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MERTEB-i OSMAN! (1857 -1864) 

Adnan Şi§matn 

A. Mek:teb-i Osmani'Q.en önce Fransa'.daıki osmanlı öğrencileri, 

B. Mekt.eb-i Osmani'nm k:urulu§u, 

C. Mekteb-i Osmani'nin Denetim Komisyonu ve görevleri, 

D. Mekteb-i Osmani Yönetmeliği, 

E. Mekteb-i Osmani'de şubeler, ·g.ünlü:k hayat ve ders çizelgeleri, 

G. Derslerde ·işlenen konular, 

H. Mekteb-i Osmani öğrencilerinin sımflandınlması, 

İ. Mekteb-i Osmani'de eğitim ve genel durum, 

I. Mek:teb-i Osmant'nin Iağvl, 

K. Mekt~b-i Osmani öğr.encileri (ABC sırası ile), 

L. Şekil ve •tablolar, 

M. Ekler ·(Okulun ·resmi, öğrencilerden ·bir ·gurup, açılış töreni davet 
mektubu, yönetmeliğin Fr.ansızca metni, Mekteb-i Osm§.ni'niıı 

lağvma ait .mazbata metni) . 

Tanzimat bilindiği gibi, Milli Eğitim alaıiında da Osmanlı İm
paratorluğu'nda köklü değişikliklerin . yapıldığı bir dönemdir. n. 
Mahmud devrinde yapılan eğitim alahilldaki düzenlemelerı yeni bir 
mahiyet almış, hemen J;ıemen yeni baştan ele alınmış, geliştirilmiş
tir. Bu arada daha n. Mahmud devrinde başlayan Avrupa'ya öğren
ci gönderilmesi'\ · geleneksel islami eğitim sistemi iQinde ·yer ahn 
mektep ve medreseleri ıslah etme çabaları, modern eğitim sağlaya
cak yeni okulların kurulması olaylarıdır. XIX. yüzyıl içinde kurul-

1 Bayram Kodaman, Abdiillıamid, devri eğitim sistemi, İstanbul 1980, 
s. 19-58. 

2 Adnan Şi§man, Tanzimat döneminde Fransa'ya gönder-ile1ı Osmanlı 
öğrenciler-i, ·1839-1876, istembul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi basılmamış 

Doktora tezi, 1983. 
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muş olan okulların içinde şüphesiz en ilgi çekeni ve merak uyan
dıranı Paris'teki Mekteb-i Osmani'dir. Mehmed Esad'ın Mir'at-'1. 
Mekteb-i Harbiye adlı eserinde3 ve Richard L. Chambers'ın İstan
bul'da Hariciye Arşivinde 147 numaralı dosyadaki resmi mektup
ları içeren vesikaları değerlendirerek kaleme aldığı «N otes on the 
Mekteb-i Osmani in Paris, 1857-187~» başlıklı makalesinde-ı Mekteb-i 
Osmani ·hakkında önemli bilgiler bulunmakta, ancak kuruluş, eğitim, 
lağvediliş durumları ile ilgili birçok eksikliklere ve hatalara·raslan
maktadır. Mekteb-i Osmani hakkında diğer yazılanlar daha ziyade 
mektebin birbirini tutmayan kuruluş tarihleri ile sınırlı kalıruşt~. 
İstanbul ve Paris'te bulunan arşivlerde yapılan çalışmalar sonucu 
aşağıda sunulan incelemede konunun a~ıklığa kavuşturulmasına gay
ret edilmiştir. 

A. Mekteb-i Osrnani kurulmadan önce Fransa/da bulunan Osmanlı 
öğrencilerinin durumu 

28 Şubat 1856 Isiahat Fermanı'nın neşredilmesiyle Osmanlı !m
paratorluğu bünyesindeki hıristiyanlara devlet dairelerinin ve mek
teplerinin kapıları açılmıştır. Bununla birlikte fermanda zikredilen 
maarif ve fılfun ve Avrupa sermayesinden istifade ·edilmesi kaydı 
~yarınca masrafları Osmanlı Hükümeti tarafından karşılanmak 

üze~e Hariciye, Dahiliye, Ticaret Nezaretinden on bir, Mekteb-i Har
biye'den on, MühendisJuine-i HümayU,n'dan on6

, masrafları ebeveyn
leri t_arafından karşılanmak üzere Mekteb-i Hatr.biye'den üç, Harici
den Nezaretinden de iki olmak üzere toplam otuz altı öğrenci Fran-

3. Mehmed Esad, Mir'at-ı Mekteb-ı Harbiye, (:kı.sası: Harbiye) !st. 1310, 
s. 65-72. . 

4 Richard L. Chambers, «Notes on the Mekteb-1 Osmani in Paris, 1857-
1874» : Beginnb~gs of Moderı~fzation m the Middle East, The Nineteenth 
Century, Ed. by W. Polk and R. Cham:bers, Londra 1968, -s. 313~329. 
. 5 Osman Nuri Ergin, Tür7c Maarif Tarihi, ll. !st. 1977, s. 454-456; Enver 
Ziya Kara!, Osmanlı Tarihi, VI, Ank. 1976, s. 182; Mustafa Cezar, Sanatta 
Bat·ı'ya Açılt~ ve Osman Hamdi, İst. 1971, s. 360; Faik Reşit Unat, Tiirkiye 
!Sğıtim Sistemin-n~ ·Geli§mes·ine TarUıi Bir Bak~, Ank. 1964, s. 44, 66, 136; 
Cumhuriyetimizin 50. Yılmda Milli Eğitimimiz, !st. 197•3, s. 12. , 

6 Mehmed Esad, Mekteb-i Miihendishdne-i Berrt-i Hümaytın~ ./(kısası : 
Mühendishcine) s. 114'te Mühendisha.ne-i Hümayfın ög-rencllerinin 1271 Mart'ıİı.da 
F~ansa'ya gönderildi~ kayıtlıdır. 
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sa'ya gönderilıpiştir. Arşivlerde bulunan vesikalarda 1856 Isiahat 
Fermanı öncesi Ticaret N ezaretinden Fransa'ya yollandığı belirtilen . 
bir öğrencinin daha evvelki yıllarda adına rastlanmayışı, onun aynı 
yılın başlannda Paris'e gittiğini muhtemel kılmaktadır. Bu öğrenci 
de dahil olmak üzere önceden orada bulunanlar ile birlikte sayıları 
kırka ulaşan öğrenciler Paris'e gelir gelmez ilk önce lisan mektep
lerine verilmişlerdir7 (Bk. T<Wlo I). 1856 yılı sonlarına doğru da 
tekrar Miiılıendislıô:ne-i Hümayun'dan on öğrenci daha gönderilince8 

Fransa'daki Osmanlı öğrencileri mevcudu eliiyi bulmuştur. Paris'e 
gelmiş olan Mülıendisluine-i HümayU,n öğrencilerinden onu 17 Ara
lık, dokuzu 26 Aralık 1856'da biri de 10 Ocak 1857'de Prytanee Imr 
perial Militaire mektebine yerleştirilınişlerdiı:9 • 1856'da Fransa'ya 
gönderilen Osmanlı öğrencileri ŞekiZI'de gösterilmiştir. 

B. Mekteb-i Osmani'nin kurulU§u 

Paris'te Melcteb-i Osmani'nin kuruluşundan önce, Türk HükU
meti tarafından ta:hsillerini tamamlamak için gönderilen öğrenciler 
ciddi bir güvenceden, çalışmadan, disiplinden ve rekabetten yoksun 
bir şekilde birçok enstitülere serpiştirilmiş halde idiler. Masrafları 
da hayli yüksek boyutlara ulaşmıştı. Osmanlı Hükfuneti 1855 yılın:
da Paris'e büyükelçi olarak tayin edilen Reşit Paşa'nın oğlu Meh
met Cemi! Bey vasıtasıyla, her öğrencinin eğitim derecesini ölçmek 
ve bütün öğrencilerin gerek mekteplerde, gerek tatil günlerinde hal 
ve hareketlerine dikkat edecek, onla~ idareleri ile ilgilenmekle yü
kümlü olacak bir komisyon teşekkül .ettirilmesi yolundaki arzusunu 
Fransa Maarif Nazırı R. Rouland'a iletir10

• Bu istek Fransa Maarif 
Nazırlığı tarafından uygun bulunur. Nazır Rouland «Paris, 22 Ka
sım 1856» tarihli mektupla11 kurulacak komisyonun görevlerini v~ 
kimlerden meydana getirileceğini, Paris'te bir Osmanlı Mf:!ktebi'nin 

7 PTBA (Paris T.ür.k Büy.!lkelçiliği Arşivi) 10/ô, 5/1. 
8 M. Esad, Mii.1ıencU.shd.ne., s. 120, 121. 
9 BA. İH. (Başbakanlık Arşivi İra:de Hariciye) 7549, 7687; Hüsnü Sadık 

Durukal, «100 sene evvel Fra:nsa'ya tahsile giden askeri talebe», Oumhuriyeıt 
Gazetesi, Mayıs 1955, sayı 13; Gündüz Akmcı, Tiir'k-Frans-ı.z Kiiltür İZ~kileri 
(10'11-1859}, Ankara 1973, s. 35. 

10 AN. (Archives Nationales, Paris) Fır 4146/1, 3, 4. 
ll AN. FI7 4146/3; BA. İH. 7299. 
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n!i5ıl .teşekkül ettirileceğini, mektebin nizamnamesinin, disiplin yö
netmeliğinin ve günlük programlannın neler olacağını gösteren bir 
p:rojeyi Osmanlı sefiri Cemi! Bey'e gönderir. Bu projede Paris'teki 
öğrencilerin eğitimleri ile meşgul olacak komisyon i,iyeleri şu kişi-
lerden oluşacaktıru : · 

1-Sefaret-i seniyye müsteŞaz:ı; baŞkan; 
2- G?Stave Rouland, Maarif-i Umfuniyye baş katibi, .başkan 

yardımcısı, 

3 - Magin Marrens, Maarif Nazırlığı genel müfettişi, 
4: - Osmanlı Sefaretinden bir kİşi, 
5-Pave:t de Courteille, Ooızeoe de France'da Türk Dili hoc.ası 

(ünlü doğu'Qilimci). 

6-Jules · viE~ille; Ecole Normale'de matematik hocası, 
· 7-Rubens Manasse, «Osmanlı Sefareti Katibi»: 

Teklif olumlu karşılanır ve 1857'de bu komisyon teşekkül et
tirilir. Derhal her öğrencinin eğitim derecesini ölçmek gayesiyle ko
misyon üyeleri· elçilikte toplanarak sefir ' Me~et Cemi! Bey'in ne
zaretinde büti.in öğrencileri bir .dizi imtihandan geçirir. imtihan' rie
ticeleri hiç de iç aÇıcı değildir. Birçok genç öğrenci Paris'te kaldık
ıari iki o sene o sonUnda hala aritmetiğin temel iş1emlerinin, coğ
rafya· ve tarihin en basit kavramlarının Ötesine geÇememişlerdiİ'. 

· F.tansız diline gelince, belli bir kolaylıkla konuşmaktadırlar, ancak 
imla ve gramer kurallanndan haberleri yoktur. Bunun üZerine ko
misyon oybirliği ile Fransız düzenine uygun bir çalışma merkezinin 
kurulması gerektiği düşüncesine varır. Aynı zamanda öğrencilerin 
bu merkezde toplanmalarının, mektebin kumandan ve müdürünüiı 
binada ikamet etmelerinin, mektebe kayıt için azami yaşın on yedi 
olmasının, mektebe her yıl' düzenli olarak istidatları önceden İstan
bul'da bir imtihanla tesbit olunan belli bir miktar 'öğrenci ahiuna
sının kaçınılmaz olduğunu bildirir13• Böylelikle Sultan Abdülı:ıiecid' 
in izni ve arzusu ile Mekteb-i Osmanı o yıllarda Paris'in şehir sınır
ları dışında H bul~an Grenelle Mahaİlesi, v:lolet Sokağı 53 . numa-

12 AN .. F~7 4146/ 3, 4. 
13 AN. Fı7 4146/ ... 1, 3, 4. 

i 
:../ 

14 Grenelle mahallesi 16 Haziran ;L859'da çtkarılan Paris'in smirlarinı 

genl.§letme kanunu .rnucibince Paııis smırlan dahiline alınnu§tır. 

T 
1 
\ 
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ralı binada Fransız Maarif-i Umfuniye Naz~lığı'nın himayesinde 
Ekim 1857'de resmen açılır1~ . Kapısı üzerine Osmanlı Hükümda~ı
nın tuğrası asılıru. 16 Ağustos 1859'da Mekteb-i Osmdni'nin ödül 
dağıtım merasiminde yaptığı konuşmada sefaret müsteşarı Agop 
Efendi mektebi kurma fikrinin ilk olarak padişahtan geldiğini, qnun 
ve nazırıarının sayesinde bu müessesenin sağlam temellere oturtul
duğunu ·zikretmektedir17• Bina güzel bir bahçenin orta kısm.ındadır. 
Dokuz yıllık bir kira sözleşmesi yapılınıştır18• Mektebin a~ılış tör~ni 
6 Kasım 1857 Cumartesi günü saat 13'de yapılır19 • Grenelle'deki bu 
olçulun gayesi askeri ve sivil vazifelere öğrenci yetiştirmekten baş
ka Erkan-ı Harb subaylarına, mühendisiere ve yönetici devlet adam
larına sahip olmaktı.r2°. Paris'te teşkil edilen Mısır Mektebi'nin ve 
Ermeni öğrencilerinin tahsil gördüğü Muradya:zı ~ektebi'nin Os
manlı devlet adamlarına Fransa'nın başkentinde bunlara l;ıenzer bir 
mekt-ep kurulması düşüncesini verdiği düşünülmekte, bu okullarm 
varlığının Mekteb-i Os.m<ini'nin kuruluş sebeplerinden biri olduğu 
gösterilmekted.i.z.21 • 

Mektebin müdürlüğüne Mekteb-i Harbiye-i Şahane subaylarm
dan daha evvel Viyana'da askeri tahsil yapan bir yıl önce Derviş 
Paşa ile birlikte Paris'e gelen Fransız lisanma da §.şina binbaşı Ali 
Nizami Bey ge~iriJ.i.r22• Paris~~eki mevcut olan öğrenci içi~de binbaşı 
rütbesinde . olanlı:ı,nn bulunmasmdap., Ali Nizami Bey'in nezaret~eriJ?.e 
~emur olacak ki.şilerden far.Jdı olması uygun göri,Uür. Bu . ~~en 
mpdürlüğe getirilirken albaylığa terfi ettiriJ.i.r23 • 

15 AN. Fı• 4147/3. 

·16 M. Esad, Harbiye., s. 66; Me'k'teb-i Osmani'·Din resmi için •bkz. Ek. 
1 ve 2. 

17 HA. İ (Hariciye A.r§ivi. İdare)/147; Journal General de l'Instruction 
publique de France, 20 AğuStos 1859. 

18 AN. Fn 4147/3. 

19 AN. Fı• 4146/2. Agop'-tan Gustave Rouland'a törene davet mektubu, 
tarihi: 4 Kasım 1857. Bkz. Ek. 3. . 

20 AN. Fn 4146/ 4; Denetim Komisyonunun 18 Mart 1860 oturumu tuta· 
nağı. 

21 Cha.mbers, «aynı ma:kale», s. 316; Ergin, aynı eser n, s. 454, 455. 

2~ BA. İH. 7743; Esa:d, Harbiye., s. 66. 

23 BA. İH. 7299, 7743. 
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C. Mekteb-i Osmanı Denetim Komisyonu ve Görevleri 

Masraflan Devlet-i Aliyye tarafından karşılanmak üzere Pa
ris'e tahsile gönderilmiş olan öğrencilerin tahsillerine nezaret etmek 
üzere 1857'de yedi üyeden teşkil olunan komisyon Hariciye N3.zırı 
Fuad Paşa ile Fransa Maarif-i Umfımiye Nazın R. Rouland arasın
da geçen yazışmalar neticesi son şeklini alır. R. Rouland'ın Fuad 
Paşa'ya yazdığı 16 Ekim 1~58 tarihli 'mektupta komisyon ile ilgili 
şu hususlar teklif edilmiştir : 

1 -Komisyonun başkanlığına Fransa Maarif-i Umfımiye baş
katibi ve ~ersqnel ~üdürünün getirilmesi, 

2 - Mektebin bütün işleri hakkında komisyonun başkanı vası
tasıyla Osmanlı Hükfu:neti Hariciye Nazın. ~le doğrudan yazışma 

· yapılması, 

3 - Eğitim mü9-ürü ve öğretmenierin Fransa Maarif-i Umu
miyye Nazırının tasvibiyle seçilmesi, 

4- Komisyonun çabalarının başarıya· ulaşması için, İstanbul'
dan Paris'e gönderilen öğrencilerin en fazla on yedi yaşında ve di
sipli~e edilebilir ol.inası, 

5 - Komisyona M ekteb-i Osmant'nin üzerinde yüksek bir de
netim icra etme ve lüzfu:nunda cidden tehlikeli' hale gelen öğrenci

. !erin okuldan atılması hakkının verilmesi, 

6 - "Qç ~ bir eğitimden sonra komisyonun öğrencilere ve
receği bir yetenek diplaması (Diplôme de capacite) 'nın faydalı ola
cağı. 

Fuad Paşa ~aris, 19 Ekim 1858 tarihli cevabi yazıyla Fransa 
Maarif-i Umfımiye Nazın R. Rouland'ın kendisine sunduğu · teklif
leri kabul eder. Sonuçta Denetim Komisyonu şu üyelerle kesin şe
kil aııru: 

1 - Gus~ve Rouland, Fransa Maarif-i Umumiyye baş katibi 
ve personel müdürü, başkan. 

2 - Agop Efendi, Sefaret-i Seniyye müsteşarı, başkan yar-
dımcısı. 1 . ' 

24 AN. Fı• 4146/3, 4; BA. İH. 7299. 

T 



3 - Rubens Manasse, Sefaret-i Seniyye'de katip, 

4 - Ali Bey, Mekteb-i Osm.anı Müdürü. 

5 - Magin Marrens, Maarif-i Umumiyye genel · müfettişi. 
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6 - Jules Vieille, Academie de Paris'de müfettiş, önceleri 
Ecole Normale'de matematik hocası. 

7 - Pavet de Courteille, Co71.ege de Fra.nce'da Türk dili hocası, 
komisyon sekreteri. 

Kurulan bu komisyon özellikle mektebin çalışmalarını denetle
mekle yükümlüdür. Otururnlarını bakanlıkta yapmaktadır. Komis
yonun bundan başka işlev ve göreyleri şu şekilde sıralanmıştır25 

: 

a) Maarif Nazırlığı personel müdürü tam yetkiyle bu komis~ 
yona başkanlık etmektedir. Onun yokluğunda, aynı yetkiyle Osman
lı başkan yardımcısı boşluğu doldurur. 

b) Düzenli oturumların dışında başkan ihtiyaç halinde olağan
üstü toplantılar yapılmasını isteyebilir. 

c) Komisyon Fransız eğitim müdürünü, öğretmenleri ve gözet
menleri atar. Görevlilere verilen aylıkların tutarını açıkça belirtir. 

d) Elçiliğin çağrısı üzerine k~yalıkla yükümlü saymanlık gö
revlisini belirleyebilir. 

e) Komisyon çalışma programların~ düzenle:ı;- ve bunlann icra
sını denetler. Belirli tarihlerde öğrencilerin imtihanlannda bulunur. 
Bilgi almak bakımından öğrencilerin' çalışma ve ilerleyişleri konu
sunda eğitim müdürü veya öğretmenierden raporlar isteyebilir. 

f) Sınıf geçme ve mezuniyet imtihanlarına göre, komisyon is
ter yüksek bir şubeye, ister Ecole Milit-aire de B.rıint-Cyr~e veya buna 
benzer diğer mekteplere girmek hususunda olsun öğrencilerin İsti
datları üzerinde fikrini beyan eder. Aynı zamanda, göriilen yete
neksizlik sebebiyle öğrencilerin geri gönderilmesini teklif eder .. 

g) Komisyon yıl sonu her öğrenciye yıl içinde elde edilen not
ların ve son imtihanların neticelerinin içinde hillasa edildiği bir 
k arn e verir. 

25 PJ;BA 29/3; AN. Fır 4146/3; BA. İH. 7299. 

---- --·--
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h) Son eğitim yı1ı nihayetinde mezun öğrencilere bir diplama 
verir. 

ı) Komisyon her ay toplanır. Her toplantıda müdürün sunacağı 
raporu alır. 

i) Komisyon her yıl mektebin durumu ile ilgili bir rapor dü
zenl,er. Devlet B~şkanı adına bu ra~orim kopyasını Türk Sefaretine 
ve :fransa .Maarif-i Umumiyye Nazırlığına .. verir. 

j) Mekteb-i Osmani'nin müdürü doğrudan dogruya Osmanlı 
Hükfu:neti tarafından atanır. Müdür . denetim komisyonunun tabii -
üyesidir. 

k) Müdür mektebin bütün iç işlerinde tek yetkilidir. 

l) Müdür alat, edevat ve Osmanlı memurları ile öğrencilere 

verilen ödenekler, eğitim müdürünün, öğretmenierin aylıkları ile il
gili bütçeyi idare eder. 

·m) Disipliri.Sizlik sebebiyle .öğrencilerin atı~asıİıa müdür hük
meder . 

. ~) . Müdürün yokluğunda komisyon, başkanın kiş~ğind~ y~ni
den oluşturulur, yerini alan vekil belirlenir. Bu vekil tüzük rapor
iarıriı komisyona sunmakla yükümlÜdür. Hazır bultinduğu oturuni

. larda oy kullanmadan tartışmalara katılma hakkını haizdir. 

o) "Müdür öğrencilere verilen sertifika ve diploi:naları imzalar. 
Özellijp.e öğrencilerin okula alınışıyla uğraşır ve yönetimi "ilgileİidi-
ren her mesel e hakkında komisyona damşahilir. · 

ö) Öğretmeı:iıerin notlarını 'yansitan ~~ aylık olarak komisyona 
ta;kdim ettiği ra-porlarda müdür öğrencilerin sağlık durumu, gele
nekleri, disipl!zı durumları ve hareke~leri i_le ilg:ili. oiabilen bÜtün 
olayları işaret etmeğe özen gösterir. 

p) Müdür bu yöne~meliği uygulamakla yüktlın:lüdür. 

1860 yılından itibaren Denetim Komisyonu üyeleri içinde Fran
sa Maarif N3.zırlığı şube şefi Du Mesnil'in ismine rastıama.ktayız. Bj,r 
defasında da, 18 Mart 1860'da o zamanın Paris sefiri Ahm~t)Vefik 
Paşa'nın, katıldığı ottirumda Denetim Komisyonu~a başka.nlık etti
ğini görmekteyiz. 1863 yılının Ocak ayında, o ayın 6'sı. tarihini ta-

ı 
_l 
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şıyan Paris sefiri Cemi! Bey'in resmi yazısı mucibince komisyon 
tekrar teşekkül -ettirilir. Başkan yine Gustave Rouland!dır. - Agop 
Efendi'nin yerine başkan yardımcısı olarak sefaret başkatibi Artin_ 
Dadyan Efendi26 getirilir. Üyeler mektebin müdürü Albay .Ali Ni
zami Bey, Jules Vieille, Pavet de Courteille, Du Mesnil ve İstanbul'a 
dönüşünde Darülfünun müdürlüğüne kadar yükselen ilahiyat hocası 
Tahsin Efendi'd.ir2'. Kasım 1863'te Mekteb-i Osmani'niri m~dütü de
ğişir. Albay Ali Niza.ml Bey'in yerini Mekteb-i Harbiye mezunJ_arın
daiı, sonraları miralay olan S;:ı.kız'lı Bip.başı Ahmet Esa9-_ Efendi 
alJ.r28 • Yine E:~_ıpı 18?3'ten itibaren Denetim Komisyonunda Clachant 
ve sekreterlik görevinde Ignou isimleri görülmektediri9 • - • - • 

D. Mekteb-i Os.mani Yönetmeliği -

Denetim Komisyonu kurulduktan-sonra ilk dikkat. ettiği J:ı.i.ıstıS 

temel ilkeleri Osmanlı Hükı1meti tarafından belirlenen 10 bölüm ha
linde kaleme alınan ve topla~ 37 maddeden oluşan iç -yönetmeliği 
hazırlamak olmuştuz'3° . 

Yönetmeliğin ilk böİümünde 3 maddelik genel hükümler yer 8.1-
maktadır. Öğrenciler mektebin bütün görevlilerine saygı ve nezaket 
göstermek zorundçı.dı~lar. Kıyafetleri de öğrenciye yakışır ve temiz 
olacaktır. · · · -. -

.- İkinci bölümde 2 madde haliİıde sınıflar ile ' ilgili bilgiler mev
cuttur. Öğrenciler ders esnasında öğretmenleri.İı derslerini ve ka
naatlerini dinleyerek ve hocanın iZa-iııar~dan şorira' derslerin k;u~
me alınmasmda gerekli notları alarak büyük bir dikkat ve deriiı bİ! 
sessizlik içinde bulunacaklardır. Bir önceki dersin notlarını almaya 
ve kendilerine yöneltilecek sorulara cevap vermeye haZır olacakl-ar
dır. ÖğretiDenin müsaadesiyle faydalı açıklamaları sorabilecekler. ve 

26 Artin Dadyan için bkz : Cevdet Küçük, «Osmanlı İmparatorluğunda 
Gayr-i Müslim teba:aya gösterilen .tolerans ve bu konuda Artin Paşanın Sul· 
tan n. Ha.m,id'e sunduğu iki layıha.»; I: Tiirkoloji Kongresi, (İstanbul 6-9 Şubat 
1978), İstanbul -1980, s. 243-267. 

27 AN. Fı• 4146/4. 
28 AN. Fn 414S/4; İnal, aynı eser, m, s. 415-435.' 

. 29 AN.' Flö 4146/4. . 

30 AN. Fl1 4146/1, Bkz. Ek. 4. 

-- ... ~ ----~ 
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verilen dersle ilgili şüphelerini arzedebileceklerdir. Öğretmen hergün 
günlük ders defterine ders konularını, öğrencilerin hal ve gidişleri
ni, ödevlerinin durumunu not edecek ve her hafta sonu notlarının 
bir suretini çıkararak müdüre verecektir. 

Çalışmalar (Mütalaa, etüd) 'ın nasıl yapılacağı 5 madde ile açık
lanmıştır. Öğrenciler sınıftaverilen dersleri kaleme almak ve öğret
menler tarafından anlatılan konuları ferden çalışmak suretiyle özüm
lemek için çalışma salonunda toplanacaklar ve arzulanan gayeye 
ulaşmak bakımından çalışmalar esnasında azami sessizliğe riayet 
edilecektir. Öğrencilerin düzen ve çalışma sorumluluğundan mesul 
bulunan, vazife anında gerekli her yetkiyi haiz bir gözetmen hoca
nın idaresinde bulunan öğrencilere, sınıf ödevleri dışında, her türlü 
çalışma yasaktır. Fakat gözetmen hoca sınıf ödevinin tamamen ya
pıldığına kanaat getirdikten sonra, çalışma müsaadesi isteyen kişi
ye faydalı göründüğünde, bu kişinin başka bir çalışma yapmasına 
iziri. verebilecektir. Gözetmen öğrencilerin mütalaa sırasındaki çalış
ma ve durumlarını, günün diğer faaliyetleri esnasında.ki tutum va 
hareketleri, toplu ve kişisel notları ihtiva edecek bir günlük defter 
tutacak ve her ak~am bu defteri müdürün inceleme ve değerlendir
mesine siınacaktır. 

Yönetmeliğin dördüncü bölümünde teneffüsler 3 madde ile belli 
bir intizama sokulmuştur. Teneffüslerini okulun bahçesinde ve kötü 
havalarda daima hocanın gözetiminde etüd salonlarında yapacak 
olan öğrenciler, dinlenme anında da:hi gözetmen hocaların etrafın
da toplanmak sure.tiyle. millakatlar veya karşılıklı oyun ilişkileriyle, 
fransızcalarını ilerletmeğe çalışacaklardır. Öğrencilerin sadece te
neffüs~erde sigara içme izni vardır. Yalnız bu haklarını sadece oku
lun bahçesinde v.eya kötü havalarda zamanlarını dinlenerek. geçir
dikleri çalışma salonlannda kullanabileceklerdir. 

Yemekhanedeki düzen 6 madde ile tanzim edilmiştir. Yemekler 
gözetmen hocanın nezaretinde hep birlikte, aynı yemekhanede ye
necektir. Öğrenciler orada adab-ı muaşeret ve iyi arkadaşlık tutu
muna alışacaklardır. Yemek sırasında konuşmalarına müsaade edil
miştir. Yalnız türkçe konuşmak kesinlikle yasaktır. Yemekhapeye 
sessizce girilecek ve aynı . tarzda çıkılacaktır. Müdür he~: ö@ıi uğ
rayıp yemekierin uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını denetle
yecektir. Yiyecekler nitelik ve nicelik bakımından genç yaştakilerin 

1 
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sıhhat ve güçlerine uygun olması dolayısiyle öğrencilere, servis ya
pıldığında, daha fazla alma yolundaki istekleri beyhude olacaktın. 
Bu husustaki hiçbir istek kabul edilmeyecektir. Umumi görüşmeler
de asıl kişi gözetmen hocadır. Öğrenciler hiçbir bahaneyle mutfağa 
giremeyeceklerdir. 

Yatakhaneler ile ilgili talimat yönetmelikte 2 madde halinde 
verilmektedir. Öğrencilerin yatış ve kalkışı hoca tarafından ·denet
lenecektir. Yatış ve kalkışlar sürat ve terbiye ile sükUnet içinde ya
pılacaktır. Yatakhaneler, gözetmen hocanın nezaretinde çıkıştan 
sonra sabahtan akşam topluca geri dönüşe kadar kapalı olacaktır. 

Yönetmeliğin yedinci bölümünde 5 maddeyi ihtiva ~den genel 
düzen konusu açıklığa kavuşturulinuştur. Günün. çeşitli giriş ve çı
kışları okul ziliyle belirlenmiştir. Herkes aynı anda girip çıkacak
tır. Kalkış ve yatış, smıflara, çalışmalara, yemekhaıieye, teneffüs
lere giriş ve çıkış hocanın giriş ve çıkışıyla ayarlanmış olan orta
lama belli bir süreyi gerektirmektedir. Öğrencilerin yapacakları her 
zarar da kendilerine ödetilecektir. 

Çıkışlar büyük ve küçük olmak üzere iki türlüdür. Büyük çıkış
lar Pazar günü öğle yemeğinin sonundan akşamın 11'ine kadar ola
caktır. Her Pazar günü iki öğrenciye bir tiyatro izni verilecek, öğ
renciler gece yarısı okula dönmüş olacaklardır. Bu konu 3 madde 
halinde sıralanmıştır. 

Yönetmelikte 6 madde halind-e mükafatlara da temas edilmiş
tir. Mükafatlar gözetmen hocanın, öğretmenierin notları, fazladan 
tiyatro izinleri, aylık iftihar listesine geçme, Müdür tarafından hu
susi olarak verilen takdirler, yıl so~u ödülleridir. Yüksek not alan 
öğrenciler Müdür tarafından teşvik edilecektir. Bu notlara göre Mü
dür her Pazar günü en çok hak edene fazladan bir tiyatro izni vere
bilecektir. Öğretmenler, Müdür'ün başkanlığında; her ay· bir aylık 
iftihar listesine yazılacak öğrencilerin ha~gileri olduğuna karar ver
mek üzere toplanacaklardır. Bu liste Osmanlı Hükfun.eti sefiri ve oku
lun denetim komisyonundan geçecek ve sonra sınıflardan birinin du
varına asılacaktır. Aralıksız 6 ay süre zarfmda eğitim, hal ve gidiş 
ile çalışma hususlarmdaki üçlü raporda kendini gösteren Jıiçbir ceza 
görmemiş öğrenci Müdür'den büyük bir ödül alacaktır. Bu ödül bir 
sanat eşyası veya edebi yahut fen dalında dikkate değer bir · eser 



94 

olacaktır. Öğretim · yılı sonu için öngörülen ödüller öğretmenierin 
tasnif ve tanzimine göre verilecektir. 

Cezalar konusu 2 madde ol;:ı.rak yönetmeliğin ~on bölümünü teş
kil etmektedir. Borçlaiı.mış olan öğrenci, toplam borcu aylığmd~ 
kesintiler yapılmak suretiyle ödenineeye kadar, okulda izinsiz bıra
kılacaktır. Yönetmeliğin maddeleriliden birine. kaFşı gelen her öğren
ci hatanın ciddiyetiyle orantılı olarak bir cezaya çarptırılacaktır. İh
tar cezası, sınıftan ve·mütalaadan çıkarılma, dışarı çı.kmama yasak
lan, fazladan . ödev yükleme, hapise koyulma, İstanbul'a geri gön
derilme ·yönetmeliğin icab ettirdiği başlıca cezalardır. 

E. Mekteb-i Osrn./J;ni Personeli 

-
Ali Nizami Bey.: Mekt~bin ilk Müdürüdür. Mekteb-i Harbiyfl-

den mezuı;ı. olı:n,uş, Viyana'da askeri tahsUine devam etmiştir ... 1857'de 
mekteb4ı Müdürlüğüne al bay rütbesiyle getirilen .. .Aıi Nizami Bey bu 
görevini Kasım 1863'e kadar sürdürmüştür. Denetim Komisyonunun 
15 Aralık 1863 oturumunda başkan ve üyelere mektebin yeni Müdürü 
Binbaşı Esad Efendi'yi tanıştırmış, bunu müte'a.kiben çok geçmeden 
İstanbul'a dÖnmüştiir31• Kendisi 1877'de Galatasaray Lisesi Müdürü 
olan Ali Nizami J;,>aşa'dır3~. · 

Ahmed Esad Efendi : Erkan-ı Harbiye subaylarmdandır, Ali 
Nizami Bey'den sonra mektebin ikinci Müdürüdür. Bu sıradaki rüt
besi binbaşılıktır. Kasım 1863'te başlayan Mekteb-i Ô~nı Müdür
luğü görevi 'mektebin. lağvına kadar devam etmiş, bUİldan sonra· da 
Osmanlı öğrencileri Müdürü olarak vazifesini Ağustos '1867 sonuna 
kadar sürdürn:ıü.§tfu:s3• Erkan-ı. Har:biye binbaşılarmdan Vidin.'li Tev-

.. : • o • • 

31 AN. Fl1 '4146/4. 
32 Mehmed Sürey.ya, Sicffi...i Osmani, m, İstanbul 1311, s. 578; Galata

saray Lis.esi «Mekteb-i Sultani-b 1868-1968, KitaJp Tertip ..ve Yayın Heyeti: 
Muhittin Sandıkçıog-ıu, Ferruhzat ·Turaç; Sefa Semenderog-ıu, İstan'bul 1974, 
s. 30; AbdWhak Şinasi Hisar•ın Ali Nizami · BeıJ"fn. Alafrangalılığı ve Şeylıliği 
adlı . kitabında'ki roman kahramanı il!'! Me1cteb-i Osmani müdürü Ali Nizarnı 
Bey arasında, isim benz~rl:iğinden ·b~)ta il;>ir ilgi yoktur. A.Ş. Hisar, Geçmiş 
Zaman F·ır'kaları ve .Ali Niz4mi Bey'in Alafriıngalılığı ve Şeylıliği>fStan~ul 
1979. 

33 AN. Fı7 4146/4, BA. 1H. 11695. 
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fik Bey'• de onun zamanında Müdür muavinliği yapmıştır5• Paris'te 
kaldığı süre içinde tahsilini tamamlamaya gayret gösteren bu zat 
Osmanlı miralaylarından ve sadrazamlanndan Ahmed E~ad Paşa'
dır6. 

Edouard _ Levy : Matematik öğretmeni. Sefaret müsteşarı Agop 
Efendi'nin Denetim Komisyonu Başkanı Gustave -Rouland'a yazdığı 
28 Ekim 1Ş57 tarihli resmi yazıdan anlaşıldığına gö:re3', Mek;te_b-i 
Osmanı Müdürü Albay Ali Bey, Fransız Liselerinde ~matematik ho
calığı yapmış olan E. lkvy'ye mektebin matematik öğretm~mliğinin 
verilip verilemeyeceğini sorar. Olumlu cev;ap üzerine bu zat M ek;teb-i 
Osmanı'ye matematik öğretmeni olarak atanır ve mektebin "lağvına 
kadar bu görevini yürütür. 

Chantel: Mehmed Esad'ın Mi-rat:'~- Mek;teb-i Harbiye adlı kita
bında mektebin öğretmenleri arasmda kimya öğretıİı.eni olarak gös
terilmek;tedir35. 1859'dan itibaren vesikalardan. ismine raslayam.adı
ğımızdan, öğretmenler hakkında daha az vesikalar bulunan ilk yıl-
larda mektepte vazife görmüş olsa gerektir. · 

- Figon : Yine Mehmed Esad'ın aynı eserinde mektebin Tarih öğ
retmeni olarak ismine rastlanmaktadır39 • 

Perrot Ligadiere : Fransızca öğretmeni. 2 Eylül 1860 tarihli 
Denet~m Komisyonu Baş~anına verdiği bir dilekçe ile yaşının ~le~le
miş olmas~dan görevinden aziini istemiştir. Eğitim metodu açısın

.-dan da komisyon kendisini yetersiz görmüş ve onun yerine eski ens-
titü· öğretmeni Sar do u · atanmıştır•o. · · . 

Edouatd le Barbier : Tarih, Coğrafya Öğretmeni. Mekteb-i Os
manı'ye girmeden evvel daha önceleri ~cole d' Athenes'de vazife 
görmüştiir+1• 28 Ağustos 1860 tarihli bir mektupla Fransa dışında bir 
görev aldığından dolayı mektepte kalmasının mümkün olmadığını 

34 Esad, Harbiye.> s. 71. 
35 AN. Fı7 4146/3. 
36 İnal, aynı eser> II, s. 415-435. 
37 AN. F11 4147/ 1. 
38 Esad, Harbi ye.> s. 68. 
39 ·Esad, Harbiye.> s. 68. 
40 AN. Fı1 4147/1. 
41 AN. Fır 4147/4; HA. İ/147. 
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bildirir. 1860 Eylülünde yerine eski pansiyon hocalarından Mennequin 
getirilirt2. 

Vimont : Resim öğretmeni. Resim çalışmalarında izlenecek özel 
istikamet bakunından Osmanlı sefirinin görüşler~e uymadığından 
Eylül1860'ta görevinden alınarak yerine sefirin tavassutuyla Artin 
Roberts getiriliz-l3, 

Gaillot : 1861 yılında mektebin gözetmen hocalarından""4 • 

La:ville : Fransızca ·yardımcı öğretmentın. 1 Ocak 1861'de bu 
görevinden ayrılmıştır6 • 

Hoca Tahsin Efendi : Paris'teki Mekteb-i Osmani'de ve diğer 
okullarda bulunan öğrencileri okutmak, hıristiyan tebaadan olanla:.. 
ra Türkçeyi öğretmek ve Darülfünun'a hoca yetiştirmek gayesiyle 
Selim Sabit Efendi ile birlikte 1857'de tabiye ve riyaziye öğrenimi 
için Paris'e gönderilıniştirH. Mart ayının 20'sinde Paris'e varmış
tır~8 . . Yanya'lı olan Tahsin Efendinin 6 Nisan 1860 tarihli Emniyet 
Müdürlüğü I, Büro'dan mektebin Denetim Komisyonu Başkanı, eği
tim genel müdürü G. Rouland'a gönderilen raporda kırk y3.şında ol
duğu, Paris'te Monsieur le Prince sokağı 48 nurnarada kaldığı, mes
leğinin Mekteb-i Osmani'de şark dilleri ve Ermeni diyalektiği ho
cası olduğu ·belirtildikten sonra, onun siyasi bir yanının olmadığı 
sadece yurttaşları ile görüştüğü, hal ve hareketleri, adetleri arzula
~andan öte olduğu, tembelliği ve kötü hayat kadı~arı ile sık sık 
buluştuğu zikredil.m.ektedir49 • Paris'te bir fakültede v·e Oortege de 
France'da fizik, kimya derslerini takip etmiştir50• 1863 yılında rnek
tebin Denetim Komisyonu üyeliğine getirilmiştir. Hoca Tahsin Efen-

42 AN. Fı7 4147/1. 
43 AN. F17 4147/1. 
44 AN. Fı7 4146/5. 
45 HA. !/147. 
46 AN. Fı7 4146/4. 
47 BA. ni. 7197; Cengiz Orhonlu; «Edebiyat Fa:killtesi ·kUrulU§U geli§

mesi (1901-1933) hakkında bazı düşünceler» Cumhuriyetin 50. Y1Zına .Armağan; 
!stanbul 197'3, s. 57-58; Sadrettin Celal Antel, «Tanzimat Maa.rifi», Tanzi?nat I, 
!stanbul 1940, s. 448. / 

48 BA. 1H. 7549. '.'/ 
49 AN. F17 4147/1. 
50 AN. Fı7 4147/5. 
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di 1867 Şubatında Paris'ten dö·hdüğüi:ıde Darülfünun Müdürü öl-
muştursı. 

. : . -· .. 

Selim Sabit Efendi: Hoca Tahsin Efendi ile birlikte . Par.is'e 
gönderilmiştir. Me"kteb-i Osmani'de . Tüi:kçe ·öğ.retmenliği yapinıştır. 
6 Nisan 1860 tarihli Emniyet Müdürlüğü I . Büro'dan gönderilen po
lis raporunda· İstanbul doğumlu Selim EfEmdinin yirmi sekiz- yaşın
da olduğu, Paris'te Fondary Sokak 13 nurnarada k~ldığı, m~sleğinin 
Ermeni Mektebinde öğretmenlik olduğu zikredilmekte, bunun yçı.

nında onun çalışkanlığı, ekono.mi politik tahsil ettiği, aşırı ilişkileri 
olmadığı yalnız evine···hayat kadınlarını · aldığı .. belirtilmektedirS2• 

Mehmed Esad'ın Mir'at:.ı Mekteb4 Ha-t.biye'sinde onun hakkında 
Meclis-i Maarif-i Kebir Aza-yı sabıkasındandir denilınektedir5:i. 

Barth: Me"kteb.:a, . Osmani'de mümeyyiz hoca, . 1 .Ocak 1861'de 
Laville ile birlikte görevinden ayrılmıştır54 

•• 

Maerleyn: 15 Nisari 1860 tarihinde yardımcı matematik. öğret
meiii olarak mektepte göreve başlamıştır55• 1861 yilı öğretme:~ı.' 'kad
rosunda ismi görülı:iıektedir56• Muhtemelen o yil sonu görevi soıia 
ermiştir. · . · . 

VaGquant: ;1.860, 1862 ve 1863 yıllarında . bazı öğrenciler için 
yçı.rdımcı matematik öğretni~nliği ·yapmıştır57• · · · · 

Lecoplain :· 1862, 1863 öğrenim yılında bazı öğrenciler iÇin yar
dımcı matematik hocası58• 

Mo~ty Ikopold: 1S6~'da yardıın;cı Fransızca· 9ğretmeni59• 
Pa vet de Courteille: 1860, 1863: yıllannda · mektebin Tarih ög

retmenliğini . yapmıştır. . Aynı . zamanda .M.ekteb-i ()~rıi Denetim 

51 P,ı'BA 36/1; Orhonlu, «aynı maıkale», (Jumhuri:ıJetin 50 . . yılma ,Arma
ğan, s. 58; Esad, Harbiye., s. 69. 

52 P'l1BA. 36/1. 
53 Esad, Harti1:ge., 69. 

. ô,. 

54 AN. FH· '4147 /4. 
55 AN. Fır 4147/5. 
56 AN. Fır 4147/4. 
57 AN. Fı7 4147/5. 
58 AN. Fı7 4147/4. 
59 AN. Fır 4147 /'5. 

--- --. -- ~ ~- --- - ---



98 

Komisyonu Sekreteridir60 • «Sociı~te Asiatique»in de üyelerl.' arasın
da bulunan Pavet de Courteille, Nabi Efendi'nin Rati.Jriye isimli ese
rinin Fransızca tercümesi Conseiiles deNabi Efeniliason fils Aboul 
Khair'i 1857'de, Kemal Paşa-zade'nin Mohaçmime'sinin Fransızca 
tercümesi Histoire de la Oalmpçıgne de Mohacz.'ı 1859'da Türkçe me
tinleri ile" birlikte Paris'te neşretmiştir. Bunlardan başka Etat Pre
sent d'Em:pire Ottoriıan d'n:P,.es ~ documents o'fjiciels 1816 (Ubicini 
ile birlikte), Mirclaj Na•meh, 1882, Tez.kere1ıri evlia; 1890, adlı eser-

-ıeri vardır... · · 

. Joseph Antoine luexa,.ndre Mennequin: Edouard Le Barbier'den 
boşalan .Tarih ve Coğrafya: hocalığına Eylül 1860'ta getiril.miştir'l1• 
10 Haz~ran 1808 Paris doğumludur. Eğitimine bir manastırda baş
lamış, sonradan College Bourbon'a girmiştir. 1825 Ocak ayında Ver
sailles'da Um-i belagat ve felsefe eğitimini tamamlamıştır. 1827'de 
~ennequin, M. Borderie tarafından Versailles piskoposluğuna atan
mıştır. ,. On _sekiz . ay sonra kendini iyice ilahiyata vermek için bu 
görevinden ayrılmıştır. 1831 yılında Versailles'da Institut de Mcm
sier SliiVoure'ye girmiştir .. Burada iki yıl öğrenim gören· Mennequin 
çok geçmeden Paris'te Institut de Monsieur Samare'ye girmiş, orada 
üç ay, sonra Bac sokağında-bir başka enstitüde üç yıl öğretmenlik 
yapn:uştır; 1838'de pansiyon hacası o1m.U§, o vakitten itibaren üni
versite camiasında da tanınmıŞtır. lntihar üzerine bir inceleme ya
zısı yazarak Besa,nçon'a yarışmaya göndermiş ve Akademi tarafın
dan verilen ikinci derecede bir ödül kazanl?}.ştır. Mekteb-i Osmani'
ye girene kadar pansiyon hocalığı yapmış olan Mennequin mektebin 
Iağvına kadar da 1862-63 yılı hariç Tarih, Coğrafya, Kozmoğrafya 
derslerinin sürekli hacası o~uştur62• . 

Sardou: Fransızca öğretmeni. 14 Mayıs 183-2 Rouen dôğumhi
dur. Liseyi bu şehirde okumuştur. 1850 yılında Um-i bela.gat onur 
ödülünü kazanmıştır. Edebiyat dalında· Paris'te lisans eğitimi yapan 
Sardau 1854'ten itibaren Paris'in birçok enstitülerinde. ( Chaip.e, 
Bousquet, Ebrard., Crosnier, Loubens) ders vermiştir. Paris, 24 Ha
ziran 1860 tarihli bir dilekçe vererek Mekteb-i Osmdni'ye Fransızca 

60 AN. Fı1 4147/5. 
61 AN. Fı7 4147/1. 
62 AN. Fu 4147/1. 
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öğretmeni · olarak girmek istemiş, Eylül 1860'ta işteği kabul e@e
rek Ligodleres'in yerine bu göreve getirilmiştir. ·Lisan hacası o ta
rihlerde .inektebin t~lebesine mahsus Lwr<YUSse· i~minde bir dilbilğ-İsi 
yazmıştır63. 

. . 
Privat Deschanel: Fizi:Jt ve Kimya h;ocası. l/ycee Lf?'l.f-isle-{h:fliYLd/ 

da öğretmenlik yapmış olan Descham~l 1860 Eylülünde Mekteb-i Os~ 
manı•ye Fizik ve Kimya Öğr~tmeni olarali alınmıştır. iş6·3. yı~ s~~ 
n una kadar bu görevini ifa etıniştir64• . . 

Artur Roberts: Vimont'un yerine Eylül 1860~ta Osmanlı sefiri
nin tavassutuyla resim öğ~~tmenligme getirilmiş ve Jnektepin. .İa~
na kadar bu görevde kalmıştır65 • 

Bartoli: Mektepe kahyalık yapmıştrr. Bu görevine 20 Nisan 
1858'de başlamıŞ66, 1864'ün Mart ayı sonuna kadar sürdürmüştür67• 

Lemoigne : Komisyon tarafından Bartali'nin yerine . i N!s~ 
1864'te göreve baŞlatılan mektebin 25 yaşları:q.daki kahyasıd~8: 

Mekteb-i Osmantnin çeşitli yıllardaki tam personeli ve aldık
ları maaşlar Tablo II'de gösterilmiştir69• • 

F. Mekteb-i Osmanı'de Şubeler1 Gün_lük ha.yat ve Ders Çizelg~leri · 

Eğitimlerini geliştirmek maksadiyle Osmanlı. Hwru.nleti ~afıİı
dan Fransa'ya gönderilmiş öğrencilerin bir aray~ getirililikleri ve 
Paris'te kurulan Mekteb-i Osmanı'de kabul olunan öğrencil~rin Frap.
sız HükUmeti'nin çeşitli okullarının derslerini verimli bir şekiİde_ta
kip edebilmeleri açısından edebiyat ~e fen ~ğitimıerini ta.ıİıa.~fama
lan öngörülmüştür. KuruluŞ aşamasında mektepte eğitim üç yıllık 
olarak tesbit edilmiştir70 • · 

63 AN. Fı• 4147 (1; Esad, M. ·M ek. Harb.~ s. 68. 
64 AN. Fır 4147/1. 
65 AN. Fır 4147/1. 
66 AN. Ft7 4146/4. 
67 AN. Fı7 4147/1. 
68 AN. Fır 4147/1. 
69 BA. iH. 8102, 8964, 11931; HA. İ/147; AN. FU 4146/5; PTBA 29/3. 
70 AN. Fı• 4146/1. 
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I. Yıl: . İstanbul'dan yeni gelmiş gep.ç öğrencilerin toplandığı bir 
ş_ube ~lacaktır. Herşeyden evvel Fransızca; dersi görülecek ve pratik 
çalışmalar yapılacaktır. Teknik kelimeler ve Tarih, Coğrafyanın te
mel kavramları öğretilecektir. Th:.inci yan yıldan itibaren haftada 
iki saat Genel Coğrafya, iki saat Aritmetik ve bir sa;at de Resim 
gösterilecektir. B~ci. yıl hazırlık mahiyeti taşıyacaktır. 

. İl. Yıl: ö~enc~ler askeri ve sivil'iki şubeye ayrılacaktır. Müş
terek ve özel dersler aşağıda göşterilmiş~ir : · 

II. Yıl Şubeleri 

Ask_eri şube 

Sivil şube 

Müşterek Dersler 

Fransızca 

(4 ders) 
Tarih ve Coğrafya 
(2 ders) 
Fizik ve Kimya 
·(3 ders) 

Özel Dersler 

Matematik 
( 4 ders) 

Tarih·ve Coğrafya 
(2 ders) 
Matematik 
(2 ders) 

III. Yıl: Üçüncü yılda da biri askeri, diğeri sivil olmak üzere 
iki .şube olacaktır... Dersler aşağıdaki cetvelde görülmektedir· : · 

III. Yıl Şubeleri 

. . . 

As~e;ri şube 

Sivil şube 

Müşterek Dersler · 

Tarih ve C~ğrafya 
(5 ders) 
Fizik ve Kimya 
(3 ders) 
Resim 
(2 ders) . 

Özel Dersler . 

Matematik .. 

Ede~iyat 
(3 ders) 
Matematik 
(2 ders) 

Fransa Maarif Nazırı Rouland'ın 22 Kasım 1856 tarihini taşı
yan Hariciye Nazırı Fuad Paşa'ya yazdığı mektuptan Me'ktelf~ Os-. .~ 

71 AN. Fl7 4146/3. 
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mani'de okuyacak öğrencilerin günlilleprogramlarının şU şekilde 
düzenlendiği görülmektedir : . .; -· 

5.00 - 5.20 
5.20 - . 7.30 

. 7.30 - 8.30 

8.30 - 12.00 
12.00 - . 13.00 
13.00 - 16.30 
16.30 - 17.30 
17 ... 30 - 20.00 

' 20.00 - 21.00 

Kalkış 

Çalışm·a (mütalaa, etüd) 
Sabah kahvaltısı ve etüd 
Ders . 

. Öğle yemeği 
D_ers . 
İkindi kahvaltısı 

. Çalışma .(mütalaa, etüd) 
Akşam yemeği 

Mekteb-i Osmani faaliyete geçtikten sonra öğrencilere ·Üç yıllık 
bir eğitim programı uygulanmış, fakat her yıl çoğu zaman çeşitli 
sebeplerden dolayı üç şube· teşekküı ~tmemiştir. Bulunan vesika}ara 
göre 1858~59 öğretim yılının· ilk sömestresinde iki, ikin~isinde . üç 
şube mevcuttui"72

• 1859:-60,. 1860'-61, 1861-62 öğ~efim yıllarmdş. iki, 
1862-63 ·ve 1863-ô4 öğretim yıllarmda da birer şube vardır73• 

Mektebin eğitim faaliyeti gösterdiği yıllar içinde arşivlerde 
bulunan i859 Şubat74, 1860' Haziran; 1862 Aralik ~ylarriıa'5, 1863-64 
ve 1864-65 ·ilk yarı yıllarma76 ait beŞ çizelge öğrencilerlı{ g1İnÜik ya-
şantı ve ders prdgramlarmi içermektedir. ·. :: · · · 

. Bu programlarda öğrenci~er~ ka*ma~arı .İçin . yarın:ı. ı:;fl,at müh~ 
let ,tanınmıştır ... 1 ~aatlik bir çalışmadş.n sonra 30 dakika4k _kahvaltı. 

süresi ayrılmıştır. Dersler yıllara göre bazen 7.30 (1859-60), bazen 
8.00 (1862), bazen de· 8·.30' (1863-64}'da başlamaktadır. :De~s süre
leri de farklılık · arzetmektedir. Mesela 1859 Şubat çizelges_inde Re
sim detsi 1 saat iken Matematik dersi ard arda 2 saattir77.' Keza 
1863-64 yılına ait çizelgede Resim dersi· 2 saat, ·Matematik 1,5 saat-· 

72 AN. Fıı '.lo146/4; HA. İ/147, 
'73 AN. FH 4141/2, 3, 4146/4. 
74 AN. F17 4146/4. 
75 AN. Fı< 4146/4. 
76 AN. Fı7 4147/2, 3. 
77 AN. Fı7 4146/4. 
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tir78• 1859 yılmda öğleye kadar üç ayn ders yapılırk~n diğer yıllara 
ait çizelgelerde a.yn ders sayısı 2'dir., Öğle çıkışı 1859'da 11.00, 
1860'ta 11.15, 1862, 1863-64'te de 12.00'dedir. Ye:ı:nek süreleri 1859, 
1862, 1863-64 yıllarında 2, 1860'ta 1,45 saattir. Öğleden sonra birer 
ve ikişer saatlik_iki ayrı ders yapılmaktadır. Yalnız birinci ve ikinci 
ders arasmda 1862'de 15 dakika, geri kalan yıllarda da 30 dakika 
teneffüs için zaman ayrılmıştır. Akşam yemekleri bütün ç~elgeler
de 17.30'da başla.makta, 19.00'd~ bitmektedir. Bilahare 1.30 ve 2 
saatlik çalışıp.alara girilmektedir. Yıttış için de aynen -kalkış gibi 30 
dakika sfu:e ~nınmıştır .. 

·şubat 1859 çizelgesinde Matematik dersi I. şubede 5, II. şubede 
3, Coğrafya · dersi · her iki şubede 3'et; _ Tarih-Coğrafya I. şubede 2 
saattir. tr. Şubede bu ders yoktur: Fransızca I. şubede 5, II. şubede 
·3 saattir. Resim dersi her. ikl şubede 4'er saattir. Haftalık ça:lışma 
süresi. 56 saattir. 

· Haziran 1860'ta büti,in ders sayılarınd.a bir artış göze çarpmak
tadır. I. ve II .. şubelerde 12'şer saat Matema-tik, her iki şube .iÇin 4'er 
saat Tarih .ve 6'şar s~at ;resim, I. şube için 2 saat, II. şube için 6 saat 
Fransızc~ ders görülmektedir. Yalnız çalışma saatinde bir düşüş 
vardır, haftada. 31 saattir. 

· · · AraJık ·1862'de Matematik 10, Resim 6, Tarih 8, Frans~zca 10, 
Fizik 4 saattii. Diğer yıllara göre f4rklıhk · Matematik dersinhı 
1860'a göre ·2 saat azalışı, Fransızca ders sayısının' 1860'ın ·her iki 
şı,ıbe toplamı 8'den bile fazla oluşu, bir de Fizik dersiıiin program
da yer almasıdır .. Çalışma haftada 24 saate düşmüştür. Bu düşüş 
diğer dersle~ artmasm~ ileri geldiği izfenimini 'yaratmaktadır. 

. . . 1863-61: öğretim yılı progr~da . Matematik 10 saattep. 6'ya, 
Resim 6'~an 5,5'a, Tarih 8'den 6'ya. ~ştir. Bunun yanında; Fizik
K4nY:a Çl.~rsi .4 saat .~ıarak ay:ıı~n kalmıştır. _E.'ransızca yine 10 saat
tir.· Çalışma s~ati . artara~ 30,5 olmuştur. 

Çıkışlar 1859'da Perşembe ve Pazar, diğer yıllarda sade·ce Pa
zar günü yapılhıaktadır. Mektebin lağvedilmesi sebebiyle hazırl!LD
:{ll.IŞ, ama uygulanmamış olan 1864-65 öğretim yılı ders çizelg~si yu-

. :.7 -
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karıdaki karşılaştırmaya dahil edilmemiştir. Elimizde mevcut ders 
çizelgeleri Tablo III' de gösterilmiştir . . 

G. Derslerde İşlenen Konular 

1-TMih Dersi 

Bu dersle ilgili elimizde Tarih öğretmenleri. Edouard le· Bar
bier'nin 1858-59 ve Pavet de Courteille'in 1862-63 yıllarına ait ders 
programları mevcuttur'0 • 1858-59 yılı programında konu. olarak ku
ruluşundan Bursa'nın alınışma kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun 

tarihi alınmıştır. Tarih öğretmeni hazırladığı programın yanında bir 
de ders hakkında bazı göİiişl~rini yansıtmaktadır. Bir. önceld yıla 
göre Tarih deı;;sleri biraz . daha geri kalınıştır . .' İçinde bqlunulan yıl 
yukarıda değinilen konu işlenecektir. Bir yıl sonra da XVIII. ve Xrx. · 
yüzyılda Avrupa'nın diğer ülkelerinin tarihi okunacaktır. Buna mu
kabil Pavet de Courteille'in ~-ç yıllık olarak hazırlamış olduğu Ta
rih dersi programı daha ayrmtılıdır. I. yilin ilk sömestresinde Şark 
ve Yunan Tarihi, ikinci sömestresinde ise Roma Tarihi konuları var
dır. II .. yılda konu olarak Ortaçağ Tarihi görülmektedir. Birinci sö
mestrede I. -yüzyıldan Charlemagne'nın sonuna kadarki Cl.önem, ikin
d sömestrede IX. yüzyıldan İstanbul'un 1453'te Tür~ler tarafından 
alınışma kadarki dönem anlatılacaktır. III. yıl Yeniçağ Tarihi. ders
Ieri okutulacaktır. Bu da konu itibariyle Fransı~ İmparator·u -Louis 
XI.'den Waterloo savaşma kadar dayanmaktadır. 

~----:- Ooğr.afylii Dersi 

Yine aynı ho calann aynı · yıllara ait programları bize Coğrafya 
dersi konuları h~nda bilgi vermektedir80• Barbier I .. şube için ha-. 
zırladığı Coğrafya prograzriında coğrafi terimler, Genel Avrupa Coğ- · 
rafyası ve Temel Kozmografya: konuları yer almaktadır. II. şubede 
Umumi Coğrafy~. III. şubede de Osmanlı İmparat~rluğu'nun Askeri 
ve Siyasi Coğrafyası işleneceği Barbier tarafından zikredilmektedir. 
Pavet de Courteille 1863 yılında qoğiafya d,erslerinde I. yılİnın ilk 

79 AN. Fı7 4147/5. 
80 AN. Fl1 4147/5. 
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sömestresinde . Astronoınj. .v~ Coğrafy~ terimleri ile birlikte kıtala
rm genel durumları üzerinde durulı,ı.cağı_nı, ikinci şömestrede de ya
kın ve uzak doğuda bulunan ülkelerin özel coğrafyalarının işlenece
ğini belirtmektedir. ID. y-4 içinde bu defa _Avrupa'm~ çeşi~li ülk~

lerinin coğrafyaları öğretilecektir. III. yılın ilk söniestresi Ameri.:. 
ka'da bulunan ülkelerin coğrafyaları ele alınmıştır. II. sömestrede 
ise Kozmografya yapılacaktır. 

Arşivlerde derli toplu ·olarak sadece 1863 ·yiiiıia- 8it""Fi-ansızca 
ders programı bulunmll§tur. öiİ'etmeı;ı. "Sardou tarafın~an ha~ırl~
nan programın81 ilk illi yılında, yüksek sesle okuma, telaffuz, . dü
zenli ve dil.zensiz fiilierin .çekimi, irnla, cümle ana~leri, sentaksın 
kuralları yer ı,ı.lnÜı.lct;adır. III. yıl edebi kompozisyonlar, stil al~ştlr-: 
malarından başka Fransız ve yabancı yazarlar ve onların belli baş4 . . .. 
eserleri de konu olarak ele alınmıştır . . • . 

4- Fiz_ik-Kimy~ Dfffsleri 

F~k-Kiniya derslerinde Ecole Militaire ·de Saint-Cyr'deki pr.og-
ram. uygulanmaktadır82• . 

5- Matemıati7c Dfffsleri 

Edouard lkvy'nin üç yıllık olarak hazırlamış olduğu elimizde 
bulunan 1863 yılına ait ayrıntılı Matematik dersleri programı Arit
metik, Cebir ve Geometrinin yanında Kozmografya konularını da 
içine almaktarura!ı. Bu programda Matematik. öğretmeni I. yılda 160 
ders yapmayı amaçla:aiiştır. ·Haftada 2'şer saatli 5 dersten 4'ü konu 
işlemeye, biri de sorulara ayrılmıştır. Yıl için~e 79 saat Aritmetik, 
45. saat Cebir, 36 saat Düzlem Geometri yapılacaktır. II .. yıl 50 ders 
Düzlem Geometriye dev,am edilecek, 80 derste Uzay Geometrisi, 10 
derste Genel Eğriler gösterilecektir. Cebire ancak ·20 ders · saati ay-

81 AN. Fı7 4147/'3. 
82 AN. Fı7 4147/3. 
83 AN. Fı7 4147/2. 
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rılınıştır. Bu .yıl Aritmeti;k yoktur. ill. yıl toplam ders adedi I. yıl
daki gibi yine 160'br .. Bunun ll'i Arazi Haritalan ve Yer Ölçümü-... 
ne, 9'u Düzleştirmeye, 33'ü Tasari Geometriye, 29'u Düzlem Trigono
metriye, 25'i Kozmografyaya tahsis edi.lmiştir. Yıl içinde ilk iki yıl.:, 
da öğretilen başlıca konular 53 derste tekrar gözden geçirilecektir. 
Kozmografya dersinin Tarih ve Coğrafya öğretmeni Edouard le. Bar
bier'nin 1858-59, Matematik öğretmeni Edouard L(~vy'nin 1963 yıl
ları için hazırladıkları kendi derslerine ait her iki programda yer 
alması ilgi çeken bir husustur. 

6-Resim Der Si 

Eylül 1860'tan lağvına kadar Mekteb-i Osmani'nin Resim ·oğ
retmenliğini yapı:iıış 'olaıi Artur Roberts ders hakkırida yazdığı 20 
Nisan 186·2 tarihli raporunda öğrencilere, kendilerini Ecole Militaire 
de Saint-Oyr'in programiarına hazırlayı.cı farzda 'çalışmalar yaptın!~ 
dığını ifade etmektedir. Derslerde genellikle ·çizilmiş resimlere veya 
bir objeye bakılarak resim yapılmakta, manzara ·resimleri, grafik 
çizimleri, alçı rölyefleri üzerine de çalışılmaktadırs.1• 

Tanzimat döneminde Türkiye'deki çeşitli mekteplerde gösteri
len derslere bakıldığında85 Mekteb4 Osmani'nin ders programlarının 
ne kadar geniş kapsamlı ve ciddiyetle hazırlan.rn,ıŞ olduğu a.İılaşıl-
maktadır. · · · . · 

H. Mekteb-i Osmani Öğrencilerinin Sın_ı.fıandiırılması 

Bunlar dahili ve haric1 öğrenciler olmak üzere, ikiye ayrılıriak:-
tadır: · · . ·. · 

1- Dahili Öğrenciler: Mekteb-i Osmani'nin eğitim. yaptığı 

yıllarda · okulun binasında yatıp kalkan, orada yiyip içen ve tahsil 
gören · öğrencilerdir. · · · · · · ' . 

2- Harici Öğrenciler gurubuna ise Mekteb-i Osmani'de kalıp 
dışanda bir Fransız okulunda öğrenim görenler, dı_şarıda b~r pansi-

84 AN. Fır 4147/3. 
85 F. Unat, aynı eser, s. 17-80 k. 
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yonda kalarak başka bir okulda öğrenim görenler ve nihayet yatılı 
olarak .yabancı bir okulda tahsil görenler dahildirler. 

İ. Mekteb-i . Osmani'de Eğitim ve Genel Durwm 

1-1851-58 Oğretim Yıl'!-

M ekteb_-i Osmani Fransa'y~ dahı:t önce gelmiş bulunan sivil, as
keri ve Mühendishane öğrencileriyle birlikte 1 EkiJ:n 1857'den itiba
ren faaliyete başlamıştır84• Ancak Ekim 1857 de .464 Franklık bir 
personel ödemesinin · Kası~'da birdenbire 1877 F. _32C.'e çıkışı ve 
sonraki aylarda da bu rakam dolayıarinda olmasından87 mektebin 
6 Kasım 1857 · a-çılış töreı;ıinden sonra· eğitime geçtiği, hocaların bu 
aydan itibaren de'rse başladİklan sonucu çİkmaktadır. Bu öğretim 
yılı içinde öğrencilerin eğitim dur~arı ile ilgili belgeler buluna
ma.niıştır: Buna sebep olarak Mekteb-i 08'71Uini'nin 1857 Ekim'inde 
kurulmuş olma.Sma rağmen, henüz genel düzeninin tam olarak inki
şaf etmemiş olmasını göstere_biliriz. 

2-1858-59 Qğretim Yılı 

Bu öğretim yılında M ekteb-i Osmani'nin dahili, ha:r:ici toplam 
öğrenci sayısı Otuz dört ile kırk iki arasın~a · değişmektedir88 (B~. 
Şekil Il). 

1858-59 öğretim. yılı ilk sömestresinde ~ şube lıal?-nde eğitim 
gö~en Osmanlı. öğrencileri Ocak ayında Denetim Komisyonu üyele
ri Magin, Vieille ve Pavet. de Courteille tarafından bilgi imtihanm
dB:D- geçirilir, duruniıarı sefaret kanalıyla Osmanlı Hariciye .N ezare
tine iletilir89• 

Magin, Tarih ve Coğrafya derslerindep. öğrencilerin yarı yıl im
tihanı sonunda elqe . ettiği neti.celeri ın·çelediği raporund_a, eğitimin 
daha iyi olması bakımından da tavsiyelerde bulunur. Ona göre II. 

86 AN. Fl1 4146/4; BA. İH. 8171. 
87 AN. Fı7 4166/4. 
88 AN: Fı7 4146/4. 
89 AN. Fu 4146/4; HA. İ/147. 
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§Ube öğrencilerini güçleriyle orantılı olarak ve ilerlemiş. olanlarla 
zayıfları ayırmak için iki şubeye bölmek, her ders sonunda öğrezı.:_ 
ciye yazılı ödev vermek, teneffüs aralarında öğrencilerin kendi ara
larında ve gözetmenlerle Fransızca konuşmalarını. sağlamak faydalı 

olacaktır .. 

Vieille'e göre, Matematik imtihan neticeleri komisyonun bekle
diğine cevap vermekten uzaktır. Fransızca eğitimi, mektepte olması 
gerektiği gibi değildir. Öğrenciler ders· sıra.Smda: sürekli olarak kul
lanılmakta blan kendilerine yabancı gelen kelimeler yüzünden hoca
yı durdurmaktadırlar. Bu yüzden öğretmenler, öğrencilere ·önce ço
ğunlukla kullanılagelen ve teknik kelimeleri öğretmelidirler. Odev
ler daha sık verilmelidir. Sınıft~i bilgi seviyesi dengesizliğini or
tadan kaldırmak için farklı durumdaki öğrenciler ayrı Şub~lere ko-
yulmalıdır. ' 

Pavet de Courteille'in Fransızca üzerinc;lelp raporu yukarıda işa
ret edilen hususları teyid etmektedir. Dil bakımında.ıi öğrenciler ge
nellikle zayıftırlar. Magin, Vieille ve Pavet de Courteille İI. şubeyi 
ikiye bölmek gerekliliği üzerinde hemfikird.iİler. Müştereken şikayet 
ettikleri bir husus da öğrencilerin okula giriş için azami yaş sınırı 
olarak tesbit edilen 17'nin üzeriı;ıde olmalarıdır: · Denetim 'Komisyo
nu Başkanı Gustave Rouland da bu durumdan memnun d~ğil(ijr. Ko
misyonUn 31 Ocak 1859 tarihli oturumunda başltan üyelere şu tek
liflerde bulunur. 

1- II. sınıf iki şubeye ayrılacaktır. I. şubede on dört (Cemal, 
Edip, Rıfat, Salim, M~tafa Tahir, Hüsnü, Ferhat, Muitafa, Hünsü 
Osman, Şükrü, Galip, Faik, Hamdi, Ahmet Rauf), II. şubede dokuz 
öğrenci (Osman, Süleyman, Eşref, .Ahmet Tahir, Ahmet, Kadri~ İb
rahim, Süleyman, Mehmet, Cemil, Hurş1t) bulunacaktır. II. §Ube öğ
rencileri Aritmetik ve Tarih okurlarken aynı zamanda Fransızca 

dersleri de alacaklardır. 

2 - Ders saati 7,5'dan 8 saate çıkarılacaktır. 

3 - İster fen, ister. edebiyat derslerinde olsun her ders biti
minde _ öğre~en yazılı bir ödev verecek ve kendisi sonradan bunları 
kontrol edecektir. 

. . 

4 - Her ay iki şubedeki öğrencilere de kompozisyon yazdırıla-
cak ve sonuçlara göre klasman yapılacak~ır. 

-- -- -- --· 
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5 - Her öğretmen ve gözetmen öğrencilerin ödev neticelerini, 
disiplinsizlik ve derse girmeme durumlarını ve diğer hususları · be
lirtecek.leri bii defter tutacaktır. 

6 - - Müdür, Denetiin Komisyonu Başkanına. her üç ayda bir 
öğrencilerin durumlarını, aldıklan notları bildirecektir. 

. ' .. . . 

'J - M:@:afatlandırma kitap ve madalya verme şeklinde olacak, 
masraflar her yarıyıl sonu okul bütçesinden karşılanaçaktır. 

Böylelikle üç sınıf teşekkül ettirilir. Daha önce başkan tarafın
dan II. şubeye yazdınlan: brr. öğrenci- (Süleyman Eşref) I. şube lis
tesine dahil edilir. Şubat ayında bir öğrencinin (Fuat) daha ,katıl
masıyla bu şubenin :mevcudu 16'ya yükselir. II. şubede ise daha önce 
Rouland-tarafından belirtilen listede bulunan bir öğrencinin I. şu
beye alınışıyla toplam 8 öğrenci kalmıştır. m. sınıfta en büyüğü 23, 
en -küçüğü 14 y~ında dör.t öğrenci (Emin, İsmail, HaJprı, ~ünir, 
Sıil,ilı) bulunmaktadır90• Bu şube hazırlık ~ahiyeti taşqnaktadır. I. 
sınıf eğitiıp._ düzeyi en yüksek, II. s~- on~ biraz altında. bi.r sevi
yede, ~· ·şub_e de en düşük -seviyedeki şubelerdir. 

Mekteb-i osmam,ı. Denetim Komisyonunun 25 Temmuz 1859 ta
rihli obıtumunda -Magin eski öğrencilerin çıkarılmasını teklif eder. 
Sonuçta bir kısım öğrenci geri gönderilir81

• Yıl sonu şubelerde en 
son - öğrenci mevcudu I. şubede on· iki (Fuad, Cemal, Mustafa Tahir, 
Hamdi, Hüsnü, Salim, Galip, Faik, Şükrü, Ahmet · Rıfat, Mtistafa 
Eşref), n;. şubedealtı (~et ~.adri, . Cemil, Ahmet Tahir, Mehmet, 
İbrahim, Süleyn;ıan), m. şu bed~ üç (İsm_ail Hakkı, Münir, Emin)' 
tür9Z, 

3:-18~9-60- Oğretim Yılı 

Bu ö~etim yılının ·sadece ilk sömestresinin eğltim durumunu 
Tarih-Coğrafya hocası Edouard le Barbier'nin Denetim Komisyonu 
Başkanına yazdığı 12 Ocak 1860 tarihli mektubı:ıİidan9iı anlama-kta
yız. Barbier'ye göre başansız bir yarıyıl geçirilmiştir. Öğrencilerin 

90 AN. Fı• 4146/4, 4147/5. / 
91 AN. Fı• 4146/4. . / 

92 AN. F17 4146/2: 
.. 

93 AN. Fı7 4147/4. 
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dil güçlükleri henüz bitmelllİ§tir. Sabahtan akşama kadar teneffüs
lerde, yemekhanede, etüdlerd,e, gözetmen hocalarının önünde . Türk~ 
çe konuşmaktadırlar. Mektepte çalışma aşkının yerini ayaklanma 
temayülü almıştır. Müdür Ali Bey Osmanlı Padişahmm. haiz olduğu 
aynı güce sahip olduğuna inanmaktadır. Zannetmektedir ki; 

a - Denetim Komisyonuna . danışmadan Öğretmenleri atayabi-
lir, 

b - Öğrencileri cezalandırmad~ kendisi tek yetkilidir, 

c - Kendi keyfince bir Ôğreiıciyi bir şubeden diğerine geçire-
bilir, . . 

. d - He~gün derslere girebilir ve orada Tiİrkçe konuşabilir, öğ
rencilerin arzuladıkları bütün hususl;:ı,rı öğTetmene zo~la -~abul et
tirebilir, dersleri_ kendine göre eleştirebilir. 

Bundan başka gözetmen hocalara bir saat bile çıkış izni veril
memektedir. Müdür Per§embe, ·Pazar günleH ve diğer günlerde sa
bah 11.00 veya 12.00'ye kadar, akşam 6.00'dan sonra mektebe. gel
memektedir. Bakanlık veya Deneti.m Komisyonunun atadığı yetkili 
kiŞiler, yetkisiz bir adamın kaprisle~e ra'zı ·gelemezler . . Ko~syön 
Albay Ali Bey tarafından seçilen öğretmenleriii raporlarıyla · yanıl-
tılmaktadır. · · · . 

Mektebin yıl içindeki to.plam öğrenci mevcudu Tablo FV'te gös-
terilmiştiı:~94. · . · 

4-1860-61 - Öğretim Yılı 
-' ! 

Bu yıl Meld:eb.Ji Osmani dahili öğrencileri için pek başarılı geç
memiştir .. Yıl sonunda öğrencilerin durumlarını Denetim Komisyo
nu üyesi Vieille 19 Ağustos 1861 tarihli raporuyla ·komisyon baş
kanma bildirir95

• Neticeler memnuniyet vermekten uzaktır. Edebi
yat dalında Tarih ve Coğrafyadan ·öğrencilerin bilgisi yeteri{ değil
dir. İm.tihan komisyonunun müsamahakar tutumı:ına rağmen oi:i. yedi 

' . . . . . 

94 AN. Fı7 4147/2, 3; Arch. Shat (Archives de Service Histoıique armee 
de terre) Contrôle eı.eves de 'St. Cyr du 14;11.1854 au 1'.12.1860 no ~ 9353 ve 
9354; BA. İH. 9457: 

95 AN. Fl1 4147/6. 
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dahili öğrenciden ancak biri (Münir) iyi not almıştır. Dokuz öğrenci 
geçer, diğer yedisi orta veya zayıf, _hatta 'sıfır almışlardır .. Fransız
cada değişik neticeler göze çarpmaktadır. Aralarmdan onu yeterli 
derecede tercüme yapabilmektedir. Fen· dalında I. şube M!'Ltematik
ten ilerleme kaydettniştir. Fizik ve Kimyada genel olarak başarı
sızlık söz konusudur. Vieille rapo~un son kısmında mektepte bir 
gerilemenin müşahade edildiğini, bunun sebeplerini sıralamaktadır. 
Gelecek öğrenim yılı için yeni öğrenciler gönderilmezse bu eğitim 
yuvası yqk o~cak demektir. Birkaç yıldan beri, M ekteb-i Osmdni 
Deneti:ç:ı. KoJl!tŞyoi!U Osı:ttan'Ii Hükfimeti_nez_dj.nde genç öğrencilerin 
düzenli olarak · gönderilmesini, biı Ögrencilerin en yetenekliler ara
sıı;ı.dan seÇilmelerlı:ıif yetenekleı::inin Türkiye'de önceden özel bir im
tihanla tesbit olunmasuiı isternekten 'geri dlirmamı§tır.- İstanbril'daki 
gülüıiç öğretici segİmi, _ biı.şıbozukluğU.n ·baŞlıca kaynağıdır. Fakat bu 
da _ tek sebep d~ğil<4r. 'Her ~ğitim kurumu için hayati iki şart var.:. 
dır. biri disiplih, 'diğ~ri dli;zenli bir bütçedir. Okulup yönetimi ile il
gili olarak, -Fransızca qersler için bir mü4ürün gerekliliği önceden 
bild4ilmiş, ama bu g~rçekleşmemiştir. Türk müdür Albay 4J.i Bey 
yetkisi~ bir kişid.i!. Bütçe de. mektebin artan· ma,sraflarını zor kar
şılamaktadıi. Bütün bunlardan so~a . MeMeb'-i Osmani~nin ayakt~ 
kalabilmesi için ·osm8.nıı "Hükfuneti en fazla 14-15 ya.Şla.ıi.nda on iki 
öğrenci göndermelidir. Yeni gelen öğrenciler de geldiklerinde Fran
sızcayı daha iyi ?ğrenebilecekleri pansiyonlara yeileş~irilmelidir. 
Zira mektepte öğrenciler ara:Iarmda Türkçe konuşmakta olup, bu 
yabancı ~1 öğreniP'!ini z~rlaştıran en önemli husustur. 

Bu öğretim yılı sonunda Mekteb-i Osmani'nin dahili, ha.rlci öğ
renci mevcudu ve eğitim gördükleri okullar Taiblo V'te96 gösteril
miştir. 

5--1861-62 Qğretim Yılı . 

Mekteb-i Osmani Denetim Ko_misyonu Vieille 11 ;Mayıs 1862'de 
komisyon başkanma yazdığı raporunda öğrencilerin tamamının İs
tanbul'a gönderilmesinin isabetli olacağinı belirtm.ektedir97

• Bundan 

i 
96 AN. Fı1 4147/2, 3, 5; PTBA 5/1, 10(6;· Arclı. Slıat. Contrôle -eleves ·de 

St. Cyr du 14.11'.1854 au 1.12.1860 no : 9353 ve 9354; BA. !H. 8561. 
97 AN. Fır 4147/5. 
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1861-~2 öğretim yılında da genel · bir başarısızlığın mevcut olduğu 
kolayca· anlaşılmaktadır. 

~ıl .şonıi mektebin dahili-~arici öğr~nci mevcudu' Tablo -'Vl'da99 

gÖsteri~tir. 

6-1862-63 Qğretim Yılı 
. . . . . 

Vieille'~ 19 Ağustos 1861 tarihli M ekteb-i Osmani Denetim 
Komisyonu Başkanına verdiği daha evvel değinilen raporunaaki 
okulun varlığını sürdürmesi iÇin Osmanlı HükUmeti'nin Parisıe genç 
yeni öğrenciler · göndermesi yolundaki tavsiyeleri bir ,yıl gecikme Üe 
1862'de kısmen gerçekleşti, denebilir .. ·zira 27 Eyiül 1S62'de on_ beş 
yeni öğrenci Paris' e gelmiştir: Ancak bu, öğr,encilerin yaşları da De
netim Komisyoi:ıÜnl.ın tesbit ettiği ·aza,ıD.i yi:ı.şı aşmaktadır. On beı'ş öğ
renciden ikiSi 18, · beşi 19, üçü 20, dö~dü ·21, biri 22 yaştan bü~
tili. 19 Ekim'de sefir Cemil Paşa Mektebe, müdür Ali Bey'i ziyarete 
gelir. Ali Bey, Cemi! Paşa ile istişareden sonra, bu öğredciİeri Pa
ris'te bulunan p~iyonlara ~~k~r texer yerleştirk. Böylep.kle _öğ'ren
ciler Fransızca konuşulan. bir ortamda olacaklar ve dile daha ça:bÜk 
intibak edebileceklerdir99 • Tablo VII'de yıl içinde Mekteb:i'osmani'-
deki öğrenci mev~udu gÇ)sterilmiştir10.0 • - · 

1-1863-64 Oğret·im Yılı 

Mekteb-i O.mu:ini müdürü Ahmed Esad Efendi'ye yıl içinde gön
derilen bir layiliada az masrafla çok-taiebe yetiştirmek için Mektep 
öğrencilerinin Fransız Liselerine dağıtılmalan gerekeceği beyan 
edilmiştir. Ancak aradan çok zaman geçmeden Mayıs ayında İstan
bul'dan kabarık sayıda öğrenci gönderilmesi mektebin önemini ar
tırmıştır. Müdür · artık Mekteb-i Os:mani'yi belli bir nizarn 'Ve intiza
ma sokma düşüncesindedir. Birkaç. senedir Paris'te bulunan öğren
cilerin · yaŞlarİ geçkin olmalarmdan dolayı, bunlar bir tarafa bıra-

98 AN. Fı7 4147/2, 3, 5; Arch. Shat. Contrôle e.Ieves de St. Cyr. du 
5.11.1861 au 2.1.1861; BA. 1H. 10699. 

99 AN. Fır 4147f2; ·BA. !D. 33749. 
100 AN. Fı7 4147/2, 5. Arch. Shat. Contrôle eıeves .de ·st. Cyr: du 4.11.1862 

au 5.11.1865 BA. 1H. 10699. 
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kılarak, yeni gelmiş olan ve ileride geleceklere n;ı.untazam aynı tip 
bir kıyafet yaptırmak yerinde olacaktır. Üniforma şeklinde diktiri
lecek bu elb~elerin yakalarında birer ay-yıldız bulunacaktır. Öğren
ciler festen başka" birşey giymiyeceklerinden ve Paris'te. bulmak 
mümkün olmadığından her yıl İstanbul'dan kırk-elli püsküllü fesin 
gönderilmesi icab edecektir. Bu elbiseleri giy~r~k öğrencilerin Pa
ris sokaklarında ikişer ikişer dolaşmaları Avrupa'da iyi bir tesir bı
rakacaktır. Nizama .karşı çıkanlar da cezalandırılaca:klardır101• Mek
teb-i o'smanı Denetim Komisyonunun 28 Mayıs 1864 tarihli oturu
munda102, öğrencilerin aynı tip elbise giymeleri ~araı:laştı11-lır. Aynı 
zamanda öğrenciler dlşan çıkarlarken bir gözetmen onlara .refakat 
edecektir. Bu· kurallar uygulamaya konulunca öğrenciler arasında 
ıriuhıi!efet grupları ortaya çıkmakta gecikmez. Bir kısım eski öğ
renciler derslere girmeyi reddederler ve iyi ;vetişebilmeleri bakımın
dan şehrin. ~eğişik pansiyonlarına yerleştirilmelerini isterler . . Bazı
ları da mektepçe uygun görülen üniformaları giymem~k için dire
tirler. Komisyon, sef~ret başkatibi Artin Dady~'ın raporu üzerine, 
öğrencilerin dikbaşlılıktan kaçınmala.rı.iıa, aksi halde mektepten çı
karılacaklarına dair karar alır. Komisyon üyelerinden Ignou bu ka
rarı öğı:i:mcilere ·bildirir. Fakat öğrenciler diretirler. Sonuçta. Tem
muz ayında Denetim Komisyonu bir kısım isyankar öğrencilerin çı
karılmasına oy. birliği. ile karar ve~irıoa. Okul nizamnamesine uym3.
yan öğrenciler derhal İstanbul'a gönderilmişlerdir. Disjplinsiz hare
ketler yanında öğrenciler derslerinde de ba§anlı değillerdir. Vieille' 
in 7 Ağustos 1864 tarihli raporunda mek:tepteki ~ğrencilerln eğitim 
dliruriılarının iyi olmadığını belirtilmektedir104: Mektebin müslüman 
olmayan öğrencilerinden on sekizi Mayıs ayında Paıjs'e · gelir gelmez 
Mekteb-i Osmanı;de mevcut ol~ı.n _oda ,ve koğuŞıara ge~ici oİarak yer
leştirilmiştir.· Bilgi dereceleri aniaşılmak üzere mektebin hocaları 
tar~mdan imtihan olunmuşlar, içlerinden sekizi (.Adosides, Anan
yan, Azaryiı.n, BÜ~zikçi, E1vıambius, Jurdan~ Mayroyani, M~nçon 
ileri. sınıfa geçmeye muktedir bulundukları cihetle yıl içinde eğitim 
görmekte bulunari · mektebin dahili öğiencileri arasına dahil edifuuş-

101 P'I'BA 29/3; BA. İH. 12192. 
102 AN. F l7 4147/4, 5 . 

. i03 PT.BA. 29/3. 
104 AN. Fı7 4147/3. 
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lerdir. Kalan on öğrenci (Kamara, Dagorof, Georgief, Kirkor, Ma~.::
rokordato, Takvor, Hagop Şapyan, Çomakof, Çivioğlu, Vlasyus) ise 
ikinci bir şube oluşturmuşlardır. Öğrenciler birinci ve ikinci sene 
sınıfıarına ait olan derslere çalıştırıldıklarından başka, her hafta 
Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ·günleri ikişer saat Tahsin Efen
di'den Türkçe dersi almışlardır106. 

Tablo VIII'de100 Nisan 1864'teki Mekteb-i Osmanı öğrenci mev
cudu ve öğrencilerin eğitim yaptıkları okullar gösterilmiştir. 

8-1864.-65 Öğretim Yılı 

Ekim'in 7'sinde dahili ve hari~i 41 öğrenci ile .eğitime .b~şla
nır107. Ancak Dar-ı Şılra-yı Askeriyye'nin aldığı lağv kararının ulaş
masıyla Mekteb-i Osmani'de eğitim durur. 

J. Mekteb-i Osmanı~nin Ldğvı 

Mekteb-i Osmanı Müdürü Kaymakam Esad Bey, Paris Sefare
tine 14 Mayıs 1864 (7 Zilhicce 1280) tarihli ·bir layiha göndermiş, 

öğrenci sayısının artmasıyla mektepteki durumu ve· ortaya çıkan 
sorunları bildirmiştir. Bu layiha, ·daha sonra sefaretçe 5 Haz~an 
1864 (29 Zilhicce 1280) tarihli yazıyla birlikte, Dar-ı Şılra-yı 4-s
keriyye'ye havale olunur. Durum derinlemesine incelenir ve 6 'Ey
lül 1864 (4 Rebiyülahır 1281/24 Ağustos 1280) tarihin~ taşıyan 

uzunca bir mazbata kaleme alınır108. 

Mazbatada önce Esad Bey'in layihasından söz edilmektedir. 
Esad Beye göre o yıla kadar çok m~rafla 'Paris'e gönderilen ta
lebeden adetçe istenildiği kadar bilgili adamlar yetiştirilememiştir. 
İstanbul'da bulunan Mekteb-i Harbiye ile diğer mektepler ·aranılan 
nitelikte mezun vermektedir. Bu bakımdan beyhude yere :ınasraf 
yapıp da Paris'e öğrenci gönderilmesine gerek yok gibi gözükmekte 
ise de, Osmanlı Devletinde bulunan fabrikalarda, yollarda, köprü 
türünden inşaatlarda mühendislik ve öğretmenlik yapmak, ayrıca 
diğer mühim hizmetlerde kullarulmıi.k üzere yüksek maaşlar, har-

105 HA. !/147; 'PTBA. 29/3. 
106 BA. İH. 11931. 
107 AN. Fl7 4146/3, 4. 
108 PTBA. 29/3; BA. İH. 12192. Bkz. Ek. 5. 
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cırahlar verilerek halen Fransız subay . ve mühendisleri getirilmek
te olduğundan yabancı memurları istihdam etmek yerine bu hiz
metlerde kullanılmak ve daha sonra maarif ve sanayi için İstanbul
da kurulacak mektep ve medreselerde hocalık etmek üzere Devlet-i 
Aliyye teb'asından Paris'e her sene lüziimlu miktar talebe gönderil
mesine, bunlardan adam yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. O 
güne kadar kötü idare edildiklerind~n Paris'teki öğrencilerden bir 
şey kazanılamamıştır ve bundan sonra gönderileceklerden-de böyle 
giderse istifade olunamıyacağı !şikar görünmektedir. Fransa'ya 
yaşları küçük öğrenci yollanmalıdır. Zira Dersaadet'te tahsil görüp 
25 yaşını aşan öğrenciler Paris' e geldikleriilde ·!isan bilriıedikleri ci
hetle küçük çocuklarla derse başlattırılacaklar, bu durum onlarda 
üzüntü ve ümitsizlik yaratacaktır_. Çalışma arzusu ve hevesi ile dolu 
olsalar dahi, yaşları geçkin olduğundan büyük mekteplere kabul 
olunmayacaklar, olunsalar bile yaşlı talebenin ders ve tahsilden zi
yade gezip tozmaya düşkünlüğü eğitimde verimsizliğe yol açacak
tır. Küçük yaşlarda talebe gönderilirse, bunların Paris'teki Fransız 
mekteplerine verilmeleri ve dolayısiyle Me~eb--i Osmanı'nin lağvı 
uygundur. Eğer Me~eb-i Osmanı'nin devamı düşünülüyorsa, ve her 
sene 15 yeni öğrenci · gönderilirse, yeni gelenler artık pansiyonlara 
verilmeyip Mekteb-i Osmanı'ye dahil edilecekler ve 5 sene süresince 
burada eğitim göreceklerdir. Ancak bu halde müdüre yardım etmek 
üzere bir yüzbaşı ve talebe içinden kabahatli olanların terbiyesine 
dikkat için bir on başı ile iki nefer gönderilmesi, . ayrıca mektep o 
.anki mevcuda yeterli olmadığından, arsası ile birlikte sahibinden 
bir mikdar fedakarlık edilerek satın alınması, binanın elli-altmış 

talebeyi alacak şekilde bazı ilavelerle hakikaten bir me~tep şekline 
konulması icab edecektir. 

Ancak mazbatada Esad Bey'in düşüncelerinde isabetli olmadığı 
zikredilmektedir. Ufak yaşta öğrenciler gönderilmesi istenmesine 
rağmen bu münasip addedilmemiştir. Bir memleketten bir diğerine 
küçük yaşlarda öğrenci gönderilmesinin çeşitli sakıncaları vardır. 
Milletierin dln1 inanışlarının, adetlerinin ve ahlaklarının değişik ol
masından dolayı, her millet bu farklı hususlar doğrultusunda çocuk
larını terbiye etmeyi ilk şart saymaktadır. Hiçbir milletin kendi ço
cukları için vatan haricinde bu kaide üzerine kurulmuş mektep bu
lunamıyacağından sıbyamn terbiyesi bakımından başka diyara gön
derilmesi kabul olunamamaktadır. Fakat yine Esad Bey'in IaYtiıa-

1 
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smda belirtildiği gibi, senede 1500 keseye yakın masraflar109 (Bknz. 
Tablo IX) yapılmasma rağmen istenen neticenin alınamamış olın~ı 
konunun müzakere edilmesini ve bir sonuca bağlanmasını lüzfu:nlu 
kılmıştır. Mekteb*'i Harbiye'den Avrupa'ya öğrenciler gönde~esi 
bunların İstanbul'da görmüş oldukları teorik bilgilerin pratik tat
biki için faydalıdır. Ama Paris'e talebe yollanırken her sene hangi 
sınıftan ve ne kadar öğrenci gönderilmesinin tayininde ve bunların 
Paris'te hangi mekteplere devam edeceklerinin tesbitinde temel ol'IJ.Ş
turmak gerekmektedir. Yoksa Dersaadet'te asla mektep yoktur, ali
şiincesi ile Paris'e her sene genç öğrencilerin gönderilmesine hacet 
yoktur. Zira İstanbul'daki Mek:teb*'i Harbiye'nin ders programı Fran
sa'nın Salint-Oyr) Mek:teb*'i Hatr'biye'nin Erkan-tt Harb sınıfı dersleri 
programı da Ecole d/Et<et-Ma;jor'dalti dersler programının aynısıdır. 
Fakat Ecole d/Etat-Major'da geodesie ve topografya dersler inin 
pratik tatbikatı mükemmel yapıldığından Mek:teb-i Harbiye'den her 
yıl imtihan ile yüzbaşılıkla mezun olup Erkan-tt Harbiye'ye ayrılan 
subaylardan ilk altısınin Paris'e gönderilmesi uygundur. Ecole 
d/Etat-Major'da 2 sene eğitim görfulerse Istanbul'daki okullarmda 
işlemiş oldukları derslerini tekrar görecek, fazla olarak da teoriğin 
pratiğini mükemmel olarak yapacaklar, sonra her biri kolağalık rüt
besiyle 6 ayı bir piyade alaymda ve 6 ayı bir süvari alaymda ken
dileriyle beraber mektepten çıkacak Fransız Ecole ii!Etat-Major su
bayları gibi hizmet edeceklerdir. 3. sene nihayetinde Türkiye'ye iade 
ile Ordu-yu Hümayfı.nların Erkan-ı Harbiye bölüklerine katılacak
lardır. Böylece bunlar fevkalade iyi yetişmiş subaylardan mürekkep 
Er.kan-ı Harbiye kısımları, mensup bulundukları Ordu-yu HümayU.n
larda talim işlerinin ve askeri hizmet müfredatının ıslahatma he
men muvaffak olacaklardır. Hatta yıikın zamanda Erkan-tt Harbiye 
sınıfı Fransa'daki Ecole d;'Etat-Ma_iar . ile eğitim bakımından aynı 
düzeye ulaşarak Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine önemli tesiri bu
lunacaktır. Fransa'ya gönderilen subaylar oraya ayak bastıkları 
günden itibaren İstanbul'a dönüşlerine kadar· devam edecekleri mek
teplerde veya dışarılarda görecekleri her şeyi kavramaya muktedir 
ve tahsilin lezzetini aldlldarmdan, boş arzu ve isteklere eğilimleri 
kalmamış olacaklarından, bunların Fransa' da kalacakları üç yılın 
her günü istifadeli geçecektir. Kendilerine yapılacak masrafların 

109 AN. FH 4146/4, 5 Comptab1lite. 
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semeresinin alınacağı şüphesizdir. Yollanacak Erkan-ı Harbiye yüz
başıları Paris'te Bcole d/Etat-Major'da o memleketin dilinde . tedri
sat yapacaklarmdan fransızcayı· konuşup yazabilecekler, sonuçta Av
rupa mekteplerinin hepsinde okutulan tarih ve coğrafya derslerini 
Devlet-i Aliyye mekteplerinde de fransızca olarak verebileceklerdir. 
Kaldı ki, Mekteb--i Tıbbiye'den dahi bu usulle her sene 2 veya 3 dak
torun belli bir zaman için Paris'in Val:-de-Grace isimli hastahanesine 
gönderilmeleri ·aynı· faydayı sağlayacaktır. Osmanlı top ve tophanesi 
Prusya usülünde, Tersane-i Amire nizam ve miihimmatı İngiltere 
usUlünde olduğundan topçu ve bahriye öğrencilerinin Berlin'e ve 
Londra'ya gönderilmeleri hususunun da· aynı kaide içine alınması 
Makam-ı Vala-yı Kapudani ve Tophanı:ı-i Amire Müşirliğine, keza, 
madencilik ve makine mühendisliği, · tahsil bakımından topçuluğa 
bağlı olduğundan, bu dallardan· Avrupa'ya talebe yollanması .mese
lesi de· Tophane-i Amire'ye aittir. 

Hukuk •. kanunlar, idare, diplomasiye yani mülkiye sınıfı bahsine 
gelince, askerlik fenleri için henüz idad.iye . .mektepleri yoktur ve mev
cut idad.ilerden çıkacak çocukların da yaşları dolayısiyle gönderil
meleri başta izah edildiği üzere uygun görülmemişti!. Bu bakımdan 
~ar-ı Şitra-yı Askeriyye'ce meselenin halledilmesine dair bir yol bu
lunamadığı itiraf olunur. Sivil okullarda akutulacak dersler ve·veril
mesi gereken eğitim için (1YIJÜlkiye fenl&ri) Maarif-i Umumiyye Ne
zareti'nce tStanbul'da Avrupa liseleri tarzında mektep tesisine . gi
dilıİıesi temenni edilir. Bu tek çaredir. Sıbyan mektepleri, rüştiye
lerin ilk smıflarıdır, rüştiyelerin sıbyan . mektepleri de bulunmaKta
dır. Halbuki rüştiyelerin üstünde sivil eğitim için okul yoktur, bu 
bir eksi.kliktir_, Halbuki askeri okullardan her birinin kendi bünyesi 
iÇinde birer idari vardır, bunların masrafları, bağlı bulundukları ku
rUluş tarafmd~ karşılanır·. Bu okullarda:ki dersler ortak nİt~~liktedlr. 
Bu qkulları bitiren çocuklar ailelerin.in istekleri ve kimdi istidatları 
doğrultusunda mülki, yani sivi~ hizmetlere geçebilmektedirler. Bu 
bak.ıı:qdan Harbiye, :Şahriye, Hendesehane (Topçu okulu, Mühendis
hane) ve Tıbbiye _ idad.ilerinin birleşt\rilmesi lazıindır, gibi görülmek
t~dir: Mük~ye. Mekt~bi ismiyle y~ zamanda kurulan okuiun ders
leri uygun şeltilde ve gereğin~e genişletHip tamamlandığı zaman, 
ida:diden bu okula her sene öğrenci verilerek, blUllardan tah~illerini 
bitirenlerin birincilerinden seneden seneye 2-3 kişinin Paris' e· yoUan-. . . . . . . 
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maları, dönüşlerinde devlet dairelerinde çalıştırılmaları, -mülkiyece 
gerçekten adam yetiştirilmesine ve hazinenin yaptığı semeresiz mas.: . 
raflardan kurtulmasına yarayacaktır. İdadiye . mektebi hazine-i ce
lileye yeni bir masraf kapısı açmam~tadır. Askeri daireler bütçele
rinde kendi idadiye mekteplerine mahsus olan meblağı, nizamiye hazi
nesi bütçesine nakil ve tahvil ederlerse, bundan nizamiye hazinesi 
karlı çıkacak, böylelikle mülkiye mektebinin· ıslahatı bile m~ 
olabilecektir. İdadiye umUmi mektebinin ve mülkiye mektebinin ders
leri fihristinde fransız llsanına büyük bir yer verilmesi, tarih ve 
coğrafyanın fransızca okuttilması elzemdir. Fakat topçu ve· bahri.: 
ye sınıfıarına girecek çocukların ihtisaslarının idadiyeye dahil ol
dukları anda bildirilmesi ve bunlar. için fazladan birer N emçe (Al
manca) ve İngilizce llsanları koymak lazımdır. Her' yıl Fransa'ya 
gönderilecek E'T'kdn.Jt Hra.trbiye yüzbaşıları ve doktorların aylıkları 
Ecole d'Etat-Ma.jar ve Val-de-Grace hastahanesi yakınlarında kala
cakları hanelerin ücretini, elbise bahasını, yiyecek masraflarını 
karşılayacak miktarda olacaktır. lleride mülkiye talebesi gönderi
fuse onlar için de durum aynıdır. 

Yukarıda açıklanan görüşler uyarınca Mekteb-i Osmani'nin he
men lağvıyla talebesinin Paris'in mevcut liselerine dağltılmaları ka-· 
rarına varılmıştır. Erkan-ı Harbiye, Mekteb-i Harbiye, Polytechni-· 
que mektebine, Tıbbiye, Ziraat mekt eplerine ve maliye dairesine· de
vam eden öğrenciler tahsilleri bitimine kadar yerlerinde kalacaklar 
ve bundan sonra artık Paris'e oğrenci gönderilmes.inden sarf-ınazar 
edilecektir. Ancak İstanbul'daki Meldeb-i Harbitye'de fransızca dersi 
ne zaman takviye kılınır da, fransızcayı gereği gibi yazan ve konu
şan lisan bilen Erkdn-ı H ar b iye yüzbaŞıları çıkarsa, o zaman bunlar 
Paris'e yollanacaklardır. Fransa'da bulunacak talebenin nezaret ve 
idareleri yine sefarete bağlı olara-k sefaret ateşe-militeri lağvedilen 
Mekteb-i Osmani'nin müdürü Esad Bey'e bıraJolmıştır. -

Mekteb-i Osmani'nin lağvından sonra Talebe-i Osmaİıiyy~ Mü
dürlüğü (Direction des Eleves Ottomans) kurulmuş, Fransa'da hat
ta Belçika'da tahsil gören öğrenciler bu merkeze bağlı kalmışlar
dır110. Paris'in Grenelle Mahallesi, Violet Sokağı, Numara 53'te bu-

110 PTBA 29/3; BA. !EL 12192; Fazla bllg:i için bk. Adnan Şi.şman, ayıı~ 
eser. 
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lunan Mekteb-i Osmani'nin binası 1869 ortalarına doğru elden çı

karılmış, burada kalan öğrenciler değişik pansiyonlara dağıtılmış
lardırm .. Öğrencilere yapılan masrafların 200.000 Frank'a yaklaşma
sı karşılığında beklenenin de elde edilememesi, az masrafla daha çok 
sayıda öğrenci yetiştirmek maksadı ile İstanbul'da Batılı anlamda 
yeni bir mektep kurulması düşüncesini yaratmış, böylece 1 Eyl~ 
1868'de Gala;tasarmy Ilisesi açılmıştır.' Mart 1869'da Paris'te bulu
nan öğrencilerden tahsillerini tamamlamalarına az kalmış olanlarm 
orada alıkonularak, diğerlerinin İstanbul'a gönderilmeleri ve Mek
teb-i 8u,ltani'ye verilmeleri isteİu:niştir112 •. Mekte.b-i Osmani'nin .. ka
panmasıyla açıkta kalan hocalara 28 Temmuz 1865 tarihinde taz
minat olarak altı aylık maaş tutarı 8350 Frank 9denmiştir113• Ay
rıca 1868'de öğrencilerin talim terbiyesine dikkat ve ihtimam ettik
lerinden, kapatılan Mekteb--i Osmani Müdürünün istidası üzerine, 
eski hocalarından beşine (Sardou, Mennequin, Levy, Privat 
Deschanel, Robert(?) dördüncü rütbeden ve birine beşinci rütbeden 
Nişan-ı Hümayfın verilerek kendileri taltif edilmişlerdir114• 

Mekteb-i Osmani., hazırlık okulu niteliği taşımasına ve, genel 
olarak başarısız bir deneme olmasına rağmen, Osmanlı Devleti'nin 
sadece Paris'te değil, aynı zamanda yurt dışında açtığı ilk ve tek 
mekteptir. Kuruluşu, işleyişi, pozitif ilim anlayışı ile Türkiye'deki 
modern eğitimin gelişmesi bakımından da dikkate şayandır. 

K. Mekteb-i Osmani öğrencileri (ABC sırası ile). 

Bu kısımda, Mekteb-i Osmam öğrencilerinin alfabe sırasına 
göre, kimler oldukları, ne zaman Paris'e gelip neden ve ne zaman 
yurda döndükleri, sonra hangi görevlere getirildikleri hususunda 
derlenebilen kısa bilgilerin ve onlara ilişkin kaynakların v~rilmesi 
uygun görülmektedir. Böylelikle başka araştırmalara da ışık tutu
labileceği gibi, bu listenin, eksikleri varsa, tamamlanmasına da yol 
açılmış olacak, her iki halde de Türk Eğitim Tarihi'ne hizmettebu-
lunulmuş olacaktır. · 

lll Ohambers, aynı maıkale, s. 328. 
112 HA. İ/US Hariclye Nezaretinden Maarif-i UmQmiye Neia.retine 

./ 
27 2iilka.de 1285/11 Mart 1869 ta.rih1i yazı. 

113 PTBA. 33/Temmuz 1865. 
114 BA. İH. 13596 Vesika tarihi : ll MaJharrem 1285/4 Mayıs 1868. 
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(Kısaltmalar: C :::::: College de; Etat-Major = Ecole d 'Etat-Major; Grig

non = Ecole de Grand-Jouan de Grignon; I = Institution de M.; L = Lycee; 

Imperial; MO -= Mekteb-1 OsmA.ni; Mines = Ecole des Mines de l'Universite de 

Liege; P = Persion; Prytanee = Prytanee Imperial Militaire; St. Cyr = Ecoıe 
Milltat re de Saint-Cyr). 

ADOSİDES. 1850 doğumlu, rum asıllı. 14 Mayıs 1864'te Paris'e 
gelip Mayıs-Eylül 1864'te MO'ye, 1865-1870 arasmda C. St. Barbe'a, 
Ekim 1870-Ağustos 1871 arasmda Mines'e devam etmiş, sonra tek
rar Paris'e dönüp iki ay kalmış, İstanbul'a gitmiş, 1874'te bir daha 
Paris'e gelip 15 Temmuz 1875'te tstanbul'a kesin dönüş yapmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/3, 34/1, 54/5, 62/1, 74/1, 92/2; AN. F'l-7 

4146/4; HA. İ/147, 148) 

AGAH. 1842 Edirne doğumlu, Mekteb-i Harbiye öğrencilerin
den. 27 Eylül 1862'de Paris'e gelmiş, Ekim 1862-Eylül 1863'te P. 
Berard'da, Ekim 1863-1864'te MO'de bulunmuş, 1864-1867 arasmda 
bir yüksek okula girmek için hazırlık eğitimi görmüş, Ağustos 

1867'de Etat-Major'a girmiş, Ağustos 1875'te Türkiye'ye dönmüş
tür. 12 Haziran 1873-Ağustos 1875 arasmda Talebe-i Osm8.niyye 
Müdürü, Paris Sefareti askeri ateşesi olmll§tur. Erkan-ı harp mir
livalığı rütbesine kadar yükselmiştir:. 

(Kaynak: PTBA. 54/5, 92/2, 93/2 ; AN. F 17 4147/2, 4, 5; Esad, 
Harbiye, s. 72; Chambers, aynı eser .. s. 321-22) 

AHMET. Mekteb-i Harbiye mezunu. Eylül 1863'te Paris'te, 
Temmuz 1864'e kadar MO'ye devam etmiş, bu tarihte disiplinsizliği 
yüzünden okuldan çıkartılmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/3; HA. İ/147; AN. Fır 4147/4, 5 ; BA. m. 
11931) 

AHMET KADRİ. İstanbul'lu, Mühendishane öğrencilerinden, 
Aralık 1856'da Par is'te, 1 Ekim 1857-Ekim 1863 arasmda MO öğ
rencisi. Ekim 1863'te İstanbul'a dönmüş, Balır-ı Siyah (Karadeniz) 
Bağazı Alayı kaymakamı olmuştur. 

(Kaynak: BA. m. 7549, 7687; HA. İ/147; Journal General de 
l'Instruction Publique, 20 Ağustos 1859; AN. F 11 4147/ 4-5; PTBA. 
10/6, 5/1, Esad, MühendisMne, s. 120) 
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AHMET KAMİL. ·14 Ocak 1833 .İstanbul doğumlu, 1856'da Pa
ris'e gelmiş, 1857'ye kadar I. Pouzadoux'ya, 1857-1862 arasında Fa

. culte de Droit'ya devam etmiştir. MO'nin harici öğrencisidir. 1862'de 
İstanbul'a dönmüştür. 

(Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; AN. F 1 ' 4147/2, 3-; HA.. İ/147; BA. 
İrade Dahiliye -kısası: İD- 33509)·. 

AHMET NAZİF. Mekteb-i Harbiye mezunu, Eylül 1863'te Pa
ris'e gelmiş, Temmuz 1864'e kadar MO'ye devam etmiş, disiplinsiz
liğinden okuldan çık,artJ.Jmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/3; HA. !/147; AN. F 17 4147/2, 4, 5; BA. 
iH 11931) - .. 

AHMET R:AUF. 1857'de Londra'dan Paris'e gelmiş, Temmuz 
1859'a kaQ.ar MO'de bulunmuş, sonra İstanbul'a dönmüştür. . . 

(Kaynak: BA. İH. 7970; AN. F 17 4146/4; .HA. İ/147) 

· · ·AHMET ~IF AT. 1838 İstanbul do~u, Mühendishane öğren
cilerinden. 1856'da Paris'e gelmiş, Aralık 1856· arasında I. Jube'de,_ 
-26 Aralık 1856-Kasım 1857 arasında Prytanee'de, 7 Kasım 1857-24 
Mayıs 1860 arasında MO'de kalmıştır. Disiplinsiziikten bu okuldan 
çİkartılmıştır. 

(Kaynak: BA. İH. 7549, 7687; HA. İ/147; AN. F 17 4147/3, 4; 
PTBA. 10/6, 5/1; Esad, JJiühendiis-luine., s. 114) 

AHMET ŞÜKRÜ. 27 Eylül1837 İstanbul doğumlu. 1856'da Pa
ris'e .gelip 1856-1857'de I. Chaine'e, 1857-1862 arasında Faculte de 
Droit'ya devam etmiştir. MO'nin harici öğrencisidir. 1862'de. İstan
bul'a dönmüş, bir ticaret mahkemesinde görevlendirilmiştir. 

(Kaynak: PTBA, 10/6, 5/1; AN. F 17 4146/4, 4147/2, 3; -BA. İD. 
33509; HA. İ/147) 

AHMET TAHiR. -İstanbul'ludur. 1856'da Paris'e gitmiş, Ekim 
1857'ye kadar I. Fertı~'ye, 1863'e kadar MO'ye, Ağustos 1864'e ·ka
dar da qrignon'a devam etmiş, hastalandığından Ağustos 1864'te 

. ~da kesin dönüş yapmıştır. · -

(Kaynak: HA. İ/147; Journal Geneml.de. l'Instr.uct_ion ?_1fblique, 
26 Ağustos 1859; AN. F 1

' 4146/4; BA. İH. 11931'; PTBA, lÔ/-6, 5/1, . 
29/3) . 
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ALİ EŞREF. 1842 !stanbul doğumlu, Mekteb-i Harbiye öğren
cilerinden. ·27 Eylül 1862'de Paris'e gelmiş, Eylül 1863'e kadar~ ~· 
Duvignau'da, Ekim 1863-1864 arasında MO'de, beş sene de (1864-
69) M. Erad'ın atölyesinde gravür eğitiminde bulunmuştur. A~tos 
1869'da İstanbul'a döner, mirlivalığa kadar yükselir. · 

(Kaynak: PTBA. 54/5, 59/2, 60/1; AN. F 1 7 4147/2, 4, 5; BA. 
ID.· 40741; HA. 1/148) 

ANANYAN, Paul. MO (Mayıs-Eylül 1864) 'de, C. St. Baİbe'da, 
St. Cyr'de bulunmuş, 20 Ağustos 1870'de yurda dönmüştür. · 

(Kaynak: PTBA 29/3, 34/1, 54/5, 69/3; HA. İ/147, 148) 

ARİSTARKİ, Alsibiyat. Rum · asıllı, 1852 doğumlu, Şt:ı:ra-yı Dev
let §.zası Aristarki Bey'in oğlu .. 1864'te Paris'e gitmiş, MaYıs-Eylül 
1Ş64 arasında MO'de kalmış, sonra 1868'e kadar dört yıl edebiyat 
öğrenimi görmüş, Ekim 1866'da osmanlı burslu öğrencisi de olmuş
tur. 1868'de İstanbul'a dönmüş, sonra önce Girit'e, oradan Paris'e 
gitmiş, Haziran 1872'de kesin dönüş yapmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 74/ 1, 78/2, 81/3, 93/2; HA. İ/147, 148) 

ARİSTARKİ, Aleksandr. Rum asıllı, Aristarki Bey'in oğlu. 

1864'te Paris'e gelip Mayıs-Eylül 1864'te MO'de bulunmuş, sonra 
C. St. Barbe'a devam etmiş, 22 Temmuz 1869'da · dönüş yapmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/3, 59/2, 74/1, 78/2, 81/3, 93/2; HA. İ/ 
147, 148) . 

AZARYAN, Manuk. Ermeni, 1850 doğumlu. 14 Mayıs 1864'te 
Paris'e gitmiş, Eylül'e kadar MO'de)almış, sonra 1865-69 arasında 
C. St, Barbe'de okumuştur. Dışişleri teşkiİatında müsteşarlık, ayan 
azalığı yapmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/3, 34/1, 54:/5, 58/1; HA. İ/147,- 148, Sadi 
KOÇAŞ, T.ar-ih boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni ili§kileri) Anka
ra 1967, s . 98) . 

AZiZ. Mekteb-i Harbiye öğrencilerinden, 1851 Şubat'ında Pa
ris'e gitmiş, Şubat-Aralık 1851'de I. Canot'da, sonra iki sene kadar 
Metz'de Ecole d'Artillerie'de, 1853:..1858 arasında Paris'te Ecole des 
mines'de, nihayet Kasım 1859,.a kadar bir sene MO'de bulunmuş, 
yurda dönmüştür. Kolağası olmuştur. 

-- -----
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(Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; BA. nı. 3605, 9376) 

BİLEZİKCİY.AN, Andon. Ermeni katolik. 14 Mayıs 1864'te Pa
ris'e gidip Eylül 1864:'e kadar MO'de kalmış, sonra beş sene de M. 
Du.mont'un atölyesinde gravür tahsili yapmış, Ağustos 1869'da yur
da dönmüş. 

(Kaynak: PTBA. 29/3, 34:/1, 54:/5,. 59/2, 60/1; HA. İ/147, 148) 

CEMAL. İstanbul'lu, Mühendishane öğrencilerinden. 1856'da 
Paris'e gidip, Mart-Aralık arasında I , Pouzadoux'ya, 26 Aralık 1856-
30 Haziran 1857 arasında Prytanee'ye, Ekim 1857 -Mayıs 1862 ara
sında MO'ye devam etmiş, içkiye alıştığından okuldan çıkartılmış
tır. Dönüşünde askeri okullarda Fra.n.Sızca öğretmenliği ve müdür
lük yapmıştır. 

(Kaynak: AN. F17 4146/4; HA. İ/14:7; BA. m. 754:9, 7687, 
10699; Esad, Mühendisluine1 s. 114:) 

CEMAL. 184:1 doğumlu, Mekteb-i Harbiye öğrencilerinden. 27 
Eylül 1862'de Paris'e gitmiş, P. Courvoisier (Ekim 1862-Eylül 
1863) 'ye, MO (Ekim 1863-Temmuz 1864:) 'ye devam etmiş, sonunda 
isyan.ka.r davranışlarından okuldan çıkartılmıştır. 

(Kaynak: .AN. F 17 4147/2, 4:, 5) 

CEMİL. İstanbul'lu, Mühendishane öğrencilerinden. Aralık 
1856'da Paris'e gitmiş, 17 Aralık 1856-30 Haziran 1857 arasında 
Prytanee'de, 1 Ekim 1857-Eylül 1862 arasında MO'de, Ekim 1862-
1864 arasında Grignon'da bulunmuş, 1864'te İstanbul'a dönmüştür. 

(Kaynak: BA. İH. 7549, 7687; HA. İ/147; Journal General de 
zılrıstruction Publique1 20 Ağustos 1859·; AN. F 17 4147/5, ~146/4; 
PTBA. 10/6, 5/1; Esad, Mühendi8Mne1 s. 120) 

ÇMOGLU, MikayeL Rum. MO (Mayıs-Eylül 1864:) 'de, C. St. 
Barbe (1864:-66) 'da bulunmuş, hastalanarak geri dönmüş (Temmuz 
1866), orada vefat etmiştir. 

(Kaynak: PTBA 29/3, 34:/1, 36/1, 54/5; HA. İ/147, 148) 

ÇOMAKOF. Bulgar asıllı. 14: Mayıs 1864:'te Paris'e gidip, ,Eylül 
ayına kadar MO'de, sonra C. St. Barbe'da bulunmuş, 15 Eylül1&70' 
te İstanbul'a gönderilmiş, az bir süre kalıp Belçika'ya yo11anmış, 

1 

ı 
ı 
i 

.ı 
-ı 
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ı 
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Mines (Ekim 1870-Ağustos 1871) 'de, sonra tekrar Paris'te (Ağus
tos-Eylül 1871) bulunmuştur. Eylül 1871'de İstanbul'a dönmüştür. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 34/ 1, 54/5; HA. İ/147, 148) 

DAKOROF. Bulgar asıllı. 14 Mayıs 1864'te Paris'e gönderilmiş, 
Eylül1864'e kadar MO'de, 1864-1867 arasmda C. St. Barbe'da, 1867-
15- Eylül 1870 arasmda Lycee Scientifique'te, Ekim 1870-Ekim 1873 
arasmda Mines'de bulunmuş, rahatsızlığından İstanbul'a gönderil
mişse de, iyileşerek ll Aralık 1873'te Paris'e gelmiş, Temmuz 1875'e 
kadar öğrenimine devam etmiş, :i:stanbul'a dönmüştür. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 34/ 1, 54/ 5, 92/ 2; HA. İ/147, 148) 

EDHEM. Mekteb-i Harbiye öğrencisi, 1856'da Paris'e gelmiş, 
I. Chastagner (Ekim 1857'ye kadar)'de, MO (Ekim 1857-1858)'de, 
L. Louis-le-Grand (1858-1862) 'da, Etat-Major (1862-20 Aralık 

1863) 'da okumuştur. Ferikliğe kadar yükselmiştir. 

(Kaynak: PTBA. 10/ 6, 5/ 1; AN. F 1 ' 4146/ 4, 4147/ 3; BA. lli 
10699; HA. İ/147; Esad, HarbiyeJ s. 67; SO I, 315) 

EDiP. Maliye Nazırı Saffeti Paşa'nın kethudası Bilai Necip 
Efendi'nin oğludur. Kardeşi Münir ile birlikte Nisan 1858'de Viya~ 
na'dan Paris'e tahsile gelmişlerdir. Bir süre MO'de okur· (Mayıs 
1858-?) , ertesi sene İstanbul'a döner. Sıhhiye Meclisi azahğı göre
·vinde bulunmuştur. 

(Kaynak: BA. iH 8304; HA. İ/147; Mehmed Süreyya, Sicill-i 
OsmaniJ kısası: SOJ istanbul 1308, t. 318) · 

EMİL JURDAN. Rum asıllı. 14 Mayıs 1864'te Paris'e gitmiş, 
MO'de bulunmuştur. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 34/ 1; HA. İ/147, 148) 

EMİN. 1856'da Paris'e gitmi.§, I. Dacosta (1856-1857) 'da, Etat-
Major'da okumuş, 1860'da yurda binbaşı r\itbesi ile dönmüştür. 

(Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; AN. F 1
' 4147/3) 

EMİN. İstanbul'lu, 1859'da Mekteb-i Osmani'de . bul~uştur. 

(Kaynak: HA. İ/147; AN. Fn 4146/4) 
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· EMİN. Mekteb-i Harbiye mezunu, Eylül 1863-Tem.muz 1864 
arasında MO'de bulunmuş, disiplinsizliği nedeni ile okuldan çıkar
tılmıştır. 

(Kaynak: PTBA. 29/3; HA. İ/l47; AN. Fl'ö 4147/2, 4, 5; BA. 
İH 11931) 

EVLAMBİUS. Rum. MO (Mayı~-Eylül 1864'te)'de, C. St. Barba 
(1865-1869) 'da, B~lÇika'da Mines (Ekim 1870-1874) 'de buli.ınmuş, 
Aralık 1874'te dönmüştür. Mühendistir. 

(Kaynak: PTBA 29/3, 34/1, 54/5, 93/1, 2; HA. İ/147, 148) 

F.A!K Martin (1856-1857)'de, MO . . (Ekim 1857-Kasım. 1859)'de, 
St. Cyr (16 Kasım 1859-1 Ekim 1861) 'de buluıimuş, sonra yurda 
dönmüştür. 

(Kayn~: PTBA. 10/6, 5/1; Arch. Shat., ·contrôle ~Heves de St. 
Cyr du 14.11.1854 au ·1.12_.1860, No. 9354; AN. F11 4147/3; BA. İH 
9457; HA.-İ/147.) 

FERHAD. I. Pouzadoux (1856-1857)'da, MO (Ekim 1857-Tem
muz 1859) 'de bulunmuş, İstanbul'a dönmüştür. 

(Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; AN. F 1
' 4146/4; HA. İ/147) 

FİRUZ._ fassy'de bir pansiyonda (1860-61), sonra MO' de (Ocak 
· 1861-1862) bulunmuştur .. 

(Kaynak: AN. F 17 4147/5) 

FUAD. İstanbul doğumlu, Mekteb-i Harbiye öğrencisi. I. Chas
tagner (1856-1859) 'de, MO (Şubat-Kasım 1859) 'de, St. Cyr (16 Ka
sım 1859-1 Ekim_ 1861) 'de bulunmuştur. 

(Kaynak: PTBA. 10/ 6, 5/1; AN. F 17 4147/3, 5, 4146/4; Arch. 
Shat. Contrôie eleves St. Cyr du 14.11.1854 au i.12.1860, No. 9353; 
HA. İ/147; Journal General de 7/Instructwn Publique de France) 20 
Ağustos 1859; BA. İH. 9457) 

GALİB. İstanbul'lu, Mühendishane öğrencilerinden, I. Chaine 
(Mart Aralık 1856) 'de, Prytanee .(26 Aralık 1856-30 Haziran 1857) '
de, (1 Eki~ 1857-9 Kasım 1862) 'de, St. Cyr (10 Kasım 1862-::J.._.Ekim 
1864) 'de bulunup yurda döndü. Tophane-i Amire Meclisi azası; Mit
alay. 

\ 

\ 
--ı 
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(Kaynak : BA. !H 7549, 7687; Arch. Shat. Contrôle eıeves de 
St. Cyr du 4.11.1862 au 5.11.1865; PTBA. 10/6, 5/1; Esad,-Mü-hen: _ 
diisMneJ s. 114. 

GEORGIEF, Konstantin. Bulgar asıllı. 14 Mayıs 1864'te Paris'e 
gitmiş, Eylül1864'e kadar MO'de, 1864-68 arasmda C. St. Barbe'da 
Ç>kunmuştur. Aralık 1869'da Sofya'ya dönmüştür. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 34/ 1, 61/ 2; HA. İ/147, 148). 

HAKKI. 1841 doğumlu, 27 Eylül 1862'de Paris'e gelip P. Savary 
(Ekim 1862-Eylül1863)'de MO (Eylül-Ekim 1863)de, bulunup yur
da döndü. 

(Kaynak. F 1 7 4147/2, 4, 5). · · 

HAMAMCIY AN, Takvor. Ermeni. MO (Mayıs-Eylül 1864) 'de, 
C. St. Barbe (1864-67) 'da, P. Mailly .(Ocak 1867-68) 'de, P. Bon 
(1868-70) 'da, Belçika'da Ecole de Droit (1870-1872) 'da bulunmuş, 
13 Aralık 1872) 'de Paris 'ten İstanbul'a yola çıkmıştır; adiiye hiz
metlerinde bulunmuştur. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 34/1, 54/5; HA. İ/147, 148; BA. Sicill-i 
.A,.hval 4/270) 

HAMİ>İ. İstanbul'lu, Mühendishane öğrencilerinden, 1856'da 
Paris' e gelip I . JuM (Mart-Aralık 1856) 'de, Prytanee (26 ·Aralık 
1856-30 Haziran 1857) 'de, .MO (Ekim 1857 -Aralık 1861) 'de, St. Cyr 
(25 Aralık 1861-1864)'de bulundu. ~keri okullarda Fransızca öğ
retmenliği ve müdürlük yaptı, Binbçışı oldu. 

(Kaynak: PTBA. 10/ 6, 5/ 1; BA. iR. 7549, 7687; HA. ii 147; 
Esad, Mühendishane) s. 114) · · 

HAYRi. Mekteb-i Harbiye mezunu, Eylül 1863'te . MO'ye gelip 
Temmuz 1864'e kadar kaldı. Disiplinsizliğinden okuldan çık.artıldı. 

(Ka~ak: PTBA. 29/3; HA. İ/147; AN. Fn 4147/4, 5; BA. iH 
11931) 

HURŞİT. I , Pouzadoux (1856-1857) 'da, MO (Ekün 1857-Tem-
muz 1859) 'de bulundu, !stanbul'a döndü. · 

(Kaynak: PTBA. 10/ 6, 5/ 1; HA. İ/147; AN. Ft' 4146/ 4) 
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HüSEY1N. 1840 doğumlu, 27 Eylül 1862'de Paris'e gelip, P. 
Morin (Ekim 1862-Eylül 1863)'de, MO (Ekim 1863-Temmuz 1864)' 
de bulundu. Disiplinsizliğinden okuldan çıkartıldı. 

(Kaynak: AN. F 17 4147/2, 4, 5) 

HüSNÜ. İstanbul'lu, Mühenq.isha.ne öğrencilerinden.. Ara!J.k 
1856'da Paris'e gelip Prytanee (17 Aralık 1856-30 Haziran 1857)'de, 
MO (Ekim 1857-Aralık 1861)'de, St. Cyr (25 Aralık 1861-1864)'de, 
Etat-:Major (Ocak 1864-1867)'da bulundu. Talebe-i Osmamyye Mü
dfu:'lüğü, ~etersbourg sefirliği yapan ·Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa' dır. 

(Kaynak: BA. ili. 7549, 7687, 10.699; AN. F 17 4146/4, 4147/2; 
P'l'BA. 10/6, 5/1; ~ch. Shat ... Contrôle eleves de St. Cyr du 5.11.1861 
au 2.1.1864; An.nuaire dip~omatique de l'Empire Francais, 1868 yılı, 
Paris 1868, s. 85; An.nuaİ!e diplomatique de l'Empire Ottoman 1289/ 
1872-73, Constantinople 1872, s. 64; Esad, MwJumdisM;ne~ s. 120-1) 

HüSNÜ. 1844 Bursa do~u, Mekteb~i Harbiye öğrencilerin
den, 27 Eylül 1862'de Paris'e gelip P. Massin'de Eylül 1863'e kadar 
kalır, Ekim 1863-1864'te MO'dedir .. 1864-66 arasında yüksek bir 
okula girmek için hazırlık eğitimi görür, 1866-1868 arasında Bel
çika'da Ecole Militaire öğrencisidir. Dönüşünden sonra Mekteb-i 
Harbiye'de öğretmenlik yapmış, kurmay yarbaylığa kadar yüksel
miştir. 

(Kaynak: AN. F17 4147/2, 4, 5; PüBA. 54/5; HA. İ/148; Esad, 
HMbiye~ s. 73) 

HüSNÜ OSMAN, Topçu miralayı Hasan Bey'in oğlu. 1854'te 
Paris'e gider, önce Ecole Preparatoire'da, sonra MO (Ekim 1857-
Temmuz 1859)'da bulunur, İstanbul'a döner. 

(Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; HA. İ/147; AN. F 17 4146/4) 

İBRAH1:M: HALiL. Mühendishane öğrencilerinden. Aralık 1856 
da Paris'e gider, 17 Aralık 1856-30 Haziran 1857 arasmda Prytanee 
de, Ekim 1857-1862 arasmda MO'de bulunur. Dönüşünde Mühendis
hane'de Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 

' .,/ 

(Kaynak: BA. İH 7549, 7687, 10699; AN. F 17 4146/4;.-·PTBA. 
10/6, 5/1; HA. İ/147; Esad, MühRJndishane~ s. 120'} 
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İSMAİL HAKKI. 1859-Mayıs 1860'da MO öğrencisi. 

(Kaynak: AN. F 17 4146/.4, 4147/5) 
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İSMAİL HAKKI. 5 Ocak 1837 Yanya doğumlu. 1856-57'de 
I. Chaine'de, 1862'ye kadar Faculte'de Droit'da okudu. MO'nin ha
rici öğrencisi. Dönüşünde ticaret mahkemelerinde hakimlik yaptı. 

(Kaynak: PTBA, 10/ 6, 5/ 1; AN. F17 4147/ 2; BA. !D 33509; 
HA. İ/147) 

İSMAİL HAKKI. Bosna:'lıdır. I. Ferte (1856-Ekim. 1857) 'de, 
MO (Ekim 1857-1858) 'de, L. Louis-le-Grand (1858-1862)'da, Etat
Major (1862-20 Aralık 1863) 'da bulundu. Ferikliğe yükseldi. 

(Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; AN. F 17 4146/4, 4147/3; HA. İ/147; 
Esad, Harbiye7 s .. 66-7) 

İZZET. I. Chaine (1856-57) 'de, MO (Ekim 1857-Temmu.z 1859) 
de bulundu. 

(Kaynak: PTBA. 10/ 6, 5/ 1; HA. İ/147) 

KAMARA. Rum. 14 Mayıs 1864'te Paris'e gidip MO'de Eylül 
1864'e kadar, sonra C. St. Bar be' da bulundu. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3, 34/ 1, 54/ 5; HA. İ/147, 148) 

KARA CA. Rum. MO (Mayıs-Eylül 1864) 'de, C. St. Barbe 
(1865-69) 'da bulundu. 

(Kaynak: PTBA. 29/ 3; HA. İ/147) 

KAZIM. Fuad Paşa'nın oğlu .. L Dacosta'da ve MO'de bulunmuş
tur, fakat tarihleri tesbit edilememiştir. Kasım 1859'da yurda dön
müştür. Binbaşılığa kadar yükselmiştir. 

(Kaynak: ·PTBA. 10/ 6, 5/ 1;· BA.İH 9376; SO IV, 27-8) 

MAC!D. 1859-60'da Prytanee'de, 1860-63'te L .. Louis-le-Grand'
da, 1863'ten sonra Ecole Centrale'da okumuştur. MO!nın harici öğ
r encisidir. Dönüşünde belediyede müdürlük yapmıştır. 

(Kaynak: AN. F 1 7 4147/3, 5; Esad, H(Jf('.biye7 s. 67. 

MA VROKORDATO. Rum. 14 Mayıs 1864'te Paris' e gitmiş, aynı 
sene Eylül'üne kadar MO'de kalmış, sonra C. St. Barbe'da, St. Cyr'-
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de, Etat-Major (Ocak 1873-1874) 'da okumuş, Kasım 1874'te dön
müştür. 

· MAVROYANİ, .Aleksandr .. 1256 (1848/49) İstanbul doğumlu. 
Saray hekimlerinden Mavrayani Pa~a'nın oğlu, Beyoğlu Rum Mek- · 
tebi mezunu. 14 Mayıs 1864'te Paris'e gelip .Eylül'e kadar MO'de 
kalmış, 1864-1867 arasında C. St. B'a.rb~'a, 1867-1870 arasında Ecole 
de Droit'ya devam etmiş, 15 Eylül 1870'te İstanbul'a dönmüş, 
Washington ve Viyana Büyükelçıliklerinde, Şiıra-yı Devlet azalığın
d_a bulunmuştur_. 

(Kaynak: BA. Sicill-i Ahval 10/345; HA. İ/147, 148; PTBA. 
54/5, 29/3, 34/1) 

(Kaynak: P'İ'BA. 29/3, 34/1, 54/5, 81/2 87/3; HA. İ/147, 148) 

MEHMED. İstanbul'lu, Mühendishane öğrencilerinden. Mart
Aralık 1856'da I. Cha.iıle'de, 26 Aralık 1856-30 Haziran 1857'de 
Prytanee'de, Ekim 1857-Kasım 1860'da MO'de bulunmuş, disiplinsiz
likten okuldan çıkartılmıştır. Mülazım (Te~en) olduğu tesbit edile
~ilmiştir. 

(Kaynak: BA. İH 7549, 7687; . AN. F17 - 4146/4; PTBA. 10/6, 
5/1; Esad, Mühfmdishane, s. 114) 

MEHMED.. 1841 Kırım doğumlu, Melı:teb-i Harbiye öğrencile
rinden. 27 Eylül 1862'de Paris'e gitmiş, P. Amiel'de Eylül 1863'e 
kadar kalmış, Ekim 1863-1864 arasında M01de 1864-12 Ekim. 1866 
arasında P. Jube'de bulunmuş. 12 Ekim 1866'da hastalığı yüzünden 
İst_anbul'a dönmüş kısa bir süre sonra da vefat etmiştir. 

. . 

(Kaynak :_;PTBA. 39/ 3, 40/ 1, 54/5; AN F 1
' 4147/ 2, 4, 5; HA. 

İ/148; Esad, Har-biye, s. 73) · 

MEHMED. EŞREF. İstanbl;ll'lu baba adı Osmaiı. Mühendishane 
öğrencilerinden. Mart~Ara;J.ık 1856'da I. Pouzadoux'da 26 Aralık 

1856-30 Haziran 1857'de Prytanee'de, . Ekim 1857-Mayıs 185S'da 
MO'da bulunniuş; ?kulda ike~ vefat et~ştir. 

(Kaynak _: BA. İH 7549, 7687; HA: İ/147; PTBA. 4146/4; Esad, 
Mühendishane; s . 114) · / . _./ 

MEHMED.Rp'AT .. ~2 Kaslin 1~35 İstan_bul doğumlu I. Cliaiıi'de . 
(1856-57) 'de, Faculte de Droit (1862'ye kadar)' da okumuştur. MO'-
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nun harici öğrencisidir. 1862'de dö·nmü.ş, ticaret mahkemelerln&~ ha-
kimlik yapmıştır. · · 

. (Kaynak: PTBA. 10/6, 5/1; AN. F 17 414 7/2, 3; BA. İD· 33509) 
. . 

MEHMED SAiB. İstanbul'lu, Tıbbiye mezunu. Haziran-Ağustos 
1859'da MO'da, 1859-65'te· Faculte de Medicine'de okumuş, 1865'te 
Val-de-Grace hastanesinde staj görmü.ştür._-1865 s_onlarında_. ~önmüş, 
sar.a:Y dokto~_luğunda, Tıbbiye Na~ırlığında bul~uştur. Mirli~!'l: ol
muştur. • f •• 

(Kaynak: AN. F 17 4146/4, 4147/3; PTBA. 54/5, 34/1'; BA. İD 
28691; Esad, Harbiye, s. 67; SO :o:ı:, 1851 

, ·· MENÇO~. BJJ].gar asıllı. 14 Mayıs 1864'te Paris'e gitmiş, Ma
yıs-Eylül .arasında MO'da bulunup kötü hareketlerinden· okuldan . çı-

kartılmıştır. 1 · 

(Kaynak: PTBA. 29/3, 34/1; HA. İ/147, 148) =· . 

MUSTAFA. Beşiktaş'lı, Mühendishane öğrencilerinden. Mart
Aralık 1856'da I . Jube'de 17 Aralık 1856-30 Haziran 1857.'de Pry
tan~e'de; Ekim l857-Kas1m 1863;te MO'da, sonra St . . Cyi'cie bul~ı:ı
mlış,) Ekiın . 1865'te döp.mü§, · Harbiye'de :Frans~zca .. pğretm~ru~ği 
yapmıştır. Miralaylığa yükselmiştir. · · · · · 

(Kaynak·: ·AN. F17 4146/4;· PTBA . . 10/Et 5/1; Aİ'ch. ·. Shat. 
Contrôle eleves de St. Cyr du 4.11.1862 au 5.11.1865, No. 503; .BA. 
İH 7549, 7687; Esad, Mühendishane ·114, Harbiye 68) ' · 

MUSTAFA TAHİR. Beşiktaş'lı, :Mühimdishane. öğrenciierlııd.en. 
26 Aralık 1856-30 Haziran 1857'de Prytanee'de, Ekim 1857-9 Kasım 
1862'de_MO'da, 10 Kasım- 1862-1 Ekim 1~?4'te St. Cyr'de bulunmuş, 
sonra ~da . dönmüştür. Mirliva o~uştur. ' 

(Kayn.ak: BA. İH 7549, 7687; HA. İ 147; AN: F 17 4146/4; PTBA. 
10/6, 5/1; Arch. Shat. Contrôle eleves de S~int~CJ:.r du 4.11.1Ş62 au 
5.11.1865, No. 227; Esad, Mühendis-luine, 120. 

MüNtR. Aral~k 1844'te ist~bul'çl~ doğmuş, Bııa:i Necip Ef.'nin 
oğiu. Nisan 1858'de Viyana'dan Paris'e gelmiş, . .I~ar~eşi Edip iİe. 
Mayıs 1858-EJ:t4n 1862'de :M;O'da, Kasım 1~62-1864'te J>. Leclaire'
de bulu.ri.muş. Ha,riciye Nezş.reti'nde tercümanlık, müdürİÜkler, ve~r 
(1883-4)._ . . 

---- - ------
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(E:aynak; HA .. İ/_147, 148,. 167.; BA. İH. 119.S1; AN. F 17 4146/~, 
4147/ 2, 3, 5; HA. Sicil 167) . ı: 

, <NEŞAT.: :21 Mayıs 1864'-te Fraı:ısa' da, .V ernonıda .dericilik . öğre-
nimi yapmış. 

: . . ; ~ ' . 

· (Kaynak: PTBA,. 54/5; .A,N; F 1
:' :4+46/Ş) ' : , 

· · ösMAN. i843 dôglurilu; :Mekteb-i' Harbiye· ögreİıcisi. 27 ·EylÜl 
1862'de Paris'te; P. Jauffref (Ekim l862-EyÜil 1863) 'de, MO (Ekim 
1863-Temmuz 1864) 'de bulunmuş, disiplinsizliğinden okuldan uzak
l.!J.ştırılmış. ' . 

(Kaynak: AN. F 17 4147/2, 4, 5) . . ' .. . 

; · RA Gm. 184:1 . doğUmlU, Mekteb.!.i Harbiye · öğrenCiSi: ... 27 Eylül 
1862'de Fransa'da, I. -Jube (Ekim ·1862-Eylül f863) ?de, ' M0 (:Ekim 
1863-Temmuz 1864) 'de bulunmuş, isyankar davranışlarından . okul~ 
dan çıkarılmış. . . 

: .. 
• ..: • • 1 f • • ; i. • •. • • 1 • • • • • . ~ . :' • • ; , : 

· E,AŞ1T.' .. Me~teb-i Harb.iye öğreıj.c~si, 1856-Ekim 1857'de Chas-
••. , ·. 1 • • • . • • • # • • • • •• 

t:agn:er'de, Ekim '1857:58'de MO'de, '1858-62'de L .. Lo~s-le-Grand'da, 
: .. . ı . . . ... . . . ' 

1862-20 Aralık 1863'te Etat-Major'da bul~uş, mir3:l~y ol,muştlı!. 
. . . . 

. . · ,(Kaynak: PTBA. 10/ 6, 5/ 1; AN .. F u 4146/ 4; HA. t/147; BA. 
ID 36307; ·~sad, H,arbiye 67.) . · · . . . . ' . ' ' . . . . 

RAUF. P , Dacosta ve MO'de: bulunup Kasım 1859'da dönmüŞ. 
(!içliş tariqi _1856 . . :Ş~paşL .. : . . 

(Kaynak: : PTBA.~ 10/6, 5/ 1; HA: İ/147; BA. ·İH 7970, ·9376) · 

· · _;RIFAT. 1843 doğlİiiılu.' 27 Eylül. lŞ62'de Par'is'te.' Ekim 1862-
Eylül 1863'de I. Chaine'de, i:!oİı.İ'a Temmuz 1864'e kadar :MO'de. Di
siplinsizlikten. okuldan çıkartılmış. . , 

·ckaynak: · AN. F17 . ·4~47 /2, 4: · 5) ~' · · · · · · 
. . . •. . ı . 

RIFAT. Mekteb-i Harbiye mezunu, Eylül1863'te Fr~sa'ya git-
Iİıiş, Teinmuz 1864'e kadar MO'da bulunmuŞ, disiplinsidıikteİı okul-
dalı ·u.Zaklaştın~ış. · : - _: ~ - .. · · · . _/ 

Cr):a~~k: . ~TBA.' .. 2s;3.; M .7/147; AN. P-7 4147i4,. ·5;: BA. nİ 
11931) 

•• 1 • 
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RIZA. 1843 doğumlu, Mekteb-i Harbiye · öğrencisi. · 24 ·Ey!ül 
1862'de Paris' e gidip P . Hortus (Ekim 1862-Eylül 1863) 'ta ve MO 
CIDkini 1863) 'de bulunmuş, ayni ' ay yt,ı.rd·a dön:nlüş. . . . . : . . . . 

· RIZA, ·21 Mayıs 1864'te Paris'e giti:niş:, Vernon'da dericilik öğ
renimi yapmış. MO'iıun harici" öğTehcisf. · ' · · ' 

(Kaynak: PTBA. 54/5; AN. F 11 4146/3. 

sAiD. '1843 İstanhul d6ğumlu, Mekteb-i Hartıiye · öğrenciler4!
den. 27 Eylül J.862'(le Paris'e gidip P. F~vart (Ekim 1862-Eylül 
1863rda, .MO (~im 1863-1864) 'de, .1864-66 arasında· hazırlık öğ

renlın5,nde bulunmuş, Ekim 1866-1867'de .Ecole -des .Arts et: -M~ıı
fa~tures de l'Uıiiv~rsite de Liege;de; . 1861-1870 arasında Paris!.te 
-~cpl~· N qp:na,l~' ~e. ~~~~im. görmüştür. Mayıs 1870' de İsta,ııbul' a .·dÖn-
müştür, hipbaşı, olmuştur. . · 

(Kaynak: PTBA. 54/5; AN. F 17 4147/2, 4, 5; HA. l/148; Esad·, 
Har.biye 73) 

. ı · . ,· . . 

. :: ·. S.ALİH. Tei:nniuz 1859~da · MO'da bulunmuş, İstanbul'a dönmüş· . 
• ; ! · •• • • 

(Kaynak: AN. F'I' 4147/5, 414:6/4) 
' . .. .. • • •• .. 1 • • • 

. ' . :sAL:tM. '18$9 dogumlu, : Müh~ndishane öğr-encisi, f Jube (~art-
·.Aralık ı856) 'de,· Prytanee · :c17 _.Af.alık .1856-30 :Ş:aziran 18.57) ;de,_· MO 
(f :Ekim 1857-9 kasim ··1862)'de, · St.' Cyr (io Kasım i86~~Ekim 
1864) 'de öğ~eıiim gÖr~üş,':dönüşÜnde ask~ri okulİarda Fians~iça öğ-
retmenliği yapmıştır. · · :.: · 

(Kaynak: · BA.- İH 7545, 7687; ·:AN. F 17 4146/4; :Arch. : Shat. 
Contrôle eleves deSaint Cyr du ·4 .. 11.1862 a,u 5:11.1864; Esad, Mü-
hendisMne) . 
. ; ! . ' :. : 1 j 

. ' : . 

.. . ·SA.NpALCIYAN, Kirkor. Ermeni. 14 Mayıs 1864'te ·Paris'e gön
derilmiş, Eylül 1864'e kadar MO'de bulunmuş,.- daha sonra: C. St. 
Barbe (?~1&1Q)'da1 Ec~le des Arts .et Man~actl:IT.es d~ l'U~versite 
de Liege . (Ekil:n 1S70-1875)"de okumuŞtur. 8 Temmui 1S75'te İstan-
l:ı~l'a: dönrı;ı.üştür. . .• . ' .- . . . 

. (Kaynak:. PTBA. 29/3, 3.4/1; 54/5, 92/2·;_ ~.' İ/147, 14_8) 
. • • ... . • : • ! : ' . ' . 

SİNANYAN, Ohannes. Ermeni. MO öğrencisi iken 1865'te ve-
fat etmiştir. · ' · · · · 

-- -----
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·: . (Kaynak: P.T.BA. 29/3; HA. İ/147) : . . 

,, . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
SÜLEYMAN." İst~rı,bul'll;l. Müh~iıdishan_e (iğrenc~lerinde~, ~a

lık 1856'da Paris'e · gitmiş,· Prytanee (17 · Aralık 1856-30 Haziian 
1857)"'de, :MO · (Ekim." 1857-Ağustos 1863)'de bulunmuş, Ağustos 
1863'te İstanbul'a dönmüştür. Askeri Rüştiyesinde lisan öğretmen
liği yapmıştır. 

.(K~ynak: .BA. İH 75,49, 7687; AN. F 1
' 4147/ 5; PTBA. 19{6, 5/1; 

:Wsad, Müherul:f~hfl~ _120) _ __ _ _ ... , .. ..... -· _ ·-------

: SÜLEYMAN EŞREJ~"\ İstanin~İ'hi; MühendishAne öğrep'Çnerin
den: · Mart-Aralık . 1856'4a I. JuM'de, · 26 Ar_alık · _i8pp-30 Hariran 
1S~7'de·· P~Ytane'e'd~, Ekini 1857-Kasım 1863'te·_·MO'd~; 2:{ kasirp. 
1863-1 Ekiİn 1865' arasında St. Cyr'de bulunniuştilr. Dönüşüride' Har
biye'de İdarusinde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Kolağası· ·rut:.' 
besine kadar yükselmiştir. 

(Kaynak: BA. İH 7549, 7687; AN. F 1
' 4146/ 4; Aich. Shat. 

Contrôle e1eves de Saint~Cyr du 4.11.1862 au· 5.11.1865. N o: . 504; 
PTBA. 10/6, 5/1, 54/5; Esad, Mühendlisluine 114) 

• ·~ l. • • 

: . . S~YMAN SEYYİD. 1843 Üsk~dar doğumlu: 27 Eylül ,1862' 
de Paris't~,-_EJPnı 1862-~yl~l 18$.3 ~rasında Verdot'da, Ekim 1863-
1864~~e MO' da, bir süre M. Cabanel'in ati;ilye~4lde -,resim eğitjmi gö~
İnüş, dönüşÜnde Tıbpiye : Re~im ÖğreFmeni -:gımu~, . Binbaşİ ve, res-
sam,, 

(Kaynak: AN .. F 1 7 4147/ 2, 4, 5; ·-PI'BA: 54/ 5; HA. İ/148; Cezar, 
aynı eser.~ ;ı~; Berk, OIJJni eser~ ı6) · · · · · 

ŞAPYAN, Hagop. Ermeni, 14 Mayıs 1864'te Paris'e gidip, MO 
(Mayıs-Eylül1864) 'de, C: St. Barbe' (1864-1S69)''da· okudu, 22 Tem-
rri.U:z 1869-'da İstanbuPa• döndü. · · · .. · · · · · · · · · · · · , · 

· · ci~~ak: ~ :ı;ırnA.: 29i3. _-34/ı, .5~1:/5, 58;i; iu.ı;ı47, .'ı4s) . · · · · . .. . :' . . . 

BEDROS ŞAŞİYAN. Ermeni, 1864'te Paris'e gidip MaY].s-Eylül 
arasında MO~de bulunmuş, sonra Ecole d_e Droit'ya devaEJ./~tıniştir 
(1864-Ş~bat 1869). Nisan 1869'da İsta,nbul'a dönmüştür. 

• . • . . . • ı • ~ • . • • • . 

(Kaynak: Pl'BA. 29/ 3, 34/1, 54/5; HA. İ/147, 148):' , -- · 
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ŞEVKl. 1856-Ekim ·1857'de :Dacosta'da, Ekim '1857 -58'da MO' de, 
1858-62'de L. Louis-le-Grand'da, 1862-0cak 1863'de . Etat-Major'da 
bUi~uş;. sıhhl ~e~epl.erdep:,:g_erf_~ö!l.derl~~ti.r . . :, .. ... '· .... 

(Kaynak: PTBA. 10/6; 5/1(AN. F 1
' 4146(4; 4147/3; HA. İ/1~7) 

• ·: •. ! _• • • ı,. 

ŞÜKRÜ. Kasımpaşa'lı, .~ühendishane öğrencisi, 17 Aralık-1856 
ve . 30 Haziran· 1857 aras'ıİı.da Prytanee'de,- 9 Kasım 1862'ye·· k~dar 
MO'de, 10 Kasım 1862-1 Ekim 1864 arasında' St. Cyr'de buh.inmuŞ, 
Mirliva olmuştur. · · . 

(Kaynak: BA. iH 7549, 76Sf; AN. F 1
' 4146i4; PTBA. ;1.0/6, 5;1; 

Arch. Shat. Contrôle eleves de Saint-Cyr du ·4.iı:i8.62 au 5.11.1865; 
Esad, M1Uıendlishane 120) · :. · ·. · 

TAHİ.R SAiD. 1844 doğumlu. Ekim 1862-Eylül 1863'te P. 
Genty'da Ekim 1863-Temmuz 64'de MO'de bulunmuş, disiplinsizli
ğinden okuldan uzaklaştmlmıştır. 

(Kaynak: AN. F 17 4147/ 2, 4, 5) 

TEVFİK. Mekteb-i Harbiye mezunu, Eylül 1863-Temmuz 1864 
arasında MO'de bulunmuş, disiplinsiziikten okuldan uzaklaştınlmış. 

(Kaynak: PTBA. 29/3; AN. F 11 4147/4, 5; HA. İ/147; BA. iH 
11931) 

TEVFİK. Vernon'da dericilik tahsil etmiş, MO'nun harici öğ
rencisi olmuştur. Fransa'ya gidiş tarihi 21 Mayıs 1864'tür. 

(Kaynak: PTBA. 54/ 5; AN. F 17 4146/ 3; HA. İ/148) 

V ASIF. 21 Mayıs 1864'te gitmiş, Vernon'da dericilik öğrenimi 
görmüştür. MO'nun harici öğrencisidir. 

(Kaynak: PTBA. 54/5; AN. Fı• 4146/3) 

VİÇEN. Ermeni. Mekteb-i Tıbbiye öğretmenlerinden Siroçen'in 
oğlu. 1855'de Fransa'ya gidip Faculte de Droit'da okumuş, MO'nin 
harici öğrencisidir. Muhtemelen 1864'te yurda dönmüştür. 

(Kaynak: BA. iH 5852; 12192; AN. F 11 4147/ 3; HA. İ/147) 

VLASYUS. Rum. Mayıs-Eylül 1864'te MO'de, sonra Liege'de 
okumuş, 22 Temmuz 1869'da dönmüştür. 

------·· ~ __ .. 
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(Kaynak:. PTBA. ~9/3, 34/1, 54/5; ILA.. İ/147, 148) · 

·YUSUF. 184:2 istanbul d~ğıinılu. ·Mekteb-i Harbiye Öğre.~cilerln~ 
den. Paris'te Carre de Mially (Ekim .. 1862~Eylür 1863) 'de, MO' {Ekim 
1863-1864)'de bulunmuş, sonra Mines (Ekim l866-1871)'e devam 
etmiştir. Binbaşı ve Maden müfettişi. · . · · . · . 

· . (Kaynak: · AN. F 17 4147/2; 4, ··5; ' PTBA .. 54/ 5, '7411; HA. İ/14 7, 
148; Esad, Harbiye '73) · · · · · · ·. ' · ' · .· ·.· .. 

• • • • : • 1 • • • •• ' 

ZÜHTÜ. 1856'dan önce gitmiş, Ecole des Ponts . et Chaussees 
(Lise) 'ye devam etmiş, MO'nun harici öğrencisi olmuştur. 1860 
(?)'da yurda dönmüştür. . . · · .. , · · 

(KaYııak: PTBA . . 1ÔJ6, 5/1; AN. F 17 41."1:7/.3; BA: İH .856l) 

. ; 

· ·· : 

.. 
• l . •• ~ • • 
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'· . . . . . . 
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50 ö{Jr. 

A B 

Seki!: I. 1856. ytlmda Fran;;a'ya gönderi[en Osmanlt ö{Jrencileri. 

A- Masrafiart Osmıın& Hükümeti i tari!.fmdzn. karsilanmak iizı:re Pvis'e 
gönderilenler: . · · : . . . . . 
~ J.&.iciye. D~hilb•e. Ti&et Nezaretm~ göndrrilenler. 
II1llD Mekteb-i Hartı.'re'dsı görıtkrilen!er 

· ı:z:a Mü?endishape=i Hümavixtpı --!JÖ!!derilef!ler: 

:B- Mzsratlan eb-ynleri taraltndan karş~~ak üiere Panse gü>dfrilenler. 

~ Mekteb-j i)irbiye;den görderifef!er: 
~ Hariciye Ne~etirden gönqe.-ilenl,er: 

c:J <h:~~ ifooenle~ert~ birl;kt., .. · Ran~'iJ~ tahsi~e bulu:.ran toplam 
·.-i)9renci m~vcL'<iu. 

·. ; 
• : ••• 1 

.. 

Şekil II. 1858-59 ıders yılında Mekteb-i Osmani'de aylara göre da.bili 
ve harici toplam. öğrenci mevcudu. 
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Y1llar 

Personel - 7858 1859 1860 1861 1863 1864 

'Aylik ~ lAylik ~!f!k ~~ ~ A{~lf1k Aybk Yillik Ay1Jkj~.1!11k 
Vfaaş - "aş rvt. '-'eaş ·veaş tvtaaş ~.IJaaşV".2aş 

Müdür ipoot 60cE . ipoob· 
root '6at !6ocl 

1 ı 

Materralik ögretmeni ~56~ tOfl· b?o6 
ı 

r;ood' 1-

500Ô ~5~cof 
Yard1mci mateniat!k-· 

.. 
p:oa ?S Ot; ı 

öğretmeni ı 
12r:[h-Coğrafya F_Ç 

4flff 5oo8 p6af ~6orf ~otp6o:f ogrPfmem ~16E6 

Fransız~ öğrPtmeiıf . 25cf 25(l Jood co! 250" 
~ı. -12so . IJCOo· 

1 

Resim ögretmeni ~ocf ?OOF. 24c0- 240Ô" 240tf TSifjmoô" 
Fizi.k_-Kimya. 

ogretroem 250if ~ot f: 
'500 r. 

Turkce ögretmeni ı 
1 
ı ' 
ı 

Gözetmen 25()F 20if." - ~cm 8cxf· j ıea1 1~FI1et# 2kisi) 12kişi) 

Kah ya 725F rsot prof pcot FJ! ~ 
166 C5!2COO 

ı 

50 F. 40F. 16ocf . 600F 
c 
~oF. ~6ot Had em e 6CrJ . 

't'atakhane bakiClSI 
ooP: 1rxr . F2od" 12od' ı 1 

'2 kis? 2kisi) ,, ~ ı 2kisi) i '. • _K/S 1 
ı 

CamCJ$/f"CJ 50F 50F. ~aa:: ~cı;: 
1 

600F. J5F. 't.20F. 
1 ' 

Ahc1 50 F. 70F M SF. {XJOF. ~COF. 75 ,C. 'pco F. 

Ahç1 yamağ1 J5F 420F. 420F. ı - ı 
Bahc1van 4fôl 4{of 60Cf; 600F. L.5 F i540F: 

1 

f(apJCI F.C 
83.34 

F.C 
8334 'iDOF. l700F. 340F. 'f!oF I24oF. 

Ta:blo n. Me'kteb-1 Osmant'nin personeli ve çeşitli 
yıllarda:lti maa§lan. 

.. 
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Pazartesi Sa!r . · Çarsamba Cuma Cumartesi 
saatler 

~Şubejn.Subt: ~.Şu b€jtz$ubE T.Şube .:Sub; ·~.şu~:;vtç V.~be~Sıbe 
6712_700 · K.al k ts· . -· .. . - ··- o • • 

; : 

709 7712 Kah va ttt ve - teneffüs ! - .... . . 
o -

771? 811_2, ___ Resim_- (?altşma-- Resim • Çaltşma Çalişma -

811?. 9oo Teneffüs - -

902 7000 Mat. c -og . . fvfat. Ç_oğ, .!fvfa t. Çal. Mat Coğ .. Tar. ve 
Co b. Çal. 

700? 7700 Co{!. _ fvlat. Co_t;. fvfa t. fvfa t. Cal. Coğ. Mat. ~r.ye oi'l. Çal._ 

770E 72712 
Öğle yemeği teneffüs . 

• o .. -
72ll? 73°0 ve 

Resim 

73°9 75°0 Çalt"Şma Resim · 

75oE ?5712 Teneffüs 

is11}7rJl2 Çal. Cal. 
. 

Fran. Ca!. Fran Çal. Fran. Çal. Ftan. Cal. 

7Slf27Jll2 Çal. Fran 
~- .. 

Çal. Çal. Çal. Fran Çal. Fran. Fran Çal. 

777~27900 . Aksam yemeği ve teneffüs 

79°E 27 °0 Çaltşma ' 
o • 

· Şubat 7859 : ders çizelgesi. 

Tablo m.a. 

Not. Me:kteb-i Osmani progr-amlarında çeyrek ve yarım 
saatler •bugün kullanıldığı gibi, ondall):dı kesirle~ değil, 

a-di kesirle gösterildiğinden y.ukarıdak:i ve talti!b eden 
tabİolal'da ıda' -aynı §ekil muhafaza edilmiştir. · 

: 

ı 

ı 
t 

[ 
i 

i 
__ 1 



139 

Pazartes Safi Carsamba Perşembe Cuma Cumartesi 
Saatler 

.swı~bıl~ş~~E ı~~beju.~ı:V.~$be l'·~' J,c:: .. ı.. lt~t~E> : 

511? 7 oo Calişma 

··70::?. .;n : ' . KahvattJ 

711~ 900 Re::..: m :Resim Çalişma Resim Resim Ca li şma 

9oo_: 97/4 Teneffüs 

.9v ~ .71114 V0at. ITar. Mat.jR-an.~tat.IFran. tv;at. jrar. 
t . 

Mat.vvJat. 1 

ıl4. 73°0 Ögle }'emeği ·ve ten;:ffüs : 

]]ro_ J.{XJ Caltsma 

1409 7600 Tar. 1Mat.fran.y-1at.fran.\"1at. Tar. JMat. ,\:fat.!Fran. . 

760!Y76112 Teneffüs 

76'1_277712 Çal1sma . Cahsma. Çal. !Mat. jr;alJ.şma Fran 

777/_2 79°0 Akş2m yemeği ve teneffüs 

79o22o712 CafJşma 
.. 

Tablo m. ·b. Haziran 1860 ders çizelgesi. 

S:1Etler Pazartesi Sal! Carsa~ba ferşembe C uma jc~esi 
6 - ~12 Kalk! ş 

fl/2_ 7712 Ça!J~ma 

711? 8 Kahva/tl ve teneffüs 

8 - 70 fvtaternati k '(Vfa terrat i k Vv/atemahk Resim '{v!atEfT'ati k ~Matematik 

70- 72 Resim Cal! şma Cal!sma Fizik (altşma Resim 

b·- 73714 Öğle yemeği ve teneffüs .. 

d1~ 75714 Tarih · Fizik Tarih C1k1~ Tatih Tari/ı · 

1ğ!(! 15112 Teneffüs 

757l1771/2 Fransizca, Frarıs1zca R-ans:zca Fransıra FrarısJzca 

777!.2 79 Akşam yemefi ve teneffüs 

79 - 21 Cal1sma 

27 - 27 112 Yat1s 

Tablo m. c. Aralık 1862 ders çizelgesi. 
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Saatler Pazartesi Sa/1 .Carşainb~Per.sembe Cum.a · .. Cumartesi 
6712_ 8 - Ca!Jşma (Matematik) 

8 - fl/2 KahvaltJ ~ . 

8112_ 70· Vvtatemati k Cal! s ma. MatematiJ Resim . !Matematik 'vfatematif. 

70- 72 . Resim {zik-Kimya Çalişma. lAzik-Kimya ÇalJ.şma Resim 

72- 73 Öğle yeme~i ve : teAeffüs - ~ 

-
ar: ·ve Cog. caiiŞma raT..' v~ co~ ·cil< iş Tar:veCoğ, Cal1şma. 73- 75 

75 -. 75712 Teneffüs C1k1:ş 'Teneffüs. 

757~ 2 7'1712 Frans1zca Fr anSizca FransJzca ÇJklS Frans1zca Fi-ans1zca 

JiV.l 79 Akşam yemeği ve tene'ffüs -. 
79- 27 .. ·çalisma· . (Fransizca) Cal( Mat.) i .. . . 

. . 
Tablo m. d. 1863-1864 öğretim yılı I. sömestre -ders çizelgesi. 

Sa~tlı:r Pazartesi 
' 

Safi . . 1 Çarşambal Perşembe Cuma . Cumartes'ı 

6715 8 Çal. (Coğ.) Çalisma (Fizik) ·1 Cal.( Fran) Cal. (Az.) cat.i K/m.J 

8 - 8712. Kahva/tl 

871? ·1o Çal.( Tar:) Cal1şma (Fransizca J 
.. 

Resim Matematik jMatematikiMatematik Matematik Resim 70- 72 
.. . .. 

· Öğle yemeği 
. . 

72- 73 

73 - 75 Tarih Azil<. · !Fizik -r Fizik Kimya 

15 ·- 75V2 - - . Teneffüs . .. ... 

75715. 77712 Coğrafya Fr a(ISIZca iFrans/zca 1 FranSJzca Fi-?J.ri5Jzcç. 

J771J. 79 ·- Akşam yemeği ve teneffüs 

79- 27 .. . Çalisma .(Mat'ematik) . . -

Tablo m. e. 1864-1865 öğretim yılı ders çizelgesi. 
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Dahili Öğr~~ci ler 

Harici 
Öğrenciler 

Askeri 

Sivil 

Dahili ögrenciler 

Askeri 
Harici 

ögrenc.iler 

Sivil 

Dııhili Öğrenciler 

Askeri 

Harici 
Öğrenciler 

Sivil 

.__ . 

I. Sube 
II. Şube 

Ecole Nilitaire de St . Cyr 

Ecole d'Etat-Najor 

L;ı:cee Louis-le-Grand 

Pr;ı:tanee lmperial Hilitaire 

Faculte de D.roit 

Facu1te ·de Nedecine 

Ecole des Ponts et Chaussees 

TOPLAH 

I. 
II. 

Sube 
Sube 

\ 

Ta;blo IV. 

Lycee Louis-le-Grand 

Faculte de Droit 

Facu'1tc de Nedecine 

T O P L A H 

Tablo, V. 

ı. Şube 

II. Sube 

L;tcee Louis-le-Grand 

Ec o le Ni lita.ire de St . Cyr 

Faculte de Droit -
Faculte de Nedecine 

TOPLAN . - -

T<aıblo VI. 

141 

7 öğr . 17 10 öğr. 

2 öğr. 

ı öğr. 

4 öğr. 

- ı öğr. 

14 

4 öğr. 

ı öğr. 

ı öğr . 

31 

~--.. - --·· 
~ 7 öğr. 

ll öğr. 
ı 

s öğr .

1 ı 
4 ögr . 

ı öğr. 10 

28 

s öğr. 17 
12 öğr. 

5 

2 

12 

4 

ı 

29 
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· Dahili cgrenciler. 6 

.. 

E co/e Militaire de St. C~r. 6 

L'icee Lcuis-/e- Grand 7 

Fa cu !te de medecine. 1 

Ecofe de Gri!ir:J Jouan de Grinnon. -- --- -· 7 

Ecofe d'Et 21f- Mal or. - 4 

Fen si on · Leclaire. 
. . 

7 

' Pension · Hortus.( _rue dp B21c , 94. J 7 ·-

Pens.ion Courvois.ier.( rue de i:4bbe de IEpee.6.J 7 

Fen:sion Carre de Mail/vf rue dil Rocher, 28) 7 

Harici öğrenciler: Pension Berard . f rue des Pastes , 52.) 7 29 

Pension Amiel. { rue St. Jacques 
' 

757 . ) 7 

Pension Ouvianau. ( rue de Rennes. 22.) 7 

PerısiM JubeJ rue de la .Vieille Eslrapade ,S.) 1 

Pension Favart. ( rue St. Antoine , 212.) 7 
.. 

Pension Massin. ( rue des Minimes , 72.) 7 

Pension Ver dot.( r ue Cu/ture St. Catherine ,23) 1 

Pension Jauffret. 7 

Pension Chalne . { rue de la tour d'Au~·ergne , 15 J 1 

Pension Gentv.f rue des Martyrs . 76 .J 7 

Ft:nsion · Prun(ere Mor in . ( rue de Caumartin, 32 .J 1 

Fen si on Savarv. ( bou/evard du Ro ide R&ne '46) 1 

-

1 - - - - - .. 
./ -

To o lam ··- l15 

Tablo VII. 1862-1863 yılında M~kteb-i Osmani'nin dahili ve harici öğrenci 
mevcudu ve eğitim gördükl-eri . .okullar 
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Dahi lt Ö!ırenciler Tı91 
1 

Ecole d'Etat-Hajor 1 ögr. ı 

ı 
Ecoıe Hiıitaire de St.Cyr 6 öğr. 1 
Ecoıe de Gr and Jouan de Grignon 2 öğr. ı 

... ııı ı Haricl: Öğre~c"iler. Pension Leclaire 

: Facuıte de Nedecine .. .. 
Ecoie Ceni:rale . TO P•L AH 

--- .. 
--~ ·~ -

' Tablo vm. 

. . 

ı · 

Ekım · 
Kasım 

Aralik . 
;· ~ ocak 
:- · ,, Şub.at 

-··; .ı-ıa·rt 

KaSım· 
··Aralık ·. 

oc·ai< 
Şubat 

Hart · 
Nis.an . 

· · ' lviayıs 

· Haziran 
Temmuz 
Agustos 

:-._ Eylül 

· . . 18·s 9-:-.60 ö'greti_m 

..... i8.6o:..6ı. öğr~tim 
:. .. . . 
·:: · i86'ı -62 .. öğret im 

ı Ni.sa·n 1863 -
ı Ekim 1863 -

yılı 

yılı 

yılı 

ı Ekim 

ı Ekim 

.. . 
1857 
185'7 · 
1857 
1858 
185 8 
1858 

185g 
185 8 
18S 8 . 
18S 9 
185 9 
185 9 
185 9 
18S 9 
185 9 . 
18S 9'. 
18S 9 
185 9 

(alt ı 

(altı 

1863 

1864 

aylık 

aylık 

. ı ogr; ,_. ı 

· ı . ı 
ı öğr. ! 1 ... ı ı ı ogr. , i 

lS 751Fj4C 
10 547 29' 

· ıs 168 81: . 
10 158 63 

9 866 · 77 
9 · 033 8i-

70 527Fosc 

17 3'88F 08 C 
13 072 38 
ı 4 5'7 6 9 2 . 
12 110 83 
12 S81. 25 
·14 S29 42 
13 28S 71 
18 5S3 22 
13 127 82 
10 740 09 

. ll 077 63 
12 372 28 

163 415:63c 

3li 
1 

dönem 59 707F2S~ -

dönem) sı 26lF36 C 

114 877Fcioc 

64 855 FO OC 

-124 938FlOC 

Taıblo IX .. Mekteb-i OsmAni'n.in 1857-1864 ıyılları arasın:da 
çeşitli dönemlerdeki masrafları. 
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EK. 1 

.i ' -
Mekteb-i Osmani binası (Cemaı K:tJTAY, «Fransa. ve biz», 

HayCLt, sa.y:ı. 16, 20 Nisan 1981, s. 38'-den alınmıştır). 



Meltteb-1 OsmAni öğretmen ve öğrencilerinden bir gurup (Thtk Reşit UNAT, Tiimkiye'de eğitim sis·temlerinin 
geı~mesine tar-iM bir balct.ş, Ankara 1964, s. 227'den alınmıştır). 

l.".l r 
N 

~ 
' c:ll 
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EK. 3 

///./1'1' " 

J vtr ~ q,;., ~ ,r~,JU.:J ... . : ::>, 
./:§ / · / '/' . . , " / • ) . 

./Vl·· "C ~-uo4.I..A.-/~ · ,/Ld~~~ 
,ll~~ ~~ ~ ~_ ._J.,;.,.~ ~ 
~ ,-~-~ A-l''r · ~·~. 
(J.~ . ::L __. ~--- ~~ ~ 
~..,.. ~, '* V~ r'" ...4&<.<.<~ 
~~ ~c..</L- ./.-..' ~ p~ ~<-IL- ~ 
~-~~, ~ r/dd:-;;.. ;~~ / f//~. 
~ . t.--~ ,p;__ g,iZC;C r·~ 
L~ ~~~~·x~~ 

"~~·t-0' ~u . 
. · )"-"./~·,tL! oı7U-- .~··"-· · ~ 

1/~C: .;:r·~ .I'L#~ JU.__ ~ 
w~· ~· 

. . 

.~ı---:~ jd/.cv~ ~ 
~ ~ /~zı.;ı~:;1 ·J~ 

Paris sefareti müsteşan· Agop Efendi'nin Fransa IM . . - . 
Gustave Roulan·d'a ·gönderdiği M kt b . O ~rif41 Umwmyye BaşkAtibi 

. m . e e -ı sınAni':nın açı.l.ış .törenine davet 
ektulbu ı(.Axchives N'3ltionales Fı7 4146/2). . 

l 



EK. 4 

REGLEMENT DE L'ECOLE .IMPERIALE OTTOMANE* 

A vis generaux · 
·. 

Art. 1 er - Les eleves doivent respec~ et ob.eişsaİı.ce a tous les 
FoncÜonnaires de l'Ecole, Directeur, Ec~nonie;· Professeürs et 
Maitre-surveillantS: 

Art. 2- Iis se pres~ntent a tous les exercices de la jo~.ee da~s 
une tenue convenable de proprete et d'habillement.. · · 

Art. 3 - :ps doivent tendre a se faire remarquer par une 
grande politesse n6ri seuJement a l'egard· de leurs .superieurs et de 
leurs condisciples, mais encore a l'egard des employes inferieurs. .. 

. . . ~ . . 

·.cıasses 

Art. 4 - Pendaıit les classes, les Eleves ··.se. tiennerı.t . dans pn 
silence profond et une. atten~ion soutenue, ecoutant leı:i leÇons et les 
avis des Pt-ofesseurs, etprenant des· nCıtes necessaires a l;ı. .redaction 

....,des cours, apres }es explicş.tions du M~itre, ils seront pret a pr~duire 
la redaction .de la leÇon precedente et. a repondre aux questions qui 
leur seraient faites.: lls· pm.ir:ront avec l'autorisatio~ du Professeur 
dernander des · de.velop.pements utiles, exposer leurs dontes mais 
'toujours sur ce qui a tra:it ala leçon donnee. . 

Art. 5 - Le professeur tient note chaque jour, slır. un livre 
appele Journal du Professeur, des matieres de sa leçon, de la 
conduite et de la qualite des devoirs des Eleves. A la fin de chaque 
sema:ine, il fait un releve ·de ses notes·; il les· remet a M:· le Direc
teur qui en · donne IectUİ'e · aux Eleves. 

* AN. F l7 4146/1. 

- - - 4 --- - · -
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Etudes 

Art. 6 - Les Eleves sont reunis en etude pour y rediger les 
leçons donnees dans la classe, et s'assimiler, par le travail indivi
duel, les questions developpe.es par les Pi'".ofesseurs. Le silence le 
plus complet doit regner pendant les etudes pour arriver au but 
qu'on s~y propose._ 

Art. 7 - Les etudes sont dirigees par un Ma.itre-surveillant 
qui a en ce moment toute autorite necessaire puisqu'U est respan
salıle de l'ordre et du travail des· Eıeves.· 

Art. 8 - . Tout travail etranger ·aux .devoirs de dasse e.st for-
melle~ent interdit. · · 

Art. · 9 - Cependant le Ma.itre surveillant, apres -s'etre. assure 
que. le devoir de .classe est tout-a-fait . en. regle, peut lui permettre 
un travail etranger, lorsque ce travail .lui paraitra utile a c~l~ qui 
demande l'autorisation de le faire . 

. ~t. 10 -· Un)ivre, semblable a.· celui.du f.rofesseur _et appele 
Journal du Ma.itre-surveillant doit contenir sur·le travair et la con
duite des . eıeves pendant ies etudes, sur leur conduite et lelır tenue 
pendant les autres exercices de la journee, des notes precises et in
dividuelles. Le Ma.itre surveillant presente tous les soirs ce journal 
a l'exa~en _eta l'appreciation de M. le Directeur. 

·Recreations 

_Art. _ll- Les · e'ıeves prennent leur recreations dans Je jardip 
de l'Ecole, et-.en cas de mauvais temps dans les salles d'etudes, mais 
touj.ours sou~ la ·surveill~ce du Maitre. · · · 
. . . . . 

Art. 12 - lls doivent cherche:r a utiliser encore ce temps de 
repos en s~ groupant autour du Maitre-surveillants, et, par des 
coıiversations ou par. les relations familieres . du . jim, . se former de 
plus en plus a la langue française. 

Art. 13·- Les eleves ont l'a.utorisation de fumer · pe~(j.ant les 
recreations seulement: lls ne peuvent done user de cette :.p:ermission 
que dans le jardin ·de l'Ecole, ou, en cas de mauvais temps; dans les 
salles d'etude oiı ils passent leur temps de repos. 

l 
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Refectoire 

Art. 14 - Les repas sont pris en commun, dans le meme 
refectoire, sous la surveillance du Maitre. 

Art. 15 .:._ Les ~Heves s'y habituent a la decence ·et a la tenue de 
la bonhe compagnie. 

Art. 16- lls sont autoris·es aparler durant les repas; mais ils 
entreront en silence. au refectoire et en sortiront de meme. 

· ·Art. 17 ---,.., M .. le Directeur visit~ et s'assure a cha.que repas, 
si les mets sont prepares d'une maniere convenable . et ~i les por
tions. sont reglementaires. Les eleves, une fois servis, doivent done 
s;absteİıir ' de toüte reelamation teİıdant a. obteniİ' davantage; la 
nourri1:ure 'etant, co mm e . qua:lite et comme quantite appropriee aux 
forces et a la sante de jeunes gen~ de leur age. Toute demande 
eprouverait un refus. . . . 

Art. 18 ---:- Le Maitre surveillant est le principal personage de la 
conversation generale; ·!'usage de la langue turque est done forniel-
lement interd:it pendant les repas. · 

·Art. 19 - Les· eleves ne doivent, sous aucun pretexte, entrer 
a la ctiisine. 

Dortoirs 

. Art. 20 - Le couchet et le lever des eleves est surveille par le 
Maitre. Ces deux mouvements doivent se faire en silence avec 
celerite et avec la plus grande decence. 

Art. 21 - Les dortoirs sont fermes apres le depart en c·ommun 
du matin, jusqu'a la rentree -en commun le soir, sous la cönduite 
du Maitre-surveillant. 

Ordre general 

· Art; 22 - Les· divers mouvements de la jöurnee sont indiques 
par la cloche de l'Ecole; chacun de ces mouvements doit etre exe
cu te simultanement par tout. 

·---- -·- -- -· ---·- - ----·--
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Art. 23 - Le lever et le coucher, l'entree et la sortie pour les 
classes, les etudes, le refectoire, les recreations exigent une certaine 
dwee moyenne que mesure le mouvement du Maitre. Les eleves sont 
t~nus d'arriver partout avec lui. . 

Art. 24 - Toutes degradations faites par les eleves les rendent 
passibi es d'une retenue de compensation .sur leurs menus plaisi;rs, si 
l'auteur de la degradation reste inconnu, le Directeur designe ceux 
des eleves aux quels elle peut plus P<!;rÜculierement etre attribuee. 

Art. 25 - Les Maitres sont responsables des degradatiori.s de 
leurs eleves, en ce sens qu'aucune degradation ne peut echapp·er a 
la·rue de cjuelqu'un d'entre eux . . 

o o 

Art. 26 :.........: Les eieves adressent leurs reclamations au Maitre 
s_urv~iliaht_ qui rend compte. a M. le Dir~cteur ou a M. l'Econome. 

Sorties 

.Aı't. _ 27 ___: _Les sorties sont de deux sortes, les grandes et Ies 
petites. Les grandes ont lieu le Dirnanche depuis la fin du second 
dejeuner jusqu'a onze heures du soir. 

·' ~t:28-Il peut_ etre ac~orde a_ deux eleves chaque dirnanche une 
o permission -de theatr~ : les eleves jouissent de cette permissipn a 
tour de rôle. 

Art. 29 - Les eleves qui auront obtenu la -permissio~ de the
atre devront etre rendus a l'ecole a m.inuit. La contravention a cet 
article du deglement devra etre justifiee specialement par devant 
M. le Directeur. 

Reco:ınpenses . 

Art. 30 - Les r~~ompeg:ıses soı:it les notes_ des professeurs et 
du Maitre .surveillant, les permissions extraordinaires de the~tre, 
l'inscription mensuelle au tabıeau d'honneur, les recompenses 
speciales accordees par M. le Directe~, les . prix 4_e fin d'annees. 

Art. 31 -:- Les no tes .des. livres appeles journaux, dontjl'.est ques,.. 
tion · plus haut, ineritent aux .eleves les encouragements de; M. le 
Directeur. 

T 

_l 
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Art. 32 - En consequence de ces notes, il peut etre aceorde 
une permission extraordinaire de theatre, chaque dirnanche ~ux 
deux eleves qui aurai'ent le plus merite. 

Art. 33 - M. les Professeurs se reunissent chaque mois, sous 
la presidence de M. le Directeur, pour y decider quels seront les 
eleves inscrits pour un mois au tableau d'honneur : ce tableau sera 
mis sous les yeux de S.E. l'Ambassadeur de la Sublime .Porte et de 
M. le President de la commission de surveillance de l'ecole, puis 
appendu au mur d'une salle des classes. 

Art. 34 - L'eleve qui, durant 6 mois consecutifs, se sera dis
tingue sous le triple rapport de l'education de la conduite. et du 
travail de maniere a n'avoir ın,erite aucun punition recevra de 
M. le Directeur une recompense extraordinaire. Cet~e recomp_ense 
sera un objet d'art ou une oeuvre litteraire ou·scientifique remar
quable. 

Art.35-Les prix accordes a la fin de l'annee scolaire sont 
donnees _d'apres les compositions et le classement des Professeuı:'s. 

Punitions 

Art. 36 - L'evele qui contractera des dettes sera Gonsigne a 
l'Ecole jusqu'a ce que la somıne dile soit payee au moyen des re
tenues oper.ees sur ses appointements. 

Art. 37 - Tout Eleve contrevenant a un ·des articles du regle
ment est passible d'une punition proportionnee a la gravite de la 
faute. 

Les punitions autorisees par le reglemenıt sont : 

1. Reprimande d'un fonctionnaire dans l'exercice de seş fonc
tions; Cette reprimande a pour symbole un pointage signif.i~ au 
delinquant : 6 reprimandes de la part d'un meme fonctionnaire ou 
12 de la part de fonctionnaires diff•erents .dans une semaine rendent 
l'Eleve passihle d'une consigne de 2 heures, dans ce cas seulement, 
le Directeur est prevenu. 

2. Expulsion de -l~ classe ou de .l'etude p.qur manquement a 
l'obeissance ou ala polite~şe a l'egard du Professeur ou du Maitre. 
Ce dernier doit avertir immediatement M. le Directeur. 
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3. Consigne pure et simple de 2 ou 4 heures, c'est-a-dire priva
tion de· ce temps sur les heures de sortiel le dirnanche ou le jeudi. 
Motification a M. le Directeur. 

4. Consigne de 3 ou 4 heures avec devoir extraordinaires a 
faire dans la osalle d'etude. Modification a M. le Directeur. 

5. Privation d'une petite sorti~ prononcee sur demande, par 
M. le Directeur. 

6. Privatiön d'une grande sortie : cette punition qu'un eleve 
peut encourir pour faute grave est encourue par le seul fait d'une 
rentree tardive, a une sortie precedente. · 

o .. 

7. Empri~onneın~nt pr~mon~e par M. le Directeur. 
o o 

8. Rapport a S.E:- 1' Ambassadeur et a la commission de sur
veillance fait par M. le Directeur. 

9. ORenvoi a Constantinople provoque par M. le Directeur pro
nonce par S.JD. 1' A.mbassadeur et par la comınission de surveillance 
de l'Ecole. o 

, 
o;' 

/ 



EK. 5 

·- · .... 

Meldeb-i O.mu:ini'nin lağvına dair Dar-ı Şfıra-yı Askeriyje'den 
kalenie alınan mazbata1 • · 

Makam-ı vala-yı hazret-i seraskeriye 

Paris'te kain }4:ekteb-i Osmani müdiri kaymrukam izzetlfı Esad 
Bey tarafından beş bend üzerine kaleme alunup Paris sefaret-i se
niyyesine ve sefaret-i müşarünileyhadan fi 7 zilhicce 12802 tarihlü 
tahrirata leffen bab-ı aliye takdim. ile fi 29 -zilhicce 12803 t~ih

lü tezkere-i samiyyeye melff:ıfen makam-ı samilerine bi'l-irsal dar-ı 
şfıraya havale huyurulan layiha metninde mestfır bulunduğuna gö
re şimdiye kadar pek çok masarıf ·ihtiy~yle Paris'e gönderilen 
talebeden adedce istenildiği kadar malfımatlı adamlar yetiştirile

mediğinden dersaadette bulunan Mekteb-i Ha.rbiyye-i -cenfub-ı ellian
dari ile mekatib-i saireden şimdiki halde malU:matlı a-damlar yet-iş-
tirilmekde ·bulunduğundan beyhude yere bir taikım masraf· idüb de 
Paris'e adam gönderilmeye vehle-i evvelide hernan hacet yok gibi 
görünüyor "-ise de memalik-i devlet-i aliyyede bulunan fabrikalarda 
ve turiık ve maabir ve köpriler gibi inşaatta mühendislik ve mual
limlik itiQ.ek ve hidemat~ı mühimme-i sairede kullamlmak üzere . 
külliyetlü maaşlar ve harc-ı rahlar vitilerek Fransa zabitan ve mü
hendislerinden dersaadete ale'd-devam adam -celb olunmakda ol
masıyla ecnebi memurları istihdam Ü:mekden ise hem bu hizmet
lerde k~anılmak ve hem de bundan ıböyle maarif ve sanayi içün 
dersaadette tesis olunacruk rnekatih ve medarisde hoca ve muaı-· 

limlik itmek üzere teb'a-i devlet-i aliyyeden -Paris'e belier sene 
lüzfımu mikdar talebe gönderilmesine ve bunlardan adam yetişti
rilmesine lüzfım-ı lımkiki olub şu kadar ki şimdiye kadar bu misillfı 
Paris'e gönderilen talebenin su~i idareleri cihetle bunlardan bir şey 

1 BA. İH. 12192; PTBA. 29/3. 
2 14 Mayıs 1864. 
· 3 · 5 Haziran 1864, 

- -~------
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~ı;ı.zanılamadığına ve bundan böyle gönderilecekler qahi sabıkı mi
sillu su-i idare olunduğu surette yine bir şey istifade olunamıyacağı 
bedihl bulunduğuna mebni gönderilecek talebenin az masrafla 
hüsn-i idaz:eleri çaresinin taharrisi sırasında bunların mübtedi ve
ya müntehl olmaları ve cümlesine bir mahalde veyahu4 başka mek
teblerde tahsil-i ·fünfuı itdirilmesi şıkkını meydana konulub ve bi
rinin diğeriıle vücilh-ı rücha.niyyeti ~e beher Şıkkının fevaid ve ma
zarratı ·bahsine girişülüb dersaadette müntehi olacak talebe be
hemahal yirmi beş yaşını tecavüz ,itmiş olacaklarından ve_ Paris'e 

1 

vürudlarında lis~n bilmedikleri -cihetle yeniden mübtedi olub küçük t 

çocuklar ta:ba:kasında derse başlatdırılacaklarından ye . :bu .hal pahi 
haklarında müqdet-i medide . ~?üreceğinden punl?Ia ye'_s :ve fütiır : 

· geleceği ve •bi'l~f.arz Çalışınağa eı_nel ve halıişleri olsa bile s~l~rin4ı 
kemalinden naşi geçenl~rde olduğu gibi büJ'Wr mekt~blerin hiçbt
-rine · kab~! olunamıyaca}darı ve olunsalar bile b~lunacakları_ mek
teblerde kendü sınıfları,nda olacak çocuklar sekiz . on yaşından zi
y~de ·müsin olamıya:caklıır:ından .'bu çocuklar haklarında Ip.l.?-'k!irrer .. 
ve c~ri bulru;ı.an muameiatı ·kabul idem-iyecekleri ve b_u hal ile. is
tifadeleri mü:ınkin ölamıyacağı ve bundan .fazla . yaşlu . talebe~ . 
ders ve tahsilden ziyade ·cihet-i hav;a ve hevese meyyal olaca:kl~rı. 
beyan olunduktan sçmra küçük çocuklardan. şakir.dan gönderil
·mes·inin ulviyyeti gösterilmiş· ve bunların da .Paris'in .. yerlü nie,k- . 

. teblerine idh~lleriyle oradan mekatib-i hususiyyeye .nakille~i müna- . 
si-b görülerek· bu ve~hle :M:ekteb-i Osmani'nin lağvı ve masarif-i 
-kesıre-i beyhfıdesinin çanib-i -lı azineye sa~y · i dilmesi . . irae oluıımuş 
ve· b:u suretin is~at-ı rüchaniyyeti yolunda bir tak~ ._edille ile ~şbu 
çocuklara layık olması lazım gelecek nezaret ve idare suretleri mu
fassalen irad ve .. ifade kılınn:pş ve eğerçi Mekteb~i Osmani'niıı lağvı

uyamayub da ibka.sı lazım ge_ldiği ve· -bel;ı.er sene on :beş nefer: talebe 
gönÇıer.ildiği suretde :P,al-i. hazırı , i,izere kalmçı.s_ı elveqniyeceğinden 
v~ şaki;rdan-ı mer.kfıme her-mukteza-yı nizaı_n ahir geldikleri sene 
artık pansiyonlara .gönderilmeyüb hem an ~ekteb-i Osmani'ye . _id
hal ile beş. sen-e mütemadiyen Mekteb-i Osmaru'de ka)acaklarmdan 
müÇlire muavenet· itmek üzere dersaadetten ·bir ·yüzbaşı ·ve talebeden
kabahatli olanların tedibine medar ol~ak ve ·hidemat-ı dahiliyyeye 
bakınaik içün bir onbaşı.Ue iki nefer gönderilmek ve mekteb~_.§imdi
ki binası bu mevcuda kifayet itmiyeceeğinden · arsi:i.sı· dahi sahibi ·ta
rafından füruht olunmak üzere bulunduğundan · bir mikdar . fe·da-

__ l 
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karlık idilerek işbu arazinin mübayaasıyla mevc-qd olan binası _elli. 
altmış talebeyi alabilmek üzere bazı zam ve ilavelerle ha.kikaten. 
bir mekteb şekline konulm~k icab ideceği dere iq14niş olmağla lk~ 
tizası lede'l-mütalaa ulfım ve fünfın pay~ı tahtına münhasır ve .he
nüz taşralarına gayr-i münteşir olan mema.Iikde taşraların servet 
erb~bı ço'cukla]'ını pay-ı taht mekteblerine gönderir oldukları. halde 
gönderdikleri çocuklar ne kadar taze olsalar ol-ltadar ziyade fa~de 
hasıl olacağı derkar ise de bir millet diyarından bir diğer ~llet 
diyarına şakirdan gönderilinesi bahsinde maddenin esası pek ;taze 
çocukların gönderilmesine mam olub çünki her milletin etfali ebe
veyninin ve milletin ak.ide-i fıtriyY-esi ve adat ve . ahlak-ı milliyyes~ 
içinde büyürnek terbiyenin şart-ı. evveli -oldu~dan ve .p.içbir millet 
kendi çocukları- içün vatanı haricinde- bu kŞ.ide üzerine müesses 
mekteb bulamıyacağından sıbyanın li-ecli't.~terbiye _ mill~t-i .. uhra· 
diyarına gönderilmesi kabul olunmaz mevaddan ve bunun içün ·bu
radan dahi Paris liselerine hadisü's-sin çocuk!~ gönderil~miyeceği 
müsellemattan bulunduğu misillu sinleri on ·beş-on . altısını müteca
viz mübtedi çocuklar irsaliyle bunla:r;ın Mekteb-i .Osmaru'de cüİn
leten birlikte talim ve terbiye olunmaları Paris'e gi4rciş olmalarını 
diğer :bir fazla hüner öğrenmelerini miı.cib . · olam~yacağı derkar bu
lunmağla Esad Bey'in tahriratmda gösterilen iki şıkkın _hiçbirinde 
isabet-i rey görülememişdir. Halbuki mir-i mumaileyh~ .iş'ar ve · 
ilitannda musib olduğu üzere Mekteb-i Osmani'nin ·Qin ·beş yüz iri
seye ·karib olan masarif-i seneviyyesi -beyhiı.de ma.sraf ve Paris'e 
şakird irsalinden maksud olan şeyin adem-i · hu'siı.lü vaki ve doğrusu 
badi-i esef olub bu madde-i miihimmeyi meydan-ı müzakereye vaz 
ile -e~vab ·tarikinin taharrisi ve veeibe-i zirnınetten göründüğüne 
binaen bu bab da cereyan iden -m~bahis . şol-vechle istikrar-ı ara-yı 

acizaneye müntehi olmuşdur ·ki, malfımatlı zapitan yetiştiriJerek 

ordu-yu hümayfınlarda fünftn-ı harbiyye ve kavaid-i · hid~mat-ı 
neşr ve talim itmek maksud-ı alisi saye-i muvafakat-vaye-i hazret-i 
padişahide mekatib-i askeriyye-i millukane ile gereği . gibi hasıl· 

olub bununla beraber mekteb-i fünfın-ı harbiyye-i pıÜiiı.kane şa~ir
danı müntehilerinden Avrupa'ya şakirdan irsali dahi bll.Q)arın bu
rada görmüş oldukları nazariyatm ameliyata tatbikini bir mikyas-ı 
vasi üzere görmelerini miı.cib olacağı gayr-ı münkir bulunduğundan 
işte b:u keyfiyet .Paris'e şakird madde-i hayriyyesinde ve beher. se
ne hangi sınıftan ve ne kadar şakird gönderilmesi münasib olJica-
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ğmın tayininde ve bunlar Paris'de hangi mektebe dev.am idec~k
lerinin tahsisinde esas tutu4na,k la~ım gelüb bu yoksa bu tarafda 
asla me·ırteb yok mütalaası üzerine gidilmenin icabı dimek olan 
tarl.ka sülfık ile Paris'e beher sene mübtedi şakir~anın irsaıine ha
cet yokdur. Ma'liım-i sami-i daverileri huyurulduğu üzere .Mekt~b-i 
Fünfın-ı Har.biyye'nin dersleri fihristi ·Fransa'nıı;l Saint-Cyİ- rnek
teb-i harbiyyesi dersleri fi~istinin ayD+ ve keza ~ekteb-~ . Har- . 
biyye'mizin Erkan-ı Harbiyye sınıfı derslerinin fihristi Fransa 
Erkan-ı Harbiyye'si mekteb-i mahsftsu dersleri fihristinin tıbkısı 

olub fakat Fransa Erkan-ı Harbiyyesi mekteb-i m~usunda 
geodesie'ye ve topografya fenlerinin ·ve sairlerinin ameliyyatı be
her sene pek mükemmel icra oluriduğundan Mekteb-~ Fünfın-ı Har
biyye-i mülfıkaneden. ·beher. sep..e bi'l-imtihan yüzbaşılık ile Erkan-ı 
Harbiyye'ye çırağ. buYQI11lan zabitanm altı birincileri Paris'e gön
derilüb de Fransa Erkan-ı Harbiyyesi mekteb-i malısılsunun iki 
s~ne müddetlü derslerine deyam ittirllseler .burada görmüş .olquk
ları dersleri~ be-tekrar orada görüb fazla olarak işbu nazariyatm 
ameliYY.atını mükemmel bir surette içra itmiş olacakları ve andan 
sonra her biri kol ağairk rütbesiyle altı malı bir piyade alayında 
ve altı malı .biı: süvari alayında kendilleriyle bera!ber mektepten çı-: 
·kacak yerlü Erkan-ı Harbiyy~ mülazımları gibi hizmet ittirülüb 
üçüncü sene nihaJ;etinde bu tarafa iade ile ordu-yu ~ümayfınların 
erk~-ı harbiyye aksamma idhal olunsalar fünfın-ı askeriyyenin 
nazariyat ve ;:ı;meliyatını tamamiyle haiz •bulunacakları derkar olub 
bu dürlü mükemmel :?abi~ndan mürekkeb erkan-ı harbiyye kısım
larının mensu'b bulundukları ordu-yu hümayfınlar~a umfır-~ tali
miyye ve müfredat-ı hidemat-ı aS'keriyye ıslahatma hernan bilateral 
muvaffak olaca!kları ve bi-avnihi teala yakin vakitte saltanat-ı se
niyyenin .erkan-ı har~iyye sınıfı adeta Fransa erkan-ı harbiyye sı
nıfıyla maliı.matça kesb-i müsavat iderek :bunun da izdiyad-ı kuv
vetimize nasıl ve ne nisbette tesiri -olacağı nezd-i all-i asafanelerin
de arz ve tarifden müstagnidir. · İşbu zabitan Fransa'ya ayak has
tıklan günden bu ·tarafa avdetleri gününe kadar gerek devam ide
cekleri mekteb-i mahsftsda ve gerek haricinde görecekleri şeylerin 
herbirini fehm · ve idrake muktedir bulunacaklanndan ve öyle 
müntehi ve faikü'l-akran adamlar tahsil ve istifadenin ~ezzetlıi.i _ 
almış ve hava ve hevese meyilleri kalmamış olacaklarll'ldan buili~r 
içün Fransa'da üç sene ikametin her günü .bir istifade. ile mukay-
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yed olacağı ve bunlara idilecek masrafın semeresi der-akab maik
sad-ı alinin husiılüne aid bulunacağı şüpheden salim olub şimdiki 
beyhfıde saçılan bin -beş yüz Iriseye kartb masarif -i seneviyyeden 
sınif-ı askeri şakirdanma mahsus olan hisse yalnız altı kişinin mü-
rettebat-ı şehriyesi mikdarma teneZZül ideceği mukarrerdir. Fakat 
bu usUlün mevki-i icraya konulması ve en ·büyük semeresinin is
tihsali veeh-i meşrfıh üzere beher sene buradan gönderilecek olan 
erkan-ı harbiyye yüzbaşılarının Fransa'da sınıf-ı mahsfıslan' mek
tebinde lisan-ı memleket üzere takrir olunan dersleri layıkıyla tef
hlm ltmeğe muktedir olacak mertebe lisan-ı franseviyi bilür v:e 
tekeliüro ider olriıalarını ve tarih ve coğrafya Avrupa mekteblerinin 
cemisinde akutturulduğu ve vüs'at üzere okutturiılub hem de bu 
iki fen burada fransızca okuttUruıdukda matlfıb-ı husfıl-pezir ola
cağı bi-iştibahtır. Kaldıki, Mekteb~i Tıbbiyye-i millUkaneden dahi 
bu kaideye tatbiken beher sene iki veyahud üç nefer müntehi dok
tor efendilerin ifraziyle ha-müddet-i münasibe Paris'in Val-de Grace · 
n§.m hastahanesine irsilleri bunlar haklarmda tam e!'kan-ı harbiyye 
zabitanı haklarmda olacak semere-yi sahillayı müsmir olacağı 

muhakkak ·olub, fakat top ve tophanemiz Prusya usUl ve hey'etiride 
ve tersane-i amire usUl ve mühimmatı İngiltere usfılüride bul'undu
ğUndan topçu ve balıriye şakirdanınm Berlin'e ve Londi-a'ya ·irsal
leri maddesinin dahi bu .kaide tahtma idhali ma:kam-ı vala-yı Ji:-a
puda.iı.i ve tophane-i amire müşirliği camblerinde tezekkür buyu
rulacak mevaddan ve madencilik ve makine mühendisliği tahsil ve 
taallümce topçuluğa merbut şeyler olub •bu cihetle ·bu fürfı'at içün 
Avrupa'ya şakirdan gönderilmesi ikaziyyesi dahi tophane-i amireye 
aid mevaddandır. 

HukUk ve .kavanin ve idare ve diplomatie'ye fürfı'at-ı mülkiyye
si bahsine gelince; 

Fünün-i askeriyye talebesi içüıl işbu arz olunan sfıretin esası 
fünfın-i mezbfırenin saye-i satvetvaye-i saltanat-ı seniyyede idadiy
ye ve itmamiyye mektebleri burada mevcüd olması kaziyyesi ~lub, 
halbuki f-ünfıni mülkiyye içün henüz idadi)rye me'kteblerimiz bile 
bulunmadığından ve idadiyyede bidde idecek küçük yaşlu çocukla
rm Avrupa'ya gönderilmesi kaidesiİıin mecrfıhiyyeti balada arz ve 
beyan olunuh yaşlu çocuklar dahi Avrupa idadiyyeİerine bi'z-zariıre 
giderniyecek ve bunlara ·girmeksizin yüksek taibaka derslerine otur-
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maları tasa~ · olunaınıyacak -olduğundan bu ·bahsinde Dar-ı Şu
ra-yı Askeriyye'ce hall-i meseleye şimdilik . bir tarlk göıiinemiye
ceğini ikrar ve itiraftan başka bir . diyecek ve fünfuı-ı mülkiyye içün 
mesele maarif-i umfun'iyye nezaret-i behiyyesince ele alınarak .bu
rada·· Avrupa liseleri 'tarzında ·mekteb tesisine sU.ret 'Virilmesi mad
desinden· başka bir temenni idecek şey yoktur. Mamafih .. bu babda 
dahi layılı :olan- efkar-ı acizanenin neticesi şol-vechle arz ve ifade 
kılınır ki~ -sıbyan mektebleri rnekatih-i rüşdiyy'enin elif•ba ve hece 

. sınıfı · dimek olması ve rüşdiyye m:eıkteblerimiz sıbyan mektebleri 
bulunması itibariyle . sı b yan - mekteblerince noksan . şey. yoğise .. de 
bu tabakaiıın . ma-fevkinde askeri rnekatih-i idadiyyesinden ·başka 
mekfeblerii:niz olmayılı bu noksanlık dahi. rnekatih-i · ida<liyyenin 
şlındiki ders filu_istlerinin noksanlığınd'an veyahud :fünfuı-i aske
riyyeye ihtisası.iıdan - neş'et itmiyerek mücerred mekatiıb-i askeriy
yeden herbiriniri kendü dahilfude ·bir mekteb-i idadiyyesi -biılunm:a

sından ve bumin da ayrıca mensub olduğu daire-i a:skeriyye hazine
sinden: · idare kılınmakda olmasından neş'et itmiş· bir keyfiyyettir. 
Halbuki .mekatib-i idadiyyede tedris olunan mebadi-i fünfuı ·terbi
ye:.!' müştereke fihristini · teşkil iden şeyler olu b bunların tahsil ve 

· ikmalinderi · soiira çocuklar familyalarının: ·dilhahı ve kendillerinin 
istidatları icfi'bınca sunlif-ı askeriyyeden birine tefrik olunacakları 
sırada · hidemat-ı mülkiyye füifı'undan birine dahi tefrik olunabile
cekleri'nden harbiye· ve ·bahriye ve hendesehane ve tıbbiye idadiyye
lerinin birleştirilmesi e-vVel emirde mevki-i icraya konulacak :bir 
niadde · göıiinüb badehu mülkiye mektebi ·namiyle yakin vakitden
bem te'sis huyurulmuş olan mekteb-i ·mahsus derslerinin niünasib 
ve layık vech üzere tevsii ve ikmali ve ol-vaikit işbu· idad:iyye rnek
tebinden mülkiye mek tebine dal;ıi beher sene şak:ird itasiyle bunlar
dan hatm~i talısilit idenlerin birincilerinden beher sene iki-ÜÇ efen
diniri Paris'e izamı ve orada ders-i am halkalarına devam ittirilme
si ve sefaxet-i seniyye maiyyetinde bulundurulması ve .devair.:.i dev
letde istihdam olunması mülkiyyece dahi .gerçekden ·adam yetişti
rilmesine ve hazine-i celilenin ·bi.ı. yüzden ittiği semersiz masraflar
dan kurtulmasına me'dar olur ve bu ~dadiyye mektebi hazine-i -ce
lileye , bir yeni masraf kapusu dimek olmaylıb devair-i askeriyye 
bütçelerinden kendi . idadiyye me~teblerine mahs~ olan- -meba:'liğ 
bir kalem cem ile ol büdçelerden nizarniye hazinesi ·büdçesine ·nakl: 
ve tahvil olunduk-da ayrılıkda olan masraf ziyadeliğiyle beraber-
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likde olan masrafsızlık ·beynindeki fark nızamıye hazinesini karlı 
çıkaracağından salifü'z-zikr mülkiye. mektebi ıslahatının bile .işpll -
fazladan tesviye olunabileceği akr.ab-i ip:timaldendir. Bu süret ka
bul huyurulduğu halde işpu idadiyye mekteb-i umUmisinin ve injil
kiye mektebinin . dersleri fihristinde llsan-ı franseviye büyük bir 
hisse bırakılması ve tarih ve coğrafyanın fransızca tedris olunması 
derece-i elzemiyyetde olub fakat topçu ve bahri ye sınıflarma . sillUk 
itdirilecek olan çocukların .işbu ihtisasları mekteb-i idadiyyeye ~~i 
duhUllerinde :bildirilmek ve anın üZerine bunlar icün fazla olarak bi-. ~ 

rer Nemçe ve İngj.li~ .. li~B.nları dersleri tertib olunmaı.t lazım gelür.. 
!şte ·bu -esas kabul buyuruldu~ halde beher sene Fra.ıisa'ya. gönde, 
rilecek olan erkan-ı harbiyye yüzbaşıları ve doktor efendil~r sefa
ret-i seziiyye maiyyetinde ve taJ:isilatlarırtca anın . nezaret-i mah
sfısası tahtında olacakları aşikar . olmasıyla masarif-i şehriyel~ri 

dahi kendi maaşlarma. ve Erkan-ı Harbiyye· mekteb-i mahsusu· Val
de-Grace Hastahanesi çivarlarında sakin olacakları haneleri ucu
ratma ve elbise-baha ve sofra masrafıarına münhasır kalacağı ve 
bunun da beher şakird içün şehri ye üçer yüz ve nihayet üçer yüz· 
ellişer Frank hesabiyle tahsisi kifayet ideceği ve veeh-i me.§~ üze
re ilerüde ~ülkiye talebesi gönderilür ise ol.:.vakit :bunlar dahi se
faret-i . seniyye taht-ı nezaretine dahil olarak devam idecekleri 
ders-i am . malıallerine yakin semtlerde sakin olacakları haneler 
ucüratiyle elbis.e-baha ve maaş ve ·sofradan başka bir ması:afları 
olmıyacağı ve ne bunlar ve ne anlar içün mekteb-i mahsfıs ve neza- . 
ret ve idare-i malıstisa tekellüfat-ı cesimesine · hacet ·kalmıyacağı 

meydanda ve işbU: tekellüfatın el-l:ialeti · hazihi . inüstelzim olduğu 
masarif-i seneviyye esirgenilmess bire buraca tevsii daire-i ta'llm 
ve terbiyeye bezl huyurulduğu halde gerçekden semeresi iktitat 
olunacağı mertebe-i bedahettedir. Suver-i meşrUhanın muktezası 
üzere Mekteb-i Osmani'nin heman lağviyle mevcud talebesinin Pa
ris'in münasib liselerine taksim ve idhali ye Erkan-ı .Harbiyye Mek
teb-i Mahsfısu'yla Mekteb-i Harbiy.ye'ye ve Polytechnique rnekte
bine ve Tıl:Ybiye ve Ziraat mekteblerine ve maliye dairesine devam 
iden efendilerin hitam-ı tahsillerine kadar yerlü. yerlerince ·ibkaları 
ve bundan böyle artık -buradan Paris'e talebe irsalinden sarf-ı na
zarla Mekteb-i Harbiyye-i mülükanenin llsan-ı fransevi dersi ne 
vakit ta:kviye kılmur da Fransızca'yı gereği gibi tefehhüm ve te
kellüm ider Erkan-ı Harbiyye yüzbaşıları çıkar ise ol-vakit ·hunl~-
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dan ol-vechle Erkan-ı Harbiyye mekteb-i mahsüsu derslerine de
vama lisan-aşinalıkca muktedir buluitacak zabitanm Paris'e gön
derilmesi ve bu semerenin sürat-i husU.lü ·her ne esbaba tevakkuf 
eder ise heman icrasına dair Mekatib-i Askeriyye Nezareti Veka
letine emir virilmesi ve ber-vech-i salif-i hitam tahsillerine kadar 
Paris'de ıkalacak olan talebenin nezaret ve idareleri yine kal-evvel 
sefaret-i seniyyeye_ ne.zaret-i aliyyesi tahtmda olarak sefaret-i mü
şarünileyha ateşe militeri mümaileyh Esad Bey'in uhdesine mu
havvel hırakılma1n ve ber-vech-i muharrer Mekteb-i Osmani'nin 
lağviyle şakirdanıiı liselere idhallerinden sonra masarif-i seneviyye 
ne nrikdara ·baliğ olacak ise müfredatı beyarnyle bu tarafa bildi
rilmesinin canib-i sefaret-i seniyyeye ·emir ve iş'an lazım geleceği 
m~hat-ı ilm-i sami-i daveraneleri buyuruldukda suveri mesrU.de 
nezd-i ili-i fahimanelerinde dahi müstasved görüldüğü .halde ol
vechle bab-~ aliye a:rz ve izban ve evrak-ı melffıfeıpn takımıyla iade 
ve takdimi babmda emr ü ferman hazret-i menlehü'I-eı::rlrindir. 
Fi 4 Rebiü'l-ahir 1281 (6 Eylül1864). 

Nureddin Esseyid Ahmed Ahmed Efendi Nusret Paşa 
Hamdi Bu dahi 

Mustafa 
Memuriyet 

· Ali Mustafa Ali Esseyid Hüsnü Hasan Muhammed 
Salim Birri Vahid 

Osman Nuri Esseyid Esseyid Muhammed Eşref Bey Hafız Bey 
Abdullah Kasım Bu dahi Memuriyet 

Ali Rıza 

Salim Bey 
Komisyonda 

Mehmed 
Raf et 

ı 
ı 

ı 

ı 
-ı 

ı 
.i 


