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MEKTEB-İ  SULTANİ  BÜNYESİ’NDE  DARÜLFÜNUN-I  SULTANİ’NİN 
(GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ) KURULMASI

Mekteb-i  Sultani  tarihinin  önemli  dönüm  noktalarından  biri  de  okul  bünyesinde 
Darülfünun-ı  Sultani  adı  ile,  üç  fakültesi  bulunan  bir  üniversitenin  kurulmuş  olmasıdır. 
Osmanlı Devleti’nde önceki yıllarda iki defa Darülfünun kurma teşebbüsüne girişilmişse de 
başarı elde edilememiştir. Önceki teşebbüslerin başarısız olması üzerine, Maarif Nazırı Ahmet 
Cevdet Paşanın döneminde, Mekteb-i Sultani bünyesinde Mülkiye Mühendis Mektebi adıyla 
bir üniversite açılması gündeme gelmiştir. Mektep için öncelikle dört yıllık bir eğitim süresi 
öngörülmüştür. Yapılan incelemeler sonucu bu faaliyetin yıllık 300.000 kuruşluk bir masraf 
gerektirdiği  anlaşılmıştır.  Mekteb-i  Sultani  müdürü  Fotyadi  Efendi,  Sultani  bünyesinde 
olacağı için bu maliyetin düşürülebileceğini ifade etmiş, bunun üzerine, Nafia Nazırı Ethem 
Paşa, Maarif Nezareti müsteşarı Salih Efendi, Fotyadi Bey, müdür-i sani Mösyö Granet ile 
Şura-yı  Devlet  başkan  yardımcısı  ve  müsteşarı  Maarif  Nezareti’nde  toplanarak  konuyu 
görüşmüşlerdir.  Toplantıda,  Fotyadi  Bey’in  önerileri  doğrultusunda  birtakım  kararlara 
varılmıştır.  Buna göre;  Mühendis mektebinde öğrenim süresi  her  ne kadar  dört  yıl  olarak 
düşünülmüşse  de,  bu  dönemin  ilk  iki  yılında  öngörülen  derslerin  zaten  Mekteb-i  Sultani 
müfredatında  yer  alması  nedeni  ile  mühendis  okuluna  Mekteb-i  Sultani’den  mezun  olan 
öğrenciler alınması halinde iki yıl kazanılacağı ve böylece Mülkiye Mühendis Mektebi’nin iki 
yılda tamamlanabileceği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında hâlihazırda Mekteb-i Sultani’de 
ders veren hocalardan Mühendislik Mektebi için de yararlanılabileceği  göz önüne alınırsa, 
başta  300.000  kuruş  olarak  düşünülen  masrafın  daha  da  azalabileceği  düşünülmüştür. 
Nitekim, ders araç ve gereçleri de dâhil olmak üzere yıllık 95.000 kuruşluk bir harcama ile bu 
eğitimin gerçekleştirilebileceği hesaplanmıştır  1.  Toplantıda ayrıca mektepte kullanılacak dil 
konusu da tartışılmış,  Derslerin esas olarak Türkçe yapılması istenmişse de  bu husustaki 
kaynak  yetersizliği,  bunun  hemen  hayata  geçirilmesini  önlemiştir..  Dolayısı  ile  mektepte 
okutulacak kitapların bir an önce Türkçe’yeçevrilmesine, bu süre içinde eğitimeinFransızca 
olarak  sürdürülmesine  karar  verimiştir.  Öngörülen hususlar  19 Nisan 1874 tarihli  yazı  ile 
Sultan  Abdülaziz’in  onayına  sunulmuş  ve  20  Nisan  1874  tarihinde,   Mekteb-i  Sultani 
dâhilinde Mülkiye Mühendis Mektebi’nin kurulmasına dair  irade çıkmıştır.  Bu arada yeni 
mektep için bir de nizamname hazırlanmıştır.   Nizamnameye göre: İlk yıl için mektebe yalnız 
birinci sınıf talebesi olarak Mekteb-i Sultani mezunu on iki veya on beş  öğrenci alınması, 
sınavların  Nafia  Nezareti’nden  gelecek  mühendisler  tarafından  yapılması  öngörülmüştür. 
Maarif  Nezareti  gerekli  gördüğü  takdirde  derslerde  değişikliğe  gidebilecek,  Mühendis 
Mektebi’nden mezun olacaklar, Nafia Nezareti bünyesinde çeşitli görevler alacaklardı. 

1  Buradaki  gerekçelerden  açıklıkla  anlaşıldığı  gibi,  Mekteb-i  Sultani  bünyesinde  bir 
Darülfünun  kurulmak  istenmesinin  temel  sebebi,   Sultani’nin  hazır  olan  altyapısından 
yararlanmak idi. Böylece, gerek Mekteb-i Sultani’nin öğrenci potansiyeli değerlendirilecek, 
gerekse  Mektep  öğretmenlerinden bir  kısmı  Darülfünun’da  ders  vereceklerdi.   Bu suretle 
maliyet  düşürülmüş  olacaktı.  Özellikle  ilk  iki  Darülfünun teşebbüsünün çok pahalıya mal 
olması yanında, başarı da elde edilememesi, devlet adamlarını maliyet konusunu da dikkate 
almak zorunda bırakmıştı.  Bu sebeple,  her  şeyi  ile  Darülfünun kurulmasına elverişli  olan 
Mekteb-i Sultani, Müdür Fotyadi Beyin de katkısı ile ilk, orta ve yüksek öğretimin birleştiği 
entegre bir eğitim kurumu olmuştur.



Mülkiye Mühendis Mektebi’nin kuruluş  çalışmaları sürerken,  1874 senesi yazında, 
dönemin  Maarif  Nazırı  Safvet  Paşa,    Mekteb-i  Sultani’nin  yeni  müdürü  Sava  Paşaya 
gönderdiği bir yazıda Hukuk Mektebi’nin de kurulmasını emretmiştir. Safvet Paşa yazısında, 
daha önce Mekteb-i Sultani müfredatında Mecelle, Roma Hukuku ve Milletler Hukuku gibi 
dersler okutulduğunu, şimdi bu derslerin orta tedrisattan ayrılarak mektep dâhilinde, mezun 
olmuş  diplomalı  talebelere  tahsis  edilmek  üzere  bir  Hukuk  Mektebi  kurulması  gereğine 
değinmiştir.

Böylece  bünyesinde  Mühendislik  ve  Hukuk  mekteplerini  barındıran  Darülfünun-ı 
Sultani’nin  kuruluşu  gerçekleşmiştir.  Bu  aşamada,  Avrupa’nın  en  önemli  mektepleri  ile 
rekabet edecek düzeyde eğitim veren bir müessese amaçlanmıştır. Sava Paşa Mekteb-i Sultani 
müdürlüğünü yürütmeye devam etmiş,  diğer taraftan da Darülfünun-ı Sultani’nin idaresini 
sürdürmüştür.  Sava  Paşa  Darülfünun-ı  Sultani’yi  Mekteb-i  Sultani’nin  tamamlayıcısı  ve 
imparatorluktaki bütün mekteplerin en son merhalesi olarak tanımlamıştır.

Darülfünun-ı  Sultani’nin  fakültelerinden biri  olan  Hukuk Mektebi  nizamnamesinde 
eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak şu hususlar yer almıştır: 

Madde 1-Hukuk Mektebi’ne  kayıt  ve  kabul  olunacak öğrenciler,  Mekteb-i  Sultani  ile 
İdadi mekteplerinden diploma almış olmalıdırlar. 
Madde 2-Mekteb-i Sultani ve İdadi mekteplerinden başka, İstanbul ve taşrada bulunan 
okullardan  mezun  olanlar  arasında,  söz  konusu  mektep  öğrencilerinin  seviyesinde 
bulunduğunu imtihan neticesi ispat edebilenler de doğrudan Hukuk Mektebi’nin birinci 
sınıfına  kabul  edileceklerdir.  Bu  sınavda  başarı  göstermeyenler  için  eksikliklerini 
gidermeleri amacıyla Mekteb-i Sultani’de özel olarak açılacak sınıfta stajyer sıfatıyla, bir 
veya  iki  yıl  eğitim  gördükten  sonra,  yapılacak  sınavdaki  başarılarına  göre  Hukuk 
Mektebi’nin birinci veya ikinci sınıfına devam edebileceklerdir.
Madde  3-Hukuk  Mektebi’ne  kabul  olunacak  talebenin  ismi,  yaşı,  ikametgâhı  ve  asli 
vatanı  koçanlı  defterlere  yazılacaktır.  Öğrencilere  kayıt  olduklarına dair  özel  bir  belge 
verilecek ve bunlar, mektebin devamlı talebesi sayılacaklardır.
Madde 4-Mektepte okunacak derslere dışardan katılmak isteyenlerin, devam ve imtihana 
girme mecburiyetleri  olmayacaklardır.  Bunlara diploma yerine,  öğretmenleri  tarafından 
birer  tasdikname verilecektir.  Dersleri  dışarıdan  takip  edenler  de  kayda geçirilecek  ve 
kendilerine birer giriş belgesi verilecektir. 
Madde  5-Devamlı  öğrenciler,  günlük  işlenen  derslere  devam  etmek,  öğretmenler 
tarafından  yöneltilen  soruları  cevaplandırmak  ve  senede  dört  defa  belirli  dönemlerde 
idareye  müracaat  ederek  “  enskripsiyon”  tabir  edilen  kayıt  pusulalarını  almak 
mecburiyetindeydiler.  Ayrıca  sene sonu imtihanları  ile,  tahsil  müddetlerinin sonunda “ 
doktora”  yani  bitirme  imtihanlarını  sözlü  ve  yazılı  olarak  vermek  zorunda 
bulunmaktaydılar. 
Medde 6-Mektebin bütün öğretmenlerinde  öğrenci  isimlerinin  yazılı  olduğu bir  defter 
bulunacak  ve  her  gün,  derslerin  başlamasından  önce,  talebenin  yoklaması  yapılarak 
mevcut  olmayanlar  işaret  edilecekti.  Mevcut  öğrenciler,  sorulan  sorulara  verecekleri 
cevaplara göre not alacaklar ve bunlar da deftere kaydedilecektir.  Öğretmenlerin herhangi 
bir  öğrenci  hakkında  dile  getirmek  istediği  bir  düşüncesi  olursa,  bu  da  ilgili  yere 
yazılacak, dersler bittikten sonra söz konusu defter, idareye teslim edilecektir. 
Madde  7-Mektep  sekreterliğinde  bulundurulması  gereken  defterlerden  başka,  altıncı 
maddede  belirtildiği  üzere,  öğretmenler  tarafından  günlük  olarak  idareye  verilen  ders 
cetvellerindeki  işaretlerin  kaydı  için  bir  de  esas  defter  bulunacaktır.  Bu  deftere 
öğrencilerin  isimleri  ile  sınıfları  ve  okudukları  dersler  yazılı  olacak,  öğretmenlerin 



işaretleri  ile  talebenin  hal  ve  hareketleri  konusunda  idarenin  görüşü,  kısaca 
kaydedilecektir. 
Madde 8-Beşinci maddede belirtildiği üzere, öğrencilere belirli dönemlerde gereken kayıt 
pusulaları için esas defterde yazılı işaretlere bakılacaktır. Buna göre, iki ay içinde geçerli 
bir  engeli  olmadan dört  defa  hazır  bulunmayanlar  ile  öğretmenlerin  sorularına  sürekli 
yanlış cevap verenler veya hal veya hareketleri bozuk olanların, cezası enskripsiyon alma 
hakkını kaybetmektir.  Sene içinde gereken dört enskripsiyonu alamayanların sene sonu 
imtihanına kabul edilmemeleri sebebinin esas defterin ilgili hanesine yazılması ve bu iki 
cezanın verilmesinde müdür ve öğretmenlerin onaylarının da alınması öngörülmüştür. 
Madde 9-Ders  dönemi  boyunca  öğretmenlerin  sorduğu sorulara  hakkıyla  cevap  verip 
enskripsiyonlarını tamamen alanlar ve bu esnada hal ve hareketleri iyi olanlar sene sonu 
imtihanına kabul edileceklerdir. 
Madde  10-Sene  sonu  imtihanı  yazılı  ve  sözlü  olup,  imtihan  zamanında  müdür  ve 
öğretmenler toplanarak öncelikle, yazılı imtihan evrakını kontrol edecekler, geçerli kabul 
ettiklerine not vereceklerdir. Daha sonra sözlü imtihanlara başlanacaktır. Yazılı imtihanda 
başarılı olamayanlar, üç ay sonra tekrar imtihana girebileceklerdir. 
Madde 11-Hukuk Mektebi’nde okunan derslerin süresi dört yıldır. 
Madde 12-Avrupa ülkelerindeki mekteplerde öğrenim süresi yedi ay ise de, öğretmenlerin 
öğrettiklerinden daha fazla yararlanabilme amacıyla Hukuk Mektebi’ndeki tedrisat  için 
dokuz ay kabul edilmiştir. Bu sürenin sekiz ayı öğrenime, yirmi günü tekrara, on günü 
imtihanlara ayrılmıştır. 
Madde 13-Dört sene boyunca derslere devam eden ve her yıl dört defa kayıt yenileyerek 
sene  sonlarında  imtihanlarını  başarıyla  verebilenlerin,  dördüncü yılın  sonunda  doktora 
yani bitirme imtihanına kabul edilmeleri öngörülmüştür. 
Madde 14-Doktora yani bitirme sınavı, onuncu maddede gösterilen şartlara göre  yazılı ve 
sözlü olarak yapılacaktır.   Sınav sonunda,  doktora adayı  olan  öğrenci  ilmi  bir  mesele 
üzerine bir tez kaleme alıp konuyu, Maarif Nezaret temsilcileri, müdür ve öğretmenlerden 
oluşan bir kurulda savunacak ve başarılı olduğu takdirde doktor ünvanını alacaktır. 
Madde  15-Doktora  sınavında  başarılı  olamayan  veya  bitirme  tezini  yazamayanlar 
haklarını tamamen kaybetmeyeceklerdir. Bu durumda olanlar, doktoradan daha hafif bir 
imtihan vererek “lisansiye” yani mezuniyet ünvanına sahip olacaklardır. 
Madde  16-Doktor  ünvanını  kazananlar  yargıç  olarak  devlet  hizmetinde  görev 
alabileceklerdir.  Lisansiye  diploması  alanlar  ise  ülkenin  her  tarafında  dava  vekilliği 
yapabileceklerdir. 
Madde  17-Hukuk  Mektebi’ne  kaydedilen  öğrencilerden  öğrenimleri  boyunca,  kayıt 
yenileme  işlemleri  ve  diploma  için  hiçbir  ücret  istenmeyecek,  yalnız  dördüncü  sene 
sonunda hazırladıkları tezi kendi imkânları ile bastıracaklardır. 

Nizamnameye göre Hukuk Mektebi’nde şu dersler okutulacaktı:
Fıkıh (İslâm hukuku) 
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (Medeni hukuk)
Usûl-i Fıkıh (Fıkıh usulü)
Hukuk-u  Umumiye (  Hukuk  ilminin  geçmiş  dönemlerdeki  durumunun  kısaca  gözden 
geçirilmesi)
Kavanin ve Nizamat-ı Devlet-i Aliyye (Osmanlı Devleti’nin kanun ve nizamları)
Roma Kavanini (Roma kanunları)
Kanun-ı Ticaret (Ticaret kanunu)
Usûl-i Muhakeme (Muhakeme usulü)
Kanun-ı Ceza ve Usûl-ı İstintak (Ceza kanunu ve sorgulama usulü)
Kavanin-i Bahriye (Denizcilik kanunları)



Hukuk-ı Düvel ve Milel (Devletlerarası ve milletlerarası hukuk)
Muahedat (Anlaşmalar)
Ekonomi Politik (  Servet-i milel veya iktisat)

Mülkiye Mühendis Mektebi başlangıçta iki yıllık olarak düşünülmüştü. Fakat mevcut 
ihtiyaçlar  çerçevesinde  bunun  yeterli  olmayacağı  gerekçesiyle  eğitim dört  yıla  çıkarılmış, 
fakültenin  ismi  ise,  Turuk  ve  Maabir  Mektebi  olarak  belirlenmiştir.  Bir  tür  mühendislik 
fakültesi  olan bu mektebin nizamnamesinde şu hususlara yer verilmişti:  Turuk ve Maabir 
Mektebi’nin nizamnamesi Hukuk Mektebi’nin nizamnamesi ile aynıdır. Bu mektepten mezun 
olacak  mühendisler  eğer  ki  doktor  unvanını  alacak  derecede  başarılı  olmuşlarsa  Nafia 
Nezareti bünyesinde istihdam edileceklerdir. Doktor unvanını alamayanlar ise, daha hafif bir 
imtihandan geçmek suretiyle  kondüktör  sıfatını  kazanacaklar  ve kondüktörlük ile  buna eş 
değer görevlerde çalıştırılacaklardır. 

Nizamnameye göre mektepte şu derslerin okutulması öngörülmüştür: 
Müsellesat-ı Küreviye (Trigonometri)
Cebir-i Âlâ (Yüksek cebir)
Hendese-i Haliye (Düzlem geometri)
Hesab-ı Tefazuli (Diferansiyel hesap)
Hesab-ı Temami (İntegral hesap)
Hendese-i Resmiyenin kısm-ı sanisi ve gölge ve menazir ve taş kesimi  temam-i ve tefazuliye 
tatbiken fenn-i mimari ve  taksim-i arazi (Tasarı geometrinin ikinci kısmı,gölge,perspektif,taş 
kesimi, integral ve diferansiyel hesapların uygulanmasıyla mimari ilmi, kadastro)
İlm-i Hikmet-i Tabiiyye (Fizik)
İlm-i Kimya (Kimya)
Cerr-i Eskal (Cisimlerin çekilmesi)
Makine-i Tatbikiye (Uygulamalı makine eğitimi)
Topografya ve Makine Eşkâli (Topografya ve makine şekilleri)
İlm-i Miyah (Subilgisi, hidrografya)
Tabakat-ül arz (Jeoloji)
İnşaata lazım olan eşyanın taharrisi ve yerden ihracı ve istihzar ve istimali (İnşaat için gerekli 
malzemenin aranması, yerden çıkarılması, hazırlanması ve kullanılması)
İnşaatın derece-i  takviyetiyle inşaata lazım olan eşyanın kuvve-i  tahmiliyesi,  arazi üzerine 
ameliyat (İnşaatın  takviyesi,  inşaata  lazım  olan  malzemenin  yüklenmesi,  arazi  üzerinde 
uygulama)
Yollar ve köprülerin tesviye ve inşası (Yol ve köprülerin düzenlenmesi ve inşa edilmesi)
Sedd ve bendler inşası (Setlerin ve bentlerin inşası)
Demiryolların tesviye ve inşası (Demiryolların düzenlenmesi ve inşası)
Bataklıkların tecfif ve tathiri (Bataklıkların temizlenmesi ve kurutulması)
Bilcümle inşaatın keşfi  ve haritası ve bunlara aid olan hesab-ı zirâ-i ile sarfı lazım gelen  
mebaliğin  miktarı  ve  bunların  üzerine  mükemmel layiha  tanzimi (her  türlü  inşaatın  keşif 
haritası, metraj hesabı, maliyeti ve bunlar hakkında mükemmel rapor hazırlanması)

Darülfünun-ı  Sultani  1874–1875  döneminde,  Hukuk  ile  Turuk  ve  Maabir 
mekteplerinden oluşan iki  fakültesi  olduğu halde  öğretime başlamıştır.  Sava Paşaya göre, 
buradan  mezun  olacak  öğrenciler  Avrupa  mekteplerinden  diploma  alanlar  düzeyinde  ve 
onlarla rekabet edecek derecede olacaklardı.  Hukuk Mektebinin ilk yılında Mecelle dersini 
Rauf Efendi Hukuk-ı Milel dersini ise Mösyö D’Hollys vermiştir. Bu ilk yılın sonunda 21 
öğrencinin imtihanlara girdiği, bunlardan dördünün mükâfat, altısının ise zikr-i cemile lâyık 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Turuk ve Maabir Mektebi’nde ağırlıklı olarak matematik ve Tabii 
bilimlere dair dersler okutulmaktadır. Mektepte yetişecek talebenin, ülkenin geniş toprakları 



üzerinde girişilen bayındırlık faaliyetlerini ve özellikle ulaştırma sahasında yapılmak istenen 
hizmetleri  yürütecek  mühendisler  olmaları  amaçlanıyordu.  Sava  Paşa,  bu  mektebin  önce 
mülkiye mühendishanesi olarak oluşturulduğunu, fakat ülke ihtiyaçları  göz önüne alınarak 
daha da genişletilip Turuk ve Maabir Mühendisliği derecesine yükseltildiğini belirtmektedir. 
Sava Paşaya göre bu mektepten çıkacak olanların istikballeri Hukuk mektebindekilerden daha 
aşağı  olmayacaktır.  Çünkü hükümetin  özellikle  fen  bilimleri  alanında  yetişmiş  memurlara 
ihtiyacı bulunmaktadır. Ülke genelinde git gide artan bir şekilde demiryolları inşaatı ve maden 
araştırmaları sürmektedir. Bunun yanında daha birçok sanayi alanında mühendislere ihtiyaç 
duyulmaktadır  ki  bunların  hepsinin  Avrupa’dan  getirilmesi  birçok külfete  yol  açmaktadır. 
Dolayısı ile Turuk ve Maarif Mektebi bu açığı kapayacaktır. Mektebin ilk yılında beş mualim 
ders vermiştir. Bunlar: Fransızca İlm-i cebir ve riyaziyat-ı âliye muallimi Hüsnü Bey, İlm-i 
mesaha-yı arz ve tahsil-i levazımat-ı bina ve tarik muallimi Mösyö Briot,  Miyah-ı cari ve 
fenn-i  mihanik  muallimi  Mösyö  Fradé,  diğer  Fransızca  riyaziyat-ı  âliye  muallimi  Mösyö 
Girard ve Ebniye, resim ve hendese muallimi Mösyö Lambert’tir. İlk yıl mektebe devam eden 
ve yıl sonunda imtihana giren öğrenci sayısı 26 olup bunlardan ikisi mükâfat, dördü ise zikr-i 
cemil kazanmışlardır. 

Darülfünunun ikinci yılı olan 1875-1876 döneminde gerek öğrenci gerekse öğretmen 
sayısında  artış  gözlenmektedir.  Bu  dönemde  yeni  ve  üçüncü  bir  fakülte  olarak  Edebiyat 
Mektebi açılmıştır. Edebiyat Mektebi daha çok, diğer fakülte öğrencilerinin de devam etmesi 
gereken  kültür  derslerinin  verildiği  bir  okul  olarak  düşünülmüştür.  Bu  yılın  derslerini  ve 
hocalarını şöyle sıralayabiliriz:

 Hukuk Mektebi’nde ders veren hocalar şunlardır: 

Ahmet Efendi Fıkıh
Mösyö D’Hollys Roma Hukuku 
Nikolaki Efendi Ticaret Hukuku 
Rauf Efendi Mecelle 
Mösyö Goold Roma idare mahkemesi tarihi     

Turuk ve Maabir Mektebi hocaları: 

Mösyö Briot İlm-i mesaha-yı arz ve tahsil-i levazımat-ı bina ve tarik     
Mösyö Pinar Fransızca riyaziyat-ı aliye     
Kolağası Refik Efendi Makine-i tatbiki         
Binbaşı Ahmet Efendi Fenn-i Tefazuli ve temami    
Yüzbaşı Emin Efendi Topografya     
Mösyö Fradé Hidrolik ve mekanik    
Mösyö Lambert Ebniye ve Hendese-i Resmiye     
Kolağası Rıfat Efendi İnşaat ve arazi üzerine ameliyat     
Kolağası Ethem Efendi Cebir-i âlâ   
Yüzbaşı Daniş Efendi Hendese-i halliye     

Edebiyat Mektebi’nde okutulacak dersler: 
Mantık 
Arap Edebiyatı
Yunan Edebiyatı
Felsefe
Arkeoloji
Genel Tarih



1876  yılında,  Mekteb-i  Sultani’nin  tekrar  Galatasarayı  binasına  dönmesi  kararı 
çıkınca, Darülfünun-ı Sultani’nin de aynı binaya gitmesi gerekmiştir. Fakat özellikle Hukuk 
Mektebi’nde  okuyan  Bâbıâli  memurları  mektebin  Beyoğlu’na  gitmesini  istememişlerdir. 
Onlara  göre,  Beyoğlu’na  gidiş-geliş  kendileri  için  zor  olacağından,  Hukuk  Mektebi’nin 
Darülfünun-ı  Sultani’den ayrılarak Adliye dairesinde açılması  daha uygun olacaktır.  Hatta 
kendileri,  bu  taleplerini  benimsettirerek  aynı  doğrultuda  bir  karar  alınmasını  dahi 
sağlamışlardır.  Sava  Paşa  bu  duruma  direnerek  Hukuk  Mektebi’nin  Darülfünun’dan 
ayrılmasına şu gerekçelerle karşı çıkmıştır :  “Hukuk Mektebi’nde ders veren muallimlerden 
bir  kısmı Mekteb-i  Sultani  hocalarıdır  ve bunların maaşlarına yapılan ufak bir  zamla bu  
okulda  ders  vermeleri  sağlanmıştır.  Eğer  Hukuk  Mektebi  ayrılır  ise,  yapılan  bu  zamla  
yetinmeyecekleri gibi, ek ders vermek için de vakitleri olmayacaktır. Mektebin taşınmasıyla  
birlikte  okulun  idari  işlerini  yürütecek  yeni  memurlara  ihtiyaç  duyulacaktır.  Bunun  da  
hazineye  ek  masraflar  getirmesi  kaçınılmazdır.  Avrupa’nın  birçok  ülkesine  tahsile  giden 
talebeler döndüklerinde Türkçe’yi ve fıkıh ilmini bilemediklerinden mahkemelerde ve diğer  
hizmetlerde istihdam edilememektedirler. Bunun haricinde, tahsil esnasında kazandıkları kötü  
fikirlerle de devlete ve millete zararları dokunmaktadır. Hukuk Mektebi’nin açılması ile bu  
gibilerin  İstanbul’a  gelip  hukuk  ilmini  senelik  25-30  liraya  yatılı  olarak  tahsil  etmeleri  
sağlanmıştır. Zaten bu mektebin kuruluş sebeplerinden birisi de bu talebelerin ayağını ecnebi  
mekteplerinden kesmek idi. Eğer Hukuk Mektebi Galatasaray’dan ayrılırsa yatılı talebe kabul  
edilemeyecektir.  Hukuk ile Turuk ve Maabir mekteplerine devam eden talebeler, birinci ve  
ikinci  sene,  aynı  Avrupa  üniversitelerinde  olduğu  gibi,  Edebiyat  Mektebi’nin  derslerine  
devam  etmektedirler.  Eğer  Hukuk  Mektebi  ayrı  yerde  olursa  talebeler  Galatasaray’da  
verilmekte olan  Edebiyat  Mektebi  derslerini  takipte  zorluk  çekeceklerdir.  Mektebin  
ayrılmasını gidip-gelmenin zorluğundan isteyen memurlar ve diğerleri, “İlim Çin’de bile olsa 
gidip öğreniniz”  hadis-i şerifine ters düşmektedirler”.  Sava Paşanın bu gayretleri neticesi 
Hukuk Mektebi Darülfünun-ı Sultani bünyesinde kalmaya devam etmiştir.

1876-1877  döneminde  Hukuk  Mektebi’nde  61,  Turuk  ve  Maabir  Mektebi’nde  43, 
Edebiyat Mektebi’nde 35 olmak üzere Darülfünun-ı Sultani’de toplam 139 öğrenci eğitim 
görmekteydi.

 
1877  yılında  Darülfünun-ı  Sultani’de  derslere  son  verildi.  Bu  yıl  Osmanlı-Rus 

Savaşı’nın çıkması ve ülkenin mali krize girmesi nedeniyle, tasarrufa yönelik olarak böyle bir 
uygulamanın yapıldığı anlaşılmaktadır. Konu o dönemde Mebusan Meclisi’ne de intikal etmiş 
ve mebuslar uygulamayı eleştirmişlerdir. Nitekim İstanbul mebusu Sulidi Efendi mecliste söz 
alarak  şu  hususlara  değinmiştir  :   “Birkaç  seneden  beri  Mekteb-i  Sultani’de  bir  Hukuk 
Mektebi  tesis  edilmiş,  bütün  gelişme  taraftarları  bu  teşebbüsü  alkışlamışlardır.  Fakat  
maalesef,  öğrencilerin  tahsillerini  bitirecekleri  ve  diplomalarını  alacakları  sırada  mektep  
tasarruf  sebebiyle  lağvedilmiştir.  Senede  yalnız  beş  bin  Türk  lirasından  ibaret  olan  bu 
tasarruf hiçbir işe yaramamıştır. Hukuk Mektebi mutlak bir zarurettir. Bu mektep, devlete ilmi  
malumatı olan memurları ve şiddetle ihtiyacımız olan hâkimleri yetiştirecektir. Mahkemeler,  
hukukun  ne  olduğunu  bilen  hâkimlerimizin  yokluğu  yüzünden  adaletin  dağıtıldığı  yer  
olmaktan çıkmış, başka bir şey olmuştur. Binaenaleyh tahsillerini bitirmeye bir sene kalmış  
öğrencilere  bu  imkânı  vermek  için  mektebin  açılacağını  ümit  etmek  istiyorum”.   Sulidi 
Efendinin  bu  konuşması  mecliste  alkışlarla  karşılanmış,  söz alan  Hasan  Fehmi Efendi  de 
Sulidi  Efendiyi  destekler  mahiyette  konuşmuş,  iyi  hâkimler  yetiştirmenin  kaçınılmaz 
olduğunu, maalesef memleketin gerçek anlamda hâkimden yoksun bulunduğunu söylemiştir. 
Daha sonra yapılan oylama ile Hukuk Mektebi’nin tekrar açılması hususu mebuslar tarafından 
kabul edilmiştir.



1878  yılında  Maarif  Nezareti,  Darülfünun-ı  Sultani’de  derslerin  tekrar  başlaması 
kararını  almış  ve  bu  amaçla  gazetelere  ilanlar  verilmiştir.  İlanlarda  Hukuk  Mektebi’nde 
derslerin  28  Ekim  1878  tarihinden  itibaren  başlayacağı,  daha  önce  devam  etmiş  olan 
öğrenciler ile yeni kayıt olmak isteyenlerin Galatasaray’ındaki mektep idaresine başvurmaları 
gereği  hatırlatılmıştır.  Aynı  şekilde,  Turuk  ve  Maabir  Mektebi’nin  de  açılacağı  ilanlarla 
duyurulmuş, eğitime başlanma günü olarak iki, üç ve dördüncü sınıflar için 6 Kasım 1878, 
birinci sınıflar için 13 Kasım 1878 tarihi ilan edilmiştir. İlanlarda aynı zamanda, müfredatın 
yeniden  değerlendirilip  genişletildiğine  değinilmiş  ve  okutulacak  dersler  ile  öğretmenlerin 
isimlerine  yer  verilmiştir.  Buna  göre  Hukuk  Mektebi  öğretmenleri  ve  ders  programı 
aşağıdadır: 

Mösyö D’Hollys Roma Hukuku 
Ahmet Hamdi Efendi Usûl-i Fıkıh
Rauf Efendi Mecelle
Mösyö Şıvalye Hukuk-ı Umumiye ve Hukuk-ı Mülkiye
Mösyö Jakobo Roma Hukuku
Mösyö Karo Mukaddemat-ı İlm-i Hukuk ve İlm-i Servet-i Milel
Mösyö Baroçi Usûl-i Muhakeme-i Medeniye ve Hukuk-ı Cezaiye
Nikolaki Efendi Hukuk-ı Ticaret-i Osmaniye

Turuk ve Maabir Mektebi öğretmenleri ve ders programı:

Zeki Bey Cebir ve Müsellesat ve Hendese-i Haliye
Mösyö Lökok Hendese-i Resmiye ve Taş Kesimi Bahsi ve Hesab-ı Temami ve 

Tefazuli
Mösyö Şarl İlm-i Hikmet ve Kimya ve İlm-i Tabakatül- arz ve Madeniyat, 

Umum Cerr-i Eskal
Mösyö Garniye Cerr-i Eskalin Tatbikatı
Mösyö Lamir Resim ve Topografi yani Tahtit-i Arazi
Mösyö Briyo Fenn-i İnşaat ve Demiryolları

Edebiyat Mektebi’nin yeniden açılacağına dair bir ilan çıkmadığına göre, bu mektebin 
1877 yılından sonra faaliyetlerine son verdiği anlaşılmaktadır. 

1880 yılında  Hukuk Mektebi  ilk  mezunlarını  vermiştir.  Bunlar,  Sadık Bey,  Hıristo 
Foridi, Torozyan, Onciyan, Zoryan, Bezzazyan, Belbeliyan Efendilerdir. İlginç olan bir husus 
da şudur. Mekteb-i Sultani’nin eski müdürü ve bilahare Hariciye Nazırlığı yapmış olan Sava 
Paşa, Hukuk ilmi nazariyatındaki eksiklerini gidermek amacıyla Hukuk Mektebi’ne başladığı 
gibi, Belçika sefareti baş tercümanı Mösyö Kalinos da Hukuk Mektebi’nde derslere devam 
etmiştir. 1880 yılında Turuk ve Maabir Mektebi’nden Karakoç ve Hındabyan Efendiler mezun 
olmuşlardır. Bunların mühendis olarak Sivas’a tayin edildikleri görülmektedir.

1881 yılında Hukuk Mektebi’nden altı öğrenci lisansiye ünvanı ile mezun olmuştur. 
Bunlar  arasında  Müslüman  öğrenci  bulunmamaktadır.  Bu  öğrenciler  pratik  bilgilerini 
geliştirmeleri amacıyla, çeşitli mahkemelere tayin edilmişlerdir. Aynı yıl bir öğrenci ise, tezini 
tamamlamak  suretiyle  doktor  ünvanını  almıştır.  Ohannes  Karakaşyan  adlı  öğrenci  ödünç 
konulu  tezini  karşılaştırmalı  hukuka  göre  ele  alıp  değerlendirmiş  ve  bir  jüri  önünde 
savunmuştur. 

1881  yılından  sonra  Darülfünun-ı  Sultani’deki  Hukuk  ile  Turuk  ve  Maabir 
Mekteplerinin  faaliyetlerine  rastlanmamaktadır.  Nitekim  gazete  haberleri  de  bunu 



doğrulamaktadır.  Vakit  Gazetesi  yazdığı  bir  yazıda,  Maarif  Nazırı  Münif  Paşanın emri  ile 
maddi  tasarruf  amacıyla  Galatasaray’daki  her  iki  mektebin  de  kapatıldığını  duyurmuştur. 
Maarif  Nezareti  bu  haberi  tekzip  amacıyla  gönderdiği  tebliğde,  bazı  sıkıntıların  mevcut 
olduğunu kabul  etmekle beraber,  tamamen kapatmanın söz konusu olmadığını  belirtmiştir. 
Nezarete  göre,  sadece,  Turuk ve Maabir  Mektebi’nin öğrencisi  olmayan ikinci  ve üçüncü 
sınıfları  lağvedilmiştir  ve ileride  tekrar  eski  hale  geri  dönülecektir.  Fakat  bunun mümkün 
olmadığı  ve  Darülfünun-ı  Sultani’deki  eğitim  faaliyetlerine  son  verildiği,  daha  sonraki 
gelişmelerden  anlaşılmaktadır.  Nitekim  Galatasaray’daki  Hukuk  Mektebi  kapandığı  için, 
burada ders vermekte olan öğretmenler bir araya gelerek özel bir Hukuk mektebi açmışlar ve 
19  Aralık  1881  tarihinden  itibaren  eğitime  başlamışlardır.   Fakat  bu  girişim  uzun  süreli 
olmamıştır. 

Bu  gelişmelerden  de  anlaşılacağı  üzere,  Mekteb-i  Sultani  bünyesinde  açılan  bir 
üniversite  olarak  Darülfünun-ı  Sultani,  1874–1881  yılları  arasında  eğitim  vermiş,  1881 
yılından itibaren ise faaliyetleri sona ermiştir.

Bugün İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Hukuk Fakültesi farklı bir kuruluş 
olarak 1880 yılında açılmıştır ve faaliyetlerini halen sürdürmektedir
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