) Baytop, y.a.g.y., s.250. Yıllık derslerin adları için 
bakınız: Baytop, y.a.g.y., Sa248-255. 

(345) Ergin, y.a.g.y., c.rv, s.l504-1505. 
(346) Ana Britannica, c.vrr, s.319. 
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için idadi (lise) mezunu veya bu düzeyde bir sınavı başar
mış olmanın zorunlu olduğunu vurgularken, askeri eczacılık 
sını:C'larına girrnek için değil d;iploma aramak sınav dahi 
yapılma~lardı, tek koşul beş yıllık zorunlu hizmeti kabul 
etmek olarak yazmaktadır(339). 

Günümüz eczacılığının da temelini oluşturacak olan 
tıbbıyelerin dışında sivil eczacılık okulunun açılması 
gereği ilk kez "Tıp FakLll tes i Muallimler Meclisi" nin 
22 (9) Kasım l908'de bütçe önerisiyle gündeme gelmiştir(340). 
İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Mekteb-i Tıbbıye-i 
Mülkiye Maarif N ezaretine bağlanmış, 1duallimler Meclisi 
kurulmuş ve bu Meclis öğretim ve eğitimle ilgili kararlar 
almaya başlamıştır(341). 

"Maarif Nezareti Meclis-i İlıniye Reisi" (sonradan 
Maarif Nazırı) Emrullah Efendinin bir yazısı üzerine 
9 Kasım 1908 günü toplanan Muallimler Meclisi Eczacı ve 
Dişçi Maktaplerinin bütçelerinin ayrı ayrı yaparak Emrul
lah Efendiye gönderme kararı almıştır". Bu şekilde bütçe
lerin ayrılması sonucu, Eczacı ve Dişçi Mektepleri, 
9 Kasım 1908 tarihinde özerk birer kurum konumuna gelmiş
lerdir(342). 

Okul ertesi yıl Tıb Fakültesi Dekanı Cemil Paşa'nın 
(Topuzlu) çabalarıyla İstanbul Kadırga semtinde Mekteb-i 
Tıbbıye-i Mülkiye'nin eski binası olan Menemenli Mustafa 
Paşa Konağı'nda öğretime açıldı. Dişçi, kabile (ebe) ve 
hastabakıcı rnektapleri de bu binada bulunduğundan okulun 
ilk adı Darülfunun-ı Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi 
Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri idi(343). Okulun yönetim 
müdürlüğüne 16 Eylül 1325 (1909) tarihinde kadın doğum 

(339) Baytop, y.a.g.y., s.348; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655'te 
bu zorunlu hizmet süresini 15 yıl olarak vermektedir. 

(340) Ana Britannica, C.VII, s.622. 

(341) Baytop, y.a.g.y., s.248. 
(342) Baytop, y.a.g.y., s.248. 
(353) Ana Britannica, C.VII, s.622. 
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Ne var ki okuldaki e ği tirnin Jı.,ransızca yapılması 
nedeniyle bir kısım öğrenciler başarılı olamamrutta ve zayıf 
öğrenciler de eczacılığa ayrılmaktaydılar. Tıbbiye'de 
öğrenim Türkçe'ye çevrilince bu sakınca ortadan kalkmışsa 
da bu kez de eczacılığa ilgi gösterenler azalmıçtır(336). 

Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye-i Şahane 1867 yılında 
açıldığında eczacılık sınıfı bu okulda da açılmıştır. 
Burada da eczacılık eğitimi süresi üç yıl idi. Ayrıca 
mezunların üç yıl bir eczanede staj yaparak sertifika 
almaları gerekiyordu. Öğretimi Türkçe olup, bu mekteb de 
Askeri Tıbbıye Mektebi gibi Harbiye Nezaretine bağlı idi. 
Eczacılık sınıfından ilk 25 yıl (1872-1896) içinde 348 
eczacı tiplama almıştır. Bunların 28 adedi müslüman, 51 
adedi musevi, 133 adedi Rum ve 136 adedi ise Ermeni idi(337). 

Öğrencileri mektebe alınırken tabiplik ve eczacılık 
sınıflarından hangisini istediklerini bildirmekle zorunlu 
tutulmuşlardır. İkinci Meşrutiyet devrine dek eczacı mek
tebi Mülkiye Tıbbıyesiy~e bir arada kalmıştır(338). 

Böylece 1867 yılından itibaren Osmanlı Devletinde 
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye de Eczacı Sınıfı" nın açılma
sıyla, biri askeri diğer sivil eczacı yetiştiren iki okul 
doğmuş oluyordu. 

Askeri Tıb Mektebi Eczacı sınıfına önceleri yalnız, 
askeri eczacı yetiştirmek üzere, ordu tarafından giydiri
lip beslenen askeri ö[';renci kabul ediliyordu. Sonraları bu 
mektebe "harici" ismi altında sivil öğrenciler de alınmış 
böylece de Mektebte sivil ve askeri öğrenciler birlikte 
öğrenim görmeye başlamışlardı. 1895 yılında Mekteb-i 
Tıbbıye-i IVIülkiye 'den eczacı diplomas ı almış olan Aleksan 
Bulut'un anılarında; sivil tıbbıye'de eczacılık eğitimi 

(336) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
(337) Baytop, y.a.g.y., s.236. 
(338) Nevzat Ayas, Türkiye Cumhuriyeti 1/[illi Eğitimi 

Kuruluşlar ve Tarihçeler, Milli Eğitim Basımevi, 
Ankara, 1948, s.267. 
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eğitimi, 14 Mayıs 1839 yılında Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i 
Şahanenin açılması ve bu okulun ~of. Bernard tarafından 
yeniden düzenlemesiyle başlatılmı~~tır( 331). Bundan sonraki 
tıp egitiminin yanında eczacılık sınıflarını da bUnyesinde 
bulunduran okulları kuruluş sırasına göre aşağıdaki gibi 
sıralamak olasıdır(332). 

1. Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp 
Me k te bi) ( 1839). 

2. Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye-i Şahane (Sivil Tıb 
Mektebi) 1867). 

3. Haydarpaşa Askeri S8ğlık Mektebi (1876). 

4. şam Tıbbiye Mektebi (1903). 

5. Eczacı Mektebi (1909) 

Bu yüksek mekteblere girmek için Rüşdiye ve İdadi 
mekteplerini bitirmek gerekmekteydi(333). Eczacılık şube
lerinde eğitim süresi üç yıl olarak saptanmıştır. Öğrenci
lere tıp derslerinin dışında; Hikmet, Kimya, Nebatat, Fenni 
Saydel~ni (eczacılık ilmi) dersleri, izlenceleri arasın
daydı. Bunun dışında eczauelerde uygulamalar da yaptırıl
maktaydı(334). Bu sınıfları bitirenlere ordudave askeri 
hastahanelerde eczacilık görevleri verilirdi. 1840 yılında 
ders izlencelerinde düzeltmeler ve ekler yapılmış öğretim 
konuları olarak hesap, fizik, botanik, ilaç hazırlama, tıp 
müfredatı, türkçe ve fransızca derslerinin okutulması 
saptanmıştır. Ayrıca, aynı yıl Paristen getirtilen kimyager 
A. Calleja (Xalya Bey) bir k:irnya laboratuvarı ve Nebatat 
bah~esi kurulmasını gerçekleştirmiştir(335). 

(331) Ana Britannica, C.VII, s.622. 
(332) Baytop, y.a.g.y., s.219; AnaBritannica, C.VII, s.622. 
(333) Baytop, y.a.g.y., s.219. 
(334) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
(355) Baytop, y.a.g.y., s.223; Ergin, y.a.g.y., C.II, 

s.655. 
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yükseltilen okuldan uzmanlık için Avrupa oku:ı larına öğren

ciler de gönderilmeye başlanmıçtır(324). (1911) yılındaki 
Ishak Paşa yangınında okulun bir kısmı zarar görmüş; 
birinci Dünya Savaşı yıllarında ise öğrencileri askere 
alındıkları için okul kapa.nmıştır(325). 1920 yılında ise 
askeri ve sivil baytar mektepleri birleştirilerek Baytar 
Mekteb-i ~lisi adını almıştır(326). Bu birleştirilmiş olan 
okulda eğitim, tümü Avrupa'da öğrenim görmüş öğretim ele
manlarınca yaptırılmaktaydı( 327). 

2.1.11. ECZACIIJIK lVIEKTEBİ 

Avrupa'da olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu döne
minde de 19. yüzyılın ortalarına değin eczacılık mesleği 
bir ustanın yanında tümden pratik olarak öğrenilirdi(328). 

İstanbul'da ilk Tıbbıye Mektebi açıldığında salt 
doktor yetiştirmek düşünülmüş eczacı yetiştirme işi sonraya 
bırakılmıştı. İlk zamanlar doktorlar hastalarını muayene 
eder ilacını da kendileri hazırlardı(329). 

' Tıbbiye yi düzeltmek için Viyana'dan Sultan II.Mah-
mut tarafından getirtilen Prof. B~nard tıbbıye öğrenci
lerini genel bir bilgi yoklamasından geçirdikten sonra tıb 
eğitimi için yeterli görmediği öğrencileri harcamıyarak 
bunlardan da yararlanmak yoluna gitmiştir. Ayırdığı bu 
öğrencilerin cerrah veya eczacı olarak yetiştirilmelerini 
uygun görerek tıb mektebini de buna göre yeniden düzenle
miştir(330). Böylece Osmanlı Tarihinde ilk modern eczacılık 

(324) Unat, y.a.g.y., s.76. 
(325) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll75. 
(326) Ana Britannica, C.XVI, s.341. 
(327) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll75. 
(328) Turhan Baytop, Türk Eczacılık Tarihi, İstanbul, 1985, 

s.219. 
(329) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
(330) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.655. 
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kurulabilmigtir(320). 
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1889 ;)Tılında Mülkiye Tıbbıyesi binasındaki Baytar 
Mektebine giren 25 ö~renciden 19'u iki yıl sonra l89l'de 
yapımı bitmiş olan Halkalı Ziraat Mektebine yatılı olarak 
taşındılar. Ziraat ögrencisi ise bu okula bir yıl sonra 
kabul edildi ve hatta okulun açılış töreni Ziraat öğren
cisi alındıktan sonra yapıldı. Okulun o dönemki adı Halkalı 
Ziraat ve Baytar Mektebi idi. 

Halkalı'dan birincisi (1893), ikincisi (1894) yıl-
' 

larında olmak üzere iki baytar sınıfı diplama aldılar. 
Geçici olarak Tıbbıye-i Mülkiye'de bulunan yatısız baytar 
sınıflarının da yatılıya çevrilmesi zorunlu görülmüş ve 
bunların da Halkalı'ya taşınması istenmiş ise de ziraat 
öğrencileriyle birljjcte sekiz sınıfa ulaşaca~ı ve bu iki 
okulu binanın alamayacağı anlaşılınca baytar sınıfları 
Ka:lırga 'da c inci meydanında kiralanan bir binaya taçındılar. 
Böylece o zamana değin bir ve ikinci sınıfları Mülkiye 
Tıbbıye' sinde üçüncü c1ördüncü sınıfları Halkalı Ziraat 
Mektebinde e€ti tim veren okul tüm öğrencileri yatılı ve 
dört sınıfı da bir araya toplanmış bağımsız bir sivil 
baytar mel;:te bi kon-umuna getirile bil miş tir( 321). 

Okul cinci meyd.anındaki kiralık binadan ise 1906 

yılında Bul tan Ahmet Camii yanında Tı.muslu Mahmud Paşa 
kona~~ının o1cul için satın alınıp yeniden düzenlemesi son

rası buraya taqınınıştır(322). Ayrıca okulun adı da Mekteb-i 
Mülkiye-i Daytar aö.ını almıc~tır( 323). 

1908 Devrimi sonrası okul son derece modern cihaz
ıarla donatılmış yeni laboratuvarıara kavuşturulmuştur. 
Öğretim üyeleri bakımından da geliştirip eğitim düzeyi 

(320) Unat, y.a.g.y., s.75-76. 
(321) Ergin, y.aog.y., C.III, s.ll75; Unat, y.a.g.y., s.76. 
(322) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll75. 

(323) Ana Britannica, C.XVI, s.341. 
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ekonomik yaşamını zorlamaya başlayınca; hükümeti bu konuda 
önlemler alma noktasına getirecektir(316). 

Mülkiye Baytar Mektebi ülkemizdeki bu yokluğu gider
mek için açılmıştır. Bunun yanında böyle bir okulun açıl
masına Avrupa'nın baskısı ve etkisinin de olduğunu görü
yoruz. Avrupa ülkeleri kendi ülkelerini hayvan hastalık
larından korumak için Türkiye'den gelen canlı hayvan, yün, 
deri gibi hayvan ürünlerine kapılarını kapayarak, ancak 
gümrüklerde "Baytar Muayene" yöntemini kabul ve uygulama
sını başlatmak koşuluyla Türkiye'den bu ürünleri ülkeleri 
için ithal edebileceklerini bildirmeleri üzerine; hükümet 
bazı sivil öğrencileri Askeri Baytar okulunda eğitmeye ve 
hayvan muayene işleri için gümrüklerde görevlendirmeye 
başlamıştır. Bu şekilde yetiştirilen baytarların yeterli 
olmaması üzerine de ayrı bir Mülkiye Baytar Mektebi açıl
masına karar verilmiştir(317). 

Sivil baytar yetiştirmeye yönelik ilk adım 1888'de 
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye (sivil tıbbıye) içinde bir 

baytar sınıfının açılmasıyla atılmıştır(318). Bu uygula
manın da yeterli olama;y·aca{tının bilinmesine karşın yeterli 
maddi olanakların bulunmayışı nedeniyle bağımsız bir sivil 
baytar mektebinin gerçekleştirilmesi zaman almıştır. Bay
tarlık eğitimi için gerekli araç, gereç ve öğretim elemanı 
gereksinimi tıbbıyeden sağlanmaktaydı. Fizik, Kimya, Nebatat 
ve Hayvanat gibi dersler tı bbıye öij;rencileriyle birlikte; 
Teşrih ve Fizyoloji gibi dersler de qyrıca kendi ~man 

öğretmenlerce verilecektir(319). Kalan iki sınıfın ders
lerinin öğretimi ise o tarihlerde yapımı süren Halkalı 
Ziraat Mektebi'nde yatılı olarak tamamlamak üzere, İdadi 

(316) Unat, y.a.g.y., s.?5. 
(317) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll74; Koçer, Türkiye'de 

Modern ••• , s.l39. 
(318) Ana Britannica, C.XVI, s.341. 
(319) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll74. 

'o 
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2.1.10. MtİLKİYE BAYTAR JVIEKTEBİ 

Ülkemizde sivil Veteriner Hekim yetiştiren yüksek 
öğrenim kurumunun açılması oldukça gecikmiş ve ancak 19. 
yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşebilmiştir. üstelik 
veteriner hekimlik eğitimimizin başlayışından 47 yıl sonra 
ancak, aynı amaçla kurulan askeri okullardan bağımsız bir 
kurum halinde öğretim örgütümüzde yer alabilmiştir(313). 

OrdulGrımızda kullanılan hayvanların bakımı, hasta
lıklarının tedavisi için 1839'da Mekteb-i Harbiye (Kara 
Harb Okulu) içinde baytarlık dersleri gören bir tür doktor
lar yetiştiril rnek suretiyle ilk zamanlarda çözüm getiril

rneğe çalışılmıgtır. Bu önlem yeterli olmayınca da aynı okul 
bünyesinde 1848'de Askeri Baytar Mektebi ayrı(314) bir 
eğitim kurumu olarak eğitime başlamıştır. Ne var ki halkın 
elinde bulunan ve ülkemizin büyük bir ulusal servet kayna
ğını oluşturan hayvanların sağlığının korunması pek düşü
nülmemiştir. Askeri Baytar Okulwnuzun gelişme aşamalarından 
ilkini oluşturan Mekteb-i Harbiye Baytar sınıfları döne
minde (1849-1892) de sivil sektörün gereksinimi olan vete
rinerlerin (de) ilk zamanler bu okul sınıfları içinde yetiş
tirilmesinin düşünüldüğü ve (1871-1872) yıllarında Baytar 
sırııflarJ_ öğrencilerinden az sayıda bir kısmın sivil vete
riner olarak görevlendirildikleri, fakat bunların da bir 
kısmının yine ordu hi~metlerini tercih ettikleri görülmek

tedir ( 315). 

Ulusal servet kayrı.aklarımızın önemlilerinden birisini 
oluşturan hayvancılığın ve hayvan ürünlerinin korunmasını, 
dış ülkelere güvenilir bir biçimde satılınasını sağlama 
bakımından varlığına gereksinim duyulan sivil veteriner 
örgütünün kısa zamanda geliştirilmesi gereği ülkemiz 

(313) Unat, y.a.g.y., s.71. 
(314) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll73; Ana Britannica, 

c.xvr, s.341. 
(315) Unat, y.aog.y., s.72. 
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sınırıayabilmek amacıyla 189'7 tarihinden başlıyarale ikinci 
sınıf ders izlerreelerine fıkıh ve iki yıl sonra da tüm 
sırııflarına Ulü.mi Diniye dersleri konulmuştur(308). 

Mülkiye Tıbbıyesi bu durumunu 18 Kasım 1908 tari
hinde Askeri Tıbbıye ile birleştirilip Haydarpaşa'da bu 
okullar için yaptırılan yeni binaya taşınıncaya dek 
koruınuştur(309l· Haydarpaşa'daki bina bitip de Sarayburnu'n
daki Askeri Tıbbıye 1 nin buraya taşınması söz konusu olunca; 
bir kentte biri mülkiye diğeri askeri iki tıp okulunun 
bulunması uy:gun görülmedi. Kadırga'daki Mülkiyeyi Tıbbıye 
Okulu da Haydarpaşa'ya taşınarak Askeri Tıbbiye ile bir
leştirildi(310). 

Mülkiye Tıbbiyesinin gelişimi ve denetimi sürekli 

Askeri Tıbbiye'nin gözetimine bağlı bulunmakla beraber 
yönetimi zaman zaman Maarif, Dahiliye ve Maliye Nezaretleri 
arasında el değiştirmiştir(3ll). 

Ülkemizde tıp eğitimi yapan kurumlar 1909-1910 
öğretim yılı ba~nnda fakülte kuruluşu konumunda İstanbul 
Darülfünuı'.ı.unun bir şubesi olmuştur(312). 

Bundan sonraki tıp eğitimindeki gelişme ve örgüt
lenmeler Cumhuriyet dönemi yüksek öğrenimi bölümünde ince

lenecektir. 

(308) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.650. 
(309) Unat, y.a.g.y., s.74. 
(310) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.653. (Ergin burada okulu 

"Ahırkapı" daki binasından taşındığını veriyorsa da 
mülkiye tıbbıyesi 1894 yılında Kadırga semtinde, 
bu okul için alınan özel binaya taşınmış bu tarihten 
beri de eğitimini burada sürdürdüğünü görüyoruz.) 

(311) Unat, y.a.g.y., s.74. 
(312) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82; Ergin, y.a.g.y., C.II, 

s.653. 
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başlamasıyla ve öğrencilerin buralar3.an alınması sonrası 
idadi sınıf'ları kaldırıldı. Buna karşın eğitim süresi altı 
yıl olarak bırakıldı(304). 

Sınıf'ları çoğahi.ıkça Mülkiye Tıbbıyesi 'ne devam 
edenlerin sayısı sürekli artarak(305) 1870 yılında idadi 
sınıflarıyla birlikte öğrenci sayısı 200'ü bulmuştur. Bu 

durumda, askeri ve mülkiye tıp okul larının bir arada e ği tim 
yapmaları olanaklı görülmeyerele Ahırkapı'da Mülkiye Tıbbı
ye'si için bir tarafı derslikler, bir tarafı da klinikler 
olmak üzere ayrıca bir bina yaptırılarak 1874 yılında 
Mülkiye Tıp r.Iektebi bu binaya taşınmıştır( 306). 

1894 tarihinde Ahırkapı'daki bina amaca yanıt vere
mez konuma gelince lle, Kadırga'da büyük bir konak satın 

alınarak binanın tıp eğitimi için gerekli donanıını yapıl
dıktan sonra okul buraya yerleştirilmiştir(307). 

Gerek 1856 Islahat Fermanının azınlıklara tanıdığı 
sosyal haklar gerekse okulun nizamnamesinin islam ve islam 
olmayanlara kapılarını açmış olması okulda öğrenci çoğun
luğunun müslüman olmayanlardan oluşmasına olanak vermişti.r. 
Müslüman olmayanların tıp doktorluğuna ve hatta eczacılığa 
bu d. enli ll gi duymalarının temel nedeni ise bu mesleklerin 
memuriyet kapılarını onlara açması yanında birer bağımsız 
meslek olmaları ile ticari olanaklar da sağlamasıdır. 

Yapılan bir istatistik verilerine göre: l873'ten 
1899'a değin bu yirmibeş yıllık süre içinde sivil tıbbıye' 
den 584 tıp doktoru (tabib) mezun olmuştur. 1899'da okulda 
142 öğrenci bulunmaktaydı. Bu öğrencilerden 62'si müslüman 
62'si hırıstiyan ve 18'i de Yahudi Osmanlı uyrukluydu. 

Bu gelişmenin yaratabileceği sakınca gözönüne geti
rilerek bu okıüa özellikle müslüman olmayanların istemini 

(304) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.651-652. 

(305) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82. 
(306) Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.651. 

(307) Unat, y.a.g.y., s.73. 
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21. Ş. 1283 (1866) tarihli bir sivil tıp okulunun açıl

ması gereğini bj_ldiren :Maarif Nezareti yazısında, Fran

sızca eğitimin zaman kaybına neden olduğu vurgulanarak 

acele ve yeteri sayıda tJ.p doktorunun yetiştirilmesinin 

zorunluluğu nedeniyle bu okulda eğitimin Türkçe yapılması 

ister_miştir(297). Bö,;lece okulda öğretim dili Türkçe(298) 

olmasına karşın, Türkçe karşılığı bulunmayan Fransızca 

sözcüklerin, bu dilde olduğu gibi öğretilmesi uygun bulun

muştur(299). 

Sivil tıbbıye için başlangıçta eğitim süresi beş 

yıl olarak saptanmıştır. İlk beş yılın sonunda bu süre 

öğrencilerin tıp doktoru olmalerı için yeterli görülme

yerek bir yıl daha okulda kalarak doktorlarla beraber 

klinik uygulamaları (seririyat) yapmaları uygun bulundu. 

Böylece bu öğrenciler de askeri tıb öi?rencileriyle aynı 

düzeye getirilmişlerdi(300). 

Eczacılık okulu öğrencileriyle birlikte eğitimi 

sürdürülen mülkiye tıp öğrencilerir.in bir kısım dersleri 

Tıbla ilgili iken dii;er bir kırnm dersleri ise "Fünuni 

İ pe nçiyariye" (Eczacılık) olarak sap ta nmı şt ır(301). Doğal 

olarak tıp dersleri ağırlıktaydı(302). 

Bir süre sonra rüşdiye mezunlarını beş yıllık eği

timle tıp doktoru yapmanın olanaksızlığı ani-aşılarak hiç 

olmazsa bir kısım i da di eği tirrıi nin okulda verilmek üzere 

öğretim süresi yedi yıla çıkarıldı(303). Hatta bir ara 

bir sınıf daha eklendiyse de, ülkede idedilerin çoğalmaya 

(297) Ergin, y.a.g~'j'•, C.II, s.650. 
(298) Karal, y.a.g.y., C. VII, s.208. Sakaoğlu, Tıbbıye'de 

Türkçe öğretime 1871 yılında geçildiğini veriyor. 
y. a. g. y. , s. 82. 

(299) Ergin, y.a.g.y., c.rr, s.652. 

(300) Unat, y.a.g.y., s.73. 
(JOl) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.652; Karal, y.a.g.y., C. VII, 

s.208. 
(302) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82. 

(303) Unat, y.a.g.y., s.73. 



76 

ge.reksinj_ndni karşılıycırla.rd::ı .• Kaldı ki gereL·.sinim halinde, 

hükUmet onları da ordu emrine alabilmrkteydi. 

İşte böyle bir ortamda, ilke olarak her kentte ve 

büyükç.e kasDba larda bi re r doktor (tabi b) görevlendirilmesi 

ve halkın sa,~.lJ.ğıyla j_lgilenmesi ilkesi beninısenince, 

İstanbul'da bir sivil tıp okulunun açılmasına karar ve
rildi(l866)(294). 

1867'de Askeri Tıbbıye'de ö~retim Türkçe yapılma

sına çalışanlaı~ın çabcılan.yla; "sivil tabib 11 yetiştirmek 

Jçın Ulke sa~lık örgütUnUn duydu~u gereksinim birleşince, 

tıb derslerini de Türkçe göstermek üzere, askeri tıbbı

yenin içi,:de açılan cizeJ. sınıf bu olmlun çekirdeğini 

oluşturdu(295). 

Okulun genel konumunu, açıldığında yayımlanan 

"nizamnamesiıı ile buna 1867 yılında yapılmış olan eki 

saptamak ta c~ ır. 

Ni zamname ye göre; gU nd U zlü ola n okula, mU slliman 

veya müslUman olmayan 16 yaşından kUçUk 25 yaşından bUyük 

olır..ayan, Osmanlı uyruklu, rUşdiyeden diplama almış veya 

aynı düzeyde e~itim görmUş olanlar kabul edileceklerdir. 

Ayrıca okula halkın 5. lg isi ni sa~;lamak için askeri tıp 

öğrencile.rinden farklı bazı ayrıcalıklar da tan:uımaktadır. 

Örneğin, mezun öttrencileri askeri tıbbiyedeki dostara 

sınavlarından sorumlu tutulmayacaklar, İstanbul dışından 

gelenler askerlik kur'alarJndan muaf olacaklar ve o döneme 

göre oldukça dolgun Liçretle (1000 kuruş aylıkla) "memleket 

tabi bl i~ i ne" ata nma la rı yapılacaktır ( 296). 

Askeri Tıbbıye'de açıldığı tarihten 1286 (1871) 

yılına değin eğitimin :Pransızca yapılmasına karşın 

(294) Sakaoğlu, y.a.g.y., s.82; Ergin, y~a.g.y., C. II, s.649. 

(295) Unat, y.a.g.y., s. 73. 

(296) Ergin, y.a.g.y., C. II, s.651; Unat, y.a.g.y., s.7J; 
Karaı, y.a.g.y., C. VII, s.208. 
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için süret:li bir göç korwnunda varlığını ateşkes dönemi 

sonlnrına dek sürdürınUçtür. İstanbul 'da ulusal hUkümet 

yönetimi kuı.·· lunca mUhendis mektebi ile birlikte Gümüş

suyu kışıasının bir kısmına yerleştirilerele yatılı bir 

okul haline getirilıni;ıtir. 1922'de adı "Nafia Fen Mektebi" 

olarak değiştirilirkend!lüun yapısı ve ders izlenceleri 

de yeniden düzenlenmiştir(290). 

Cumhuriyet dönemine dek toplam 66 fen memuru mezun 

veren okulu ö~rcnim süresi 1926'da iki yıldan ikibuçuk 

yıla çıkartılmıştır (291). Önce Yıldız Teknik Okulu daha 

sonra İstanbul Devlet llf[Uhendislik ve Mimarlık Akademisi 

adlarını alan okulnn Yıldız Üniversitesine dönUşen geli

şimini Cwnhtı.riyet dön€minde izle.veceğiz. 

2. 1. 9. lVII<..1(TEB-İ TIBBIYE-İ MÜLKİYE 

Ülkemizde Tviahmut II. devrinde 1827 yılında ilk 

askeri Tıbbıye Mektebinin açılışının temel nedeni; ordu 

içi sa~lık hizmetleri(292) ve savaşlar sonrası ölümleri 

en aza indirmek amacı içindir. 

Fuat Paşa'nın Sadrazamlı~ı döneminde sivil bir 

tıp okulunun açılması fikri yine paşa tarafından atıldı. 

Paşa doktor oldurfu ve Avrupa'da, devletçe halkın sa{llı-

ğına ne denli önem veri ldif.fi ni gö.nnü ş ve Osmanlı İmpara

torlur€unda da halk sa~1lığına etkili yardımlarda bulunacak 

böyle bir okulun Icurulmasıınn gerekliliğine inanmıştır(29J). 

Askeri Tıbbiyeden çıkan doktorlar salt ordu gereksinimini 

karşılarken, yabancı ülkelerde eğitim gören Osmanlı uy

ruklu hırıstiyan doktorla.rla, yabancı doktorlar da, bU yUk 

kentlerde sivil doktor luk yap s rak bu konudaki halk 

( 2 9 O ) U na t , y. a. g. y. , s • t5 O. 

(291) Dölen, y.a.g.m., s.516. 

(292) Berna.rd Levvis, Modern 1ürki e'ninDoğu u, (İngilizce
den Çev i re n: lVIeti n Kıraklı , TUr k Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1970, s.B5. 

(293) Karaı, y.e.g.y., C.VII, s.20B. 
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kez yer değiçtiren oh:ul (1888-1909) yılları arasında yani 

Hendese-i Mülkiye döneminde 239 l'fıühendis yetiştirmiş

tir(284). Okulun günUmüz İstanbul Teknik Üniversitesi 

konumuna gelene dek geçen gelişim süreci ise Cumhuriyet 

döneminde verilecektiı"'. 

KondUktUr Mekteb-i llisi 

Yüksek öğreU.me dayannn ve mlihendislik uzmanlığı 

gercdctirme.yen nafia hizmetleri için gerekli görülen "kon

düktör ıı (fe n memuru, ye ni adıyla fen memuru)' ler in ise 

ilk kez Galnta m::ıray 'daki Turvk:-u Maabir mektebindeki iki 

yıllık özel bölümde yetiştirilmek istendiğini görüyoruz. 

Sonraları HaskUy'dek:i Mülkiye Mühendis r.iektebini başa-

rıyla bitireme,>ren ve mühendis sınıflarından ayrıl:nak zo

runda ka ls n Öffre nci ü; r:i n kondüktör sıfatıyla hizmet kad

rolarına almak suretiyle ek bir yöntemle bu tür eleman 

gereksinimi karşılanmaya çalışılmıştır(285). Meşrutiyet 

dön€minde bu tUr ara elemanı diyece~imiz personel gerek

sinimi, bu arm-ıca yö 'te lik özel Lur okul kurulmasını zorunlu 

kılacak denli kuvvetle duyulmuştu. İşte bu gereksinimi 

kat·şılamak üzere Nafi Veksletince 22 Ağustos 1911 tari-

hi nde İstanbul' da bir ko ndüktör mektebi açılmıştır (286). 

Okul aynı yılın eylülünde Sultanahmet 'de günümüzde sağlık 

müzesi olan binada öf:;retime başlamıştır(287). Beş yıllık 

:idad:i veya lise birinci devre ö{frenimine dayanan bu okulun 

ö~renim süresi iki yıl idi(288). Ö~retim izlencesi için 

Paris'teki Ecole de Conducteur'un izlencesi örnek alınmış, 

bayındırlık işleri konusıında genel bilgiler veren dersler 

okutulmuştur(22.9). Okulun l·End5ne özgü bir binası bulunmadığı 

( 284 ) U na t , y. a. g. y. , s. 80. 

(285) Unat, y.a.g.y., s.80. 

(286) Dölen, y.8.g.m., s.516; Unat, y.a.g.y., s.BO. 

(287) Dölen, y.a.g.m., s.516. 

(288) Unat, y.a.g.y., s.so. 

(289) Dölen, y.a.g.m., s. 516. 



73 

İkinci Meşrutiyetinilanından sonra, sivil bir 

okulun askeri yönetimden ayrılması görUşUnUn a~ır basma

sıyle 11Hendes-i Iilülkiye" önce mühendishane binasından 

taşındı, bir yıl sonra 1909 sonbaharında Nafia Nezaretine 

bağlı bağımsız bir kuruma dönUştUrülerek "Mühendis Mekteb-i 

Alisi" adını aldı(279). O tarihe dek salt nafia hizmetleri 

için tek tip mühendis yetiştiren izlencesi de yol, su ve 

inşaat uzmanlık dalıarına göre ö~Y,retim yapan yeni bir 

düzenlemeye göre de~iştirildi. Öğretim süresi ise biri 

"ihtiyat" s:ınıfı olınc:ılc üz;ere altı yıla indirild:L(280). 

Kendine özgü bir binası bulunmadığı için diğer 

öğrenim kunmılarımız gibi sıkça yer değiştiren "Mühendis 

Mekteb-i Alisi" tüm buna karşın gelişmesini sürdürmüş, 

ders izlencelerinin düzeyini geli:ştirmiş, yabancı dil 

öğretimi ne özel bir önem vermiştir (281). Bu dönemde ayrıca 

Almanya ve Avusturya-Macaristan'dan pek çok öğretim üye

leri getirtil:ni,ştir. Yabancı ülkelerde öğretim görmüş 

olan Türk ö4retim üyeleri ile okuldan yetişmiş ö~renci

ler de öğretim kadrosuna alınarak öğretim üyesi kadrosu 

güçlendiri1miştir(282). 

Birbirini izleyen Trablus, Balkan, I. DünyaSavaş

ları ve ateşkes dönemi okulun gelişmesini büyUk ölçüde 

engellemiştir. 1915-1921 yılları arasında okul yalnız 

1916 yılında dört mezun ve mermiştir(28J). 

Ateşkes döneminde bir süre Halıcıoğlu'ndaki ilk 

binasına dön.Inüş olan okul, İstanbul'da ulusal yönetim 

kurulduktan sonra 1922'de bugünkü Teknik Üniversitenin 

bir binasını oluşturan Gümüşsuyu Kışlasına yerleştiril

miştir. 1909'dan. 1923 yılına dek geçen 14 yıl içinde yedi 

(279) Dölen, y.a.g.m., s.515; Unat, y.a.g.m., s.79o 

(280) Unat, y.a.g.y., s.79; Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll57. 

(281) Unat, y.a.g.y., s.79. 

(282) Dölen, ~a.g.m., s.515. 

(283) Dölen, y.a.g.m., s.515. 



72 

Okul ilk dönemlerindeki tüm meslek ve eğitim kurum

larımız gibi idadi sınıflarJ.yla birlikte açılmıştır. Buna 

göre eğitim ve öğretim süresi yedi yıl olup, bunun üç yıll. 

idari için, dört yılı da yüksek kısma ayrılınıştır(272). 

Başlangıçta okul ilgi görmediği içindir ki bu kuruma 

rüşdiye mezunları da alınarak ilk üç yıl idadi öğrenim 

verildikten sonra dördüncü yıl meslek derslerine başla

mışlardır. Bu nedenle de oku1un öğretim süresi yedi yıll. 

kapsamaktaydı. Başlar4:sıçta okulun kon te njanı 100 olarak 

saptanmasına karşın bu sayı tamamla.namamış, yalnızca 25 

öğrenciyle eğitime başlamak zorunda kalınmıştır(27J). 

Tophane Müşirliği ile Nafia Nezaretinin ortaklaşa 

yönetimine verilen "Hendese-i Mülkiye Mektebi"(274) 1888 

yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bunların sayısı lJ'dUr. 

(275). Öğretim yöntemi açısından F'ransız'ların "Ponts et 

Chaussees" okulu örnek alınmış daha sonraki yıllarda 

Alınan etkisi ağırlık kazanmıştır(276). 

Hendese-i Mülldye Mektebi' ni bi tirElierin bir kısmı 
"' okulda öğretmen olarak alıkonulmuş, diğerleri vilayet 

başmühendislikleri ne, demiryolu komiserliklerine, Nafia 

Ne zare ti fe n memurlukları na ata nmışlardır (277). Öze ll i kle 

sulana i,'}ler:i. ile demiryolu yapıınında emekleri pek çoktur. 

Osmanlı Devletinin kendi olanaklarıyla gerçekleştirdiği 

Hicaz demiryolu bu okul mezunu mü he ndi s lerimi zin eseri dir 

(278). 

(272) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll56. 

(273) Dölen, y.a.g.ın., s.514; Karaı, y.a.g.y., C. VIII, 
s.599; Ergin bu sayıyı 105 olarak vermektedir. 
Bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll56; Koçer de 
bu sayıyı 105 olarak almış. y.a.g.y., s.lJ8. 

(274) Una t, y.a.g.y.' s.79. 

(275) Ergin, y.a.g.y.' C. III, s.ll56; Dölen, y.a.g.m., s.515. 

(276) Dölen, y.a.g.m., s.515. 

(277) Koçer, y.a.g.y.' s.lJ8. 

(278) Dölen, y. a. g. m. , s.515. 
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kendiliğinden engellenecekt:i. Ayrıca askersel kimlik ve 

Uniforma altında olay disipline edilecekti. Bunların 

yanında okulda verilecek yUksek matematik ve diğer ders

lerin öğretim elemanlarının sağlanması ınUhendishaneden 

kolayca sağlanmış olacaktı(269). 

Düşünülen ve sağlanan bu olanakların sınırları 

içinde sivil mimari hizmetleri için teknik eleman gerek

sinimini karşılamak amacıyla 25 Şaban 1301 (3 Kasım 1883) 

tarihinde Halıcıoğlu' ndaki Mühendishanenin binalarının 

bir bölümünde Hendese-i Mülkiye ~~ıeıctebi açıldı. 

Bu mühendishane bUnyesinde açılan okul için bir 

yandan da ayrı bina yapımına başlanmış; beş koğuş, dört 

dershane ve bir teneffüshaneden oluşan yeni okul binası 

8 Muharrem 1302 (28 Ekim 1884) tarihinde öğretim hizmetine 

açılmıştır(270). 

Mektebin açılış amacını belirten nizamnamenin üçüncü 

maddesinde okula alınacak öğrencilerin kaynakları ve kabul 

e di li ş koşulları nda şöyle açıkla nmaktaydı. O dönem lerde 

idedilerden de üstün ola n Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i 

Sultani ile Darüşşafaka'dan ve eğitim düzeyi bunlara demk 
olan Maarif Nezaretine bağlı ve denetimindeki eğitim 

kurumlarından mezun olanlar sınavsız, daha alt düzeyde, 
.... 

"mekatib-i rüşdliye ve askeriye ve mülkiye ve ınuadil rnek-

tsplerden çıkanların imtihansız" (271) olarak okula kabul 

edilebilecek1erdi. 

(269) Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll53; Karaı, y.a.g.y., 
C. VIII, s.398; Unat, y.a.g.y., s.79. 

(270) 

(271) 

Dölen, y.a.g.m., s.515; Ergin, y.a.g.y., §.III, 
s.1154'de okulun bu binasının hizmete girişini 
resme n açılış sa~rıyor ve tarih olarak da 20 Muharrem 
1302 (l884)'i veriyor. Unat, y.a.g.y., s.79'da 
okulun açılışını 3 Kasım 1883 olarak verirken bu 
yeni binanın hizmete giriş tarihini de 29 Ekim 1884 
olarak kaydediyor. 
Hasan Ali Koçer, Türki~e'de Modern Eğitimin Doğuşu, 
Ankara, 1987, s.l38; Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll56. 
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Sadrazaını Sait Paşa'ya durumu arz ederek onu da bir 

mühendis mektebi açılmasının gerekliliğine inandıracak

tır(265). Sait Paşa'nın olaya daha geniş baktığını görü

yoruz. O bir "Teknik Üniversite" (Teknik Darülfunun) 

kurulmasına taraftar olmasına karşın II. AbdUlbamid bUyük 

işler de n korktuğu ve k e ndi ta nımlamasıyla her şeyde orta 

yolculuğu beğe ndi ği i çin; ancak Mülkiye Mühendis Mektebi 
kurulmasına tE: raf tar olrnuş tur ( 266). 

Ne var ki okulun açılabi lnıe si i çin bazı ola nakların 

sağlanması gerekmekteydi. Bunlardan ilki kuşkusuz okulun 

açılması için gerekli yatırım sorunu, ikincisi ve daha da 

önemlisi, öğretim elemanı ile üst dUzey fen bilgilerini 

ala bi le cek aıt okullarda yeti şt irilmiş düzey li öğrenci le

rin bulunması idi. O yıllarda ülkede yüksek matematik 

dersine gerek gösteren mühendislik eğitimi için bu bilgi

leri alabilecek düzeyde eğitim veren Galatasaray ile 

Darruşşafaka'dan başka lise düzeyinde eğitim kurumları 

yoktu. Bu okullarının mezun öğrencilerinin tümünü mühen

dis okuluna göndermek zorunluluğu da konulamazdı. Diğer 

bir sakınca ise bu mesleğin daha önce olduğu gibi yaban

cıları n tek eli ne geçme si olasılığını ortadan kaldırmak

tı(267). Bunun da en kolay çözümü okulun askeri bir 

kimlik ile açılınası idi. Bu düşünce çıkış noktası yapı

larak okulun açı lacağı yer olarak, Hırıst i yan Osmanlı 

te b' ası na kapalı bir askeri okul olan ve Tanzimat öncesi 

ilk sivil mühendis ve mimarları da yetiştiren Mühendis

hane-i Berrii Humayunun bir şubesi konumunda açılması 

uygun bulunmuştur (268). Okulun bu ortamda açılması başlan

gıçtaki bir çok sorunu da ortadan kaldırmış olacaktı. 

Öncelikle okul için bina yatırımına şimdilik gerek olmı-
' ya caktı. Daha önemlisi mUslüman olmaya nların okula girişi 

(265) Ergin, y,.a,g.y., C,.III; s.l15J. 

(266) Karaı, y.a.g.y., c. VIII, s.398. 

(267) Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll53. 

(268) Unat, y.a.g.y., s.79. 
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olduğu bilinen bu okul(260) 1877'de bir yıllık kapapmanın 

dışında öğretimini 1881 yılına dek sürdürmüştür(261). 

Okulun Ab dulhami t II. tarafında n bazı ne denler le kapatıl

dığını görüyoruz. Kaputılma nedenlerinden birinin öğren

cilerin çoğunun Hırıstiyan çocuklarından oluşturduğu 
gösterilmektedir(262). 

Mithat Paşa Tuna valisi iken kendisine verilen geniş 
yetkiler e dayaLa rak yetki sınırı i çi nde kalan yöre lerde 

zorunlu çalışma yöntemi getirmiş ve uygulamış böylece 

Tuna vilayetinde yol köprü inşaatını başlatmış bunun için 

gerekli olan mühendisleri de ülkelerinde siyasal devrim

ler nedeniyle işsiz kalmış olan Macarlardan ve Lehliler
den sağlamıştı(26J). 

Son yılların savaşları, özellikle 1877-1878 Osmanlı

Rus Savaşı sonrası, Anadolu ve Rumelide yeni yollar ve 

köprüler inşaatının zorunlu olduğu anlaşılınca, Tuna Vila

yetinde Ivli that Paşa ile birlikte ot'un yanında çalışmış 

olan Ahmet Eyüb, Hali t Rıf at ve Sır rı Paşa lar, Mi that 

Paşa' nı n yönt emleri ni kullanartık sorunu çözmek i sterniş

lerse de bar}arılı olaınarnışlardır. O yıllarda Alman, :E1ran

sız, Macar ve özellikle Lehli olan pek çok mühendis ülkeye 

gelmişse de dil bakJJ1utıdan doğan anlaşarnama sorunu, Osman

lıların elinde bu işlerde eğitilecek bilgi birikimi olan 

elemanların ye tersizliği ülkedeki Nafia işlerine kesin 

çözüm getir·ilmesine olanak sağlıyamamıştır(264). 

Bu ge li ş:,'le.ler ülke de bli yük ge re ksi ni m duyulan iyi 

yetiştirilmiş mühendis açığının kapatılması için okul 

açma zorunluluğunu tekrar gündeme get:irnlişti.r. Olayın 

üzerine ciddiyetle giden Hasan Fehmi Paşa 'dır. Dönemin 

(260) Dölen, y.a.g.m., s.514; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll51. 

(261) Unat, y. a.g.y. ı s. 78. 

(262) Karal, y.a.g.y., C. VIII, s.J98. 

(263) Ergin, y.a.g.y., C. III, s.ll52-115J. 

(264) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll53. 
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Ülkemizdeki bayındırlık hizmetlerini yürütmek üzere 

1839 da Nafia Nezcıreti kurulmuştu. Bu nezaretin devlet 

bayındırlık işleriyle ilgilenmeye başlamasıyla sivil 

mühendis gereksinmesi de ortaya çıkmaya başladı(255). Ne 

var ki bu gereksinirrd karşı lı yacak düzenli bir yüksek 

eğitim kurvmunun oluştvrv.lması için ,ı,rak.lfışık otuz yıl geç
mesi gerekecektjr. 

Tan:dmat sonrası kurumlarını yeniden düzenlerneye 

başlayan devlet, nafia h~zmetleri için de yen:iden düzen

leme ve bu daldaki hizmetler ve de bu hi.2:metleri yürütscak 
elemanların yetiştiri.lmesi için gerekli önlemlere girişe

cektir(256). Buna karşJ.n ülkede bir Mülkiye Mühendis Mek

tebi fikrinin ilk çıkışı ancak 1865'lere rastlar(257). 

Bu amaçla l867'de Mülkiye Mühendisi ve Islahı Sanayi 

Mektebi adıyla yılda otuz mühendis yetiştirecek bir okul 

açıldı. Divanyolu'ndak:i eski Darülfünun binası bu okula 

verildi. Bu okulun kaç yıl ö~reniın yaptı~ı ve mezun verip 

vermediği bilinmemektedir(258). 

İkinci aşama girişim :t'se bu okulun devamı sayıla

bilecek bir okul, Mühendisin-i Mülkiye Mektebi adıyla 

1874'de Galntı:ısaray'daki Darülfünun-u Sultani bünyesi.nde; 

üç yüksek okuldan (JPakülteden) biri olarak açılmış olan

dır(259). l875'te okulun adı Turuk-u Maabir Mektebi (Yol

lar ve KöprUler Okulu) olarak değiştiı.'ildi ve 28 Zilhicce 

1297 (7 Ocak 1876) tarihli nizamnameye göre (yönetmelik) 

öğrenim süresi dört yıl olan bu okulu başarıyla bitiren

lere ''doktor" ve bunu başa ramıyanle.ra daha basit bir 

sınavla mlihendis yardımcısı veya tekniker anlamında 

"kondüktör" diplaması verilecektir. 1878'de 43 öğrencisi 

(255) 

(256) 

(257) 

(258) 

(259) 

Emre Dölen, "Mühendislik E[~itimi 11 , Tanzimattan Cum
huriyst•e Türkile Ansiklopedisi, C.II, Iletişim 
Yayınları, Istanbul, 1985, s.514. 

Unat, y.a.g.y., s.78. 

Karaı, y.a.g.y., C. VII, s.2ll. 

Dölen, y.a.g.m., s.514. 

Unat, y.a.g.y., s.78. 
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Okulun ikinci bölümLinde de eğitim süresi J y:ıl olup, 

üçüncü sınıfı: Ticaret-Banka, Ticar~~ŞF~X.i ve Ticaret

Şehbender li k adlarıyla üç farklı uzmanlık şubelerine ay
rılmı ştı ( 250). 

1917 yılında yukarıdaki bölümlere, e~itim süresi 

bir yıl olan nameli ticaret ünas şubesiiT (inas olmalı) 

eklenmiş ve bu şube orta ticaret rrıektebinin karma eğitime 

başladığı 1924 yılJ.na dek eğitimine devam etmiştir(251). 

Cumhuriyet dönemind~ ise okulun yeni ve köklü bazı 

deği şi kli kle re uğrayTıı~ak (252) eğitimi ni sürdürdüğünü gör

mekteyiz. Bu geli .:!im süreci Cumhur:lyet dönemi yüksek 

öğretim bölümünde ele alınacaktır. 

2. 1. 8. ILENDESE-İ rLüJ_,KİYE M.J.ı;.KTEBİ (MÜLKİYB MÜHENDİS IvlEKTlı;Bİ) 

VE KONDÜK'JlÜR MEK'elm-İ ALİSİ 

Ülkemizde çağdaş bir meslek eğitimi almış, mühmdis 

ve mimar yetiştirme konusu, ilk dönemlerde kamu hizmetleri 

açısından dahi bu tür lı:izmetler için, ordu ve donanınaya 

gerekli elernanları yetiiiıtirmek üzere kullanılan müheralis

haneler bünyc:sinde görülmüştür. Bu konudaki gereksinimler 

uzun yıllF;r gemi inşaatı için Ivlühendishane-i Bahri Hümayun 

sivil mühendislik ve mimarlık hizmetleri için de bir kısım 

mezunları görevlendirilrr.ek suretiyle Mühendishane-i Berr-i 

Humayun tar~ıfından yürütmüştür(25J). 

Örgütlenmesini 1210 (1795),yılında tamamlayıp açılmış 
olan Mühendishane-i Berr-i Hümayun'dan mezun olup çıkan 

mühendisler bir süre gerek askeri gerek belediye işlsrinde 

çalıştırılınışler ise de; büyük ve kapsamlı inşaatlara bu 

mühendislerin hem sayıları hem de bilimsel yetenekleri 

yeterli olmamıştır(254). 

(250) Oğuz, y.a.g.m., s.J40; İktisat ve Tic.Ans. c.v, s.351. 

(251) İktisat ve Tic. Ans. C.V, s.J51. 

(252) Oğuz, y.a.g.m., s.J40. 

(253) pnat, y.a.g.y., s.78. 

(254) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll51. 
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1910 yılında da, "mali cebir ve sarrafi (altın, gumuş alım 

satımı), daktilografi, stenografi ve kimyasal tahlil ders
leri konmuştur." Yine bu tarihte ilk defa olarak okul yönet
meliği yapılmış, okulda bir daktilo derslit':i açılmış ve bir 
de kütüphane };:urulmuş tur( 24 7). 

1914 yılında, okula yalnız sabahlc,rı birer saat 
olmak üzere ve ticaret ile uğraşanlar için "devrei iptidaiye 11 

ve "devrei intihaiye" adlarıyla serbest ticaret dersleri 
eklenmiştir. Bu derslerde ticari ve hul<:uki bilgiler, ticari 
aritmntik, defter tutma yöntemleri, ekonomik coğrafya oku
tulurdu. 11 J)evrei iptidaiyeye" ilk okulu bi tirenlar alınmak
tayel ı. 

1915 yılında, daha iyi bir sonuç almak için okulun 
ders izlencesinde bazı düzeltmeler yapılmış ve okul ilk 
bölüm, ikinci bölUm olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. 
İlk bölüm; tam devamlı, kısmen devamlı meslek şubeleri ile 
ticarethane memurları ve arneli ticaret adlarıyla serbest 
ticaret bölümleri eklenmiştir(248). 

İlk bölümün eğitim süresi 3 yıl olup bu bölümü biti
renler ikinci (~li~ bölümüne geçerlerdi. 

Meslek böliimLi. tam (1 evamlı şubesine, bir yıl içinde 
gerekli bilgileri alabilmeleri için dışardan ticaretle 
uğra:;;anlar alım~yordu. Kısmen devamlı şubesinde ise günün 
belirli saatlerinde yalnız iki saat ders gösterilmekteydi. 

Serbest ticaret dersleri bölU.müne ilk okul mezunları 
alınır, bunlartlan yaşca daha büyük olanlar "ticarethane 
memurları", kLi.çük olanlar da "ameli ticaret" şubelerinde 
ders görürlerdi. Bunlardan ticarethane memurları şubesinin 
eğitim süresi bir yıl ve günlük ders saati iki saat olma
sına karşın; arneli ticaret şubesinin eğitim süresi 3 yıl 
idi(249). 

(247) İktisat ve 'ricaret Ansiklopedisi, c.v, s.351. 

(248) İktisat ve Ticaret Ansiklopeclisi, c.v, s.351. 

(249) İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, c.v, s.35l. 
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olarak 13 mezun vermiştir(242). Açılıç yılından sonra ilk 
mezunlarını 1887 yılında vermiq olduğuna brucarak okulun 
eğitim süresinin dört yıl olduğunu söylemek olanaklıdır. 

Okul, 21 Aralık 1889 tarihinde Maarif Nezaretine 
bağlanmış ve 1893 yılında ileride düzenlemeler yapmruc üzere 
ve yeniden açılışı düşünülerek kapa tü mıştır( 243). 

Bu dönemde okulun ilk sınıfı 11 idadi" ve iki sınıfı 

da "fenni" adlarıyla iki bölüme ayrılmıştır. Rüşdiye mezun
larından 15-25.yaşları arasında olanlar idari kısma kabul 
ediliyordu. İki sınıflı olan idadi böllimü, fenni bölüme 
geçecek öğrenciyi bu böltimlin derslerini izlemeye hazırlayan 
"ihzari" bir bölüm işlevinde, fenni bölümü ise mesleki 
derslerin o kutulduğu asıl bölüm içeri§tindeydi ( 244). 

Okul 15 Kasım 1897 tarihinde yine "Hamidiye Ticaret 
Mektebi Alisi" adı altında ve üç sınıflı olarak Maarif 
Nezareti tarafından tekrar açılmıştır. 

ı Eylül 1902 tarihinde, asıl sınıfıara öğrenci 
yetiştirmek amacıyla bir hazırlık sınıfı eklenmiştir. Fakat 
bu hazırlık sınıfının bekleneni vermemesi sonucu 3 Eylül 
1908'de kaldırılmıştır(245). 

l908 1 de İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra okul, 
"Ticaret Mektebi 1\.lisi" adını almış, ders izlerreelerine de 
Maliye, İstatistik, Medeni Hukuk dersleri eklenmiş, İngilizce 

ve Almanca'da zorunlu dersler konumuna getirilmiştir(246). 

(242) 

(243) 

(244) 

(245) 
( 246) 

İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.351; Karaı, 
ilk açılcl.ığında gündüzlü olan okulun 115 öğrencisi 
olduğunu vermektedir. Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.398. 
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.351; Karaı, 
okulun kapatılma yılını 1888 olarak vermektedir. 
Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.398; Oğuz ise okulun kapa
tılmasından hiç söz etmemektedir. 
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.35l. 
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C.V, s.35l. 
Oğuz, y.a.g.m., s.340; Yüksel, y.a.g.m., s.250l'de 
okulun ad değişimi tarihi olurak 1905 yılını vermek
tedir. 
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İmparatorluğunda mülk edinme he.kkının tanınması nedeniyle 
önceden beri ellerinde bulunan dış ticaretten başka iç 
ticaretin de yabancıların e.iLine geçmesi, Osmanlı devlet 
yöneticilerinin dikkatini çekmişti. Bunun için de ilk kez 
1860'da İstanbul'da Ticaret Nezareti binasında bir Ticaret 
Okulunun l·:urulması girişimine geçilmişse de gerçekleştiri
lememiştir(238). 

Bu okulun açılması için ikinci girişimin 1880 1 de Sait 
Paşa'nın Sadrazamlığı zamanında, zengin kişilerin bağışla
rıyla İstanbul Yeniköy'de büyük bir ticaret mektebinin 
kurulması konusunda Padişahtan izin istenmesi ile yapıl
mıstır. II.AbdUlhamid izin vermeden önce akutulacak ders-. -

lerin izlencelerini ve disiplinin nasıl sağlanacağını ogren

mek istemişti(239). Gerekli girişimler ve hazırlıklar son
rası 16 Ocak 1883 tarihinde Ticaret ve Ziraat Orman ve 
Maadin Nezaret:Lne bağlı olarak "Harnidiye Ticaret Mektebi 
Alisi" adı altında Cağaloğlunda bugünkü İstanbul Kız Lise
sinin arkasında bir evde eğitime başlamıştır(240). Kuruluş 
yıllarında Banka, Sigorma, Borsa, Muhasebe gibi disiplinler 
Fransızca okutulınuştur. Üğrencilerin yabancı clil sorununa 
çözüm.için ise "Mahreç Sınıfı" adıyla bir hazırlık sınıfı 

da açılnııştır(241). 

İlk açıldığında ancak 30 öğrencisi olan dört sınıflı 
Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi'nin üç yıl gibi bir süre 
sonra öğrenci soyısı ll5'e çıkmış ve 1887 yılında ilk 

(238) 
( 239) 
(240) 

Karal, y.a.g.y., C.VIII, s.397. 
Karal, y.a.g.y., C.VIII, s.398. 
"İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu", İktisat 
ve Ticaret AnsikloEedisi, C.V, s.351; Karaı, okulun 
açılış yerini Babı li civarı ve açılış tarihini d~ . 
1881 olarak vermektedir. Ayrıca okulun adına nHamıdıye" 
eklenmesini açılışından üç yıl sonra aldığını kayde
diyor. Bakını:;;;: Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.398. 

(241) Orhan Oğuz, ".Akademiler", Cumhuriyet Dönem:b1.de, Eğitim, 
Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Atatürk Kitapları, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, s.340. 
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Sanayi-i Nefise Mektebi, Meşrutiyet dönemine dek, bu 
koşullarda çalışmalarını sürdürmUş ve 2 Ekim 1916 tarihinde 
müze yönetiminden ayrılarak ayrı bir binaya yerleştirilmiş 
ve 14 Nisan 1917 de de bağımsız bir okul konumuna gelmiş
tir( 234). 

14 Kasım 1914'de yalnız kızlara özgü bir biçimde 
Resim ve Heykel San'atları göstermek üzere, "İnas Sanayi-i 
Nefise Mektebi" adını taşıyan ikinci bir okul daha açılarak 
bu dalda yetenekli Türk kızlarının da eğitim görebilmelerine 
olanak sağla nınış tır ( 235 ) • 

Ateşkes döneminde okulun binasının İtalyan 1 lar ca 
işgali karşısında yersiz kalmış araç ve gereçleri sokakta 
kalma tehlikesiyle karşılaşmış bu aşamada pek çok yere 
sığıntı şeklinde taşındıktan sonra 1337 (1921) Teşrinevve
linde "Sanayi-i Nefise Mekteb-i !lisi" adı altında iki okul 
birleştirilerek Ca[taloğlundaki kendisine ayrılan Lisan 
Mektebi binasına yerleştirilmiştir(236). 

2.1.7. TİCARET MEKTEBİ 

Türkiye'de ticaretin yüksek öğrenime konu edilişinin 
Avrupa'daki çoğu örneklerinden daha eski olduğunu görüyo
ruz(237). Ticaret Mektebi'ne tarihsel gelişimi bakımından 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bağlamında bakmak 
durumundayız. Osmanlı Devletinde ticari yaşamla ilgili 
bilgilerin bir okul çatısı altında okutulması gereği düşün
cesini Tanzimat'a dek geriye götürebiliriz. 

Tanzimat devrinin başından itibaren, yeni ticaret 
anlaşmalarının imzalanması, yabancı sermayesine Osmanlı 
Devletinin kapılarının açılması, yabancılara Osmanlı 

(234) 
(235) 

(236) 
( 237) 

Unat, y.a.g.y., s.BO. 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll25; Unat, yoa.g.y., s.80a. 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll26; Unat, y.a.g.y., s.80a. 
Ali Sait Yüksel, "Ticaret", Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
AnsiklOJ2edisi, c.IX, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1983, s.2501. 
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"Bu müessese Harndi Bey'in nezdinde vaki olan teşvik 
ve tavsiyesiyle vücuda gelmiştir." Harndi J3ey, 16 Şevval 1298 
ve 30 A€;nstos 1297 (ll Eylül 1881) tr:ırihinde Müze-i Hümayün 
müdürü atanmıştır. Daha sonra Harndi Bey ll Sefer 1299 ve 
21 K~ nunevvel 1297 ( 2 Karıunevvel 1881) tarihinde Sanayii 
Nefise Müdürlü(';üne atandı." (229) Bu verilerrlerin ışJ_ğında 
mektebin açılışında Harndi Bey'in, büyük katkıları olduğu 
sonucuna varmamız olasıdır. 

Osman Harndi Bey'in girişimleriyle Ticaret Nezaretine 
bağlı bulunmak ve arkeoloji müzesi müdürü tarafından ek 
görevle yUrüt'ilecek olan ınektebin, Çinili Köşk çevresinde 
ayrılan arsaya inşasına 2 Ocak 1882 hükümetin bir kararıyla 
başlanmıştır. Aynı yılın eylül ayında öğrenci kaydına baş
lanan okul için gerekli talimat ve ders izlenceleri yapıl
dıktan sonra 3 Mart 1883 günü okul törenle öğretime başla
mıştır. 4 Ocak 1887 de okulun yönetimi rfuarif Nezaretine 
geçmiştir(230). Okulu ilk kayıt olan ögrenci sayısı 20 idi(231) 

Kuruluç amacı salt mimar yetiştirmek olmayan, aynı 
zamanda Güzel San atların Resim, Heykel ve H~k dallarında 
da öğretim yaparak ülkemizde çağdaş san'at kültürü almış 
bir genç kuşak kazanmayı amaç bilmiştir(232). 

Öğretim üyeleri arasında yabancı uzmanların da 

bulunduğu bu okulun çevrenin yadır0amalarına, resmi makam
ların kayı tsızlı[tına karşın ülkemizde ça[~daş resim ve heykel 
zevkini yaymaya, dönemin gereksinimi olan mimarlarını yetiş
tirmeye çalıştığı ve 1901 yılından başlayarak (da) Mimar, 
Ressam, Hakkak ve Heykeltraş olarak mezunlar verdiği görül
mektedir(233). 

(229) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll23-1124. 
(230) Unat, y.a.g.y., s.SO; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll24. 
(231) Ergin, y.n.g.y., C.III, s.ll25. 

(232) Unat, y.a.g.y., s.80. 
(233) Unat, y.a.g.y., s.80. 
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Ülkemizde güzel san'atlar alındaki tutuculuğun yıkıl
masının ilk işareti olarak 1868 yılında bir müzenin ve 1874 
yılında miize okultınun açılışını ( 224) ala biliriz. 

1876 yılında ise; Fenni Resim ve Mimar mekteblerinin 
açıldığından söz edilmesine karşın bu okulların eğitime baş
lamaları, ders izlenceleri öğrenim durumları hakkında pek 
bilgi edinilememiştir. Bu girişimin gerçekleştirildiği kuş
kuludur(225). 

Bir "Sanayii Nefise Mektebi" nin açılması konusunda 
ciddi, sürekli ve kalıcı girişimin kesin adımı, 1882 yılında 
atılmıçtır(226). Hükümete bu adımı attıran ve bu işte ön 
ayak olan kimdir? Bu durum açık ve kesin olarak belli olma
masına karşın bazı belgeler bizi yönlendirecek bilgileri 
içermektedir. Bu mektebin açılması hakkında padişaha arz 
edilen yazıya ekli bir yazı daha vardır. "Bu yazının kimin 
tarafından yazıldığı belli olmamakla beraber Türkçe 1 den 
başka bir dille, Fransızca olarak yazılmış olması, anlatım 
biçimi ve cümlelerin kısa ve kesin oluşundan ve bir de 
Hariciye Nezareti Tercüme Odası Başlıklı bir kağıda yazılı 
bulunması" nın yanında yazanın milli duygularını içerdiği 
göz önüne alınırsa bu ek yazıyı yazanın bir Türk olduğuna 

kuşku bırakmamaktadır(227). Okulun açılmasıyla ilgili diğer 
bazı yazılardan da anlaşıldığı kadarıyla bu yazının sahibi
nin Harndi Bey olduGunu güçlendirmektedir(228). 

"Elvahı Nakşiyye kolleksiyonunda (sayfa 27) Halil 
Ethem bu mektep hakkında şu" bilgileri vermektedir: 

(224) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll8; Karal, y.a.g.y., C.VIII, 
s.400. 

(225) Unat, y~a.g.y., s.80. (Okulun açılış yılını 1877 olarak 
veriyor.) Er~in, y.a.g.y., C.III, s.lll8. 

(226) 

(227) 

(228) 

Unat, y.a.g.y., s.80; Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll8. 
Ergin bu tarihi 1881 olarak vermektedir. 
Ergin, y.a.g.y., c.III, s.lll9. (Yazının metni için 
bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll21-ll22.) 

Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll21. 



tarihsel yapıtlarımızı ülkelerine çıkartmakta, bunların 
kendi müzelerinde se.rgilenmesine olanak sağlayabilmektey
diler(219). 
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Avrupa'ya çeşitli amaçlarla giden, Türkler, kendi 
ülkemize ait tarihsel zenginliklerimizin aralardaki müze
lerde sergilendiklerini görmüşler ve bu aymazlığa son derece 
üzülmüşlerdir. Abdülaziz devrinde, Türkiye'de yabancıların 
eski eserleri araştırınoları ve ülkemiz dışına taşınmaları 
daha da artmıçtır. Bu durum, Osmanlı Hükümetini önlemler 
almaya iterken, bir de eski eserler (~sar-ı Atika) Nizam
namesinin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. (1867) (220) 

Buna göre, eski eserler Maarif Nezaretinirı denetimi 
ve izlenimine bırakılıyor, Osmanlı ülkelerinde "antika" 
araştırması yapma eylemi de bu bakanlığın iznine bağlanı
yordu. İşte bu önlemler aynı zamanda ülkemizde güzel san'at
lar üzerinde dikkatıerin yoğunlaşrnasını da sağlamıştır(221). 
Hatta dönemin gazetelerinden "Hakayik-ul Vekayi" adlı gaze
tede ll Mayıs 1872 tarihli sayısında ülkemizdeki güzel 
san' atların gerili€;irıi ve nasıl önlemler alınması gerekti
ğini vurgulayan imzasız bir de yazı yayımlandığını sapta
yabiliyoruz(222). 

Ülkemizde güzel san'atlara eğilme gereğini vurgula
yan bir göritşün de devlet kademelerinden geldiğini görüyo
ruz. ~l.AbdUlhamid'in tüm baskı uygulamalarına karşın o'na 
yakın vezirlerinden Said Paşa (1878-1879) yılında hazırlayıp 
sunduğu iki ayrı raporunda eğitime ilişkin görüşleri ara
sında ülkede bir Sanayi-i Nefise Mektebi açılmasını öner
mektedir(223). 

(219) Karal, y.a.g.y., C.VII, s.218. 
(220) Karal, y.a.g.y., C.VII, s.218. 
(221) Karal, y.a.g.y., C.VII, s.219. 
(222)Bu yazı için bakınız. Karaı, y.a.g.y., C.VII, s.219. 

(223) Sakaoğlu, y.s.g.y., s.ıoı. 



s::ıyı 1808 olup bunların 1541' i islam 267' si islam olmayan 
öğrencidir(216). 
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İstanbul Hukuk :Mektebi tüm isteklileri okula alama
yınca 1323 (1907) yılında Rumeli'deki öğrencilerin devamı 
için Selanik'te, Irak için Bağdat'ta ve Orta Anadolu için 
Konya'da yeni hukuk mektepleri açılmıştır(217). 

Bu mekteplerden Selanik'teki Balkan Savaşlarında, 
Konya, Bağdat ve Beyrut'takiler Birinci Dünya Savaşında 
eğitimlerine son vermişlerdir. Ankara'da yeni Türk Devleti 
kurulduktan sonra orada yeniden Hukuk Mektebi açılmıştır. 
Ankara Üniversitesi açıldıktan sonra da bu üniversitenin 
bir fakLtı tesi konumuna getirilmiştir. 

2.1.6. SANAYİİ NEFİSE MEKTEBİ 

Güzel san'atlardan musiki, yazı, tezhip ve cildleme
den başka, güzel san'atların diğer dalları dince yasaklan
mıştır gerekçesiyle Osmanlı insanının pek ilgi alanı olma
mıştır. Bu nedenle de ülkemizde resim ve heykel san'atları 
uzun yıllar gelişme gösterernemiştir. 

Bununla beraber minyatür biçimindeki resime ilgi 
gösterildiği için yerli ve yabancı bazı san'atk~rlar zaman 
zaman ortaya çıkarak bir takım yapıtlar çırakmışlardır(218). 

Bu inanç ve tutuculwt Tanzimat'a dek devam etmiştir. 
Osmanlı Devletinde eski eserlere değer verilmeye başlanması 
güzel san'atlar üzerinde de dikkatıerin toplanmasına yol 
açmıştır. Batı'da, eski eserlerin değeri çok eski zamanlar
dan beri bilinmekte idi. Bunun içindir ki; büyük Avrupa 
kentlerinde, çeşitli tarihsel belge ve yapıtları içine alan 
müzeler kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda oturma ve 
dalaşma ayrıcalığına sahip bulunan yabancılar her türlü 

(216) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll5. 
(217) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll6. 
(218) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll7. 
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korumur;;tur(2ll). 1903 yılından başlayarak Hukuk Mektebi 
mezunlarının bir tez sınavı vererek "Hukuk Doktoru" diplo
ması almaları ilkesi de ayrıca kabul edilmek suretiyle 
okula bir Un·i_versi tenin fakülte si özelliği verilmek isten
diği gözlenmektedir(212). 

Aşağıda vereceğimiz tablodan da anlaşılacağı gibi 
Hukuk Mektebine bu dönemde büyük ilgi gösterilmiştir. Zira 
bu dönemde okula kaydını yaptırmış olan taşra öğ:rencileri 
askere gitmekten kurtuluyorlardı(213). 

Okulu bitirenlerin durumuna gelince bunlardan müslü
man olmayanlar avukatlık mesleğini seçmişlerdir. Müslüman 
mezunlar ise avukatlığı aşağı bir meslek gördükleri için 
böyle bir seçim yapmıyorlardı. Hakimliği seçmiş olanlar da 
ne avukatııle ne de merııurluğu seçmeyen medrese mensuplarıydı ( 214 

Mezun Ö 1~~rencilerin durumları ise aşağıdaki tablodaki 
gibi idi(215): 

İslam Müslüman 
Öğrenci Olmayan ların 

Ders Yılı Sayı§]:_ Sayısı To:Qlam 

1313-1314 520 48 568 

1314-1315 611 54 665 

1315-1316 611 54 665 

1316-1317 582 51 632 

1318-1319 612 69 681 

İstanbul'dan başka vilayetlerde Hukuk Mektepleri 
açıldıktan sonra İstanbul Hukuk Mektebinin öğrenci sayıları 

azalmıştır. Örneğin, 1908 Devrimi döneminde 1323-1324 yılında 
bu sayı 263'e inmiştir. Devrim sonrası okul kapılarını 
açınca bu sayı 2189' a yükselır\iştir. 1325-1326 ders yılında 

(211) Unat, y.a.g.y.' s.75. 
(212) Unat, y.a.g.y., s.75. 

(213) Ergin, y.a.g,y.' C.III, s.ll14. 

(214) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll4. 

(215) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll5. 
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Birinci Yıl: 

Mecelle-i Ahk~m-ı Adliye, Ceza Kanunu, Hukuku Düvel, 
Hukwci İdare, Kitabünnikah, Mukaddeme-i İlın-i Hukuk. 

İkinci Yıl: 

Mecelle-i Alıkam-ı Adliye, Vesaya ve Feraiz, Hukuki 
İdare, Hukuki Düvel, Usuli Muhakematı Cezaiye. 

Üçüncü Yıl: 

Mecelle-i Alıkam-ı Adliye, Usuli Fıkıh, Usuli Muhakematı 
Hukukiye, Arıkarnı Evkaf, Uhud, Ceza Kanunu, Ticareti Berriye 
Kanunu. 

Dördüncü Yıl: 

Tanzim-i İlaoat-ı Hukukiye, Tanzim-i İlamat-ı Ceza
iye, Arazi Kanunu, Usuli Fıkıh, Kitabüddiyat, Ticareti 
Bahriye Kanunu, Mukayesei Kavanin. 

Daha önceleri okutulupta bu önemde bazı derslerin 
kaldırılmış olmasında ulema sınıfının büyük etkisi görül
mektedir. (Örneğin: Roma Huklli{u gibi). Bu da son değişik
likte tutuculuğun etkisinin bir kanıtı sayılabilir. 

Hukuk Mektebinde sabahtan öğleye dek ders okutulduğu 
ıçın devlet memuru olup da burada okumak isteyenler için de 
dersleri almalarına olanak sağlarrabilmiştir ki devletin de 
bunu özendirdiğini görüyoruz(209). 

Önceleri Cağaloğlu'nda Lisan Mektebi olarak yaptı
rılan ve bu mektebin kapanmasıyla boşalan binaya taşınan 
Hukuk Mektebi(210), Meşrutiyetin ilk günlerine dek bu binada 
kalmış ve l900'de kurulan "Darülfünun-i Şahane"nin bir par
çası (şubesi) kabul edilmekle beraber bağımsız kimlik yapı
sını l909'da İstanbul Darülfünun'un Hukult Şubesi (Fakllltesi) 
oluşturulduğu üniversite topluluğuna katıldığı tarihe dek 

(209) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lll3. 
(210) Unat, yoa.g.yo, s.75; Koçer, y.a.g.y., s.l37. 
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kültür birikiminin öğrencilerdeki noksanlığını adeta Hukuk 

Mektebi üslenmi,şti denilebili:c. Bundan başka, Hukuk Makte
bine alınan ö~rencilerin aynı eğitimi almış ve bu eşit 
bilgi birikimi üzerinden sınav yapılarak seçilmiş eğitim 
düzeyi eş değerde olan öğrencilerin alınmış olmamasındandır. 
Bundan dolayıdır ki ö{f,renciler arasında Avrupa 'daki örnek
leri gibi kurulup eğitimini sürdüren Mekteb-i Sultani'den 
veya ilk liselerden olan Darrüşşafaka'dan gelenler bulun
duğu gibi, medreseele okuyarak Arapçayı bile öğrenememiş, 
Türkçayi ise hiç okumamış kimselerin olduğunu anımsar ve 
bunlara Türk Diline ve İslam Kültürüne tümden yabancı olan, 
Rum, Ermeni ve Yahudi çocuklarını da eklersek ilk Hukuk 
Mektebinin birbirinin dilini anlamayan kimselerle dolu ve 
nasıl bir okul olduğunu değerlendirmemiz zor olması gerek
tir(205). 

Ancak 1882-1890 tarihleri arasında İstanbul'da ve 
vil~yetlerde idadiler açılıp yaygınlaştırılrııası sonrası(206) 
Hukuk Mektebi düzeyine uygun eşit bilgi ve kültüre sahip 
öğrenciler bulunabilmiştir. Buna bağlı olarak da ders izlen
celeri de yalınlaqtırılmıştır. 

1885 yılında okulun öğrenim süresi dört yıla çıka- . 
rılmış ve Adliye Hazaretiyle ilgisi kesilerek Maarif N8 zare
tine bağlanmıştır. Yüksek okul ınezm larıyla sul tani ve 
yedi yıllık idadi mezunlarının okula sınavsız kabulune 

başlanmıgtır(207). 

Meclisi Maarifçe karar verilerek ders izlenceleri 
yeniden saptanan ve 1908'e dek bu okulda okutulan dersler 
ve okutulduğu sınıfıarsa şöyledir(208): 

(205) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lllO. 
( 2 O 6 ) A.l< yü~:. , y • a • g • y • , s • 2 O 8 • 

(207) Unat, y.r:.g.y., s.75. 

(208) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.llll. 
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Osmaniye, Hukuki Siyasiye, Mukaddemat-ı İlın-i Hukuk, İlmi 

Servet-i Milel, .Arapça Mantık". 1286 (1878) de Hukuk Mektebi 
açılıp üç sınıfının tamamlanmış olduğu 1300 (1884) yılında 
ise elliye yakın cins hukuk, dil ve tarih dersi okutul4uğu 
görülüyor(l98). 

Daha sonraki yıllarda pek çok çeşitli ders eklendiği 
veya çıkarıldığını görüyoruz. Ayrıca bu dersleri pek çok 
Türk ve yabancı uzmanlar okutmuşlardır(l99). 

Bu okulun ders izlencelerinde görülen en önemli ve 

gerekli ders Hukuk-u Siyasiye-i Osmaniye idi. Bu dalın ders 
veren en ünlü kişisi ise Kemal Paşa Zade Sait Bey'dir. Dersi 
130l'de başlamış fakat 1302 yılında son verilmiştir. Son 
derece yalın bir dille bu dersin kitabını da yazmıştır(200> 

Okulda devam konusu sağlam esaslara bağlanıp son 
derece sıkı tutulmuştur(201). Sınavlar ise hem yazılı hem 
de sözlü olarak yapılmıştır. Yazılı sınavlarda öğrencilerin 
yazım yeteneği ölçülmüş, sö~".lü sınavlarda ise söz söyleme 
ve anlatım yeteneği ölçülmüştür(202). Okul bitiriminde ise 
tüm sınıfların derslerinden son olarak bir kez daha sınava 

girmek ve mezuniyet öncesi bir tez hazırlamak usulu var-
dı ( 203). 

Bir meslek ve uzmanıaşma okulu olan Hukuk Mektebinin 
yıllık ders izlerreelerine edebiyat, yabancı diller, felsefe, 
ve tarihle ilgili derslerin konulması; öncelikle o aşamada 
bu dersleri önceden öğreterek yüksek okullara öğrenci yetiş
tiren liselerin veya o dönemdeki deyimiyle idadilerin olma
yışındandı(204). Alttaki okullarda alması gereken bilgi ve 

(198) Ders adları için bakınız: Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll04. 
(199) Ders adları ve okutan uzmanlar için bakınız: Ergin, 

y.a.g.y., C.III, s.ll05 v.d. 
(200) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll0?-1108. 
(201) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(202) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll09. 
(203) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(204) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.lllO. 
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yapmış ve bir yabancı dil öğrenmiş olanlar da bulunuyordu. 
Ne var ki bunlrırın da Mecelle, Fıkıh ve Usulu. Fıkıh, gibi 
hukuk bilgilerini alabilmeleri için gerekli düzeyde arapça 
sözcük ve deyimleri anıayabilecek denli arapça bilgileri 
yoktu. Hukuk Mektebi'nin bu ilk devresinin en iyi öğrenci
leri esasen mahlcemelerde yıllarca hukuk uzmanlığı biriki
mini kazanmı~ deneyimli ve yaşlı hakimlerle, oldukça iyi 
lise öltrenimi almış doğu ve batı dillerini öğrenmiş belirli 
sayıdaki az kişi idi(l95). Bu yapısının yanında yaşlı öğren
ciler arasında ancak Rüşdiye eğitimi görmüş 18-20 yaşındaki 
gençlerle; gördüğü eğitimi hiç bir işe yaramayan medrese 
kökenliler (ise) çoğunluğu oluşturmaktaydı (196). 

Bu verilerrlerin ışığında şu değerlendirmeyi yapmak 

olasıdır. Hukuk Mektebinin ilk öerencileri yaşça, bilgi 
düzeyince, dil, din, mezhepce ve mezun olduğu kaynakça bir 
bütün oluşturmamaktBydı. Bundan dolayıdır ki eğitiminde en 
aşağı düzeyde bulunan öğrenciler ölçü yapılmış ve yıllık 
dersler ve ders izlenceleri ona göre düzenlenmiştir. 

Okutulan derslere gelince; Bunları da eylemsel olarak 
okutulanlarla, okutulması düşünülenler olarak ayırmak gere
kir. 1869 Tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde Hukuk 
Mektebi'nde okutulacak dersler şöyle sıralanmaktaydı: 
"F1khı Şerifin Muamelat Bahsi ve Usul-u Fıkıh, Romalıların 
Kanunu, Fransızların Hukuku, Adlj_ye Kanunnamesi, Hukuki 

Adliyeye 1\Iüte~llik Usul-u Muhakeme, Ticaret-i Berriye, 
Bahriye ve Ceza Kanunnamesi, Usul-i Muhakeme-i Cinayet ve 

Hukuk-i Mülkiye, Hukuk-u Milel." (197) 

GalAtasaray' da açılan 1'Darülfünun-1 Sul tan1 Hukuk 
t 

Fakültesi nde ise: Füru1, Usul-i Fıkıh, Mecelle-i Ahk~m-ı 
Adliye, RÖma Hukuku, Roma Hukt~u Usulü, Hakuki Cezaiye, 
Usul-i Muhakeme-i Medeniye, Hukuki Ticaret, Hukllic-i Ticaret-i 

(195) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll03. 
(196) Ergin, y.aog.y., C.III, s.1103. 
(197) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll04. 



Hukuk Mektebi, Ayasofya'da Adliye Nezareti bahçesi 

köşesinde yaptırılmış olan bir binada 17 Haziran 1880 günü 
Ahmet Cevdet Paşa'nın ilk hukwc dersiyle öğretime başla
mıştır(l92). 

Hulcuk Mektebi' nin kuruluşu Osmanlı Devleti' nde 
"ilmiye sınıfı" nın yargı işlevinin daraldığını, yargı 
işlevinin bürokratikleştiğini ve hukUksal denetim ve eği
timin medresenin denetiminden çıktığını ortaya ~oyması 
bakımdan anlamlıdır(l93). 
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Hukuk Mektebi açıldığında, aslı Avrupalı bir bilim 
adamı olan Emin Efendi'nin okulun başına müdür olarak geti
rildiği görülür. Bab-ı ~li tercüme odasında Almanca, İngi

lizce, Fransızca öğretmenliği de yapmış olan Emin Bey'in 

son derece disiplin sahibi ve okulun herşeyiyle büyük bir 
ciddiyetle ilgilendiği gözlenmektedir. Avrupa'da hukuk 
eğitimi de gördüğü bilinen Emin Bey l870'de ilk Nizarniye 
Mahkemeleri oluşturulduğu sırada İstinaf Mahkemesine üye 
olmuştur. l880'de Hukuk Mektebi açıldığı zaman üyeliğine ek 
olarak okul müdürlüğüne getirilmiş, 1888 yılına dek de bu 

görevde kalmıştır(l94). 

Okula g:Lri'? koşullari olarak yukarıda veril miş olan 

bilgi düzeyinin ölçütü sayılan dersler, tarihin dışında o 
dönemin Rüşdiyelerinde birikimi sağlanabilirrecek nitelikteki 

derslerdi .. Buna göre de Rüşdiyeyi bitirenler okula girebi
lirlerdi. Buna l:\:'cırşın okula giren öğrencilerden özellikle 
Türk ve müslüman olmayanlar arasında Lise (idadi) eğitimi 

(192) Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.397; Koçer, y.a.g,y., s.137. 
(193) Tekeli, y.a.g.m., s.658. 
(194) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l096. "Sicilli Osmaniye" 

göre: Emin Efendi Bohemya'da doğmuş bir Avusturya'lı
dır. Diğer verilere göre ise: Asıl adı Emil'dir. 
Almandır, Macar'dır, Prusyalı'dır. Ülkesinde askeri 
okulda eğitim görmüş, sonra Londra ve Paris'te öğret
menlik yapmış, 1258 (1851) de İstanbul'a gelerek din 
değiştirip müslüman olmuş, Bab-ı 1Ui Tercüme odasında 
görevlendirilmiştir. Ergin, y.a.g.y., s.l096. 
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Bu durum gerek mecliste, gerekse dış basında ağır 

eleştiriler yapılmrısına neden olunca, Maarif Nezareti resmi 
bir açıklama(tebli~) ile okulun tekrar açılacagını iç ve 
dış çevrelere c.uyurdu( 186). Bu arada ll Zilkade 1295 (1878) 
tarihinde Hukuk Mektebi için 35 maddelik bir "nizamname" de 
çıkarılmıştır(l87). 

Açılışından iki yıl önce çıkarılan nizamnamenin 
birinci maddesi ile okulun "Kavanin-i Adliye ve Siyaset-i 
Devlet-i Aliye'nin ve hukuka muteallik usul ve fünun talim 
ve tedrisine mahsus olmak" srnacıyla kurulduğu ve gündüzlü 
olduğu belirtilmektedir(l88). 

Bu dönemde açılmış olan Hukuk Mektebini iki yönden 
değerlendirebiliriz. Birincisi ögrencilerinin seçilmesi ve 
nitelikleri; ikincisi okutulan dersler: 

Nizamnameye göre okula girecek ö~rencilerde aranan 
nitelik ve eğitim düzeyleri şöyle sıralanmaktadır: 11 Lisan-ı 

Osman1'de kitabete muktedir, sarf ve nahiv ile mantık ve 
coğrafya; hesap fenlerine vakıf ve Tarih-i Osmani ve 
Umumi'den malümat-ı lazimeyi haiz bulunmak"(l89); 18 yaşın
dan küçük olmamak ve giriş sınavlarında bu bilgilerini 

kanıtlamış olması gereklidir(l90). 

DöneminAdliye Nazırı Ahmet Cevdet Paşa'nın ülkemizde 
hukuk eğitimine gereksinim olduğuna güçlü inancı ve olaya 
sahip çıkarak bu konuda Abdulhamit II.'nin de desteğini 
sağl<:ıyıp kendi nezaretine bağlı olmak üzere üçyıl öğrenim 
süreli ve Türk Diliyle eğitim yapan, 11Mekteb-i Hukuk-i 

Şahane" yi kurrnuştur(l91). 

(186) Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.397; Koçer, y.a.g.y., s.l37. 
(187) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l09l. 
(188) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(189) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.ll03; Unat, y.a.g.y., s.75. 

(190) Unat, y.a.g.y., s.75. 
(191) Unat, y.a.g.y., s.74; Akyüz, y.a.g.y., sı.·215'te öğre

nim süresini dört yıl olarak vermektedir. 



Bunun için de ilk girişim olmak üzere, Adliye dairesinde 
Hukuk Bilmini içeren bazı dersler verilmeye başlanmış

tır(l78). 
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Bu girişimlerden ayrı olarak 1286 (1869) Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesinin 80 ve 81 nci maddelerinde açılmasına 
gerek gösterilen Darülfünun şubelerinden birini~ Hukuk 
,şubesi olacağı açıklanmakta ve 83. maddesinde de bu şubede 
okutulacak dersler gösterilmekte idi ise de henUz bu tarihte 
Darülfünun açılmadığı için Hukuk Şubesi de açılamamıştır(l79). 

20 Şubat 1870 tarihinde öğretime açılan Darülfünuni 
Osmaninin bir şubesi de "İlın-i Huk.uk 1 tuıı. Ne var ki bu 

Darülfünunun ömrü iki yıl sürmüş olup hiç mezun vermeden(l80) 
tarihe karışınca hukuk mektebiyle ilgili bu girişim de 
sonuçsuz kalmıştır. 

Osmanlı hukuk kurumları tarihinde yer alması gereken 

bir okul da; 1874 1 de Galatasaray'da Mekteb-i Sultaninin bir 

şubesi olarak açılan "İlın-i Hukuk Mektebi" dir. Avrupa'daki 
örnekleri biçiminde kurulmuş olan bu okula (181) hukuk ele
manıarına gereksinim duyan Adliye Nezareti de çok ümit bağ
lamıştı(l82). Ancak bu okul iki dönem öğrenci yetiştire
bilmiştir(l83). Eğitim dilinin Fransızca olması, devlet 
yöneticilerinin ilgisizliği okulun gelişmesini engellemiş
tir. Bunların yanında, yerinin de Beyoğlu'nda olması okulun 
ömrünün kısa olmasını nedenleyecektir(l84). II • .. AbdUllıanıid 
tahta geçtiğinde okulu geliştirip, bağımsız bir eğitim kurumu. 
konumuna getireceği yerde tasarruf gerekçesiyle kapattırmış
tır(l85). 

(178) Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, C.VIII, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1962, s.397. 

(179) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l091. 
(180) Unat, y.a.g.y., s.74. 
(181) Ergin, y.a.g.y~, C.III, s.l090-1091. 

(182) Unat, y.a.g.y., s.74. 
(183) Ergin, y.a.g.y., C.III, s.l090. 

(184) Unat, y.a.g.y., s.74. 
(185) Karaı, y.a.g.y., C.VIII, s.397; Hasan Ali Koçer, Türki

ye'de Modern Eğitimin Doğusu, Ankara, 1987, sol37. 
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devrinde hukuk alanında adli mahkemeleri örgütlernek ve 

"muhakeme usullerini", Batı'dan alınan hukuk kurallarını 
uygulamada ve günün gereksinimlerine yanıt veren yasaları 
yapabilecek bir örgütleurneyi zorunlu konuma getirmişti. :Bu 
örgütlenmede görev üslenebilecek yetenekli ve yeterli 
eleman yetiştirmek gereği de buna bağlı olaralt ortaya çık
mış bulunuyordu(l74). 

İşte İstanbul'da bir Hukuk Mektebi'nin açılması, bu 
düşünceler dogrultusunda, Osmanlı Devleti için bir Medeni 
Kanun'un yapılmasını zorunlu ve kaçınılmaz konuma geldiği 
aşamada gerçekleştirilmiştir. Bununla ilgili ilk girişim 
1855 tarihli Meclis-i ~li'i Tanzimat kararı olmuştur. 
Hükümeti böyle bir karara vardıran tarihsel olgu kuşkusuz 
Islahat Fermanı'nın yayımlanmasıdır(l75). Fermanla, ülkede 
dil, din, ırk farkı gözetmeyen toplumsal temel ve hukuk 
yapısına ulaşma çabaları gösterildiğini biliyoruz. Fermanın 
yayımı üzerine eyleme geçilmiş ve her şeyden önce açılacak 

mahkemelerce kullanılmak üzere "Metni Metin" adında bir yasa 
hazırlanmasına lVIeclis-i !li; f Tanzimatca karar verilmiştir. 
Bu Metni Metin'e sonra Mecellei Alıkam-ı Adliye denilecektir 
ki, hazırlanmasında dönemin bilginlerinden Ahmet Cevdet 
Paşa (Efendi) görevlendirilenler arasında en önde gelen 
kişisidir C 176). 

Padişah Abdülaziz devrinde 1868'de Meclis-i Vala-yı 
Alıkam-ı Adliye; Devlet şürası ve Divan-ı Alıkam-ı Adliye (Eu 

da Mahkeme-i Temyiz ve Mahkeme-i İstinaf olmak üzere iki 
kısımdan oluşrnakt~ıydı) olarak bağımsız iki bölüme ayrılmış
tır(l77) ve ardından da Nizarniye Mahkemeleri oluşturulmaya 
başlanınca bir Hukuk Mekte bi kurma f:ik ri kuvvet kazanmıştır. 

(174) Unat, y.a.g.y., s.74. 
(175) Osman Ergin., Türk Maarif Tarihi, C.III, Eser Matbaası, 

İstanbul, 1977, s.l085. 
(176) Ergin, y.a.g.y., c.III, s.l085-1086. 
(177) Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, O.VII, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara, 1956, s.l66. 
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karakterine uygun bir biçimde düzenıenirken öğretim kadro
suna da devrin tanınmış ve yeterli kişileri atanmışlardır 
(167). O yıl seçme sınavları sonrası 45 öğrenci alınmış ve 
5 Teşrinevvel 1334 (1918) de eğitim ve öğretime başlanmış
tır(l68). Kendisine özgü bir binası olmadığından mülkiyenin 
İstanbulda bir kaç kez yer değiştirmek zorunda kaldığını 
görüyoruz. Ateşkes yapıldığında okul binası saray muzıka
sına verilince, mülkiye de Kabataş'ta Ethem Paşa Konağına 
taşındı. 27 Temmuz 1336 (1920) tarihinde mülkiye mektebinin 
Dahiliye Nezaretiyle bağları koparılarak Maarif Nezaretine 
bağlanmıştır. Tam bir yıl sonra 27 Teramuz 1337 (1921) de 
ise Cerrahpaşa'da Redif Paşa Konağına taşınmıştır(l69). 

Mülkiye mektebi son olarak önce Teşrin-evvel 1338 
(1922) de Adli Tıp binasına(l70), ardından, 1341 (1924) ta
rihinde de Yıldız Sarayının bir bölümü ve şimdi İstanbul 
Sağırlar Okulunun bulunduğu binaya taşınmış(l71), 1936 
yılında Ankaratya taşınıncaya(l72) dek bu binada kalmıştır. 

2.1. 5 • HUKUK MEKTEBİ 

Tanzimat•ın, Osmanlı Devlet ve Toplumsal anlayışına 
getirdiği eşitlik ilkesi hukukun yeniden düzenlenmesini 
(hukuk reformu) zorunlu kılıyordu. Bunun gerçekleştirilmesi 
ise ancak yargı işlevinin önemli bir bölümünün ilmiye sını
fının denetimi dışına çıkarınakla sağlanabilirdi(l73)o Yeni 

bir hukuk devletinin kurulması, ancak modern hukukun anlamını, 
temel yapısını ve ilkelerini özümlemiş yetkin yeni hukukçu

ların yetiştirilmesiyle olası idi. Bu durum, Tanzimat 

(167) 
(168) 
(169) 

' (ı 70) 

(1 71) 
(1 72) 

(173) 

Unat, y.a.g.y., s.73. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
Ergin, yoaogoy., C.II, s.618. 
Unat, y.a.g.y., s.73. 
Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim ••• , s.87. 
Tekeli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan ••• ," C.III, s.658. 
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1908 Temmuzundan, yani mes;Tuti yönetimin kurulması 
sonrası, di{ter bilim J:;~urumları gibi mülkiye rnektabinin de 
yeni ilkelere göre geli;;?tirilmeğe ve canlanclırılmağa başla
dığını görüyoruz. Devrimle birlikte önemi daha da artan 
okul ileri dü::şüncelerin kaynaK;ı oldu (16 ı). 

1325 (1909) yılında çenberlitaşta bulunan okul 
binası bırakılara1t mülkiye, Darülfünun' la beraber Zeynep 
Hanım Konal~ına taşındı ( 162). 

Mülkiye mektebini Ulke gereksinimlerine göre bağım
sız olaro.k yeniden örgütleme istem ve girişimi 1329 (1913) 
yılında gerçekleştirilmiştj_r. Bu yılda mülkiye bağımsız bir 
binaya taşıncı ıktan sonra, ö[~renim süresi yeniden dört yıla 
çıkarılmış, üçUncU sınıftan başlıyarak siyasi, idari ve 
malİ şubelerinden oluşan Uç uzmanlık (ihtisas) dalına ayrıl
mıştır(l63). Do€;al olarak okulun bu yapısına uygun yeni 
ders izlenceleri de yapılmıştı. Bu değişikliklerle berabe.r 
okulun yeniden yatılı konuma getirildiğini görüyoruz. Ancak 
bu izlencenin ortak sınıf'lara ait devresi uygulanabilmiş, 
gerekli maddi olanakların sağlanamaması ve Birinci Dünya 

Savaşına girilmiş olunması sonucu, 6 EylUl 1915 tarihinde 
geçici bir yasayla DarülfUnun Hukuk Fakültesiyle birleştiril
miş ve sözü geçen dalların bu fakülteele kurulması suretiyle 
mülkiyenin iş lev-ıerinin gerçekleştirile bileceği düşünülmüş
tVr(l64). Ne var ki bu durum uzun sürmemiş, 1 Nisan 1918 
tarihinde kabul ecl.ilen bir yasayla okul Dahiliye Nezaretine 
bağlı yatılı, bağımsız ve üç yıl öğretim süreli olarak 
yeniden kurulmuştur(l65). Kısa bir sürede okulun noksanları 
giderilerek Yıldız'daki Yaverler dairesinin bir kısmına 
yerleştirildi(l66). Yıllık ders izlencesi mülkiyenin eski 

(161) Sakaoğlu, Osmanlı Eğitimi •. , s.87. 
(162) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
(163) Unat, y.a.g.y., s.73; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 

(164) Unat, y.a.g.y., s.73; Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
(165) Unat, y.a.goy., s.73. 
(166) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 
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BunJ .. an sonra da okulun geliştirilmesi için ders ve 

yapısında sürekli de{tişiklikler yapılmısı (156), fakat bunu 
dönemin içinde bulunduğu baskılar, sansür v.b. etkiler 
bazan da gerilemesine neden olmuştur. Abdulhamit dönemi 
okullarındaki baskı, kontrol ve denetimlerinden, bu dönem
de mülkiye mektebinde bulunan Ali Kemal "Öınrüm" adlı anı

larında söz etmekteclir(l57). Bu anılarının bir bölümünde: 
"Vaktaki mektebin dördüncü sınıfına çıktık. Dersleriraizde 
ve Hocalarımızda büyük bir tahavvül gördük. Çünkü artık 
mektebi idadide değil, fakat bir Darrülfün'da idik. Ders
lerimiz Dar-ülfünün dersleri, Hocalarımız Dar-ülfünun 
Hocaları idi."(l58). demektedir ki; bu da okulun yüksek 
öğretim yapan bir kurum olarak geliştirilmekte olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. 

1307 (1891) yılında okulun idadi ve yüksek kısımla
rına birer sınıf eklendi. Bu tarihlerde İstanbul'la beraber 
vilayet merkezlerinde idadiler açıldığından, her yıl bu 
idadilerden de seçme sınavıyla 40 öğrencinin okula alınmaya 
başlandığı görülür. Yine 1891 yılından başlıyarak mülkiyeye, 
ülkemizdeki azınlıklar göz önüne alınarak Arapça, Rumca ve 
Ermenice dil dersleri konulmuş, öğrencilerin bu derslerden 
birine devamları zorunlu kılınmıştır(l59). 

1312 (1896) yılında mülkiye mektebinin düzeyiyle 
uygun düşmeyecek biçimde "aşayir" ve "meşayih" çocuklarına 
özgü olmak üzere bir yıllık ayrıca bir sınıf eklendi. 1316 
(1900) yılında mülkiyenin idadi sınıfları ayrılarak okul 
yalnız üç yıllık eğitimle yüksek öğretim veren bir kurum 
konumuna getirildi. 1318 (1902) yılında ise okulun yatılı 
kısmı kaldırıldı(l60). 

(156) Unat, y.a.g.y., s.73. 
(157) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.604-605. 

(158) Ergin, y.aogoy., C.II, s.609. 

(159) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.617. 
(160) Ergin, y.a.g.y., C.II, s.618. 


