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Dârülfünûn hikâyesi sona ererken

Otuz yılı aşkın süredir Dârülfünûn konusunda devam eden 

araştırma ve yayınlarımız sona ererken okuyucuya kısa bir ha-

tırlatmada bulunmak isterim. 1989 tarihi yaklaşırken Tanzimat’ın 

150. yıl dönümü için tarihçiler adına hazırlıklara başlayan Mar-

mara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi kurucu dekanı rahmet-

li dostum Prof. Hakkı Dursun Yıldız 1940’ta basılan Tanzimat I 

adlı önemli eseri göz önünde bulundurarak o tarihten itibaren el-

li yıl içinde konuyla ilgili yapılan çalışmaların azlığının farkında 

olarak bir nevi Tanzimat II kitabının hazırlığına geniş istişare-

ler yaparak başladı. Benden katkı isteyen rahmetli Hakkı Dursun 

Yıldız’ın bu dikkate değer talebi üzerine iki makale kaleme aldım. 

Birincisi “Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim 

ve Eğitim Anlayışı” başlıklı geniş kapsamlı incelememdi. Osmanlı 

tarihinin bu önemli dönüm noktasının o zamana kadar bilim tari-

hi bakımından ve bilim zihniyeti açısından araştırılması hususun-

da fazla çalışma bulunmuyordu. Tanzimat öncesi ve sonrası be-

lirli hususların mukayesesini yapan makale bu dönüm noktasının 

ne manaya geldiğini anlatmaya yönelikti (s. 335-395). İkinci kat-

kımız olan “Tanzimat Döneminde İstanbul’da Dârülfünûn Kurma 

Teşebbüsleri” (s. 397-435) başlıklı yazımızla Dârülfünûn konu-

sundaki Osmanlı arşivi ve birçok ilk el kaynağa dayalı araştırma-

ların ilk neticelerini bu kitapta yayımlamış olduk. Bundan son-

ra Dârülfünûn konusunda Belleten’de 1990 ve 1993 yıllarında iki 
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makalemiz yayımlandı. 27-29 Mayıs 1992 tarihleri arasında ger-

çekleştirilen Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri’nde sun-

muş olduğumuz “Dârülfünûn: Mefhûm ve Müessese Olarak Sul-

tan II. Abdülhamid Dönemine Kadar Gelişmesi” adlı aynı konuda-

ki bildirimiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araş-

tırma Merkezince basıldı (1994, 173-190). Bu makalemizin İngi-

lizce versiyonu “The Genesis of ‘Darülfünun’: An Overwiev of At-

tempts to Establish the First Ottoman University” adıyla Histoi-

re Économique et Sociale de l’Empire Ottoman et de la Turquie 

(1326-1960): Actes du Sixième Congrès International Tenu à Aix-

en-Provence du 1er au 4 Juillet 1992’de sunulmuş ve kongre kita-

bında aynı adla yayımlanmıştır (1995, 827-842).

2010 yılında o ana kadar yaptığımız birinci el kaynaklara da-

yalı tevsik çalışmaları ile tetkik gayretlerimizin mahsulünü toplu-

ca ve sistematik olarak iki ciltlik kitap hâlinde IRCICA yayınları 

arasında Darülfünun: Osmanlılarda Kültürel Modernleşmenin 

Odağı adıyla yayımladık. Bu kitapta Osmanlı üniversitesinin ku-

ruluş safhaları irdelenirken meselelere, keşfedilen bilgiler saye-

sinde kuruluş hikâyesini sağlam bilgi ve tespitlerle temellendir-

mek mümkün olmuştur. Aynı zamanda Dârülfünûn’un kuruluşuy-

la Tanzimat döneminde kültür sahasında modernleşmenin nasıl 

neşvünema bulduğunu ortaya koymaya çalıştık.

Bu eserimizin yayımından kısa bir süre sonra Batılı meslektaş-

larımızın bunun İngilizce bir versiyonunun yayımlanmasında fay-

da olacağı konusundaki tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, 

metinde Batılı okuyucu kitlesine hitap edecek şekilde bazı düzen-

lemeler yaptık. Böylece Dârülfünûn’un kuruluşunu Osmanlı’dan 

daha geniş bir perspektife yerleştirerek Dârülfünûn tarihini İslâm 

dünyasında Müslümanların kurduğu ilk modern üniversite olarak 

ele aldık. Medrese-üniversite ilişkisine ışık tutmaya çalıştık. Aynı 

zamanda eserin metnine bazı yeni ilaveler yaptık.

Şimdi, Doğan Kitap’ın ilgisinden dolayı Oxford Üniversite-

si Yayınevi’nden The House of Sciences ismiyle çıkmış olan İn-
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gilizce kitabın Türkçesini sunarken metni sadık şekilde tercüme 

eden, ayrıca editörlük tecrübesiyle metnin bazı yerlerine ilave-

lerin yapılmasını teklif eden Dr. Fatma M. Şen’e teşekkürlerimi 

sunmak isterim.

Otuz yıllık hikâyesi ile sona yaklaşırken Dârülfünûn çalışmala-

rım boyunca değişik neşriyatımızda şükran borçlu olduğumuz şa-

hıs ve kurumların burada hepsini yeniden zikretmek mümkün ol-

madığı için ben araştırmalarım başladığında yardımlarını esirge-

meyen aziz meslektaşım Prof. Mustafa Kaçar’a en hâlisâne teşek-

kür ve takdirlerimi sunmak isterim.

Ekmeleddin İhsanoğlu
İstinye, 27 Haziran 2021



Teşekkür

Bu çalışmaya başlamam takriben otuz yıl öncesine, 1989’a ka-

dar uzanıyor. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanının 150. yıl 

dönümü için hazırlanan hatıra kitabına katkıda bulunmam isten-

mişti. 1990’da bir Osmanlı üniversitesinin ilk kuruluş teşebbüs-

leri hakkında ayrıntılı bir çalışma teklif ettim: “Fenler Evi” ya da 

Dârülfünûn. İki yıl sonra, on dokuzuncu yüzyılda Türkiye’de ilim 

anlayışındaki değişimleri gün ışığına çıkaran ve ilave olarak o dö-

nemde modern bilim ve eğitim talebini karşılamak için ortaya çı-

kan müesseseler üzerine bir inceleme yazısı yayımladım. O za-

mandan beri bu konular üzerindeki çalışmaları takip etmekteyim 

ve “Darülfünun: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı” 

(2010) isimli modern Türk üniversitesinin tarihi hakkındaki iki 

ciltlik kitabım bu çalışmaların sonuçlarından biridir.

Bu yıllar boyunca, yeni açılmış olan Başbakanlığa bağlı Os-

manlı ve Cumhuriyet arşivlerinden, Osmanlı Mebûsân Meclisi ile 

TBMM zabıtlarından, şimdiye kadar araştırılmamış matbu resmî 

evraktan, gazetelerden, hatıratlardan ve başka birçok kaynak-

tan geniş ölçüde faydalandım. Bu uzun zaman zarfında, benim ilk 

makalelerimden ilham alan ve Dârülfünûn’un son dönemlerinden 

günümüze kadar olan durumunu aydınlatan bazı doktora tezleri 

yazılmıştır.

Müslüman bir muhitte modern üniversitenin doğuşunu an-

lamak için uygun bir çerçeve çizmeye başladığımda, Avrupa’da 



18

özellikle on dokuzuncu yüzyılda, üniversitenin doğuşu, gelişmesi 

ve yayılması hakkında yapılan çalışmalar bana fevkalade yardım-

cı olmuştur. Böyle mukayeseli bir usul, akademisyenlerin nesil-

ler boyu yayımladıkları çalışmalar vasıtasıyla bu sahada bir çeşit 

genel kabul gören kalıplaşmış pek çok yanlış fikri düzeltmeme 

imkân verdi. Her ne kadar bu mevcut çalışma Osmanlıların son 

döneminde bilim ve eğitim hakkında geçmişteki araştırmalarda 

bulunan eksiklik ve yanlışlıkları göstermeye hizmet etse de, hâlâ 

yapılacak pek çok temel araştırma bulunmaktadır.

Bu İngilizce metni hazırlarken bana yardım eden meslektaş-

larıma teşekkür etmek isterim. Bilhassa Türkçe metni İngilizce-

ye tercüme etmek gibi büyük bir işi başaran rahmetli Semira-

mis Çavuşoğlu’nu rahmet ve takdirle anmak isterim. Ömür boyu 

meslektaşım Dilek Orbay’a dikkati ve gayretli çalışması ve Didar 

Bayır’a yardımı ve tavsiyeleri sebebiyle müteşekkirim.

Ayrıca bu İngilizce tercümenin yayımlanmasına vesile olan iki 

kıymetli meslektaşıma teşekkür borçluyum: Beni metni yayımla-

maya teşvik eden Padua Üniversitesi’nden Prof. William Shea ile 

İngilizce ilk müsveddeyi titizlikle okuyan ve metni İngilizce ko-

nuşan okuyuculara hitap edecek şekilde geliştirmek için pek çok 

öneri ve tavsiyede bulunan Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden 

Prof. Ronald Numbers. Ayrıca “Giriş” kısmını okuyup faydalı tek-

lif ve tashihler yapan Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Prof. 

Micheal Shank’e de kıymetli katkılarından dolayı teşekkür etmek 

isterim.



Önsöz

Bu kitap, bir Batı eğitim kurumu olan üniversitenin doğdu-

ğu Batı Avrupa’dan tamamen farklı bir kültür ikliminde yani Os-

manlı dünyasında kurulması sürecini incelemektedir. Osman-

lı Devleti’nde (1299-1923) köklü, yerleşik ilmî geleneklere sahip 

eğitim kurumları bulunmaktaydı. Bu sebeple bir modern yükse-

köğretim kurumunu transfer etmek basit bir sahiplenme mese-

lesi değildi. Üniversite gibi bir modern eğitim kurumunu tesis et-

me çabalarını başlatanların tamamı, kendilerini İslâm medeniye-

tinin hamileri olarak gören Osmanlı yönetici ve aydınlarıydı. Bu 

gerçek, sürecin dikkat çeken özelliklerinden biri olarak izini ta-

rihe bırakmıştır. Osmanlı Devleti asırlar boyu İslâm dünyasının 

liderliğini üstlenmişti ve Osmanlılar imparatorluklarının payitah-

tı olan İstanbul’un İslâm âleminin başkenti olduğu kanaatindey-

diler. Müslüman dünyasının halifesi de olan Osmanlı padişahı ve 

onun hükûmeti durumundaki Divan, İslâm medeniyetinin geliş-

mesi ve ilerlemesinin de sorumluluğunu üstlenmişti. Osmanlılar 

erken dönemden itibaren özel ihtiyaçlarını dikkate alarak “seçi-

ci” bir tavırla kullanabildikleri Batı bilim ve teknolojisine sahip 

olup onu kullanmaya başlamışlardı.

Eğitim söz konusu olduğunda ise Osmanlılar siyasi selefleri 

Selçuklu Türklerinin (1037-1194) hâkimiyeti altında ortaya çık-

mış ve hızla çoğalmış olan eğitim kurumları ve geleneklerini on-

lardan miras almışlardı. Bu kurumların en önemlisi ve ilmî faali-
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yetlerin ana kaynağı hiç şüphesiz medrese’lerdi. Mali kaynağı va-

kıflar olan bu ilim ve eğitim merkezleri, imparatorluğun kurulu-

şundan yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde kapatılmalarına kadar 

varlıklarını kesintisiz devam ettirmişlerdir.

Osmanlı medreselerinin kurulması yoğun olarak, devletin poli-

tik ve ekonomik ilerlemesiyle aynı doğrultuda devam etmiş; bu ge-

lişmeler on altıncı yüzyılda en üst seviyeye ulaşmış ve her yüzyılda 

kurulan medrese sayısı bir öncekinin iki katına çıkmıştır. En fazla 

medresenin bulunduğu şehir devletin başkenti İstanbul’du. Modern 

Batılı eğitim kurumlarının daha yaygın hâle geldiği on dokuzuncu 

yüzyıl boyunca, 1869’dan önce, İstanbul’da eğitim veren 166 med-

rese ve bunlara devam eden 5369 ilim talebesi (talebe-i ulûm) bu-

lunuyordu. Bir tespite göre, Osmanlılar Avrupa’daki vilayetleri yani 

günümüzdeki Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Ma-

caristan ve eski adıyla Yugoslavya devletlerinde 665 medrese kur-

muşlardır. 1781-1786 yılları arasında İstanbul’da bulunduğu sırada 

kültürel hayatın değişik yönlerini inceleyip belgeleyen İtalyan rahip 

Giambattista Toderini Osmanlı medreselerinin pek çok bakımdan 

Avrupa’daki mukabillerinden daha gelişmiş olduğu kanaatindeydi. 

Bu, bilhassa medreselerin ilmî özerklikleri için söz konusuydu.1

Osmanlı dönemindeki medrese eğitimi iki ana ilim kategori-

sine ayrılmıştı. Bunların birincisi ‘ulûm-ı nakliyye adı verilen, 

Arapça dilbilimi ve grameri, retorik (belagat) ve dinî ilimleri ihti-

va eden geleneksel bilimlerden meydana geliyordu. Bunlar dışın-

daki ilim dalları ise, aklî bilimler (‘ulûm-ı ‘akliyye) adı altında sı-

nıflandırılmıştı ve mantık, matematik, astronomi ve tıp da antik 

Yunan, İran ve eski Hintlilerden alınıp İslâm medeniyetinin çeşit-

li dönemlerinde benimsenmişti. Medrese, değişik etnik menşe-

lerden gelerek Müslüman mozaiğini meydana getiren toplumla-

ra ortak eğitim, kültür ve müşterek dünya görüşü temin ediyor-

du. Aynı zamanda, toplumun değişik katmanları arasında hem ya-

1. Ekmeleddin İhsanoğlu, Science, Technology and Learning in the Ottoman Empire: Western Influence,  
Local Institutions, and the Transfer of Knowledge (Oxford: Ashgate, 2003), 48-49.
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tay hem de dikey hareketlilik sunmasının yanı sıra, şahıslara fert 

olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlıyordu. Medreseler yapıları ba-

kımından, şer’î hukuk kaideleriyle korunan ve varlıklı hamilerin 

ön ayak olmasıyla teşkil edilmiş vakıf kurumlarıydı. Medreseler, 

bağışlanmış taşınmazları ve maddi gelirleri vakıf tarafından temi-

nat altında tutulduğu için mali bakımdan özerk ve uzun ömürlü 

kurumlar olarak kalmayı başarabilmişlerdir.2

Vakıf sistemi yüzlerce yıl bu şekilde devam etmiştir. Devlet 

memurları ve medrese hocaları ile talebe ve mezunları, Osman-

lı toplum dokusu ve yönetici siyasi gücünün ayrılmaz parçası ol-

muştur. Bütün bunlar devletin sağlamlığı ve toplumun istikrarı 

için hayati öneme sahipti.3

Osmanlılar on dokuzuncu yüzyıla kadar, en acil fikrî ve tat-

biki meselelere İslâm kültürü ile onun eğitim kurumlarının için-

den cevap aramaya devam etmişlerdir. Ancak Avrupa’nın siyasi 

ilerlemesi karşısında Osmanlı idarecileri, ilmî ve pedagojik ilham 

almak için dikkatlerini Batı’ya çevirmek mecburiyetinde kaldı-

lar. Osmanlıların Avrupa ile mücadelesindeki denge, on sekizin-

ci yüzyıldan itibaren aleyhlerine dönmeye başlamıştır. Sonra da 

Avrupa’nın ulus devletleri Osmanlı Devleti’ni ekonomi, teknoloji 

ve askerî bakımlardan geride bırakmıştır. On sekizinci ve on do-

kuzuncu yüzyıllar boyunca devam eden ve Osmanlıların yenilgi-

siyle sonuçlanan uzun savaşlardan sonra, Osmanlılar rakiplerini 

daha dikkatli incelemeye ve eğitim-öğretimdeki yeni gelişmeler 

dâhil, Avrupa’ya üstünlük sağlayan özellikleri daha büyük ilgiyle 

takip etmeye başladılar. Artık Osmanlılar Avrupa’nın daha üstün 

olduğunu kabul etmek zorundaydı. On beşinci ve on altıncı yüz-

yıllarda seçici tavırla benimsenen Batı bilim ve teknolojisi, on do-

kuzuncu yüzyılda çok daha geniş kapsamlı bilgi aktarımı hâline 

2. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Emergence of the Ottoman Medrese Tradition,” Archivum Ottomanicum 25 
(2008): 283-338.

3. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Ottoman Educational and Scholarly Scientific Institutions,” History of Ottoman 
State Society and Civilisation, II, ed. E. İhsanoğlu (İstanbul: IRCICA, 2002), 368-389.
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geldi. Bununla birlikte, bu konuda dikkat edilmesi gereken hu-

sus, bu aktarmanın boşlukta gerçekleşmediği; Osmanlı ile Batı 

kültürleri, gelenekleri ve kurumları arasında çok yönlü karşılıklı 

etkileşimin başlangıcına işaret ettiğini de zikretmek gerekir. 

Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak bazı Avrupa devletleri-

nin ekonomik üretkenlik, kıtalararası ve denizaşırı taşımacılık, 

iletişim ve askerî güçte elde ettiği ezici üstünlük; Osmanlılar, Çin-

liler, Hintliler ve Japonlar gibi geleneksel toplumların geri kaldık-

larına dair bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Avrupa 

bilim ve teknolojisindeki gelişmeler, bu ülkeler ile Batı arasında-

ki büyük uçurumun sembolü hâline gelmiştir.

Sanayi Devrimi’nin başını çeken Avrupa devletleri, modern bi-

lim ve teknolojide vasıflı uzmanlara ve aynı şekilde eğitimli iş gü-

cüne ihtiyaç duydular. Bu durum, üniversitelerde bilim ve mü-

hendislik sahalarında yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek daha sis-

temli modernizasyon talebini ortaya çıkardı. Osmanlı aydınları ve 

idarecilerinin, Sanayi Devrimi’nin sonucu olarak Avrupa ile ara-

larında ortaya çıkan uçurumu kapatmak amacıyla benimsemeye 

karar verdikleri teşebbüslere bir modern üniversitenin kurulma-

sı da dâhildi. Bu, mevcut modern öncesi medreselerin basitçe dö-

nüştürülmesinden ziyade tamamen yepyeni bir kurum olacaktı. 

Aynı zamanda bu yeni proje, Osmanlı idarecilerinin imparatorluk 

genelinde model olarak benimsedikleri Fransız eğitim sisteminin 

bir parçasıydı. Fransız kamu eğitim politikası; kamu eğitiminin 

ilk, orta ve yükseköğretime bölünmesini ve devlet tarafından fi-

nanse edilmesini temin ediyordu. Bu da ancak devlet yönetimi-

nin merkezîleşmesiyle mümkün olmuştu. Walter Rüegg’in açıkla-

dığı gibi, on dokuzuncu yüzyılda Avrupa’da modern üniversitenin 

gelişmesine vesile olan şartlar yani sekülerleşme, bürokratikleş-

me ve ihtisaslaşma bir dereceye kadar Osmanlı Devleti’ndeki ge-

lişmelerle paralellik arz etmiştir.4

4. Walter Rüegg, “Themes: Introduction,” History of the University in Europe, V, ed. Walter Rüegg  
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 3-9.
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İslâm dünyasının liderliğini üstlenmiş olan Osmanlı idarecileri, 

aynı zamanda İslâmi ve Batılı değerler arasında uyumlu bir sentez 

üzerine inşa edilmiş, modern bir Osmanlı kültürü geliştirme arzu-

sundaydılar. Tesis etmek üzere oldukları yeni kurum için bulduk-

ları isimden de anlaşıldığı üzere, kendi modernleşme yorumlarını 

yaratma gayretleri başından beri çok açıktı. Batı’da üniversite ola-

rak bilinen modern yükseköğretim kurumu için “fenler evi” anla-

mındaki “dârülfünûn” terimini türettiler, böylece bu yeni kurumun 

medreseden tamamen farklı ve modern olduğu belirgin karakteri-

nin de altını çizmiş oldular. Fakat yine de, en başından beri bu yeni 

kurumu kendi öz kaynaklarıyla kurmaya teşebbüs etmişlerdi ve bu 

yüzden modern üniversiteyi hayata geçirme hedefleri hiçbir zaman 

basit ya da kolay bir yol takip etmedi.

Bu sebeplerle, bu inceleme hem İslâm hem de Batı kültürünü 

ilgilendiren önemli ve öncü bir tecrübeye ışık tutmaktadır. Ayrıca 

İstanbul’da bilim eğitiminde klasikten moderne geçişte yaşanan 

çok yönlü değişimin hususiyet ve safhalarını takip etmektedir. 

Osmanlı idarecileri, devletin modern kaidelerini ve kurumlarını 

destekleyen yeni değerler sisteminin özelliklerini tespit edenler 

oldukları için, bizatihi bu araştırmanın odak noktasında bulun-

maktadır. Böylelikle bu çalışma, Dârülfünûn’un kuruluşunu, Os-

manlı modernleşmesinin genel çerçevesi dâhiline yerleştirmekte-

dir. Ancak bu eser, aynı zamanda dört başı mamur bir Osmanlı 

üniversitesinin elli yılda kurulabilmesinin, reform politikalarına 

karşı çıkan gelenekçi idarelerden kaynaklandığını ileri süren, alı-

şılagelmiş genel kabule de karşı çıkmaktadır. Bu ön kabule göre, 

bu konudaki ilk araştırmaları yapanlar, meseleyi “eski” ile “yeni”, 

“dinî” ile “seküler” zıtlığı olarak değerlendirmiş ve eski zihniye-

te sahip olanların, Tanzimat yöneticilerinin bu konudaki icraatla-

rından memnun olmadıkları ve bu teşebbüsü yeniliklere dinî mu-

halefet olarak değerlendirdikleri şeklinde yorumlamışlardır. Ge-

lenekçiler ile yenilikçiler arasındaki var olduğu iddia edilen bu 

basite irca edilmiş ihtilaf, aynı zamanda, Dârülfünûn’da Osman-
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lı kültür mirasının korunduğu hususunu ya görmezden gelmiş ya 

da küçümsemiştir.

Bu çalışma, Dârülfünûn’un doğuşunu ve kuruluşunu teş-

vik eden sebepleri izah etmenin yanı sıra, Osmanlı üniversitesi-

nin memleket dışındaki tesirlerine de ışık tutmaktadır. İstanbul 

Dârülfünûnu, İslâm dünyasının başka yerlerinde de birçok lidere 

ilham kaynağı olmuştur. Dârülfünûn’da yetişen öğrenciler, Arap-

ça konuşan dünyanın her tarafında milli üniversiteler için ihtiyaç 

duyulan altyapıyı da temin ederek yeni Arap milliyetçiliğinin et-

kili savunucuları oldular. Dârülfünûn’un meydana getirdiği ente-

lektüel mayadan yeni Osmanlı Türkçesi bilim dili gelişti; bu dil 

imparatorluk dâhilinde modern bilimi ifadeye ve öğretmeye hiz-

met eden terminolojiye sahipti. Bu inceleme, muhtemelen bu di-

lin gelişmesi üzerine yapılmış ilk monografi çalışmasıdır.

Bu çalışmada doğru bakış açısı sağlamak için üniversitenin 

Avrupa’da ortaya çıkışı, on dokuzuncu yüzyılda modernleşmesi 

ve bir yükseköğretim kurumu olarak Avrupa dışına özellikle İslâm 

dünyasına yayılmasıyla ilgili kısa bilgi verilecektir.




