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1885 yılmda "Mekteb-i İ'dadf-i Mülki" adıyla açılan ve 1910-1911 
ders y!lz başında Mekteb-i Sultani veya Bursa Sultani Mektebi haline 
getirilen okul, nihayet Cumhuriyetin ilan edildiği 1923-1924 ders yzl1 
başında Bursa Lisesi, 1926 yılında da "Bursa Erkek Lisesi" adını almıştır. 
Okul günümüzde aynı adla e,?!,itim-öğretimine devam etmektedir. Bursa 
Sultani Mektebi 'nin 1912-1913 yıllarındaki müdürü Sami Bey tarafindan bir 
şerefdefteri ihdas edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa gibi önemli kişilerin de el 
yazılannm bulunduğu şeref defterinde, ayrıca yerli ve yabancı birçok 
imzaya rastlamak da mümkündür. Bu çalışmada, Bursa Mekteb-i 
Sultônisi 'nin şerefdefterine Osmanlıca olarak yazılan 75 ibarenin günümüz 
diline aklarımı gerçekleştirilmiştir. 

SUMMARY 

Maktab of Sultan in Bursa its honour book. 

Tanzimat dönemine gelindiğinde Osmanlı maarifi, devletin gerileme 
sürecine paralel olarak büyük ölçüde kan kaybına uğramıştı. Bu alanda ortaya 
çıkan sıkıntıların giderilmesi amacıyla pek çok sahada olduğu gibi, eğitim
öğretim kurumlarında da ciddi biçimde birtakım önlemlerin alındığı 

farkedilm ektedir. 
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Devletin hissettiği telmik ihtiyaçların karşılanmasına 
eğitim-öğretim kurumlannın bulunmaması, daha III. Selim 
yeni ve batılı tarzda mckteplerin açılması zamretini ortaya çıkarmıştır. Bu 
sıkıntılan gidermek maksadıyla, 1795'de Mühendishane, 1825'de ve 
1834'de de Harbiye mektepleri kurulmuştu. Ancak yüksekokul düzeyinde 
eğitim-öğretim veren kuruluşlara öğrenci hazırlayacak daha alt 
müesseselere şiddetle ihtiyaç vardı. Aslında benzer ihtiyaçlan karşılamak 
üzere daha önceki dönemlerde de askeri amaçlı bazı öğretim kurumlarının 
açıldığı bilinmektedir. 

1840'da açılan Mekteb-i Maarif-i Adli ve daha sonra 1 
vem1eye başlayan rüşdiyeler, işte bu amaçla tesis edilmiş 

1847'de kurulan Mekatib··İ Umumiye Nezareti ile mesele daha köklü 
şekilde ele alınmaya çalışıldı. Bir yıl sonra da sıbyan mekteplcri ve 
muallim yetiştirmek üzere Daru '1-Muallim'in açılarak 

sisteminin daha sağlıklı bir biçimde yürümesi hedeflendi. 

Sıbyan ve rüşdiye mektepleri ilköğretim derecesinde eğitim-öğretim 
faaliyetlerini sürdüren mücsscselerdi. Daha sonra, Abdülhak Hamid'in 
ünlü tarihçi Hayrullah Efendi'nin Maarif Nazırlığı vekaletine 
1859 yılında i'dadi (lise) derecesinde Mekteb-i Mülkiye kunıldu. 

Bütün bu yeniden yapılanma çabalanndan sonra 1869'da 
Umumiye Nizamnamesi'nin yayınlanmasıyla1 yavaş yavaş her 
merkezinde birer sultan! (lise) açılması düşünüldü. Ancak Osmanlı-Rus 
ve idari, mall VS. gibi di~;er sebepler bu teşebbüSÜ11 yarım 
oldu. Fakat sadece İstanbul'da açılmış olan Galatasaray SulHinisi 
öğretim faaliyetlerine devam edebildi. Bu ilk sultanide 
Fransızca olup, kayıt ve işlemler de aynı dille tutulınaktavdı. 

sadrazamı Ali Paşa, Nfızın Saffet Paşa ve ayrıca Fw~l 
müesseseye ciddi emekleri geçmiştt 

Orta öğretiınde Meşrutiyet yıllannda yapılmış en önemli 
sultanı teşkilatında gerçekleştirilmişti. Bu okulların öğrenim 
ilköğretimle beraber 12 yıl idi. İlköğretimden sonraki birinci 
devresi 3 yıl olup bu ikinci devrenin son iki yılı Fen ve Edebiyat 
iki kola bölünmüştü. 1913 yılında programlan yapılan bu 

SalJet Paşa'nın MaarifNi\zırlığı zamanında (1869) ilk kez bir Maarif-i Uınfımiye Nizanımlınesi tanzim 
olunmuş ve şu esaslar getirilmişti: ]-Mecburi tahsil, 2-Mekteplcriıı tür ve dereeckrc taksimi, 3-·Tcdris 

76 

usülüııün düzenlenmesi, 4-Talinı heyetinin mesleki itibarını ve refah seviyelerini şartların 
temini, S-Merkezi Maarif idaresinin düzenlenmesi, 6-Vilayetlerde Maarif tcşkili, 7--
Imtilıanlar hakkmda bazı alıkılııı ve şelıadetııi\ıııe verilmesi, 8-Iliııı müesseselerinin <;oğaltılması, 9-
Uıııuıni Maarifin lahsisatı için ahaliden yardım alınması. Bu nizmnniııneniıı gerekçe nıazba!asında, 
i'dftdi mekteplerin kuruluşunun gerekliliği izah edilirken, ıiişdiyeııiıı üstünde sultaııilcriıı altında i'dıid1. 
yani hazırlayıçı mekteplere ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bilgi için bkz. Hasan-Ali Y ücc.l, Türkiye' de 
Orta Öğretim, Ankara 1994, s.ll-12. · 
Geniş bilgi için bkz_ Yücel, age, s.?--10; Bayram Kodaman, Abdülhanıid Devri Eğitim Sistemi, ;\nkara 
1988, s.ll4-132. 
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başlamıştı. Sultanllerin programı 1915 ve 1919 
de,ğişikliklere uğradı. Sonuçta orta öğretünde iki türlü 

gelmişti: İlki i'dad1, ikincisi de sultan1~ tıpkı ibtidaS ve rüşd1 
iki kuruluşun oldui~u ilköğretim gibi'. 

Sult<:'inllcrin ilk beş sınıfının ibtidili, yedi sınıfının da taJ1 olmak üzere 
on iki sınıflan oluşan düzeni en son 1921 yılında İstanbul Hükumeti 

tarafından yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu. SuWiniler buna 
yılı birinci devre, son üç yılı ikinci devre olamk üzere toplam on 

indirilmişti. Öte yandan on yıl olarak tanzim edilen kız sultanilerinin 
j''""''"''ı"~" süresi de on bir yıla çıkarılımşt{ 

BURSA MEKTEB-İ SULTANISİ 

22 Temmuz 1301 1 3 Ağustos 1885 tarihinde5 Pazartesi günü 
Veli Şemseddin Mahallesi'nde Akif Paşa Konağı diye bilinen 

"Mekteb-i İ'dad1-i Mülk!" olarak açılmıştı. Okul, tedrisatına iki yıl 
devam etti. 1888 yılında konak arsası üzerine yeni bir binanın temeli 

Asil binanın müştemilatı olan laboratuar, yatakhane, yemekhane ve 
kısımları 1903-1906 yıllan arasında, hamam ise 1911 'de ikmal 

vw•uuu. Bu tarihten sonra binaya ve müştemilatma 1973 yılına kadar herhangi 
yapılmadı. Aynı yıl okula ek bir betonanne bina yapıldı. 

ilk olarak 1889 Temmuz'unda 5 öğrenciyi mezun etmişti. Dört 
okul düzeni, 1891-1892 ders yıh sonuna kadar aynen devam 

1892-1893 ders yılından itibaren okul, tekrar Mülkiye İ'dad'isi ünvanıyla 
sınıflarını da havi olarak yedi sınıf halinde tanzim edilmişti. Bu 
yaklaşık yirmi yıl devam elmiş ve 191 0-l 9 ll ders yılı başında 

Sulüinl veya Bursa Sultan! Mektebi olmuş, nihayet 
ila.n edildiği 1923-1924 ders yılı başında Bursa Lisesi, daha 

Erkek Lisesi ünvanını almıştır7 . 1926 yılında Lise'nin 

Bkz. llasan Ali Koçer, Türkiye'de Modem Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), İstanbul 1992, 
s. 198-1 99; Yüce!, age, s. 17.0 
Llkz. Yücel, s. l 7. 
Okulun tarihi ile ilgili üırklı rakamlar verilmektedir. Ilasan-/\Ji Yücel 1886 yılını kuruluş tarihi 
olarak (age, s.485), RaifKaplanoğlu 1883 rakamını vermektedir (Bkz. Bursa Yer Adları 
Ansiklopcdisi, Bursa 1994, s.52). Bu iki yazar da kunıluş tarihine mc'haz olacak kaynağı 

zikn.otınemcktedirlcr. Kazım Baykal da ınektebin ilk kez l883'de i'dfıdi olarak açıldığıııı belirtir (Bkz. 
Bursa ve Anıtlan, btaııbul 1982, s.85). Bu koııııda bize 1325 yılı I-Iudr\vendigftr Vil<lyeti Siilııiime-i 
Rcsnıisi net bilgi vermektedir. Salnilnıede zikredilen 22 Temmuz 1301 müli/rftnıi tarilıiıı, 3 Ağustos 
1 ggs ıııilildi tarihine denk geldiği basit bir hesap sonucu ortaya çıkmaktadır. Bursa Ansiklopedisi'nde 
(Ll 07) ise bu tarih 4 Ağustos 1885 olarak gösterilmektedir. 
1934 Bursa mekiebin adı ge<;en mahallede bulunan Aklıevvelzade Necib Bey Konağı'nda 

ka:y•declilnıektcdıı (Bkz. Bursa Ansiklopedisi, 1,107). Ancak genel kanaat, okulun Akif Paşa 
eğitiııı-öğrctime başladığı yo!Lllıdadır. lvllıhtcnıelen bu iki konağm isimleri birbiriyle 
olmalıdır. 
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BlJRSA ERKEK 

gibi en üst 
şeref defterindc, ayrıca 

rastlamak mümkündür. Bu tür şeref 

önemli ayrıntılar elde edilebilmektedir. 
34. sırada yer alan hareketle M. Kemal'in 23 
günü 

Bkz. Bursa Aıısiklopcdisi, Bursa 1 ')87, !,107. 
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olduğu Anadolu 
birinci olarak tanınmışdıc senelik zaman-ı 

bu kana'ati Mckteb·,i Sultani'nin intiziım-ı idaresi ve tedr!satı 
ve mu'aUimlcrin bu müddet zarfında eylediideri 

ve himmet her guna takdiratları fevkinde olmasıyla vazife-i vcda'ı ım 
ziyaretimde hissiyiltum ve takd1rfttıım dere ı O 
132X 

Hüsnü(?) 

A 'zadan 
MchmedEmin 

mcktcbimiz 

"-'<''"""''""''nin 7 Şubat 

,) 
tahsilini 

tedk.'ik etdim. Takbelerin oturduğu mektebin mütenasib 
değildir. gelince, takbenin müktescbat-ı 'ilmiyesi ''"' .... ,. ., takd1rdir. 
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Vilayetlerde henüz Mcl<teb-i Sultam küşad edilmek zamanı 
bulunanlar mcktebin tcrakkiyat-ı 'ilmiyesine vakıf olsalar, 
olduğunu aniayacaklarına ve Bursa Mekteb-i Sultanisi haldkaten bir 
sultan! olmuş olduğunu teslim edeceklerine eminim. Gerek tedrisfit, 
mekteb idaresindeki intizamat, hey'ct-i idare ve tcdr1siycnin semcre-i 
olduğundan hepsine ayrı ayrı teşekkürü vedbeden 'addederim. R Mart (1 

Bursa Meb'us-ı Sabıkı 'Abdullah Siret 

5- Bursa Sultani Mektebi'ni ziyaretle müftehirim. 
müktcsebatı cidden şayan-ı takdirdir. Müdir ve hey'et-i 
samim-i ruhumla tebrik, tevii'klerini temenni eylcrim. 15 Mart (J 

Trablusşam Mutasarnf-ı Sabıkı 'Abdülker!m 

6- Türklüğün mehd-i müba.reği olan Bursa'nın istikbiUini 
hurmet ve ta'zim ilc nazar-ı ümm1de irae eden mektebin hatıra-ı 
nakş-ı vicdan eder, hey'et-i muhtereme-i ta'llmiyesine 'arz-ı 
24 Mart (1)328 

'Ömer Naci 

7- Osmanlılığın en muhtcrem hatıratını saklayan 
Mektcb-i Sult~iı1Cyi ziyaretimden mütehassıl hissiyaH 
kalbimde cbcdiyyen menkuş kalacakdır. 24 Mart ( 1)328 

Yeni Hakikat ve Anadolu gazeteleri 
Ahmed Eyyub 

8- -ı teyzim olan mektebi bu defaki 
idare ve tcdrisat hususunda fevka'l- 'ade 
mübah! oldum. 3 Nisan (1)328 

Bursa Re'fet 

9- mehd-i zuhuru olan ve 
pay-ı tahtı bulunan ilk ziyaretimde 
Sultanisi'ni Talcbede gördüğüm isti'dad, 
ta'llmiycsini eden mu'allimln-i kiramda müşahedc 
'irllin bendenizi memleketin hakkında fevka'l·· 
bu veslleyi 
15 Nisan (1 

Der·-sa'adei ve Üsküdar Kadıköyü su şirketleri 
seniyyenin komiseri Mühendis ( ... ) 

80 



hapishaneler ve emiriye müdir-i 'umumisi 

ı O- Osınanlılar'ın pay-i tahtı olan Bursa Mekteb-i Sultanisi'nin 
Beyefendimizin göstermiş olduğu hamiyyct ve mu'allim 

sırf şu Türkler'in genç vatan rehberlerine ziyadesiyle 
"'"'""''""" ikinci defa ziyaretimde zir~l'a1 hakkında büyük 

de bu talcbenin ricii ederler. 17 ( l )328 

Prens istrik (?) Çiftlik Müdiri İbrahim Hakkı 

J l- Milletin muhassalası vatanı n mektebdir. 

'All( .. ,) 

12- Ruhlan bedbinlik ve ümidsizlikle meşbu' olanlar buradan 
vakit kalbierinde bir şeyin değişdiğini nazariarı karşısında menazır-ı 

daha mes'ud bir çehre ile irtisam etdiğini farkederler. 
çıkarken alınlarının silindiğini, hafıflediğini duyan erbab-ı 

gibi ben de buradan ayrılırken n1humun münşerih, fikrimin ziyadar ve 
olduğunu kuvvetle hissedeceğime kani oldum. 25 Nisan (1)328 

Daru'l-FünCın Daru'l-Mu'allimin Mu'allimlerinden Hamdullah Subhl 

ı (İngilizce metnin tercümesi): Bursa Mekteb-i Sultanisi'nin 12 
ı 912 tari:hine ziyaret ile muhtelif derslerde hazır bulundum. ingiliz 

iktidarlarını kıraat ve telaffuzdaki hatasızca muvaffakiyetlerini 
gördüm. Bu müesscseyi de her vechle mükemmel buldum. 

Daru'l-Fünunu Arapça Mu'allimi David Morgoliouth 

14~ müftehir olduğum Bursa SuWin1 Melcteb-i feyz-
'v''""IJ'll"'" gördüğüm asür-ı intizam ve terakki şiiyan-ı takd1rdir. Mu'allim 

telkin-i 'ulüm husüsunda ibraz ctdik!eri mesa'inin iktitaf-ı semeratı 
Müdir-i mekteb beyefendinin ınüsellem olan dirayet ve 

bu mek:tebin te'alisini zamin olduğundan husn-i muvaffakiyetlerini 
tcmenni ederim. 6 Mayıs (1)328 

(".) 

Bursa Mckteb·"i Sultanisi'ni ziyaretlc kesb-i şeref cyledim. 
intizilım ve talebcnin ta Tim ve tcrbiyesi emrinde masrCıf 

ciddcn şayan-ı takdir ve l.ebrikdir. Bundan dolayı 
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Müdir-i Mekteb Sami Beyefendi'ye ne kadar teşekkür edilse azdır. Ccnab-ı 
Hak feyzini müzdad, sa'yini meşkur buyursun. 9 Mayıs (1)328 

Mahkeme-i Temyiz A'zasından ( ... ) 

16- Bursa Mekteb-i Sultanisi'ni ziyarete geldiğimde hakk-ı 

bendeganemde gösterilen teveccühe 'azim teşekkürler ederim. Talebc-i 
'ulfımun az bir zaman zarfında teraldd ve te'ali edişleri sırf Müdir-i Mcktcb 
Sami Beyefendi Hazretlerinin ve hey'et-i ta'llmiyenin himmetleridir. Var 
olsun erbab-ı hamiyet, payidar olsun 'ilm ü 'irfan. 9 Mayıs (1)328 

Selanik Osmanlı Şirket -i Bahriyesi Katibi 'Atıf ( ... ) 

17- Bursa Mekteb-i Sultanisi'nde görmüş olduğum intizam ve nezafet 
hakikaten şayan-ı iftihardır. Bilhassa müdir beyefendinin ma'arif ve tcdrisatda 
olan himem-i 'alileri ve mu'allim efendilerin şakirdan hakkında ibraz etdikleri 
hidemat-ıma'a(r)if-perverleri sezavar-ı iftihardır. 'Umum vatandaşlar namına 
'arz-ı ihtiramat ve tebrike ınüsara'atla kesb-i şeref-i mefharet eylerim. 18 
Mayıs (1)328 

Hariciyc Nezareti me'murin-i sabıkasından Ali Hadi 

18- Mektebin intizamı hakkında ne deseın azdır. Ve bu babda hey'et-i 
mu'allimin tarafından ibza.I olunan himmet cidden seza-yı şükrandır. Ümid 
ederim ki, talebe efendiler zamanın i'cabatına göre iktisilb-ı feyz ve ma'rifct 
ederek vatan-ı 'azize hidemat-ı meınduhada bulunurlar. 18 Mayıs (1)328 

Çin sefiri ( ... ) 

19- Bursa Mekteb-i Sultani imtihan-ı 'umumilerinc mümcyiz sıfatıyla 
da'vet olunduğumdan ve işbu mckteb-i feyz-meksebin her şu'besinde 
gördüğüm intizamını ve şiikirdanın iktidar ve mesa'isini müşahede etdiğimdcn 
dolayı kendimi bahtiyar 'addederim. Mektebin müdir-i 'ali-kadri Sam] 
Beyefendi hazretlerini ve bi'l-'umum hcy'et-i mu'allimini 'an-samimi'l-kalb 
tebrik etmcği kendime mukaddes bir vazife 'addederim. 19 Mayıs (1)328 

Duyun-i 'Umuıniye İdaresi Zira'at-i Fen Müşaviri Bursa Harir 
Daru't-Ta'limi Müdiri Kevork 

20- Bursa Melcteb-i Sultanisi Fransızca imtihanında mümeyyiz 
sıfatıyla bulundum. Şakirdanın göstenniş oldukları asar-ı terakki ve gayret ve 
zekavet vicdanıma büyük bir haz, pek derin bir ümid ve inşirah bahş eyledi. 
Nevresidcgan-ı vatanın tefeyyuz ve te'aliye olan isti'dadlan istikbal-i 
Osmanl'nin pek parlak olacağına bir bürhan-ı münirdir. Şakirdfının terbiye-i 
maddiye ve ma'neviyesinde meşhfid olan asar-ı tekemmül müdir-i kemalat
semir Sami Beyefendi'nin 'uluvv-i himmet ve gayretini isbat etmektedir. 
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Müdir-i müşanınileyhe vatan, ma'rifet ve insaniyet namına 'arz-ı 

eylcmeyi veeibe-i vicdaniyeden 'addcylerim. 19 (1)328 

Sa.bık ( ... ) solaklarından Mchmed Ragıb 

21- Osmanlılığın şan ve şeref ve 'adalet ve uhuvvet şiirini (?) okuyan 
bu sakin ve sevimli memleketin dimağım, Mekteb-ı Sultanisi'ni ziyaret ctdim. 
Tarih, Fransızca, Kavanin ve Ma 'lı1mat-ı M edeniye imtihanlannda da 
bulundum. Memleketinbi-payan ve tahammül-·fersa ihtiyaclar içinde kıvranan 
bu mütevekkil vücüd-ı vatanın hakk-ı beldsını, beka.-yı ferdasım münhasıran 
ma'arifde, ma'arilln yüksek derecesinde gördüğüm ve buna iman edenlerden 
bulunduğum için tedkikatım halecanlı bir hevese çırpınan bir ma'neviyete 
istinad ediyordu. Mektebin intiziim-ı dahillsinden, nezaJetinden, uınur-ı 

idaredeki ciddiyet ve mükemmeliyeünden bahsi za.id gördüm. Bu cihet her 
halde şiiyan-ı takdir ve ( ... ) bir ihtimam-ı vatan-perverilneye mazhar 
edilmişdi. Fakat takbenin terbiye ve seviyesini, şahsiyet ve ma'neviyetini 
teşkil eden ikinci cihet bi'l-hiissa layık-ı tezkardır. Atınıizi zalam-ı ibham ilc 
mestur, mütereddid, müheyya-yı isürar ve meJh1r gören tab' -ı bedbini m 
cidden tenb1he lüzilm görürünı ki, ilk fcyz-i nlkbinisi bu manzaradan iklibas 
eylemişdir. Nesl-i atidcn bu gün daha büyük bir inşirah ve kana'at ilc ümidva.r 
olmağa başladım. Bütün kalbimle, bütün 'aşk-ı ma'ariı:.j v1ranemlc temcnni 
ederim ki, bu mckteb büttün diğer mekteblerimize ... ; buradaki rüh-i fazilet ve 
'azm-i ateş'in-i terakki bütün gençliğimize birer nürnüne olsun ... Ve 
'umilmiye, zeka-yı millet, bu suretle hep birden ve aynı nakarat-ı(?) idrak ve 
rü'yct ile yüksclsin ... Nazik, mclih ve mccid müd!r olan müdir-i rnektcb iie 
hcy'ct-i idare ve ta'llmiycye, memleketimi memleketimizdeki mahrümiyetlcri 
düşünerek mütchassirane ve minnctdarane teşekkür eylerim. 22 Mayıs (ı 

Arabça ve Arnavudça ımıharrir ( ... ) 

22- Bursa Mcl<.teb-i Sultanisi'nin mümeyyiz sıfatıyla mevcüd 
bulunduğum ikinci sene Hendese ve üçüncü sene Fransızca imtihanlannda 
takbenin müktesebiitını ekseriyet fevka'l·-hadd 
bir derecede gördüğ;üınü 'arz ve 'alc'l-husCıs Fransızca'da tarz-ı tcla1Tuz ve az 
zamanda çok ma'lumat kazanmış ve kava'id-i sarllyyede hayli ma'lüım1t 
edinmiş olmalan cihetiyle mekteb··i mezkür hey'ct-i ta'llmiyesini ve bi'l-hassa 
müdir-i mekteb beyeftmdiyle lisan-ı mczkur mu'allimi Dimitri Etendi'yi 
i sam'imiyede tebr!ki ve talebe efendiler için tefeyyuz-i daim1lemennlyi 
i vicdaniyeden bilirim. Mayıs 1328 

Bursa Lcyli Rüşd!yesi Lisan~ı Fransevi Mu'allimi ( ... ) 
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23- İstanbul Rum Patrikhanesi'nde Kudüs Patrik vekili Efendi ilc 
Rum EvkaJı nazırı ( ... ) efendiler tarafından yazılan Rumca ifadenin 

tcrcümcsidir: 

Bursa Mekteb-i Sultanisi'ni ve müzesini ziyaret etdim ve 'Arab! 
Fransızca imtihanlarında bulundum. Gördüğüm nezafet talebcnin ma 'lilmat 
ve tcrbiyesi beni en 'arı ihtisasfrt ile mütehassis etdi. Bizi mektebin aksanı-ı 
muhtelifesini göstermek suretiyle minnetdar bırakan gayur ve muhtcrem 
müd'iri beydendiye 'alenen teşekküratımı 'arz etmekle müft:ehirim. 24 Mayıs 
1912. 

24·- Ziyaretiyle mübihi olduğum Bursa Mekteb-i Sultfmisi'nde 
gördüğüm asar-ı intizamdan dolayı fevka'l-'ade bahtiyanm. Şimdiye kadar 

etdiğim mekatib-i Osmaniye'nin en ekmeli olduğunu kemaJ-i iftiharla 
eder ve müdir-i mekteb ile mu'allim1n-i kiramı tebr'ik ederim. 23 Mayıs 

(ı )328 

Yanya Reji Başmüdiri Ed!b Ali (?) 

25- Vatan-ı 'az1zimin Bursa şehrinde bu gün ziyaretiyle mübah! 
olduğum Mcl<teb-i Sultam'de görmüş olduğum her nev' intiziim-ı idare ve 
mekteb talebelerinin husn-i tahsillerince muvaffakiyeiden dolayı teşekküra1 ve 

minnetdarlarımı burada beyan ve 'arz ile kesb-i şeref eder ve işbu 
mahalle imza eylerim. 26 Mayıs 1328 

Der -sa' adet Patriği da 'll eri Kara b et 

(mühür: Rahib Karabet) 

26- Bursa Mekteb-i Sultanisi'ni ziyaretle hissetmiş olduğum irtihann 
olan Mü dir Sam! Bey ve mu 'aHim'in-i kiramın cümlesini tebrikle 

'umum1lcrde görmüş olduğum mükemmeliyetİn hayranı olduğumu 
'arz ederim. 26 Mayıs (1)328 

Mercan ve Vefa i'dadllcri Fransızca mu'allimlerindcn İsma'il 

27- Bursa Mekteb-i Sultanisi'nde genç fıkirlcrintemniycsine, 

ciddi bir tahsil ile techizine ikdam ve ihtimam olunduğunu asar-ı 
ilc gördüm. Hcy'et-i ta'limiyenin 'aşk-ı vaz'ifesiylc çalışdıklanm usül

ta' llmdcki vukı1flannı is bat eden vesaiki, şakirdanın müktesebatmda 
büyük bir memnuniyet hisseylediın. Sımflarda yalnız ders takr!riylc 

öğretmek, i 'mal-i fikr etdirmek, feyyaz zekatarın tenv1rinc 
hususunda yanılmakdan usanmadıklannı anladım. imtihanlarda 
ciddiyet, vaz1fe-şinaslıklanna en ccll bir bürhan 'addeylerim. Ca'li 



muvafllıkiyet ibrazı için 'adem-i iktidan gizlemek, memleketin mukaddcrfıü 
ellerine tesilm olunacak gençlerin tahSillerine merhametle müstehak 
olmadıklan hftlde terfi'lerine delalet gibi devr-·i sabıkm sü-i i'tiyactlarına 
tebc'iyetdcn müba'adet eylediklerini görmekle mübah! oldum. Mu'alliminin 
ittiba'a mecbur olduklan ta'llmat ve nizamat ıslah edildikçc daha büyük 
terakkiyata mazhar olunacağına kesb-i kana'at cyledim. Mektebin hey'ct-i 
idare ve ta'llmiyesine saminil teşekkürlerimi takdim ilc kesb-i şeref cylerim. 
28 Mayıs (1)328 

Bursa ittihad ve Terakki Mekteblcri Müdiri Ncc1b Ali 

28- Sami Beyefendi'nin tab' -ı intizam-pcrverisini bilenler müdiri 
bulunduğu Mektcb-i Sultam'de gördükleri asar-ı tekemmül ve intizama karşı 
beyan-ı takdlrat etmekle beraber izhar-ı hayret etmezler fıkrindeyim. 1 O Eylül 
(1)329 

Mchmcd(?) 

29- Bursa'yı Söğüd beşiğinde varlıklannın ilk sesini çıkaran Osmanlı 
Türklerinin birinci pay-i tahtlannı, Anadolu'nun zümrüd şehrini, altı 

padişa11ın mübaxek mezarlarını koynunda taşıyan güzel yurdu umduğumdan 
çok fena ve harab buldum. Eski, boş bir ev gibi her köşesinde tozlar birikmiş, 
yeşillerinin rengi bozulmuş manzaralar bana melal verdi. Bu hüzün içinde 
gezerken Sultani Mektebi'ni de gördüm. Bunun te's1ri tamamıyla zıddı oldu. 
I.Jmduğumdan çok iyi buldum. Evvela mektebin binası pek güzel, muntazam, 
temiz. Yanındaki küçük müzc talebeye tarihi ve bedl'i bir gıda verecek halde. 
Medhalin bahçesi şehrin harab ve pis sokaklarından gelen çocukların gözlerini 
rcnklcriylc, burunlarını kokulanyla yıkayacak Bir iki küçük sınıfı gczdim: 
Çocuklar zeki, cevval. Bir tanesinde mu'allim efendi müşahede ilc kitabct 
dcrsi veriyordu. Bir 'ıtır saksısını çocuklara göstererek anlatıyor, koklatıyor, 
sonra tasvir ve ta'rif ctdiriyordu. Birine bir manzumc okutduk, açılmağa 

muhtac bir ses, üı.kat hal ve tavır ümid verici. Mektebin içinde hikmet, kimya 
aletleri ve saircyi ihtiva eden salonu gördük Keşiş'in kuşlan, hayvanlan 
doldurulmuş, vilaycti ma'denlerine aid nümünelcr toplanmış, her köşede 

fa'aliyet eserleri görülüyor. İkmale kalan talebc isimlerini gördük: Birçok 
derslerden birer kişi. Ne kadar memnuniyete şayan bir netice gördünı. 

Mu' all im efendilerin hepsi genç, zeki, istikbale ümid ile, 'azm ile bakan 
gözlere malik. Fotoğraf dairesini gördük. Mektebin hayatma aid, şehrin tarih! 
kıymetini haiz asar ve mebanisini musawir resimler. Çocuklar burada 
ezbereilikden başka şeyler için de vakit, vasıta ve teşvik buluyor. Ne mutlu. 
Göğsüm sevinçle doldu, kabardı. Mektebin çalışkan, tcrakldye muhib 
müdirini, kıymetli ta'l'im hey'ctini, Türldüğün atisi için titreyen, fakat ümidini 
kesmeyen n1humun bütün takdirleriyle selamıadım ve du'a etdim ki, buradan 
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yetişecek müncvver gençlik, sulu (?), birbirine bitişik bir 
andıran zavallı şehre, Osmanlı Türklüğünün ilk altın devrinin 
yurduna biraz medeniyet, 'umran, Türklüğünü ve Müslümanlığını 
etmeyerek 'asnnın beldesi olmak sa'actctini versin. lO Eylül 1329 

C eli:\!(?) 

30- Bursa Mclcteb-i Sultanisi'nin istikbalini pek parlak görüyorum. 
Halin intizim ve terakldsi bera'at-i istihlaldir. Ller nazar-ı ma' arif-perveri 
tenşit eden, her kalb-i terakkl-hahı ümidvar kılan mektcbin bugünkü intizam 
ve tckcmmülünc bad! olan müdir-i ii-iktidih Sam! Bey ilc nıfckft-yı 

ta'biyesine bu vatanın te'allsini ma'arifde bekleyen bir Osmanlı sıJatıyla 'arz-ı 
minnctdari eder ve Bursa'da bulunduğum müddetçe hakkımda ibzal 
huyurduklan teveccüh ve muhabbetlerinden dolayı da bcyarH teşckkürftt 

cylcrim. 12 Eylül (1)329 

Hudavendigar Vilayeti Ma'arif Müfettiş-i S ab ıkı Fethi. 

31- Bursa, Türk bakanlığının ilk pay-i tahtı olan bu tanh'i 
titretecck demir 'azimli evlad yetişdiren bu Osmanlılığın ve şöhrct 
ümid ederim ki, Sultani'sinin yeni nfinıyla ışıldayacak ve eski demir yürekli 
çocuklarını medeniyet düşünceleriyle bezeyerck 'asırlık fclaketlcrimizi 
sa'ildetc kalb edecek büyük Türkler yetişdirecckdir. Mektcbdc 
usill"·i tedris yenileşmeye başlamış. Bu cihet şiiyan-ı mcmnuniyct. Çocuklarda, 
düşünmek, vatanı sevmek ve milletin sa'adctine müteheyyic olmak 
görünüyor. Fakat en fena ciheti kitabiarın çocuklarm dimağlan almayacak 
derecede muğlak olması, cihanlde din tcddsatının yeni zihinlerc karşı koyacak 
kadar tcraldd ve fen olmamasıdır. Bir de çocuklar pek cansız ve karısız 

görülüyor. Dersleri biraz hafifletmek ve derslerin bir kısmını kırda vermek 
lazım. Her halde henüz yetişen, yetişmekde olan gençlerin dimağlarıyla maddi 
teşekkülat cl ilc üı'aliyetdc bulunmalıdır ki, muvazcneli, vatana nüfl' gençler 
yetişsin. Müdir ve mu'alliminin nezaketine teşekkürler ederim. 5 Teşrin-"i 

evvel (1)329 

Damad-ı Hazret-i Şehriyari Erkan-ı Harbiye Binbaşısı ( ... ) 

32- iki sene kadar naçizane hidcmaH idariye ve taTimiyesine işlin1k 
eylcyerek infisal ile ahiren tekrar Bursa'yı ziyaretimde uğradığım Sultanı 

Mcktcbi'ndc "crH1ezafetü mine'l-iman" sırr-ı furkanisini tecelll ctdircn 
i ımıhteremi ve rufckası beyefendilere mülilld oldum, teşekkür ctdim. 
Mckleblerimizde 'an'anaH İslamiyeyine kadar ihya edersek selamet--i hfı! ve 
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istikbalimizin o nisbctde taht-ı te'mine alınacağı pek biibir bir hakikatdır. 
Daha ziyade tcrakkiyat-ı ciddiyeye muvafüıkiyet husulü temenniyatıyla 
eylediın. 12. Teşrin-i evvel (1)329 

Müfettişirı-i ma'arifdcn 'Alaeddin 

33- Bursa'da bulunduğum rnüddetçe yurcgım en derin ve milli 
hislerlc doldu. Yaslarm ve matemierin yerini tutan bu kıymetli hislerin 
arasında Türk'ün bugünkü ümidini ve Turan'ın büyük imanını aradım; onu 
Sultani Mekiebi'ni ziyaret etdiğim zama.n buldum. Kıymetelar bir müdirin 

toplanan yine kıymetdar taTim hey'etinin genç ve temiz Türk 
ilka cyledikleri duygular bu ümid ve Imanı sar!h surctde ibraz 

Hakk'a olan kana'atim kadar yaşayacağımıza olan kana'atim bir 
kendi ( ... ) teşekkür ederim ki, bana 

mekteb V() böyle bir ta'llm hey' eti gösterdi. 1 ı Teşrin-isani (1)329 

Gündüz (Kutbay) 

34- Memleketimizin b ünyan-ı atısini kuracak olan bu daru 'l- 'ir1'anda 
geçirdiğim kıymetli anı, hayatımm mes'ud bir dakikası 'addeder, hey' et-· i 

beyan-ı tcşekkürat eylerim. 20-21 Mart 1332 
vaıı ( ... ) 

35- Türk'ün bu tarihi vatanında cehle, ta'assuba karşı 'irfan ocağmm 
muvaffakiyctini görmekle mübah! ve müftchirim. 23 i i i 

36- Türk'ün, Türklüğün temeli timsal-i muhabbeti olan güzel ve yeşil 
bugün gördülderim milletimizin sa'adet ve te'al'i'si için bizde biiyük 

ümidler uyandmmşdır. 23 Kanun-i sani (1)339 ( ... ) 

37- Bursa 

38- Bursa Sultanisi'nde 23 Kanun-i sam (13)39 akşamı hey'et-i 
ta'limiye geçirdiğimiz sa'atler hatıratımın pek kıymetli sa'atlerini teşkil 
etdi. Bu gibi varlıklan gönnekle istikbale daha büyük bir ümid ve emniyetle 
bakıyorum. Mu'allimler ordusuna en samimi ihtiramatımı takdim ederim. 2.3 
ili(l ( ... ) 

39- Bu mckteb-i feyz-·meksebde iki seneden beri -imtihan-ı umumide 
bulurımam hasebiyle- meşhGdum olan asar-ı intizam ve terakki ınücib··i 
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şükran ve mahm'idet olmasına binaen hey'et··i idare ve ta'llmiyesine bcyan·-ı 
Lcşekkürü vecibeden 'addeder ve "Ccnab-ı Haklc mülk ü millete nafi' vücfıdlar 
yetiştiren bu gibi müesseselerin emsalini teksir, terakkilerini tczyid buyursun" 
du'asını terdid cylerim. 27 Mayıs (1)328 Müfti-i Hudavcndigar 'Ömer Kamil 

40- Scviyye-i 'ilm ü 'irfan memleketimi ve sa'adet vatanımı tc'min ve 
te'yid edecek olan bu müessese-i 'ilmiyedc mcşhO.d-i hasıra-i ibtihac olan 
asar-ı tckamül ve terakkiyatı bütün kalb ü vicdanımla takdir ve müdir-i 'allsi 
Sami Beyefendi'ye beyan-ı teşekkürü vccibe-i kadir-şinasanc 'addeylerim. 
Ziyaret-i vakı'a ebedi ve kıyınetdar bir hatıra bırakacakdır. 29 Mayıs 1328 

( ... ) Memduh 

41- Bursa Mekteb-i Suıtanisi'ni ziyaretele meşhudum olan asar-ı 

intizam ve terakkiden hisseylediğim surtir ve şükranı hakkıyla tasvir ve ta'rif 
edemeyeceğimden ancak bu tekcmmülatın ba 'isi olan müdir-i me ktc b Sami 
Beyefendi ile hey'et-i muhtcremc-i ta'llmiycsine 'arz·-ı teşckkürat ilc iktifii 
eylcrim. 30 Mayıs (1)328 

Der-sa'adet isti'nafMahkcmesi Reis-i Evveli Hulusı 

42- Talcbe efendilerin müktesebatı ve mektebin intizaım cihetiyle 
müdir-i mekteb Sami Beyefendi ile hcy'et-i taTimiycye 'arz-ı şükranı bir 
vazife-i vataniye 'addcylcrim. 30 Mayıs (1)328 

Bursa .İsti 'nfif Reisi Sfiin1 

43- Memleketimiz için ba'\'s-i illihar olan Mekteb-i Sultani'ye 
müdavimin efendilerin müktesebat-ı 'ilmiyelerini bizzat müşahede cdüb 
fevka'l-'ade memnun oldum. Buna da sebeb-i yegane mekteb-i müdiri Sami 
Beyefendi ile rufcka-yı kiramının mesa'isinin eseri olması hasebiyle 
kendilerine 'alenen tcşekküre cesaret eylerim. 3 ı Mayıs (1)328 

Bursa müciz (?)ders-i 'amlanndan 'Abdülkadir 

44- Bursa Mektcb-i Sultanisi'ni ziyaretim esnada bi'Hesadüf 
bulunduğum Kavanin dersi imtihanında talcbenin haftada bir sa'at ta'allüm 
etelikleri mezkur dersin garaizini anlamakda gösterdikleri dirayet hakikaten 
mfıcib-i takdir olmuşdur. Mckteb, refik-i muhteremim müdir-i mekteb Sami 
Beyefendi'nin eser-i fa'aliyct ve rü'yet-i 'aliyycleri olmak üzere mekteb-i 
mezkO.run nizamı ve intizamı illiharımı tezyid etdi. Vatan-ı mu'azzezimizin 
terakkisine hadim olacak işbu müessesenin ta'kib etmekde olduğu tarik-i 
1ckamüldc devamını temenn1 ile müdir-i mekteb beyefendiyi min gayri hadd 
tebr'ikc müsara'at eylcrim. 2 Haziran (1)328 

Maliye Nezareti Hukuk Müşaviri Cemal 
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45- Bursa "ya bir feyz veren Mekteb~i SuWl.nJ'yi Kavanin ve Kitabc:L 
derslerine mümeyyiz olarak ta'y!nim dolayısıyla ziyaret şerefine nfıil oldıum. 
Efendilerin imtihanda gösterdikleri liyakat ve iktidar emsal olduğu gibi etvar 
ve ahlaklarıyla da sitayişin fevkindcdir. Mektebin intiz.:'lm ve nezafeti dahi 
numune-i imtisaldir. Bütün bunlar müd'ir~i mcktcb beyefendi ile mu 'allim!nin 
eser-i himmet ve gayretleri semeresi olduğundan mumaileyhime memleketin 
bir ferdi olmak dolayısıyla 'arz-ı teşeld<ür eylerim. 4 Haziran (l )328 

Bursa Polis Müdiri 'Asım 

46- Bursa'da bulunduğum müddetçe sabıkan i'dad'i ve şimdi sulHini 
olan şu müessese-i mübarekcnin mütc'addid defalar ziyaretinde bulundum. 
i 'tiı·t\f ederim ki, en son ziyaretdeki meşhudatım beni mcşhudat-i sabıkamda 
talıassul etmiş olan hissiyiltum değişdirtdi. Müdir-i muhtcremine i'Libaren 
bütün hey'ct-i idare ve ta'limiyesini teşldl eden gençlerin bu himmet ve 
gayret-i vataniye ve vazife-perveranesi vatanın ailsinc bir nuraniyel isteyen 
kalbimi lebr!z-i şükran etdi. İdaresinin intizamını bilirdim. Bugün 
bulunduğum Edebiyat imtihanındaki ınüşahcdatım ise tcddsatın da 
mükemmcliyct ve inti:u'lmına beni ikna' etdi. Talcbenin müktcsebat-ı 'ilmiyesi 
beni böyle mütehassis etdi. Müdir-i muhteremi ve talebesinin hissiyiltım 

terbiyede ımıvaffak!vet-i tamme gösterdiğine şahidi olduğum 

mu 'allim-i edibi Muhyiddln Beyefendi ve diğer mu' allimi'n-i güzide-i mektebi 
sam1manc tcbri ederim. 9 Haziran (1)328 

Vilayet Tahr'irat Müdiri ( ... ) 

47- Melcteb-i Sultani'nin Coğrafya imtihanında bulundum. Talebcnin 
derece-i tahsillerini mükemmel buldum. Hususiyle 'Ulüm-i Tabi'iyc dersinde 
takbenin gösterdiği asar-ı himmet son derece ba'is-i afer1ndir. Yalnız 

Coğrafya dcrsinin daha ziyade tekçmmülü için müte'addid ve mükemmel 
haritalara ltızum görüldüğü ve buna da muvaffakiyet halinde talebcnin 
gayretlerinden ve mu'alliminin himmetinden daha ziyade istifade 
olacağından ve 'umümiyet i'tibariyle mektcbin intizam ve mükemmeliyct.i ve 
talebenin terbiye ve müktesebat-ı saircsi nokta-i nazarmdan müdir-i "''"''H'"·' 

beyefendinin ancak sez.:'lviir-ı tebrik bulunduğu ma'rilzdur. 12 Haziran ( l 

Leyll Mekteb-i 'Askeri Müdiri ( ... ) 

48- Bursa Mektcb-i Sultanisi'ni ziyaret etdik. İkinci sene talebesinin 
sinnine nazaran 'Arab'i gibi müşkil bir lisanda suret-i selisede verdikleri 
cidden mucib-i memnuniyetimiz oldu. Terbiye ve adab-ı şakirdanı ma-fevka'l
matlüb görmüş olduğumuzdan tahr!ren 'arz-ı teşekkürat eyleriz. 

Piyade Onuncu Alay Müft'isi Halll Kamil 

İznik RedifAlayı Kumandanı Mehmed 'İzzet 



49~ Bu senc-i tcdrisdc iktisad imtihanmda mümcyyiz sıfatıyla 
bulundum. Bursa M ekieb-i Sultanisi 'nde şiikirdan efendilerin göstermiş 

olduklan ü ikdiim bi--hakkın seziivaH takd1r bulunduğundan hcy'et-i 
mu'uallim!n ilc müd1r beydendinin bu biibelald sa'ylerini takdir ve kendilerine 

teşekkür eylcrim. 5 Haziran (1)328 
Defterdar-ı Vilayet Muhyiddin 

50-· Bera-·yı tcnczzüh Bursa'da bulunduğum zaman otuz altı senedir 
kemal-·i fahr ilc ta'kib etmekele olduğum meslik-i ta'llme ve saliklerine olan 
samimi meylim beni Mekteb-·i Sultamsi 'ne sevk etdi. Ziyaretim imtihan 
gününe tesadüf etmediği ü,~in talebenin ma'lumat ve müktesebatına dair bir 
flkr-i sah!h peyda edernedimse demektebin hey' et-i 'umumiycsindc gördüğüm 
intizam ve mükemmcliyct yemekhane ve yatakhanclerdcki ncziifet tedrisatın 
husn-i icra edilmiş olduğu hakkında bir kana'at-ı kat'iyc husulü için kafi idi. 
Talebcnin mütala'a-·hanclcrdc başlannda ımıhassır olmadığı halde kcmal··İ 

sükün ve sükut ilc çalışmaları, hey' ct-i idare ve ta'limiycden nasıl bir terbiye-i 
ciddiye aldıklarını gösteriyordu. Nazar-ı iftihar ve memnüniyetimizi celb eden 
bu müessesc-i 'irffinda gördüğüm mükcmmcliycti bahş eden müdir beyefendi 
ilc rufeka-yı kiramını tebrik ve ma'arif-i 'umumiye namına teşekküratımı 
lakdlm etmeyi bir veeibe-i bir hak-şinaSı 'addeylerim. 6 Haziran (1)328 

Daru'l-funun-i 'Osman! Tıp Fakültesi Kimya ve( ... ) 

51- Mektcbde isti 'dad-ı kemal görmekle mübahiyim. Her şe:yde 

kana'at bir mcziyct-i ahlakiye olsa da istikbal-i memlcketdc müessir-i efalde 
onu mürevvic değilim. O isti'dactı görmekle scvinmeli, fakat daima nakıs 
'addcdcrek çalışmalıdır. Memleketin istikbali ne 'askerlerinin ne de toplannın 
elindedir. Her millet layık olduğu idareye nail olacağı için liyakat-ı milleti 

mcmlcketi inkırazdan kurtaracak yegane 'amildir. Buna biielim olan bu 
""'-"''''-'H' de bu tarik-i tekemmüldc geniş hatvelcrlc yürüdüğünü görmek bana 

en büyük sa'adetlcr vereceğinden muhtercm hey' ct-i ta'l1miyeyc; "Çahşınız ve 
daima gayrctinizi asanyla beraber az görün üz. Allah sa 'yinizi mcşkur etsin". 
9 Ilaziran ( l )328 

Vilayet İsti'nafMüddc'i-i 'Umumi Mu'avini ( ... ) 

Biz müsümanlanndan birkaç adam ikinci I-laziranda 
19l3üncü senesinde 3üncü defa olarak Meklcb-i Sultaniye'yi ziyaret cdüb 

usfıl~i tcdrisindcn ve talebeler ile mu'amclcdcn ve gerek hey'et-i 
mu'allimlndcn ve hususan nıüdir etendi ccnablarından gayet memnun olduk 

yaşar. (Gençler) Yaşasın Türkiye, yaşasmanın genç dahileri i 
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Allm Akçora ... 

Ccmil Aleksandroviç 

'Ömer Lokmanoğlu 

'Ayişe Hasanoviç 

Meryem Aydarova 

53- Yirmi senelik hayat-ı hususisini pek yakından tanıdığım 

Bursa'nın, dün düşmen-i terakki eviadları bugün cehlin 'aleyhine döm11üş. 
Bunun en güzlde ve 'ayan şahidi, şahidi olduğum Mekteb-i Sultfmi 
imtihanlannda şiikirdanda gördüğüm "fıkr" oldu. Dün, mekteblere dünden 
enzarın bugünkü tahavvülü şu yakın günlerin mahsus mesa 'isi olduğunu da 
'ilave etmek lazım ki hey'et-i ta'llmiye ve idare ve bi'l-hassa müdir-i rnekteb 
Sami Beyefendi'nin mesa'isi ile tezahür eden şu terakki tahakkuk etsin. 21 
Haziran 1328 

Tar'ı'h Mu'allimi Süvari Mülazimi ( ... ) 

54- Bursa Meldeb-i Sultanisi bana yabancı değiL Birkaç sene 
mu'allimliğinde bulumnuşdum. Bu sene imtihanlarda mümeyyiz olarak 
bulunuyorum. Az zaman zarfında tedrisatda pek büyük terakki husule gelmiş 
olduğunu gördüm. Mektebin diğer hususlarda ziyadesiyle kesb-i intizam etdiği 
'ıyanen görülmekdedir. Binacn'aleyh gerek hey'et-i idare, gerek hey'et-i 
ta' Ilmiye şayan-ı tebrikdir. Yalnız 'ulum-i talebeye 'aid levayih ve 
numunelerin noksanatını ikmal vacibedendir. 16 Haziran (1)328 

Bursa Hastahanesi etıbbasından Doktor Şevki 

55- Saha-i terakleide pek büyük ve pek 'all hatvelerle yürüyen Bursa 
Sultanisi bütün tekemmülatını muktedir ve bir vazife-şinas olan müdir-i 'allsi 
ilc fedakar hey'et-i ta'llmiyesine medyundur. 

Memleket iftihar etmelidir ki, istikbal için pek büyük ümidlerle 
yaşıyor ve bütün bu ümidleri doğuran da bu gibi terakkiyatdır. 

Avrupa meldl.tibinde manzur ve meşhud olan asar-ı intizam ve 
mükemmellik ufak bir numunesi olan Bursa Sultanisi hey'etini pek sanumi 
suretde tebrik etmekle vazifemi iffi etmiş oldum. 

Osmanlı ( ... ) Muhlis Celaleddin 

56- Kavanin ve 'Arabi imtihanında bulundum. Efendilerin kavanin 
nazariyatını anladıklarını gördüm. Üçüncü sınıfın lisan-ı 'Arabi tekellümünde 
gösterdiklerinde terakki cidden şayan-ı takdirdir. Mu'allim beylerle müdir 
Sftmi Beyefendileri semere-dar olan mesa'ilerinden dolayı şayan-ı tebrik 
gördüm. 4 Haziran (1)329 

Meclis-i 'Umumi a 'zasından ( ... ) 

Meclis-i 'Umumi a'zasından da'va vekili( ... ) 
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57- Dördüncü sınıfın Coğrafya imtihanında bulundum. 
müktesebatı her halde güzeldir. İyi çahşmışlar. Talebeden ba'zılarında 
coğrafyadan fıkrimce gaye olarak telakki eylediğiın muhilkeme ve esasa nüfüz 
gibi güzelliklere rast geldim. Daha 'amell olabilmesi için luzi'ımuna kani' 
olduğum büyük ve güzel kartmorallar (?) ile atlasların tedilriki tahsllin bu 
seviyesini daha da yükseltecekdir. Müdir ve mu'allim beyefendilcre 
memleketin ma' ilrifı namına teşekküratıım takdim ederim. 1 O Haziran ( l )3 2 9 

Kuleli İ'dadi-i 'Askerlsi Coğrafya Mu'allimi Bursa Nchari Rüşdiyc-i 
'Askerisi Müdir Vekili Kolağası Hayri 

58- Bursa'ya muvasalatımın ertesi günü mektcb-i Sultani':yi gezdim. 
Gördüğüm intiziim-ı 'umumi ile neza.fet ve şiikirdan efendilerin yeknesak 
elbise! eri, terbiyeleri, mahzuziyet-i fevka'l-' ademi mucib oldu. Eminim ki bu 
asar-ı terakki, Sami Bey'in -müdir-i mekteb- her tarafda işitmekde olduğum 
üşenmek bilmez fa'illiyetiyle teşebbüsat-ı zatiyesinin ve rufeka-yı 

muhteremesinin gayretleri mahsfilüdür. 
Gönül, Anadolu'nun her merkez-i vilayetinde böyle mckteb ve 

hey' etiere rast gelmeyi arzu ediyor. 

Sami Bey ve rufeka-yı muhteremesinin muvaffakiyat-ı mütevaliyesini 
bütün ruhum, bütün mevcudiltımla tebr1k ederim. 28 Haziran (1)329 

Avrupa Fabrikalan Vekili ve Obton (?) Sigortası Müfettişi 

Komisyoncu Mahmud 

59- Bursa Sultani Mektebi'ni ziyaret ederek her tarafını gezdim. 
Mektebin intizfumnı, tcddsatın mükeınmelliyetini tefeyyuz (?) ederek rnektcb 
müdiri beyefendiyi ve s~l.ir mu'allimleri tebdk ile alkışladım. 21 (l 

Esbak Maliye Nazırı( ... ) 

60- Mekteb-i Sultani'nin memleketin hayat-ı 'ilm ü 'irfanına olduğu 
kadar ahviil-i ictima'iye ve iktisadiyesinde de bir 'amil-i terakkı ve tckamül 
olması ... temenrıiyatımdandır. 5 Mayıs (1)329 

S ab ık İstanbul Daru'l-Mu 'allimin Müdiri ( ... ) 

61- Beldemizde vücuduyla iftihiira ııfk -i sezil olan Mel<teb-i 
Sultani'nin emsaline faik bir suretde neşr-i envar-ı ma'arife mazhariyct ve 
muvaffakiyetini defe'atle imtihan mümeyyizliği dolayısıyla 

cidden ınüteşelddriın. Kıymet-i asilr-ı müessirinin iktidarlarıyla mütcnasib 
olmak be-gayet tabi''i bir keyfıyet olduğu da evliya-yı umunın ma'lCımudur. 
Gayr-i kabil--i inkar bir hakikatdir ki, daima ma'rifct ilti:ffita tabi'dir. 
Binaen'aleyh eviad-ı memleketin husn-i terbiyesi nokta-i nazanndan himcmat-
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ı 'adclerini nazar-ı teşekküriit ile gördüm. Zevat-ı hazıranın 'icab eden 
laltH1cri ilc şu daru't-tedds-i mukaddesin her zaman böyle muktedir ve temiz 
ellerde bulundurulması cümle-i temenniyat-ı da'iyfuıemdendir. Cenab-ı Hak 

hadim-i intişiir-ı ma'arif olan zevatı payidar ve muvaffak bi'l-hayr 
buyursun, amin. 23 Mayıs (1)329 

Bursa Mcb'us-ı Sabıkı Ahmed( ... ) 

62- Nesi-i alınin inkişiif-ı fikrisini te'min hususunda feyz-kar 
hatvelcrlc terakkiye doğru yol almış olan Bursa Mekteb-i Sultanisi'nin 
ziyaretinden ümid-var tahassüsatla 'avdet ediyorum. Gayur müdir-i 
muhteremi tarafından mazhar buyurulduğum teshllatdan mütevellid şükranımı 
şu satırlarla 'arz edcbilirsern bahtiyarım. 25 Mayıs (1)329 

M. Şcmscddin 

63- Mektebin Ma'lumat-ı Kanuniye imtihanmda mümeyyiz sıfatıyla 
bulundum. Efendilerin irad olunan es'ileye verdikleri cevablar vukUf ve 
ma'lumat-ı kanuniyelerini göstermekde olduklanndan şayan-ı ınemnuniyet
dir. Bundan dolayı, gerek müdir-i mekteb ve gerek mu'allim beylere 
teşekküratımı takdim ederim. 3 Hazirmı (1)329 

64-· Vasf u senanın kat kat fevkinde bulduğum bu güzel mektebi iki 
defadır ziyaretimden hasıl olan iftiharımı tavs'if edemem. Müd1r-i muktedir 

Beyefendi'nin büyük himmetiyle mekteb ewelki sene müşahede 

'"uı_ıc:,,,ıı hale göre cidden terakki eylediğini memnı1niyeti 'az'ime ile gördüm. 
··<"'·"''''H her sene birçok evladımız bu mükemmel mektebden çıkarak vatana 

nafi' hizmetlerde bulunurlar. Bizlerde vücüdlarıyla iftihar ederiz. 25 
(13)29 

Şura-yı Devlet-i Tanzimat Dairesi A'zasından Cem!l Ş1rzade 

65- Bursa Mekteb-i Sultanisi'nde müşahede eylediğim tekemınülat-ı 
ve ma'neviye şübhcsiz muhtereın hey'et-i idare ve ta'llmiyenin 

himmet ve gayretiyle vücuda gelmiş olduğundan hey' et-i muhteremeye 'arz-ı 
teşekkürü veeibeden 'addederim. 23 Haziran 1328 

Bursa Zira'at-ı 'Ameliyat Mektebi Kimya ve Zira'at-ı 'Umumiye 
Mu'allimi ( ... ) 

66- Milel ve akvamın terakki ve tedenn'isi, istihzarat-ı fikriyeleriyle 
mcbsDtaıı mütenasibdir. Efkar-ı şübbanı tenıniye edilmeyerek tarik-i cehl 
içinde bırakılmış milletler pek safıh bir sfiretde munkariz olmuşlardır. 
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Bursa Sultanisi 'ne müdavim talebenin bu husus"·i mühim nazar··ı 

dikkate alınarak terbiye-i fikriyelerine himme1 edildiğini ve kendilerine bu 
bilbda hızGmu derecede metin fikirler telkin olunduğunu ınümeyyizlikdc 

bulunduğum muhtelif derslerin imtiham esnasında re'yü'l-'ayn ve yegan 
yegan gördüm: İnkılab-ı fikr1yi te'm1n edecek olan bu himmct ve fa'aJiycti -
haldkatcn mes'eleyi derk ederek- ibraz buyuran mektebin müdir-i muhtcremi 
ile hey'ct-i idare ve ta'llmiycyc şu veslle takdim-i teşckküre vesile-yab 
olduğumdan dolayı kendimi cidden bahtiyar 'addcder ve bu tank-i 
muvaffakiyelde scbat-karane devamla (. .. ) etfal-i memleketin müstcfid 
olmalarına muvaffak olmalarmı 'an-samimi'l-kalb temennl cylcrim. 23 
Haziran 1328 

Meclis-i İdare-i Vilayet Başkatibi Mu'avini Mustafa Fahr1 

67- Terakki ve tekamülüyle dcrununda te's1s edilen enderunun 
intizamı hakkında müd!r .. i mekteb Sami Bey'le hey' cl-i idare ve ta Timiyesinin 
himmet ve gayret-i fevka'l-' adelerini görmekle mütehassis ve bu fedakar 
arkadaşlanmd;m ayrılmakla müteessirim. 14 Teşrin-isani 1328 

Huda.vendigar Vilayeti Ma'arifMüdlr-i Sabıkı Ahmed Cenab! 

68- Yeryüzünde Türk hiildinlığının ilki olan 'Osmanlılar'ın türediği 
bu güzel yurdun ortasında yükselmiş bu mekteb içinde öğreten ve öğrenenlerin 
savaşından bütün Türklük geniş, çalışkan ve yüksek bir geleceğe atılmakda 
olduğunu görmekle ben ne kadar sevinirsem, o kadar da bunun olacaf~mı 
bütün gücümlc umuyorum. 28 Kanun··i sanı (1)328 

Eski ( ... ) Şeref 

69- Şu mekteb Anadolu'nun hayat-ı 'irffimna bir mübteda·-yı kenıal 
olacakdır. bu isti' dadı veren mü dir Sami Beyefendi 
ta'l'imiyeyi teşk11 eden muhterem kardeşlerime karşı mütehassis olduğum 
hurmet ve muhabbet .. i samimiyemle hiitım-i cbed! olmak üzere imza edildi. 
28 Kanun-i san'ı' (1)328 ( ... ) 

70- istikbali pek parlak olduğu hal·i hazırından istidliil olunan Bursa 
Sultanisi'ne arzum dairesinde hizmet cdcmediğime tecssüf ve müdlr Sam! 
Beyefendi ile rufekasımn hakkımda gösterlikleri husn-i kabule karşı beyfın-ı 
teşekkür eylerim. 13 Şubat 1328 

Hudavendigar ViHiyeti Müdir-i Sabıkı ( ... ) 

71- Anadolu'nun Marmara kıyısına yakın Bursa adlı köşeciğinde bu 
mekteb, Türklük ve 'Osmanlıhğın gözünü açmak, ruhunu yükseltmek hislerini 
inceltmek, kalbine iman-ı mill1 telkin etmek için bir meş'alc-i 'ilmi, rehber-i 
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. içine girdim; gczdim, talebesi ilc talebesinin ve mu'allim1nin ruhlan 
aşiıün1 ve mu'arafc ctdinı. Anadolucuğumuzun istikba!~i milllsi 

n~lmına bu aşiyan .. ı 'ilmi vücuda getiren, nurunu parladan, meş'alcsini 

söndürmeyerek artdıracak olan ban1lerine, muhiifız ve hazinlerine binlerce 
sclamat ve tcbr1kat ve ihtinlmal. 18 Mart 1328 

Maliye Mektebi Müdiri M. (?) 

72- Bursa Mekteb-i Sultiimsi 'Osmanlılığın ilk, kendi mim pay·-ı 

tahtına layık bir müessese-i 'irfan buldum. Bu güzel muhitdc, güzel mektebin 
güzel semereler vcermesine du'a ederim. Muhtcrem müdir ve mu'allimlcri 

scza-var-ıtakdir veteşekkürlcrlc .. 23 Mart (1)329 

Meb'üs-i Sabıkı ( ... ) 

73- Bursa Mckteb··i Sultanisi'ni vukü' bulan ziyaretimizde gerek 
ittihaz edilen tarz-ı tcdrisi ve gerek talcbe efendilerin müktesebat-ı 'ilmiye ve 

zeka ve isti'diidlan i'tibariyle meşhGd olan 'ulviyet cidden şiiyan-ı 

takelir ve tahsin olduğundan melditib-i s<'iireye numüne-i imtisal olacak bir 
merhalc-i tcraklddc bulunan mcktcb-i mezkürun şu ahval-i hazıra-i 

müstahscnesindcn kalben 'am1k bir te'sir-i şükr-güziirane içinde müdir 
beyefendi hazretleriyle mu'allinı.!n-i kiramını tebnk ve tehiyyc(ye) müsara'at 
ederiz. 3 ( 1 )3 29 

Dô.nı'l-fünün mu'allimlerinden (üç imza mevcut) 

74- Mekatibimizin dcrcdltmda tahsil ve tedrl'si ilc hayat .. .güzfır olmuş 
bir 'aciz olduğum için Bursa Mel<.teb-i Sultiinl'mizi bir merak ile ziyaret 
etdim. UsiH-i idare-i mekatib ve tarz-ı tedrlsi nokta-i nazarianndan gördüğüm 
tckkimül ilc mü!lehir oldum. Hey'et-i idare ve tedrl'siyesinin fa'aliyct,i 
sa'iyiinclcrini tebr!k vazife-i vataniye bilir, bu meşhüdatımın hatıra-i 
fahrini ile'n-nihayc muhafa711 eylcrinı. 4 Nisan (1)329 

İşkodra Siibıkı Haydar (?) 

75- cidden mübtlhi olduğum Mel<.tcb-i Sultiirı'isi'nin 
bidayet·-i tc's1sinden i'tibaren dahil olduğu tarlk-i cidd!-i tcrakkiyata 'lrüln ve 
'azmi ile silik olan ınüdir gayret-veri Sam1 'arz-ı teşekküratı bir veeibe-i 
vicdanı 'addcylcrinı. 18 Nisan 1329 

Ahmed Muhyiddin 
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