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Nerede kalmıştık? 







Osmanlı Devleti 1839’da Sultan Abdülmecit döneminde Tanzimat 

Fermanı’yla yüzünü Batı’ya çevirdi. Artık Avrupa ile ilişki 

kurabilecek, yabancı dil bilen devlet kadrolarına ihtiyaç vardı. Yine 

aynı sıralarda Batı tipi eyalet modeli benimsendiği için buraların 

başına geçecek valiler, kaymakamlar yetişmeliydi. Mülkiye işte bu 

fiziki ihtiyaçlardan ötürü kuruldu. 

 

Başta Fatih’teki okulun adı Mekteb-i Fünun-u Mülkiye’ydi. İki 

senelik okula sınavla giriliyordu. Çeşmeli Mehmet Sırrı Efendi, 

Mülkiye’nin ilk mezunlarındandı. Preveze Kazası Müdürü olarak 

atandı ve ilk Mülkiyeli idare amiri olarak tarihe geçti. 

 









 

Sultan II. Abdülhamit saltanatının ilk 

yıllarında Mülkiye’yi destekliyordu. 

Hatta okul onun zamanında “Mekteb-i 

Mülkiye-i Şahane” adını almıştı. 

Padişah öğrencileri teşvik etmek için, 

burayı derece ile bitirenleri saraya kâtip 

seçerdi. 

 

Ama 1890’dan itibaren Abdülhamit, 

muhalif Jön Türk hareketi başlayınca ilk 

iş olarak, okulun programına müdahale 

etti. Tarih dersleri azaltıldı, felsefe 

kaldırıldı. Bunların yerine din dersleri 

arttırıldı. 

 



MÜLKİYE ÜZERİNE 

– I – 

Cüretkâr Bir İsyan 

( Bu yazı, Mülkiye Mezunu Satı’al HUSRİ, tarafından Mülkiye Dergisi’nin Ekim –Aralık 1971 sayısında 

ilk defa yayınlanmıştır) 

 

Sultan Hamit Mekteb-i Mülkiye’nin müessisi olmakla iftihar eder, onun ismine daima 

“Şahâne” kelimesinin ilavesini arzu eylerdi. Her vesile ile mektebin “Zir-i Himayet-i Hazret-î 

Şehriyarî” de olduğunun ilânını arzu ederdi. Bu vesilelerden birisi Şeker Bayramını müteakip 

bütün talebeye bayram şekeri dağıtılması idi. 1314 (1898) senesinde Girit Vukûatı ile Yunan 

harbine hazırlıkların doğurduğu heyecanlı ve galeyanlı bir zamanda Mektep Müdürü (Hacı) 

Recai bey bu seker dağıtımını parlak bir merasimle yapmak istemişti. 

 

Hepimizi bahçeye toplamış; şekerleri tevzi ettirdikten sonra bizi, “Bayram şekerine varıncaya 

kadar kâffe-i ihtiyacımızı düşünen eb-i müşfikimiz Sultan Abdulhamit Han-ı Sâni 

Efendimiz Hazretlerinin ömür ve afiyetleri duasına” davet ederek “PADİŞAHIM ÇOK 

YAŞA” diye bağırtmıştı. 

Fakat nasılsa, bu duâ ve nidâya içimizden bir fert bile iştirak etmemişti. Bunun için aramızda 

evvelden bir müzakere vukua gelmiş olsaydı, bu yolda hareketin tehlikelerinden 

bahsedecekler az olmayacaktı. Bu umûmi isyan ve muhâlefet, ani bir surette müzakeresiz ve 

ittifaksız oluvermiş idi. Herkes içinden “Ben bağırmasam kim farkına varacak!” demişti. Bunu 

bilâ istisna herkes söylemiş olduğu için vuku bulan davet umumi bir sükûttan başka bir 

mukabele görmemişti.  



 

Müdür bu sükût karşısında, hayret ve korkudan sapsarı kesilerek davet ve nidâsını tekrar etti. 

Fakat yine hiçbir taraftan hiçbir ses çıkmadığını görünce ne yapacağını şaşırarak kaçarcasına 

bir telâşla gitti. Mubassırlar ve Memurlar da onu takip etti ve biz, böylelikle, birdenbire 

kazanılıvermiş bir muzafferiyetin gururuyla yalnız kaldık.  

Biraz sonra birdenbire bir taraftan bir ses geldi; bilmem kim, eline bir şeker parçası alarak 

“BUNLAR İÇİN Mİ BAĞIRACAKTIK!” dedikten sonra şekeri fırlattı. 

 

Bu, umûmi bir işaret ve kumanda yerine geçti; derhal Mektebin her tarafında herkes aynı 

surette harekete başladı. Beş – altı yüz talebe, iki üç bin külâh şekerin tanelerini birer birer 

atarak çiğnemeye koyuldu. Hareket bir an içinde umumileşmiş ve bu ûmûmiligi sayesinde 

herkese nihayetsiz bir cesaret gelmişti… Şimdi en korkaklar bile ûmûmi cereyana kapılmış hiç 

bir tehlikeye ehemmiyet vermeden ellerindeki şekerleri tehevvür ve gayz ile atmağa ezmeğe, 

çiğnemeye başlamışlardı… Ne arada sırada koridorlardan geçerek te’sir yapmağa çalışan 

Mubassırlar ne de ikide birde yanımıza gelerek ortalığı temizlemeğe çabalayan hademeler bu 

cür’etkarlığı durduramıyordu. Onların görülmesi, bilâkis; herkesin birbirinden daha cesur 

görünmek hususundaki arzusunu ateşlemekten başka bir şeye yaramıyordu.  

 

Bu “İSYANKÂRANE” şeker muharebesi, böyle saatlerce sürdü ve ancak 

şekerlerin kâmilen atılıp ezilerek bitmesi sayesinde nihâyet buldu. 



Aynı Gelenek  Sürüyor… (du) 



























1935 yılında Mülkiye, İstanbul Yıldız’da saray 

tavlalarından bozma harap bir binada eğitim 

sürdürülmektedir. 

Mülkiye’nin  Müdürü, Şükrü Baban’dır. 

 

15 Haziran 1935 Siyasal Bilgiler Okulu Hakkında 2777 Sayılı 

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması. 

 

Madde 1: Mülkiye Mektebi’nin adı Siyasal Bilgiler Okulu’na 

çevrilmiştir.  

 

24 Ekim 1936 Mülkiye’nin Ankara nakli sebebiyle görevinden 

istifa eden Şükrü Baban’ın yerine Okul Müdürlüğü’ne 1911 

Mülkiye Mezunu Prof. Dr. Mehmet Emin Erişirgil’in 

getirilmesi.  





Mülkiye Ankara’da  











5 Kasım 1936  Mülkiye’nin Ankara’ya yola çıkması.  

 

Mektep öğrencileri sabah 08.30’da Yıldız’daki mektep binasında toplanıp, otobüslerle 

Ayazpaşa’ya ve oradan Şehir Bandosu eşliğinde yürüyerek Taksim’e gelmişler, Taksim’de 

yapılan törenden sonra saat 11.20’de Haydarpaşa’dan kalkan özel bir tren ile Ankara’ya 

hareket etmişlerdir. 



5 Kasım Gecesi Haydarpaşa’dan kalkan tren 6 Kasım 1936’da Ankara’dadır 















Cahit Hoca, Ankara’ için şunları söyler: 

«Gardan çıkıp, Millet Meclisi’ne çıkarken gördüğüm Ankara, hiç 

aklımdan çıkmaz. Bomboş bir Ankara idi» 

1936’nın Mülkiye’si yani Siyasal Bilgiler Okulu; «yatakhaneleri, 

yemekhaneleri, sınıflarıyla modern ve muhteşemdir» 

O dönemde talebeye, iki kat elbise verilirdi. Birisi mutlaka siyah ceket ve 

reyye pantolon. 

Müdür, Erişirgil Hocanın telkinleriyle 

Klasik Batı Müziğine ısınma turları, İsmet 

Paşa’nın ön sıralardaki yerini aldığı 

konservatuar konserleri izleyiciliğine 

dönüşür zamanla.  

 

Ve Cumartesi günleri bu konserler için 

mutlaka siyah ceket ve reyye pantolon 

giyilirdi. 

 











SBO Müdürü Prof. Erişirgil, Hocalarımız ve Öğrenciler, 1940 

 



















Mektep Koridorlarında 1789, 1917 ve 1923 







MÜLKİYE’NİN “DÖRT HAL YASASI” 
Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Şubat-Mart 1985, c. 10 

Prof. Dr. Cevat Geray 
  

 

Lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğretimiyle sağlam bilgi sahibi, düşünen, inceleyen, sorunlara bütüncül açıdan 

bakarak bilimsel yöntemlerle çözüm yolları arayan insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Mülkiye, çağdaş üniversite 

anlayışı içinde araştırmalar yaparak dünya ve yurt sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyen bulgularını, 

görüşlerini ilgililere, kamuoyuna duyuran bir kurum olma işlevini yüklenmiştir. YÖK’ten sonra da aynı işlevleri 

sürdürmesini beklemek, aşırı bir iyimserlik olur. 

  

 Eskiler, Mülkiye’nin geçirdiği aşamaları dikkate alarak, “Mülkiye’nin üç hal” yasasından söz ederlerdi. YÖK 

yasasından sonraki aşamayla birlikte artık “Mülkiye’nin dört hal” yasasından söz açmak daha gerçekçi olacaktır. 

Bu aşamaları şöyle özetleyebiliriz: 

  

1. Mektebi Mülkiye-i Şahane (1859). 

2. Siyasal Bilgiler Okulu (1936) 

3. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1958) 

4. YÖK’ten sonraki (tüzel kişiliği kalkan) SBF (1981-82). 

  

  



Hem 1960’da hem de 1980 Darbesinden Sonra Anayasa Taslağı / Önerisi Hazırlayan 

Siyasal Bilgiler Fakültesi…  

Ya günümüz de ? 





Dr. Serdar Şahinkaya 















Mülkiye'de okumuş olmak, hatta Mülkiye mezunu olmak ile Mülkiyeliliğin birbirine 

karıştırılmaması gerekir. İlk ikisi, eğitim hakkının kullanılmasının bir sonucudur. 

 
Mülkiyelilik, bilinçli bir seçim, onur duyduğumuz bir kimlik, sürdüreceğimiz bir 

gelenektir.  

 

Mülkiyelilik, anti-emperyalizmdir, bağımsızlıktır, yani yurtseverliktir.  

 

Mülkiyelilik, kamusal vicdanı oluşturmak, ona önderlik etmek, onu 

dile getirmek, kamu çıkarından, emekten ve aydınlanmadan, 

Cumhuriyet kazanımlarından yana saf tutmaktır.  

 

Mülkiyelilik, mezuniyet sonrasında Mülkiyeliler Birliği’ne üye 

olmaktır… 
 



http://www.politics.ankara.edu.tr/mulkiye-marsi/ 





Sabrınız için teşekkürler…. 
Serdar Şahinkaya 

serdarsahinkaya35@gmail.com 


