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Önsöz
İslam eğitim geleneği içinde şekillenen ve Osmanlı döneminde devlet
ve toplumun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunan
medreselerin Avrupa’da bilim, teknoloji ve sanayileşme bağlamında yaşanan gelişmelerle rekabet edememesi eğitimde yeni arayışları
gündeme getirmiş ve mektepler açılmıştır. Yeni açılan bu mektepler,
Osmanlı modernleşme ve batılılaşma serüveninin eğitimdeki ana taşıyıcıları olmuş, başta askeri ve teknik okullar olmak üzere ilkokuldan
yükseköğretime kadar tüm toplumu kuşatacak bir devlet politikasına
dönüşmüştür. Mektepler toplumsal dönüşümün önemli dinamiklerinden birisi olarak prestijlerini arttırmaya başlamıştır. Bu süreç özellikle Tanzimat sonrasında önemli bir ivme kazanmıştır. Mekteplerin
açılmasıyla birlikte Osmanlı’da medreseler, mektepler ve azınlık /
yabancı okullar olmak üzere üç farklı eğitim yapılanması oluşmuştur.
Tanzimat sonrası Osmanlı siyaset ve bürokrasisi üzerinde etkili olan
birçok kişi yeni açılan bu mekteplerde yetişmiştir.
Osmanlı eğitim geleneğinde medreseler din ve gelenek referanslarıyla muhafazakâr değerleri, yeni mektepler ise pozitif bilim, deney ve
gözleme dayalı bir eğitim anlayışını temsil etmiştir. Böylece medreselerde verilen dini eğitimden seküler eğitim anlayışına doğru bir geçiş
gerçekleşmiş, bu kapsamda mektepler zihniyet, bilginin kaynakları,
öğretim yöntemleri, öğretmen profili gibi birçok boyutta medreselerden farklı bir karakterle eğitim sistemi içindeki yerini almıştır. Pek çok
açıdan Cumhuriyet döneminin öncüsü konumunda olan bu okullar
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siyaset, hukuk, düşünce, sanat, teknik vb. alanlarda köklü değişimleri tetiklemiştir. Osmanlı toplumu, bu okullarla farklı fikir akımları,
bilimsel paradigma ve öğretim usulleri ile tanışmış ve yeni bir aydın/
münevver tipi ortaya çıkmaya başlamıştır. Mektepler Osmanlı entelektüel hayatını köklü değişimlere uğratırken, aynı zamanda Cumhuriyeti kuran ilk kadroların yetişmesini sağlamış ve onların zihniyet
dünyasının şekillenmesine etki etmiştir.
Yukarıda zikredilen Osmanlının modernleşme çabasının bir ifadesi ve Cumhuriyetin kurucu kadroları gibi iki önemli işlevi yerine
getirmiş olmalarına rağmen, mekteplerin Türk akademik camiasında
hak ettikleri ilgiye mazhar olduklarını söylemek zordur. Bunun için
www.tez.yok.gov.tr’ye bakmak yeterli olacaktır. Birkaç örnek vermek
gerekirse, ilk-orta öğretime (sıbyan, rüşdiye, idadi) dair nispeten daha
fazla çalışma olmakla birlikte, Osmanlı’nın ilk yüksek okulları olan
Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun ve Bahr-i Hümâyun hakkında hiçbir
çalışma yoktur. Osmanlı entelektüel hayatına önemli katkılarda bulunan Mekteb-i Tıbbiye için ise, doğrudan tarihini, eğitimini ve etkisini
inceleyen bir çalışma yoktur. 1859’de, yeni tip Osmanlı bürokratını yetiştirme hedefiyle açılan Mekteb-i Mülkiye’ye dair ise tek doktora tezi
vardır o da 2017 tarihlidir.
Daha önce düzenlediğimiz Uluslararası Osmanlı Medreseleri
Sempozyum kitabını1 okuyan ve içeriğine yönelik sitayişkar ifadelerde bulunan Prof. Dr. Ali Durusoy’un medreselerden sonra benzer bir
çalışmanın mektepler için de yapılması gerektiğini söylemesi üzerine,
yaptığımız okumalar sonrasında mekteplerin bu önemini fark ettik.
Böyle bir sempozyum yapılmasının öneminden bahsettiğimiz -kendisi de bir eğitimci olan- Yalova Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Suat
Cebeci, üniversitelerindeki İslam Araştırmaları Merkezi’yle bunun
yapılabileceğini söyledi. Nihai olarak söz konusu sempozyum, Yalova
Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi müdürü ve Sakarya Üniver1

Fuat Aydın, Mahmut Zengin, Kübra Cevherli, Yunus Kaymaz (2017). Osmanlı Medreseleri:
Eğitim, Yönetim ve Finans (İstanbul: Mahya Yayınları).
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sitesi İlahiyat Fakültesinden bir grup akademisyenin çabaları ve uzun
bir hazırlık safhasından sonra Yalova’da 17-19 Aralık 2021 tarihinde,
Covid-19 Pandemisi’nin gölgesi altında “Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu (Zihniyet-Kurumlar ve Etkiler)” adıyla gerçekleştirildi.
Elinizdeki kitap, bu sempozyumda sunulan tebliğler arasından
seçilen ve yazarları tarafından tekrar gözden geçirilen yirmi üç metnin Osmanlı Aydınının Mektep Algısı ve Eğitimde Yeni Arayışlar, Osmanlı Mekteplerinde Disiplinlerin Eğitimi, Özel Amaçlı ve Misyoner
Mektepleri, Mekteplerde Mesleki Eğitim, Belgeler Işığında Mektepler;
Mekteplerde Teftiş ve Sağlık, Osmanlı-Dışı Müslüman Toplumlarda
Eğitim adlarıyla yedi bölüm halinde düzenlenmesinden oluşmaktadır.
Bu vesileyle sempozyuma katkılarından dolayı; Yalova Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Suat Cebeci’ye, sempozyum düzenleme
kuruluna (Prof. Dr. Fuat Aydın, Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Doç.
Dr. Mahmut Zengin, Doç. Dr. Hasan Meydan, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Hendek ve Araştırma Görevlisi Ayşenur Yıldırım’a), sempozyumun gerçekleşmesine maddi ve manevi destek veren Yalova
Valisi sayın Muammer Erol’a; Yalova Belediye Başkanı sayın Mustafa
Tutuk’a, İl Milli Eğitim Müdürü sayın Dr. Abdülaziz Yeniyol’a, Yalova
İl Müftüsü sayın Cevdet Cemal Çıkrık’a, İl Genel Meclis Başkanı sayın
Hasan Soygüzel’e, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve başkanı sayın
Tahsin Becan’a; kitabın okuyucusuyla buluşmasını mümkün kılan
Dem Yayınları’na teşekkür etmek isteriz.
Editörler
Sakarya-Yalova
Aralık 2021

I. BÖLÜM
EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR
VE OSMANLI AYDININ MEKTEP ALGISI

Osmanlı Devleti’nde
Modern Eğitim Biliminin Öncüleri
ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme
(Ayşe Sıdıka Hanım ve Sâtı Bey)
Emine Keskiner*1
1. Giriş
Osmanlı Devleti döneminde 1700’lerin sonlarından itibaren açılan
birçok yeni mekteple ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla ilk olarak 1848’de öğretmen olmak isteyen erkekler için
Dârülmuallimîn açılmıştır. Kızlar için açılan mekteplerde görev yapacak kadın öğretmenler için Dârülmuallimât adıyla kızlara özel bir
öğretmen okulunun açılması ise Tanzimat dönemini (1870’i) bulmuştur (Öztürk, 1993a; 1993b). İstanbul’da açılan bu iki okul günümüzdeki Eğitim Fakültelerinin bir anlamda öncüsüdürler. Muallim Cevdet (1883-1915), kendisinin de mezunu olduğu ve muallimlik yaptığı
Dârülmuallimîn’in açılışının 70. yıldönümü münasebetiyle yaptığı
konuşmada (1916’da) Osmanlı’da eğitim bilimi ve öğretim yöntemi
kadar yetim kalmış bir bilim dalı olmadığını söyledikten sonra -bu
bildiride eğitime dair görüşleri üzerinde duracağımız iki isimden biri
olan- Sâtı Bey (1880-1968) öncesinde bu alanı bilen ve bu alanda ders
vermiş üç kişiden bahseder: Ayşe Sıdıka Hanım (1872-1903), Selim Sâbit
* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı
emine.keskiner@marmara.edu.tr

16

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

Efendi (1829-1911) ve Emrullah Efendi (1858-1914) (Muallim Cevdet,
1332). Muallim Cevdet’in ismini zikrettiği üç isimden biri olan Ayşe
Sıdıka Hanım, bu bildiride görüşleri üzerinde duracağımız diğer isimdir. Her ikisi de yukarıda adı geçen öğretmen okullarında görev yapmış olan bu iki ismi seçme nedenimiz Ayşe Sıdıka Hanım’ın Usûl-i
Talim ve Terbiye Dersleri kitabı ile Sâtı Bey’in Fenn-i Terbiye kitabının ülkemizde modern anlamda yazılan ilk eğitim bilimleri kitapları olmasıdır. Her iki kitapta da İngiliz filozof Herbert Spencer’in (1820-1903)
beden, zihin ve ahlâk terbiyesi şeklindeki üçlü tasnifi kullanılmış ve
yazıldıkları dönem Batı pedagoji eserlerinde ele alınan konular üzerinde durulmuştur. Bu iki isimden Sâtı Bey modern eğitim biliminin
öncüsü olarak yaygın bir şekilde bilinirken Ayşe Sıdıka Hanım’ın adının pek bilinmediği görülmektedir. Yukarıda adı geçen eserler özelinde yaptığımız karşılaştırma fikirlerin bina edildiği zemin aynı olsa da
konuların ele alınışında hissedilir bir farklılık olduğunu göstermiştir.
Bu bildirinin konusunu Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri ile Fenn-i
Terbiye adlı eserler üzerinden iki eğitimcinin görüşlerinin karşılaştırılması ve Cumhuriyet döneminde eğitim biliminin şekillenmesindeki
rolleri oluşturmaktadır.

2. Ayşe Sıdıka Hanım’ın Hayatı
1872 yılında dünyaya gelen Ayşe Sıdıka Hanım’ın babası, 1893’te
Sultan II. Abdülhamit’ten bir ilmiye rütbesi olan Haremeyn-i Muhteremeyn2* payesi almış, Enderun Mektebi hocalarından Mustafa Numan Efendi’dir. Mustafa Numan Efendi’nin Arapça, Farsça, Bulgarca
ve Rumca bildiği aktarılmaktadır. Mustafa Numan Efendi kızlarını
bir Rum okulu olan Zapyon Kız Lisesi’ne göndermiştir. Dolayısıyla
Ayşe Sıdıka Hanım örgün anlamda tüm eğitimini (ilkokuldan öğretmen okulunun sonuna kadar) bu okuldan almıştır. Öte yandan gerek
Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri kitabındaki gerekse makalelerindeki
2 		 Bu paye İzmir pâye-i mücerredinden büyük, İstanbul pâyesinden küçüktü. Bu pâyeyi
ibraz edenlere “Faziletlu” elkabı kullanılırdı. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1983, c. 1, s. 746-747.
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dine dair kullanımlarından babasının kızının İslamî eğitimini de ihmal etmediği anlaşılmaktadır.
Ayşe Sıdıka Hanım’ın 19 Haziran 1888’de Zapyon Okulu’ndan
almış olduğu diplomada Elenika (Rumca), Kompozisyon, Gramatoloji (Yazı sistemlerini inceleyen bilim dalı), Filozofi, Matematik, Tarih,
Coğrafya, Usul-i Terbiye, İdare-i Umur-i Beytiye (Ev İşleri İdaresi), Fizik, Kimya, İlm-i Mevâlid (Tabiat Bilgisi), Kozmoğrafya, Karakalem ve
Boyalı Resim, Hüsn-i hat, Piyano ve Elhan (Ezgiler), Lisan-ı Fransevî
ve Lisan ve Hutut-i Osmanî ve Elişleri derslerini öğrendiği yazmaktadır. Bu diplomayla dönemin yüksek dereceli okullarında (mekâtib-i
âliyede) öğretmenlik yapmaya hak kazanmış olan Ayşe Sıdıka Hanım
babasının II. Abdülhamit’e tavsiyesiyle 1891 yılında Dârülmuallimât’a
Coğrafya, Ahlâk ve Elişleri öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Rumca
ve Fransızca’yı okulda öğrenen Ayşe Sıdıka Hanım’ın Bulgarca ve İngilizce de bildiği kaydedilmektedir (Kocamanoğlu, 1999).
Göreve başladığı yıllarda Dârülmuallimât’ta pedagoji dersinin olmayışı dikkatini çeken Ayşe Sıdıka Hanım, bu dersin Dârülmuallimât
programına konması hakkında bir takrir yazarak Maarif Nezareti
Celîlesi’ne sunar. Öneriyi dikkate alan Bakanlık, 1892-93 öğretim yılında Dârülmuallimât programına Fenn-i Terbiye ve Usûl-i Tedris adıyla bir pedagoji dersi koyarak öğretmenliğini de Ayşe Sıdıka Hanım’a
vermiştir.3*
Ayşe Sıdıka Hanım, Fenn-i Terbiye ve Usûl-i Tedris dersini okuturken ihtiyaç olduğunu fark ettiği ders kitabı eksikliğini doldurmak
amacıyla kendi fikirlerinden, derslerinden ayrıca yabancı kaynaklardan yararlanmak suretiyle Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri adındaki kitabını yazmıştır. Avrupaî sisteme uygun ilk terbiye ve tedris kitabı olan
3		 Aslında Ayşe Sıdıka Hanım’dan önce Dârülmuallimât’a pedagoji dersi konmuştur.
Akyüz, 1869 Nizamnâmesi’yle, Dârülmuallimât’ın Sıbyan Şubesi’ne Usûl-i Talim dersi konmuş ve muhtemelen 1870’te bu okul açılınca okutulmuştur (Yahya Akyüz, Türk
Eğitim Tarihi, s. 160) derken Muallim Cevdet bu dersin Usûl-i Tedris adıyla ilk olarak
1879’da Dârülmuallimât programına konduğunu ve Aristokli Efendi tarafından okutulduğunu söylemektedir. Muallim Cevdet bu dersin bir sene sonra kaldırıldığını ifade
etmektedir. Bkz. Muallim Cevdet, Tedrisat Mecmuası, 1332, sayı 32, s. 191.
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bu kitap, 1897 yılında basılarak Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât’ta
uzun seneler ders kitabı olarak okutulmuştur. Ayşe Sıdıka Hanım
Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri kitabının sonunda öğretim yöntemlerine yönelik Usûl-i Tedris adıyla ayrı bir eser çıkaracağını yazmışsa
da bu planını hayata geçirememiştir (Ayşe Sıdıka Hanım, 1313). Usûl-i
Talim ve Terbiye Dersleri dışında Maarif Gazetesi’nde 1311 (1895) yılında Mürebbî Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’a dair
makaleler kaleme almıştır (Kocamanoğlu, 1999).
Ayşe Sıdıka Hanım, 1903 yılında henüz 31 yaşında iken tüberkülozdan vefat etmiştir.

3. Sâtı Bey’in (M. Sâtı el-Husrî) Hayatı
1880’de Yemen’de dünyaya gelen Sâtı Bey, aslen Halepli bir ailenin
çocuğudur. İlk öğrenimini Anadolu ve Arap vilayetlerindeki medreselerde görmüş, 1900’de İstanbul Mülkiye Mektebi’nden mezun
olmuştur. Yanya İdadîsi Geometri ve Tarih öğretmenliğiyle meslek
hayatına başlayan Sâtı Bey kaymakamlıkta dahil idarî görevlerde bulunduktan sonra II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a dönerek
1908’in Eylül ayında önce İstanbul Dârülmuallimîn-i İbtidâiyye’ye
ardından Kasım ayında Dârülmuallimîn-i Âliye müdürlüğüne atanmıştır. Sâtı Bey, 1910’da Batı eğitim sistemini incelemek üzere Avrupa
seyahatine çıkmış ve İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre, Belçika, İngiltere ve Romanya’da eğitim araştırma gezisi yapmıştır. 1912’de Maarif
Nâzırı Emrullah Efendi ile arasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı
Dârülmuallimîn’deki görevinden istifa eder. 1913’te Dârüşşafaka’ya
müdür olan Sâtı Bey, iki yıl sonra bu görevden de ayrılarak 1915’te
Yeni Mekteb’i kurmuştur. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda
yenilmesinin ardından Temmuz 1919’da Suriye’ye gitmiş ve vefat ettiği 1968 tarihine kadar birçok Arap ülkesinde başta eğitim olmak üzere faaliyetlerine devam etmiştir. Sâtı Bey’in bu dönemdeki hayatına,
konumuzla doğrudan ilgisi olmaması, inceleyeceğimiz Fenn-i Terbiye
kitabını bu tarihten önce yazmış olması da göz önünde bulundurula-
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rak bildirinin hacmini artırmamak amacıyla yer verilmemiştir. Ayrıca 1919’dan sonraki hayatıyla ilgili bilinenler sınırlıdır. Siyasi açıdan
Osmanlı Devleti’nin sona ermesiyle Osmanlılık fikrinden vaz geçerek
Arap milliyetçiliğini savunan Sâtı Bey, eğitim açısından duruşunu
değiştirmemiş, ömrü boyunca Batı tipi modern eğitimin savunuculuğunu yapmıştır. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında kırkın
üzerinde eseri bulunan Sâtı Bey’in farklı dergilerde yayımlanmış çok
sayıda makalesi bulunmaktadır (Başar, 2001; Başar, 2003; Buzpınar,
2009; Gündüz, 2012). Bildirimizin sınırlılıkları dahilinde burada sadece Fenn-i Terbiye kitabı değerlendirmeye alınacaktır.

4. Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri
Ayşe Sıdıka Hanım’ın hayatıyla ilgili kısımda geçtiği üzere Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri, kendisinin Dârülmuallimât’ta görev yaparken
pedagojiye dair bir ders kitabının bulunmamasından hareketle yazdığı bir ders kitabıdır. Bununla beraber Ayşe Sıdıka Hanım kitabın
önsözünde, yaşadığı dönemde herkesin anlayacağı bir dille yazılmış
eğitim kitabının olmamasından dolayı eserinden tecrübesiz anneler ve
gençlerin de faydalanacağını ümit ettiğini ifade eder. Eserde sırasıyla şu başlıklar4 yer almaktadır: Talim ve Terbiyenin Mahiyeti ve Bundan
Maksat, İnsan, Mürebbî, Terbiye-i Cismâniye (Beden Eğitimi), Terbiye-i
Fikriye (Zihin Eğitimi), Eski Usûl Terbiye ile Yeni Usûlün Esasen Farkı, Melekât-ı Akliye (Zihinsel Yetiler), Kuvve-i Hafıza (Hafıza Gücü),
Kuvve-i Hayaliye (Hayal Gücü), Kuvve-i Hâkime (Muhakeme Gücü),
Terbiye-i Ahlâkiye (Ahlâkî Eğitim), Vazife Ne Demektir ve Ne Gibi
Vezâifimiz Vardır?, Cibillet (Yaratılış, Huy) ve Terbiye, İrade, Vicdan
Ahlâkı, Mesuliyet, Vezâif (Ödevler), Etfâlin Terbiye-i Hassasiyeti (Çocukların Duygusal Eğitimi), Etfâlde Sevk-i Tabiî (Çocuklarda İçgüdü),
Ahlâk-ı Etfâl Beynindeki Farklar (Çocukların Ahlâkı Arasındaki Farklar),
Etfâlin Huylarını Tadîl ile Terbiyeye Alıştırmak (Çocukların Huylarını
Değiştirmek Suretiyle Eğitime Alıştırmak). Başlıklardan da anlaşıldığı
4		 Burada italik olarak yazdığımız başlıklar kitapta müstakil olarak yer alan başlıklardır.

20

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

üzere eserin omurgasını İngiliz filozof Herbert Spencer’in (1820-1903)

beden, zihin ve ahlâk eğitimi şeklindeki üçlü tasnifi oluşturmaktadır.
Aşağıda görüleceği üzere aynı tasnif Sâtı Bey tarafından yazılan Fenn-i

Terbiye’de de kullanılmıştır. Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri’nde Her-

bert Spencer’in adı geçmese de Ayşe Sıdıka Hanım eserini takdim

amacıyla Ahmet Mithat Efendi’ye yazdığı mektupta Aleksander Bain
(1818-1903) ile birlikte onu da zikretmiş, bu filozofların çocuk eğitimi konusunda yazmış oldukları makalelerin büyük kısmını inceleyip

tetkik ettiğini ifade etmiştir (Uçman, 1999). Kitabında da döneminin
en tanınmış ve saygıdeğer eserlerinden iktibasta bulunduğunu söy-

lemekle yetinmiş, Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî eseri dışında
dipnotta kaynak göstermemiştir. Gündüz’ün de belirttiği gibi kaynak

göstermeme o dönemde yazılan pek çok eser için genel geçer bir durumdur (Gündüz, 2012).

Ayşe Sıdıka Hanım, kitaptan daha rahat istifade edilmesi maksa-

dıyla her bir bölümün başına günümüz ders kitaplarındaki hazırlık
sorularına benzer birkaç soru yerleştirmiştir.

Terbiyenin Konusu, İmkanı ve Gayesi
Ayşe Sıdıka Hanım eserin başında eğitim ve öğretimin daha ziyade

pratik bir ilim dalı olduğunu, adeta bir sanat olduğunu ifade eder. Bununla beraber öğretmenlerin eğitim işinin teorisini de bilmeleri gerektiğinin altını çizer (Ayşe Sıdıka Hanım, 1313).

İnsanı meleklerin mertebesine çıkarmanın öğretmenlerin gücü ve

eğitimin ilgi alanının dışında kaldığını, eğitimin konusunun insanın

eğilimlerini hayırlı amellere vesile olacak şekilde ıslah edilmesi olduğunu belirtir. Eğitimin imkanı konusunda bireyin istidadının belirleyici olduğunu ifade eden Ayşe Sıdıka Hanım’ın bu konuda kurduğu

cümle Natüralist eğitim anlayışını çağrıştırmaktadır: “Terbiyede tabiatın vereceği kadarına kanaat etmelidir” (Ayşe Sıdıka Hanım, 1313: 104).
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Ayşe Sıdıka Hanım’ın eğitimin gayesi hakkında söyledikleri zama-

nımızda Müslüman din eğitimcilerinin din eğitiminin gayesi hakkın-

da söyledikleriyle neredeyse aynıdır: “Gayesi yani fâidesi ise saadet-i
maddiye ve maneviye, dünyeviye ve uhreviyeyi temine hâdim olan
hususâtı öğrenmekle iki cihanda matluba nâil ve aziz olmaktır” (Ayşe
Sıdıka Hanım, 1313: 12).

Öğretmenin Özellikleri
Ayşe Sıdıka Hanım öğretmenliğin ilk şartının güzel davranış ve iffet

sahibi olmak olduğunu belirtir.5 Ona göre güzel terbiye ve ahlâka malik olmayarak yalnız ilim ve fenleri tahsil etmiş olan kimselerin insanlığa vereceği zarar binlerce cahil adamın vereceği zarardan daha
fazladır. Bilgili olmak öğretmenliğin ikinci şartı olup kendisi bilgili

olmaktan kasdını şöyle açıklar: “Mürebbînin … terbiyeye taalluk eden
malumata sahip olması lazımdır. Alelhusus çocukların hissiyatına

tabâyiına (tabiatlarına) neşv ü nemalarının tâbi olduğu kavânîne (gelişim kanunlarına) meraklarına, hallerine, arzularına elhasıl hususat-ı

vicdaniyelerine agah olmalıdır” (Ayşe Sıdıka, 1313: 26) Bu satırlar

Ayşe Sıdıka Hanım’ın Batı’da Jean Jacque Rousseau (1712-1778) ile
başlayan çocuk merkezli, gelişim temelli eğitim anlayışını desteklediğini göstermektedir. Nitekim ilerleyen sayfalarda öğretmenlerin

çocuk gelişimini bilmelerinin gereğini şu cümlelerle ifade eder: “Bir
mürebbi ancak çocukların tabâyiını temâyülât ve arzularını anlamakta

tetkik ve ta’mîk etmekte ihtisas kesb etmelidir” (Ayşe Sıdıka, 1313: 30).

“… çocuğun cismen zihnen ve ahlâken tekâmülü ve neşv ü neması bir
kanun-ı tabîiye tabidir; bunu da behemehâl bir mürebbi bilmeli emr-i

terbiyede tatbikat-ı faaliyede o kanunun hilafına gitmeyip istifade etmelidir” (Ayşe Sıdıka, 1313: 80-81).

5		 Hüsn-i ahlâk ve sîret, 1318’de (1900-1901) çıkarılan Muallimlikte Meslek-i İhtisas Tesisine
Dair Talimat’ta da öğretmenlik mesleğine giriş için ilk şart olarak belirtilmiştir. Bkz. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), İstanbul: Kültür Koleji Yayınları, 1994,
s. 217-218.
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Ayşe Sıdıka Hanım, güzel ahlâk ve bilgi sahibi olmanın eğitimde işe yarayabilmesi için öğretmenin mesleğine özel istidâdı olması
gerektiğini, bunun da eğitim öğretimle elde edilemeyeceği için kitabın konusu dışında kaldığını söyler. Ona göre öğretmenin mesleğinin
gerektirdiği bütün şartları taşısa bile başarılı olabilmesi için öğrencinin eğitilmeye kabiliyetli ve istidâtlı olması da gerekir. Bu bağlamda
öğrenciler arasındaki bireysel farklılığa dikkat çekerek öğretmenin
herkesin kabiliyetine göre davranması gereğine işaret eder. Ona göre
kalıtımın öğrencinin sıhhati ve mizacı üzerindeki etkisi de göz ardı
edilmemelidir.
Ayşe Sıdıka Hanım insanın hem dünyevi hem de uhrevî vazifeleri olan
bir varlık olmasından dolayı öğretmenin hem dinî hem de dünyevî konularda
bilgili olması gerektiğine dikkat çeker. Bu minvalde ne kadar mütefennin
ve alim olursa olsun bir ecnebinin Müslüman çocuğa öğretmen olmaması gerektiğini savunur. Yine ona göre ne kadar salih, muttaki olursa
olsun ilim ve fenleri bilmeyen dünyevî gerekliliklerden habersiz olan
biri de öğretmenliğe uygun değildir.

Terbiyenin Kısımları
Eserin ilk sayfalarında yer alan İnsan başlığı altında Ayşe Sıdıka Hanım, insanın beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık olduğunu belirttikten sonra Terbiye-i Bedeniyenin, zihin ve ahlâk eğitiminden önce geldiğini, zira bedenen sağlıksız olanın ruhen de mustarip olduğunu söyler.
Bir insanın vücudu sağlıklı değilse ibadet ve taatlere de tam manasıyla
güç yetirmeyeceğini belirterek dinen de söylediğini desteklemeye çalışır. Ardından ahlâk eğitiminden Terbiye-i Mâneviyye olarak bahseden
Ayşe Sıdıka Hanım, ahlâkî faziletlerin göreceliliğinin, her toplumun
inançları ve âdetlerine göre değişmesi durumunun bizim için bir şey
ifade etmediğini zira bizde Şer-i Şerif ve dinimizce belirlenmesinden
dolayı böyle birşeyin söz konusu olamayacağını vurgular. Bu bölümde
zihin eğitiminden Terbiye-i Medeniye olarak bahseder. Ancak ilerleyen
sayfalarda Terbiye-i Bedeniye yerine Terbiye-i Cismâniye, Terbiye-i
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Mâneviyye yerine Terbiye-i Ahlâkiye ve Terbiye-i Medeniyye yerine
Terbiye-i Fikriye kavramlarını kullanmayı tercih eder. Ve kitabın geri
kalan bölüm başlıklarını bu üç kavram oluşturur. Bölümlere geçmeden
bu kavramların içeriğini kısaca tanıtırken vatandaşlık eğitimi olarak
nitelendirebileceğimiz bir terbiye çeşidinden daha bahseder: Terbiye-i
Siyasiye. Ayşe Sıdıka Hanım “Bir ferdin veyahut birçok efrâdın mensub olduğu devletin ve tâbi olduğu hükümetin kavânin-i mevzuasını
(kabul edilmiş kanunlarını), mükellef olduğu vazifeye riayeti (uymasını) ve sahib-i kanunun emrine itaati beyan eder” (Ayşe Sıdıka, 1313:
37) şeklinde açıkladığı bu terbiye çeşidini, ders için gerekli olmadığı
gerekçesiyle ayrı bir bölüm olarak ele almamıştır. Diğer üç terbiye çeşidine gelince;
Terbiye-i Cismâniye: Gerek fertlerin gerekse toplumun vücut sağlığının ne gibi kaide ve şartlara bağlı olduğunu bildiren terbiyedir. Esasen doğa bilimleri ve hıfzıssıhha kanunlarının uygulanmasından ibaret
olup Ayşe Sıdıka Hanım’a göre diğer terbiye kısımlarından önce gelir.
Zira kişi sağlıklı ve güçlü olmazsa iş göremez (Ayşe Sıdıka, 1313: 35).
Beden terbiyesinin gereği öğretmen beslenme, sağlık ve giyim
konularında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Günümüzde beden eğitimi
derslerinde yer alan çocukların vücutlarını yoracak oyunların, yaşadığı dönemde ders mertebesine yükseldiğini belirterek anne babaların
bu tür oyunları yasaklamak yerine teşvik etmeleri gerektiğini söyler.
Terbiye-i Fikriye (Zihin Eğitimi): Gerek fertlerin gerekse toplumun
faydalı bilgileri edinmesi suretiyle daha mutlu yaşamasını sağlayan
gelişme ve ilerlemelerin ne gibi şartlara bağlı olduğunu bildiren terbiyedir. Ayşe Sıdıka Hanım, bu terbiyenin kanun ve kaidelerinin ilm-i
ruha (psikolojiye) dayanması nedeniyle öğretmenlerin çocukların zihinsel gelişimlerini bilmeleri gerektiğini söyler.
Bu eğitimden beklenen, aklî melekelerin tecârib ve müşahede (deney ve gözlem) metodu ile faaliyetlerini artırarak ilerlemesini kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Burada zihnin gereğinden fazla yorulmaması gerektiğine dikkat çeken Ayşe Sıdıka Hanım, bu bağlamda
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Keşfu’l-Hafâ’da geçen “Hayru’l-umûri evsatuhâ (işlerin hayırlısı dengeli olanıdır)” hadisine -hadis olduğunu belirtmeden- yer vererek eğitimde bu kaideye riayet etmek gerektiğini belirtir (Ayşe Sıdıka, 1313:
114-115).

Öğretim faaliyeti çocuğun gelişimine göre düzenlenmelidir. Bu-

nun için öğretmenlerin küçük çocukların hal ve hareketlerini gözleyip

değerlendirmeleri lazımdır. Bu noktada dönemindeki ilim adamları-

nın eski eğitim anlayışındaki ezberciliğe karşı çıktığını, öğrencilerin
tetkik ve tecrübe ederek öğrenmeleri taraftarı olduğunu söyleyen Ayşe

Sıdıka Hanım, kendisinin de çocuğun görerek ve yaparak öğrenmesinden yana olduğunu belirtir. Özellikle ilm-i eşya (fen bilgisi) derslerinde bu yöntemin kullanılmasının önemine dikkat çeker. Bu arada

çocuklara matematik mantık gibi soyut ilimlerden önce gözleme dayalı soyut olmayan ilimleri öğretmek gerektiğini ifade eder. Bu satırlar Ayşe Sıdıka Hanım’ın Tanzimat sonrası ortaya çıkan ezbere dayalı

“Usûl-i Kadim” denilen yönteme karşı çıkarak yerine “Usûl-i Cedîd”
adıyla Batı’daki eğitim sistemlerinde takip edilen yöntemlerin kullanılmasını öneren Cedîdcilerden biri olduğunu göstermektedir. Ayrıca
günümüzde geçerliliğini sürdüren eğitim öğretimin gelişim ilkelerine

göre planlanması ve öğretimin içeriğinin somuttan soyuta doğru be-

lirlenmesi gerektiği yönündeki gelişim psikolojisine dayalı görüşleri
desteklediği görülmektedir. Ona göre ders programları hazırlanırken

çocuğun yaşı, fizikî olarak gelişmesi dikkate alınmalıdır, zihnin kabi-

liyet ve istidadı ile çocuğun büyümesi arasında bir bağ vardır (Ayşe
Sıdıka, 1313: 77-83).

Terbiye-i Ahlâkiye: Bir kişinin başka bir kişi veya kişilere karşı ve-

yahut birçok kişinin birçok kişiyle ilişkilerinde iyi geçinmesini tavsiye
eden ve gerektiren şartları ve kaideleri bildiren terbiyedir. Ayşe Sıdıka

Hanım’a göre ahlâk eğitiminde önce bilgilendirme yapılmalı (faziletin

gerektirdiği maddi ve manevi mükâfat ile reziletin doğuracağı dünyevi ve uhrevi ceza çocuğa bildirilmeli) ardından verilen bilgiler örnek-
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lerle pekiştirilmelidir (Ayşe Sıdıka, 1313: 113-114). Ahlâk eğitiminin
gayesi ise itidaldir.
Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri kitabı hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak, Ayşe Sıdıka Hanım’ın Zapyon Lisesi’ndeki
Usul-i Terbiye derslerinden itibaren haberdar olduğunu düşündüğümüz o dönem Batı’da revaçta olan ve halen etkileri süren eğitim anlayışlarına dair yayınları takip ettiği ve bu anlayışları büyük ölçüde desteklediği anlaşılmaktadır. Nitekim yukarıda geçtiği üzere kendisi Ahmet
Mithat Efendi’ye yazdığı mektupta Pozitivist ekol içerisinde yer alan
Spencer6 ve Bain’in çocuk eğitimine dair makalelerinin çoğunu okuduğunu belirtmiştir. Eserde beden eğitimine öncelik verilmesi, deney ve
gözlem yönteminin savunulması, zihin eğitiminin gelişim psikolojisine
göre yapılması vb. görüşler bu etkilenmenin açık örnekleridir.
Diğer taraftan Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri kitabının Müslüman bir eğitimcinin kaleminden çıktığını anlamak zor değildir. Ayşe
Sıdıka Hanım’ın, yaşadığı dönemin şartları ve babasından aldığı dinî
eğitimin etkisi gibi nedenlerle kitabında meselelere İslamî açıdan da
bakmaya çalıştığı görülmektedir: Ahlâk konusunda dinin koyduğu hükümlerin değişmezliğini belirtmesi, Vazifeler başlığı altında
İslam’ın içki içmemek, kumar oynamamak gibi yasaklarına -doğrudan doğruya değilse bile dolaylı olarak saadetimize hizmet ettiği içinuyulması gerektiğini söylemesi, dünya ve ahiret saadetini bir arada
zikretmesi, beden sağlığı olmadan ibadetlerin de tam anlamıyla yapılamayacağından hareketle beden ilmini din ilminin bile önüne koyan
İslam’ın bu husustaki hükmünü kabul etmek kadar makul bir hatt-ı
hareket olmadığını vurgulaması, yetimlerin hakkının korunması konusunda Kur’an-ı Kerim ayetlerinden daha büyük ve kuvvetli başka
bir delile gerek olmadığını ifade etmesi, İslam’a mensup olan bir kimsenin bir takım akaide bağlı amelleri yerine getirmek şeklinde dinî vazifelerinin de bulunduğuna işaret etmesi, Mesuliyet bahsinde itikadî
6		 Ülken, Ayşe Sıdıka Hanım’ın eşi Rıza Tevfik’in de Spencerci ve Agnostik olarak tanındığını ifade eder. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, 2013, s. 367, 377.
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açıdan mensubu olduğunu beyan ettiği Ehl-i Sünnetin görüşünü aslına uygun olarak ortaya koyması7 gibi örnekler onun Batılı eğitimcilerden okuduklarıyla İslam’dan bildiklerini telif etmeye çalıştığı gibi bir
izlenim uyandırmaktadır.

5. Fenn-i Terbiye
Yaygın bir şekilde eğitim tarihimizdeki ilk modern eğitim bilimi kitabı olarak bilinen Fenn-i Terbiye, Sâtı Bey tarafından kaleme alınarak 1909’da iki cilt halinde yayımlanmıştır. Kitap 348 sayfadır. Eserde
Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri kitabında olduğu gibi eğitimle ilgili
konular Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikriye ve Terbiye-i Ahlâkiye
olmak üzere üç ana bölümde ele alınmıştır. Ancak Sâtı Bey’in kitabı çok daha sistematik ve bölüm içerikleri daha teferruatlıdır. Eserde yer alan konu başlıkları şöyledir: Terbiye ve Fenn-i Terbiye, Usûl-i
Terbiye, Terbiye-i Bedeniye; Terbiye-i Bedeniyenin Gaye ve Ehemmiyeti, Terbiye-i Bedeniye ve Aile, Terbiye-i Bedeniye ve Mektep, Mektep
Binası, Ders Rahleleri, Takyidât-ı Sıhhiye (Sağlıklı Olmanın Şartları),
Riyazât-ı Bedeniye (Beden Eğitimi), Terbiye-i Fikriye; Terbiye-i Fikriyenin Gaye ve Ehemmiyeti, Ittılâ-ı Haricî ve İhtisas, Ittılâ-ı Batınî ve
İdrak, Hıfz u Tahattur, Terâbıt ve Teselsül-i Efkâr, Tahayyül, Tecrid ve
Tamim, Hüküm ve Muhakeme, Akıl ve Mantık, Lisan ve Nutk, Dikkat,
Terbiye-i Ahlâkiye; Terbiye-i Ahlâkiyenin Gaye ve Ehemmiyeti, Hissiyât
ve Temâyülât, Terbiye-i Temâyülât ve Hissiyât, İrade ve İhtiyar, İtiyâd,
Seciye ve Vicdan. Başlıklardan anlaşıldığı üzere Sâtı Bey, yaşadığı dönemde Batı’da öne çıkan psikoloji temelli, çocuğu merkeze alan, eğitim öğretimin çocuğun bedensel, zihinsel ve ahlâkî gelişimine uygun
olarak düzenlenmesini savunan eğitim anlayışına uygun bir eser kaleme almıştır.
7		 Êsbâb-ı mücbirenin vücudunu Ehl-i Sünnet kabul ettiği için irade-i külliyeyi insanda
inkar ederek Cenab-ı Hakka mahsus addeder ve fakat insanda iyiyi kötüyü fark etmek
için kudret-i temyiz ve akıl ve iz’an olduğuna da kani olduğundan irade-i cüziyeyi kabul ve tasdik eder ki mücâzât ve mükafatın bu veçhile lüzumu ve zarureti tahakkuk etmiş
olur. “Ayşe Sıdıka, s. 151, 152.
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Terbiyenin Tanımı ve Gayesi
Ayşe Sıdıka Hanım gibi Sâtı Bey de eğitimin bir hüner, bir sanat olduğunu savunmaktadır. Eserin başında İlkçağ da dahil Doğu’dan
Batı’dan bir çok düşünürün eğitim tanımına yer veren Sâtı Bey’e göre
eğitim, insanın bütün kuvvet ve kabiliyetlerini -gerek kendine ve gerekse hem-nevinin (diğer insanların) saadetine medâr (yardımcı) olacak bir tarzda tenmiye etmektir (artırmaktır) (Sâtı Bey, 1327: 15). Gayesi ise hem bireyin kendisinin hem de toplumun saadet ve mükemmeliyetini temin etmektir (Başar, 2001: 70). Görüldüğü üzere Sâtı Bey’in
gaye cümlesinde Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri’nde geçen uhrevî
saadet kavramına yer verilmemiştir.

Terbiye-i Bedeniye
Sâtı Bey terbiye-i bedeniyenin gayesinin insanın bedenen saadet ve
mükemmeliyetini temin etmek olduğunu, bunun da bedenin sıhhat
ve kuvveti ve organların tamamiyeti ile gerçekleşeceğini söyler. Ayşe
Sıdıka Hanım gibi o da insanın gerek zihni gerekse ahlâkı üzerinde
bu terbiyenin etkili olduğunu savunmaktadır. Gerek ailenin gerekse
okulun beden terbiyesindeki rolü ve önemi üzerinde ayrı ayrı duran
Sâtı Bey, okulun ve sınıfın fizikî ortamının nasıl olması gerektiğini günümüz sınıf yönetimi kitaplarındaki benzer bir şekilde ayrıntılı olarak
açıklamaktadır. Bu kısımda son olarak beden eğitimi için oyun, jimnastik ve sporun öneminden bahsedilmektedir (Gündüz, 2012).

Terbiye-i Fikriye
Sâtı Bey’e göre zihin eğitiminin gayesi insanın hızlı ve isabetli bir şekilde muhakeme yapabilmesini sağlamaktır. Zira insan karşılaştığı sorunları okuldan aldığı bilgilerle değil yapacağı şahsî muhakemelerle
çözebilir (Başar, 2003: 55). Yukarıda yer verdiğimiz konu başlıklarından da anlaşıldığı üzere bu bölümde duyu organlarının öğrenmedeki
rolü, dış dünyayı ve iç dünyamızı algılama biçimimiz, hafızanın, fikirlerin devamlılığını sağlama, dolayısıyla zihin eğitimindeki önemi, ha-
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yal gücünün terbiye edilmesinin gerekliliği, soyutlama ve genelleme
kabiliyetinin nasıl geliştirileceği konuları üzerinde ayrıntılı bir şekilde
durulmaktadır (Gündüz, 2012).

Terbiye-i Ahlâkiye
Ahlâkı kişinin fiil ve hareketlerinde ortaya koyduğu değişmeyen sabit özellikler olarak tarif eden Sâtı Bey, bu eğitimin gayesini insanın
gerek kendisinin gerekse başka insanların saadet ve kemalini sağlayacak bir sîret ve seciye oluşturmak şeklinde açıklar. Başar, Sâtı Bey’in
Envâr-ı Ulûm’da yayımladığı “Hissiyât ve Sevâik-i Ahlâkiye” makalesinden hareketle Sâtı Bey’in insanın tekamülü gibi ahlâkın da iptidaî
iken gelişerek kendi sınırları ve kavramlarını oluşturduğu düşüncesini
savunduğunu söyler (Başar, 2003: 56). Öte yandan kitabın bu bölümde
Kınalızâde’nin görüşlerine, tavsiyelerine benzer bir ahlâk anlayışı ortaya konduğu görülmektedir. Fenn-i Terbiye’de dinin geçtiği tek yer bu
bölümdür. Hissiyât ve Temâyülât başlığı altında hakikat, ilim, sanat, iyilik vb. sevgisinin temayülât- âliyeden (yüce eğilimlerden) olduğunu belirttikten sonra insanlarda görülen dinî birtakım hisler ve temâyüllerin
de yüce eğilimlerden sayılması lazım geldiğini ifade eder. Ardından
Terbiye-i Temâyülât ve Hissiyât bahsinde din sevgisinin, fedakarlığın ve
ahlâkın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamakla beraber bazen
cahilâne bir taassuba dönüşerek ilerlemeye engel olabileceğini kaydeder. Bu nedenle çocuklarda din sevgisini kuvvetlendirmekle beraber
bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtir (Gündüz, 2012).
Fenn-i Terbiye’yi genel olarak değerlendirecek olursak Gündüz’ün
de ifade ettiği gibi ele alınan konuların pek çoğunun günümüz Eğitim
Fakültelerinde Gelişim Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi derslerinin konularıyla paralellik arz ettiği görülmektedir (Gündüz, 2012, 27).

6. Sonuç
Bu bildiride biri Mutlakiyet (1878-1908) diğeri II. Meşrutiyet (19081918) döneminde yayımlanmış iki eğitim bilimi kitabı incelenmeye
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çalışılmıştır. Oldukça hacimli iki eserin bir bildiride tüm yönleriyle

değerlendirilmesi mümkün olmadığından burada Cumhuriyet’e geçiş
sonrası etkilerini gösterebilmek amacıyla belli noktalara işaret edil-

mekle yetinilmiştir. Birbirine yakın zamanlarda yaşamış iki isimden
daha az bilinen Ayşe Sıdıka Hanım’ın eserine özellikle daha fazla yer

ayrılmıştır. Bu, Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte eğitim-öğretimde daha ziyade Sâtı Bey’in perspektifiyle uyumlu bir yolun takip edilmesi nedeniyle onun görüşlerinin daha bilinir olmasından hareketle
yapılmış bilinçli bir tercihtir.

Her iki eser de dönemin öğretmen yetiştiren okullarında okutul-

mak üzere bir ihtiyaca dayalı olarak yazılmıştır. İkisinde de ana kurguyu Batıda savunulan eğitim anlayışları oluşturmaktadır. Bununla

beraber Fenn-i Terbiye’de, seküler bir eğitim anlayışının savunulduğu
net bir şekilde anlaşılırken Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri için aynı

şeyi söylemek doğru gözükmemektedir. Gerek Ayşe Sıdıka Hanım’ın
gerekse Sâtı Bey’in müşterek referanslarından birinin Spencer olduğunda şüphe yoktur. Spencer, Pozitivist ekol içerisinde yer alan sosyal Darwinizm denilince akla gelen ilk isimdir. Sâtı Bey’in bakış açısının Spencer’la tam manasıyla örtüştüğü, kendisinin insanı onun gibi

tekâmül kanunlarına bağlı bir varlık olarak gördüğü bilinmektedir.
Fenn-i Terbiye’de de bu düşüncesine uygun görüşlere yer vermiştir.
Kendisinin Osmanlı döneminde yaşamış üstelik medreselerde öğrenim görmüş biri olarak İslam dininde bu ve başka meselelerde konuya nasıl yaklaşıldığını bilmemesi imkan dahilinde değildir. Sâtı Bey’in

eserinde bilinçli olarak dine karşı mesafeli durduğu anlaşılmaktadır.
Bu mesafeli duruş Cumhuriyet döneminde yazılan eğitim bilimleri

kitaplarında da büyük ölçüde aynen sürdürülmüştür. Nitekim dine
uzak Batılılaşmanın en etkili olduğu alanlardan birinin eğitim bilimi

eserleri olduğu görülmektedir. Böyle bir tercihte Cumhuriyet’in ila-

nıyla birlikte Batıcılığı savunanların daha etkin bir rol oynamasının
yanı sıra günümüz Eğitim Fakültelerinin Osmanlı dönemindeki öğ-
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retmen yetiştiren okulların devamı olmasının da etkisi vardır. li olduğunu düşünmekteyim.
Ayşe Sıdıka Hanım’ın eğitimde takip edilecek usulün hem dine
hem tekniğe hem de eğitimdeki gelişmelere uygun olması şeklindeki
görüşünün izlerini ise, günümüzde ancak İlahiyat Fakültelerindeki
Din Eğitimi alanında yapılan bazı çalışmalarda görmek mümkündür.
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Yurt Dışı Eğitimliler ve Mektepliler*1
Aynur Erdoğan Coşkun**
Giriş
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, Almanya’ya
meslek eğitimi için binlerce öğrenci gönderdi. Bu öğrenciler demirdöküm, nalbantlık, bakırcılık, sıvacılık, çiftçilik, tipografya, bahçıvanlık,
kuaförlük, marangozluk, ayakkabıcılık vb. mesleki alanlarda hem teorik hem uygulamalı eğitim aldılar2.

Almanya ve Osmanlı Devleti arasında kurulan ittifakın savaş
cephelerinin ötesinde ekonomik ve toplumsal kalkınmayı da içermesi
amaçlandı. Bu çerçevede ittifakın kültürel boyutunu hayata geçirmesi
için 1915’te kurulan Türk-Alman Dostluk Cemiyeti, öğrencilerin seçilerek Almanya’ya gönderilmesinde rol aldı.3 Çoğu küçük yaşta ve yetimlerden oluşan bu öğrenciler çırak statüsüyle Alman ailelerin yanına yerleştirildiler. Alman dilini mükemmel bir şekilde öğrenmeleri ve
Alman toplumsal hayatını yakından tanımaları amaçlanmıştı.4 1916-

* “Bu yazı, yurt dışı eğitim uygulamasının modern okullaşmaya etkisine ve yurt dışı eğitimli-mektepli profillerinin karşılaştırmasına odaklanılarak doktora çalışmasından üretilmiştir. Söz konusu doktora çalışması için bk. Erdoğan, Aynur. Osmanlı’da Yurt Dışı
Eğitim ve Modernleşme (İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2016).”
**		 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
aynur.erdogan@istanbul.edu.tr

3		 Gencer, Mustafa. Jöntürk Modernizmi ve Alman Ruhu (İstanbul: İletişim, 2003), 256.
4		 MF.ALY. nr. 93/51
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1919 yılları arasında Almanya’da sayısı 10 bine varan5 işçi öğrencinin
eğitim aldığı tahmin ediliyor.

Fotoğraf 1: Osmanlı Sanayi Öğrencileri, Berlin, 1917 (Kaynak: Süddeutsche Zeitung Photo)

Aynı yıllarda Turancı ideoloji çerçevesinde Osmanlı ile yakın siyasi ve diplomatik ilişkiler kuran Macaristan da işçi öğrencilerin gönderildiği diğer bir adres oldu. Özellikle Macaristan’ın kırsal bölgelerindeki okullarda ziraat eğitimi alarak tarım işçiliğine yönelik eğitim
alan öğrenciler bu bölgelerdeki çiftliklere yerleştirildiler. Öğrencilerin
seçilmesi, nakliyesi, okullara yerleştirilmesi görevini Macaristan devleti tarafından desteklenen Macar Doğu Kültür Merkezi üstlendi. Savaş sonunda Macaristan bölgesinde yaklaşık olarak iki yüz öğrencinin
5		 Maksudyan, Nazan. A Triangle of Regrets: Training of Ottoman Children in Germany During
the First World War (Brill, 2016).
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olduğu anlaşılıyor.6 Savaş sonrası zor koşullarda ülkelerine geri dönen
bu öğrencilerin birçoğu mağduriyet yaşadı.
Osmanlı Devleti’nin zor savaş koşullarında bile öncelikli politika
alanı olarak gördüğü yurt dışı eğitim, 19. yüzyıl boyunca modernleşmenin kadrosunun temel kaynağı olarak görüldü. Yurt dışına öğrenci
gönderme uygulamasından beklenen fayda olarak endüstriyel kalkınmanın bilgi ve görgüsünün inşası sürecinin anlaşılması için Tanzimat
dönemine gidip bu uygulamanın nasıl ve ne amaçla başladığına bakmamız gerekmektedir.

Tanzimat Döneminde Yurt Dışı Eğitim:
Osmanlı Öğrencileri Avrupa’da
Yurt dışı eğitim uygulaması 1830 yılında Hüsrev Paşa’nın inisiyatifiyle beş öğrencinin Paris’e gönderilmesiyle başladı. Bu beş öğrenci
Abüllatif, Hüseyin, Ahmed, Edhem ve Mehmet Reşid’dir.7 Abdüllatif
ve Hüseyin 1838’de tahsillerini tamamlayarak döndüler. Diğer üç öğrenci ise devlet burslusu olarak eğitimlerine devam ettiler.8 Hüseyin,
Mehmet Reşid ve Abdüllatif orduda önemli rütbeler kazanarak yükseldiler. Bahriye okulunda öğrenci olan Ahmed ise bir Fransız savaş
gemisinde görevlendirildi ve Amerika’da hayatını kaybetti.9 Edhem,
çeşitli devlet hizmetlerinden sonra II. Abdülhamit döneminde sadrazamlığa kadar yükselen İbrahim Edhem Paşa idi.
1835 yılında ise mühendishanelerden seçilen on altı öğrenci
Londra’ya, dört Harbiye öğrencisi Viyana’ya gönderildi;10 böylece
devlet burslusu olarak yurt dışına öğrenci gönderme uygulamasının
kalıcı bir politika olması yönünde adım atılmış oldu. Bu öğrenciler
6 MV nr. 201/65; DH-İ.UM. nr. 5-1/1-20
7		 HAT. nr. 694/33474. Bk. Fotoğraf 2.
8		 HAT. nr. 694/33474; 701/33726-A

9		 İnal, Mahmud Kemal. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar (İstanbul: Dergah Yayınları,
1982), 601; Şişman, Adnan. Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri
(1839-1876) (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004), 6.

10 C.AS. nr. 600/ 25290; Mehmed Esad. Mir’ât-i Mekteb-i Harbiye (İstanbul: Şirket-i Mertebiye Matbaası, 1310), 19.

34

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

döndüklerinde Mühendishane-i Berri Hümayun ve Bahr-i Humayun,
Harbiye, Tıbbiye’nin müfredatının düzenlenmesinde, askeri idadilerin açılmasında rol aldılar ve ordudaki görevlerinin yanı sıra bu okullarda ders verdiler.

Tanzimat döneminde (1830-1876) öğrencileri gönderen okul ve ku-

rum türlerine ve yine tahsil alanlarına bakıldığında11 hem askeri hem
sivil alanda teknolojik gelişmenin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Askeri
sahada gönderilen öğrenciler ordu teknolojisinin üretimi ve yönetimi

kapsamında değerlendirebileceğimiz alanlarda eğitim alırken sivil öğrenciler en fazla sivil sanayinin gelişmesine matuf olarak meslek eği-

timi aldılar. Bu sebeple Tanzimat modernleşmesinin amacını modern
ürün ve sonuçların transfer edilmesi şeklinde özetleyebiliriz.

Fotoğraf 2: 1830 yılında Hüsrev Paşa tarafından Paris’e gönderilen beş öğrenciden
dördü (Kaynak: İkdam Gazetesi, 10 Nisan 1914)
11 Bk. Tablo 1. Öğrencilerin eğitim alanları ve serüvenleri için bk. Erdoğan, Aynur.
Osmanlı’da Yurt Dışı Eğitim ve Modernleşme (İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2016).
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Diğer taraftan yurt dışı eğitim yoluyla teknolojik ilerlemenin bilgisine sahip olma motivasyonunun askeri alandan başlayarak sivil
alanlara doğru yayıldığı görülmektedir. Uygulama askeri öğrencilerin
gönderilmesiyle başlasa da 1843 yılında ziraat öğrencileri dahil edilmişti.12 Sanayi okulları 1848 yılında açılmaya başladı13 ve bu okullardan 1864 yılından itibaren makinecilik, matbaacılık, dericilik, saatçilik, fotoğrafçılık, kunduracılık, alçı sanatı (heykeltıraşlık) vb. alanlarda
eğitim almaları için birçok meslek öğrencisi Avrupa’ya gönderildi.

Tablo 1: Tanzimat Döneminde Yurt Dışı Eğitim

Askeri öğrencilerin ve meslek öğrencilerinin dışında Tanzimat döneminde yurt dışına muvazzaf memurların da gönderildiği görülüyor.
Modern yazışma yöntemlerine hakim, uluslararası devletler hukukunu bilen yeni tipte memur ihtiyacından dolayı bürokraside müstahdem memurlar öğrenci olarak yurt dışına gönderildiler. Bu bağlamda
İngilizce tahsili için Londra’ya, Fransızca için Paris’e ve Almanca için
Viyana’ya öğrenci gönderildi. Yurt dışında kaldıkları müddetçe me12 HR.to. nr. 407/42

13 Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi: (Başlangıçtan 1982’ye Kadar) (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1982), 150.
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muriyetleri ve dolayısıyla maaşları devam etti. Ancak ordu ve iktisadi
alanlarla karşılaştırıldığında bürokrasiden giden öğrencilerin sayısı
oldukça azdır. Öğrencilerin daha çok teknik alanda eğitim almaları
ve döndüklerinde bu alanlarda istihdam edilmeleri amaçlandığı için
bürokrasinin bu uygulamadan en uzak alan olduğu gözlenmektedir.
Geleneksel kodları güçlü bir yapı olarak bürokratik yapılanmadaki
modernleşme daha çok kendi iç dinamikleriyle gerçekleşirken devlet
dairelerinde yurt dışı eğitimlilerin oranı düşük kaldı. Bu durum, teknik alanların değişime ve modernleşmeye daha açık olmasına rağmen
bürokrasinin geleneksel yapısının değişime daha kapalı olmasıyla ilgili olabilir.14
Bu dönemde yurt dışında en çok ihtimam gösterilenler askeri öğrencilerdi. Askeri öğrenciler Avrupa şehirlerinde Osmanlı Devleti’nin temsilcileri sayıldığı için giyim kuşamlarından hayat tarzlarına kadar belli bir
düzeyin korunması amaçlandı. Giydikleri fes ve eldivenlerden bindikleri
arabalara, kullandıkları mumlardan Osmanlı armalı kıyafetlere kadar ayrıntılı masraf kalemleri mevcuttu. Öyle ki, dört askeri öğrencinin masraf
miktarıyla yirmi meslek öğrencisi eğitim görebiliyordu.15
Bununla birlikte öğrencilerin arasında sorumluluklarını dikkatli
bir şekilde yerine getirenler de askeri öğrencilerdi. Diğer taraftan 1851
yılında Maarif-i Umumiye Nazırı Kemal Bey’in gerçekleştirdiği teftiş
sonucunda Paris’teki öğrencilerin beklenen ilerlemeyi sağlayamadığı
fark edildi. Bu durum, öğrencilerin çalışma disiplinlerinin ve akademik başarılarının sağlanması için Paris’te okul açma fikrinin ortaya
atılmasına sebep oldu.

Paris’te Osmanlı Okulları
Paris, Violet sokağındaki bir bina Paris Osmanlı elçiliği tarafından
dokuz yıllık sözleşmeyle kiralanarak okul binası olarak düzenlendi.
Tahsil süresi üç yıl olan lise düzeyindeki Mekteb-i Osmani’nin temel
14 Erdoğan, Aynur. Osmanlı’da Yurt Dışı Eğitim ve Modernleşme (İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2016), 99.

15 HR.TO. nr. 78/33
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amacı Fransızca dili, tarih, coğrafya, savaş sanatı gibi öğrencileri Fransız okullarına hazırlayan temel bilgileri vermekti.16 Bununla birlikte
Türkçe dili ve din tahsili almaları sağlanarak öğrencilerin kendi toplumlarına yabancılaşmamalarının yolları aranmıştı. Bu amaca yönelik olarak Hoca Tahsin ve Selim Sabit görevlendirildiler.17 Selim Sabit
Ermeni öğrenciler için açılan Mekteb-i Muradyan’da da Türkçe dersi
verecekti. Bu iki hocanın diğer görevleri ise Paris üniversitelerinde
matematik ve doğa bilimleri derslerini takip ederek açılmasına karar
verilen Darülfünun için ön araştırma yapmaktı.
Paris’te açılan diğer bir Osmanlı okulu ise Ermeni öğrencilerin tahsil gördüğü Mekteb-i Muradyan’dır. 1857’de Ermeni cemaatinden gelen
talep üzerine Paris’teki Osmanlı tebaasından, özellikle fakir Ermeni öğrenciler için bir okul açılması gündeme girdi. Okulun masrafları Osmanlı Ermeni cemaati tarafından karşılanacaktı. Fakat Ermeni Patriğinden
gelen talep üzerine okul, Paris Osmanlı elçiliği tarafından himaye edildi
ve okulda takip edilecek ders müfredatı, okutulacak kitaplar Osmanlı
Maarifi tarafından belirlendi. Ermeni çocuklar için bu okul açılmış olsa
da Mekteb-i Osmani’ye gayrimüslim öğrenci gönderilmeye devam edildi.18 Mekteb-i Osmani ise fahiş miktardaki masrafa rağmen beklenen
akademik başarıyı gösteremediği için 1865’te kapatıldı.

Yurt Dışı Yerine Osmanlı Okullarında Eğitim
Mekteb-i Osmani’nin kapatılmasına yönelik karar, okul müdürü Esad
Bey ile Osmanlı hükümeti arasındaki yazışmaların sonucu olarak ortaya çıktı. Bu yazışmalar aynı zamanda devlet erkanının yurt dışı eğitime bakışını içerdiği için önem arz etmektedir. Buna göre, Mekteb-i
Osmani mali yükünden dolayı kapatılırken yurt dışı eğitim de Osmanlı mekteplerinin durumuna göre yeniden düzenleniyordu. Sultan
16 HR.TO. nr. 72/4

17 Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nafi. Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı:
XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2001), 58.
18 İ.HR. nr. 211/12192

38

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

Abdülaziz, Osmanlı Harbiye Mektebi’nin müfredatı ve eğitim kalitesi
açısından Fransız okullarından eksik olmadığını belirterek askeri öğrencilerin lisans eğitimi için yurt dışına gönderilmemesi gerektiğine

karar verdi. Askeri öğrenciler ihtisas için ya da ordu alaylarında uygulamalı eğitim için kısa süre yurt dışında bulunabilirlerdi. Padişah, askeri eğitimde ulaşılan bu seviyeyi sivil eğitim için de hedef olarak ta-

yin etti. Ticaret, ziraat, madencilik, hukuk, sanayi dallarında ve devlet
dairelerinde çalışacak nitelikli kadronun yetiştirilmesi için sivil okul-

ların açılmasına ve bu süreçte sivil öğrencilerin gönderilmeye devam
edilmesine karar verildi. Çünkü sivil öğrencilerin devam edecekleri
orta öğretim düzeyinde yetkin okulların olmayışı küçük yaşta gön-

derilmelerine sebep olmaktaydı. 13-14 yaşlarında henüz kendi “din
ve milliyetlerini” öğrenememiş çocukların yurt dışına gönderilmesi-

ni mahzurlu bulan Padişah bir an önce Osmanlı okullarının açılması
için talimat verdi. Bunun üzerine Mekteb-i Osmani’nin kapatılmasının ardından 1968’de Galatasaray Lisesi eğitim vermeye başlamış ve

1859’da faaliyete geçen Mülkiye Mektebi’nin müfredatının iyileştiril-

mesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Padişah hem orduda hem sivil
alanlarda yabancı uzmanlara ihtiyacın ortadan kalkması için okullaşma çalışmalarına ve okullar yetkin düzeye erişinceye kadar kısıtlı olarak yurt dışı eğitime devam edilmesini istedi.

Sultan Abdülaziz’in yurt dışı eğitime getirdiği bu düzenleme II.

Abdülhamit döneminde de geçerli oldu. 1870 Prusya-Fransa Savaşının ardından öğrenciler peyderpey anavatanlarına geri getirilmişti. 1875 yılında uygulamaya son verildiği ilan edildi. II. Abdülhamit

okullaşma yönündeki çabalarına paralel olarak yurt dışı eğitime ih-

tiyaç duyulmaması için modernleşmenin yerli koşullarda üretilmesi
yönünde adımlar attı. Ancak yarım yüzyıldır uygulanagelen yurt dışı
eğitim gündemden düşecek gibi değildi.

Merkezi yönetim öğrenci göndermeme yönünde karar alsa da ba-

kanlıklar, yerel yönetimler ve eğitim kurumları az sayıda da olsa öğ-
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renci gönderdiler19. Ayrıca II. Abdülhamit’in Prusya-Fransa Savaşından galip çıkan Almanya ile yaptığı anlaşma gereği 1883 yılında askeri
öğrenciler bu ülkeye gönderilmeye başlandı. Ancak bu sefer yurt dışı
eğitimden beklenen, modernleşmenin bilgisinin transferi olmaktan
çok II. Abdülhamit’in güttüğü uluslararası denge politikası bağlamında Almanya ile siyasi ve diplomatik yakınlık kurmaya ilişkindi.20
Alanlar
Asker
Tıp

Sosyal bilimler (Hukuk, Dil, Siyaset)
Baytarlık

Mühendislik
Meslek

Fen bilimleri
Telgraf
Ziraat
Asker
Tıp

Sosyal bilimler (Hukuk, Dil, Siyaset)
Baytarlık

Mühendislik
Meslek

Fen bilimleri
Telgraf
Ziraat

Öğrenci Sayısı
69
49
39
29
26
25
24
21
13
11
4
4
3
3
3
2
2
2

Tablo 2: II. Abdülhamit döneminde yurt dışına gönderilen öğrencilerin yaklaşık
sayıları ve tahsil alanları

Padişah II. Abdülhamit, modernleşmeyi yerli dinamiklerle üretme olarak özetlenebilecek politik yöneliminden dolayı yurt dışı eği19 II. Abdülhamit döneminde gönderilen öğrencilerin yaklaşık sayıları ve tahsil alanları
için bk. Tablo 2.
20 Sultan Abdülhamit. Siyasi Hatıratım (İstanbul: Dergah Yayınları, 1987), 90.

40

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

tim uygulamasını sonlandırmak istiyordu. Okullaşmada alınan yolun
bunu mümkün kılacağını düşündü. Ayrıca onun döneminde ortaya
çıkan Jön Türk muhalefetinden dolayı da bu kararın uygulanmasında
ısrarcı oldu. Zira 1896 yılında muhalif Jön Türklerin Padişaha darbe
hazırlığında olduğunun ortaya çıkmasıyla öğrenciler kovuşturulmaya başlanmış ve bazı muhalif öğrenciler Avrupa’ya kaçmak suretiyle
gitmişlerdir. Padişah yurt dışı eğitim uygulamasını sonlandırırken21
öğrencileri Avrupa’nın “zehrinden” korumayı ve muhalifleri memleketlerine dönmeye mecbur bırakmayı amaçlamıştı. Padişahın ve devlet
erkanının yurt dışı eğitim uygulamasına alternatif olarak buldukları
çözüm ise Darülfünun’un tesisiydi. Nitekim üniversitenin açılmasıyla
birlikte Padişah ve Sadrazam Said Paşa Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine gerek kalmadığını ve ancak gerektiği takdirde uzman yabancı öğretmenlerin getirtileceğini ilan ettiler.22 Çünkü artık padişahın tabiriyle
“Avrupa’da serserilik yapmalarının yolu kapanmıştı”.23 Meşrutiyet’in
ilanına kadar olan süreçte öğrenci gönderilmedi.
Yurt dışı eğitim uygulamasını başlatanlar, bu uygulamanın modern okulların ve devlet dairelerinin nitelikli kadrosunu sağlayarak
yabancı istihdamı ihtiyacını ortadan kaldırmasını bekliyorlardı. Diğer
taraftan okullaşmada nicel ve nitel artışla çok masraflı bir uygulama
olan ve öğrencilerin yabancı bir kültürle yetişmesine sebep olan yurt
dışı eğitimin de sonlandırılması amaçlanmıştı. Ancak okulların istenilen düzeyde gelişmemesi yurt dışı eğitimi ve bu uygulamaya alternatif
olarak görülen yabancı uzman istihdamını zorunlu kıldı. Hem yurt dışı
eğitimin hem de yabancı uzman istihdamının yükünden kurtulmanın
yolu okullaşma olarak belirdiği için öğretmen yetiştirme öncelikli hedef haline geldi. Bu sebeple yurt dışı eğitimliler öncelikle öğretmenliğe
yönlendirilmiştir. Salt bilimsel faaliyetlerle meşgul olan bilim adamı
profilinin gecikmesi, Darülfünun’a atanan doçentlerin görevlerinin bile
öncelikle “öğretmenlik” olarak tanımlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.24
21 Sultan Abdülhamit. Siyasi Hatıratım (İstanbul: Dergah Yayınları, 1987), 191.
22 Sultan Abdülhamit. Siyasi Hatıratım (İstanbul: Dergah Yayınları, 1987), 191.
23 BEO. nr. 1739/130389

24 MV. Nr. 230/16; MV. Nr. 230/16
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İlerleme ve Kalkınmanın Yolu Olarak Yurt Dışı Eğitim
Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki hükümeti yurt dışı
eğitimle ilgili bütün kısıtlamaları kaldırmış, ilerleme ve kalkınmanın
en önemli kanalı olarak gördüğü yurt dışı eğitimi yeniden canlandırmıştır. Öne çıkan eğitim merkezlerine bu dönemde akın akın öğrenci
gönderilirken Meşrutiyet sonrası ilk öğrenci kafilelerinin de en fazla
öğretmenliğe yönlendirildiği görülmektedir25.
Alanlar

Öğrenci Sayısı

Tabi İlimler

49

Öğretmenlik
Mühendislik

Güzel Sanatlar
Matematik
Tıp

Siyaset-İktisat-Tarih
Hukuk

Felsefe-Sosyoloji
Ticaret

Baytarlık
Sanayi
Baskı

Ev İdaresi
Ziraat

Coğrafya

El İşleri ve Musiki
Lisan

Ormancılık

Beden Eğitimi

Dilsiz ve Sağır Eğitimi
Eczacılık
Hitabet

69
39
29
26
25
24
21
13
11
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

25 Meşrutiyet döneminde yurt dışına gönderilen öğrencilerin yaklaşık sayısı ve tahsil alanları için bk. Tablo 3. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Almanya ve Macaristan’a gönderilen
çok sayıdaki işçi öğrencilerin bilgileri bu tabloda yer almamaktadır.

42

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

Tablo 3: Meşrutiyet döneminde yurt dışına gönderilen öğrencilerin yaklaşık sayıları ve tahsil alanları

Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan en önemli değişimlerden biri
meslek eğitiminde meydana geldi. Sanayi dallarında üniversite eğitimi yerine Almanya Belçika, Danimarka bölgelerinde ortaöğretim
düzeyinde uygulamalı eğitimin daha etkili olacağı düşünüldü. Örneğin Halkalı Ziraat Okulu’ndan mezun olan bir öğrencinin aynı eğitim
programına sahip Fransız Montpellier Ziraat Okulu yerine sütçülük,
peynircilik, tavukçuluk, konservecilik, şekercilik, bahçıvanlık, ipekçilik vb. Avrupa’da zirai dalların her birinde ihtisaslaşmış okulların
tercih edilmesi gerektiği düşünüldü.26

Osmanlı Sanayi Mekteplerinden birer kesit. Kunduracı Öğrencilerin Teori ve Uygulama Dersleri (Kaynak: Atatürk Kitaplığı)

Aslında uygulamalı meslek eğitimi Tanzimat döneminden beri
sanayi okullarında hayata geçirilmişti. Meslek eğitimi veren Osmanlı
sanayi okullarında bir yıllık teorik eğitimden sonra uygulama görülüyor ve öğrencilerin emeğinin karşılığı mezuniyetlerinden sonra kuracakları işin sermayesi olarak ödeniyordu (Ergün, 1996: 244). Ancak
özellikle Birinci Dünya Savaşı sürecinde meslek eğitiminde nicel ve
nitel bir değişim yaşandı. Savaştan galip çıkmayı ümit eden İttihat ve
26 Osmanlı Ziraat ve Ticareti Gazetesi. Avrupa Ziraat Mekteplerine Talebe İ’zamı: Makale-i
Mahsusa (22 Şubat 1324), 6.
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Terakki hükümeti savaş sonrasında gerçekleştirmeyi planladığı en-

düstriyel kalkınmanın ön hazırlığı olarak binlerce çocuğu Almanya’ya
gönderdi. Bu çocuklar Alman sanayisinin ucuz emek gücü olarak gündüzleri çalışırken işten sonra akşam okullarında teorik ders görüyorlardı. Çocuk işçilerin “öğrenci” ve “çırak” sıfatıyla Almanya’ya gön-

derilmelerinin hukuki altyapısı 1910 yılında atılmıştı. Bu yıl öğrenci
gönderme uygulamasına dair alınan kararlardan biri vilayetlerdeki

idadilerden (ortaöğrenim) mezun olan başarılı öğrencilerin yurt dışına
tahsile gönderilmesi yönündeydi. Savaş koşullarında ise özellikle Darüleytamlardan 13-14 yaşlarında küçük yaştaki öğrenciler gönderildi.

AEG Transformatör Fabrikasında Osmanlı Öğrencileri, Berlin (Oberschöneweide), 1917 (Kaynak: Süddeutsche Zeitung Photo)

Meşrutiyet döneminde yaşanan diğer bir değişim ise sosyal bilim-

lerin tahsil alanları arasına girmesidir. Siyaset bilimi, hukuk, edebiyat,

iktisat, coğrafya, pedagoji, sosyoloji, felsefe, tarih, iletişim, etnoloji, fi-
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loloji, vb. sosyal bilim alanlarında yaklaşık seksen öğrenci gönderildi.
Tanzimat döneminde sadece modern ürünlerin/sonuçların transferine
dayalı modernleşme anlayışından dolayı öğrencilerin teknik alanlarda
eğitim almaları sağlanırken Osmanlı sosyal ve kültürel değerleriyle
çatışacak başka bir havzanın ürünü olan sosyal düşünce sistemlerinin eğitimi için öğrenci gönderilmemişti. II. Abdülhamit döneminde
ise Osmanlı geleneksel değerlerinin özgün modernleşme sürecine dahil edildiği görülse de Batılı sosyal bilimlerin tahsilinin Osmanlı için
zararlı olduğu düşünülen fikirlerin transferine yol açacağından hareketle öğrenci gönderilmesi engellendi. II. Meşrutiyet dönemi ise bu
tür kısıtların kalktığı ve sosyal bilimlerin tahsilinin teşvik edildiği bir
süreç oldu. Batılı sosyo-kültürel ortamın ürettiği sosyal bilimlerin ve
kavramların Osmanlı toplum ve devleti için kullanılmaya başlanması
paradigmatik dönüşümü resmeder.

Yurt Dışı Eğitimli ve Mektepli Profillerinin Karşılaştırması
Yurt dışı eğitim, devlet için siyasi ve ekonomik kalkınma için ihtiyaç
duyulan teknik kadronun yetiştirilmesinin önemli bir kanalıydı. Ancak kamuoyunda yurt dışı eğitimlilerin teknik işler üstlenmek yerine modern dünyanın bilgi ve görgüsünü edinen münevverler olarak
üst düzey bürokratik görevlerde olmaları gerektiğine dair bir beklenti
vardı. Namık Kemal’e27 göre, Avrupa’da eğitim alanlar, telgrafhane
gibi alanlarda istihdam edilmek yerine Hariciye’de nazırlık, elçilik
gibi önemli mevkilere gelmeliydi. Ancak o zaman bu uygulamadan
verim elde etmek mümkün olacaktı. Bu bakış açısının kamuoyunda
yaygın olduğunu gösteren diğer bir durum ise yine telgraf teknikeri
olmak isteyen mektepli bulunamamasında izlenmektedir. 1872 yılında
Galatasaray Lisesi’nin ders programına telgraf tekniğine dair dersler
eklendi, ancak bu lisenin mezunları yüksek düzeyde memurlukların
peşinde oldukları için telgraf tekniğine ilgi göstermediler. Bunun üzerine fakir ve yetim çocukların eğitim aldığı Darüşşafaka’nın ders prog27 Namık Kemal. Bizde Adam Yetişmiyor (30 şaban 1265), 1.
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ramı telgraf eğitimini içerek şekilde düzenlendi ve bu okuldan mezun
olanlar Telgraf Nezareti Fen Kalemi’ne memur olarak atandılar. Ayrıca
her yıl bu okuldan mezun olanların arasından seçilen dört başarılı öğrenci Fransa’ya ihtisas için gönderildi.28
Öğrencilerin tahsil alanları incelendiğinde de modern eğitimden
beklentinin siyasi ve ekonomik kalkınmanın teknik kadrosunun yetiştirilmesi olduğu söylenebilir. Bu çerçevede yurt dışı eğitimlilerin
daha fazla teknik alanlarda uzmanlık payesi taşıyan bir profile sahip
oldukları gözlenmektedir. Ayrıca yurt dışı eğitimlilerin Osmanlı okullarında okuyanlardan farklı olarak -daha fazla- entelektüel uğraşlar
içinde oldukları ve siyasal düzlemde teknokratlık rolüyle öne çıktıkları görülmektedir.
Meşrutiyet dönemi düşünce ve siyaset dünyasında öne çıkan isimlerin ortak paydaları Osmanlı modern okullarında (Tıbbiye, Mülkiye,
Harbiye) veya Avrupa okullarında eğitim almaları ve II. Abdülhamit’e
muhalefet olarak örgütlenen, meşrutî düzeni, pozitivist düşünceyi savunan bir sosyal grubun mensupları olmalarıydı.
Osmanlı modern okullarında yetişen öğrencilere, devletin birliğini, bütünlüğünü sağlama ve kalkınma hedefleri doğrultusunda
milli idealler aşılanıyordu. Tıbbiye, Mülkiye ve Harbiye gibi Osmanlı
yüksekokullarında yetişenler idealist vatanperverler olarak Osmanlı Devleti’nin sorunlarına çözüm bulma misyonunu üstlenecek bir
adanmışlıkla hareket ediyorlardı.29 Modern okullarda eğitim alanların
meşrutî düzeni tesis etme yolunda İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde örgütlenmeleri söz konusu vatanperverlik kapsamında değerlendirilebilir. Diğer taraftan yurt dışı eğitimliler ise Osmanlı Devleti’ni
kurtarma misyonunun edinildiği bu eğitim habitusundan ve kamusal
alandan uzakta eğitim almaktaydılar. Bu sebeple Osmanlı okullarında
eğitim alanlar siyasi ve düşünsel alanlarda idealist misyonlar yükle28 DH.MKT. nr. 1858/112; Demir, Tanju. Türkiye’de Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilatının Tarihsel Gelişimi (1840-1920) (Ankara: PTT Genel Müdürlüğü, 2005), 61-62.

29 “Mardin, Şerif. Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler: I (Der. Mümtaz’er Türköne &
Tuncay Önder) (İstanbul: İletişim Yayınları, 1991), 194.”
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nirken yurt dışı eğitimlilerin entelektüel ve teknik uğraşlara yöneldikleri görülmektedir.
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Osmanlı Mektepleri ve Dârülfünûn
Aydın Demirtaş*
30

Giriş
Modern mektepler deyince 18. Yüzyılın sonunda kurulmaya başlanan
ve 19. Yüzyıl boyunca yenileri kurulmaya devam edilen Batı modelinde yüksekokulları kast ediyoruz. Bu okullar modern ve merkeziyetçi
anlayışla reforme edilmeye çalışılan devletin ihtiyaç duyduğu kadroları yetiştirmeyi hedefliyordu. Bu çerçevede “mütefennin zabit”, “münevver bendegan”, “diplomalı efendi” gibi adlarla anılan yeni insan
tipini yetiştiriyorlardı. Mühendishane ile başlayan mektepler Tıbbiye,
Harbiye, Mülkiye, Mekteb-i Sultani, Hukuk Mektebi vb. ile devam etti.
Bu mektepler araştırma açısından yetersiz olduğu için akademik
açıdan daha üst düzey bir kurum olarak Dârülfünûn kurulması gündeme geldi. Bu yüzden Dârülfünûnu bilimsel karakterli (en azından
öyle olması isteniyordu), Modern Mektepleri ise mesleki esaslı kurumlar olarak kategorize edebiliriz.
Mektepler pratik ihtiyaca binaen doğmaları ve mezunlarına iş garantisi sunmaları hasebiyle kurulmaları sancılı olmazken,
Dârülfünûnu inşa etmek kolay olmadı. Kurulması 1845 yılında gündeme gelen bu kurum, yeşermesine uygun bir iklim olmadığı için 1900
yılına kadar süreklilik kazanamadı. Üniversite eğitimine hazır öğrenci, ders verebilecek evsafta hoca ve ders kitapları olmaması, literatü*		 Dr.
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rün gelişmiş olmaması gibi sebeplerle Dârülfünûn ancak dördüncü
denemede ayakları üzerinde durabildi. Batıda üniversitenin arkasında birkaç yüzyıldır gelişip serpilen yeni bir sınıf ve bu sınıfın taşıyıcısı
olduğu geniş hacimli bir ekonomik sistem ve bu itici güçle gerçekleşen
bilimsel-kültürel dönüşüm söz konusuydu. Osmanlı ülkesinde ise değişimin aktörü devletin kendisiydi ve bu rolünü yerine getirebilmesi
için gereken kadroları yetiştirmek için 18. Yüzyılın sonundan itibaren
modern mektepler kurmaya başlamıştı. 1773’te Askeri Mühendishane, 1827’de Askeri Tıbbiye, 1834’te Harbiye, 1848’de Darülmuallimin,
1859’da Mülkiye, 1868’de Mekteb-i Sultani, 1880’de Hukuk Mektebi
kuruldu. Dârülfünûn’un varlık kazanabildiği iklimin oluşmasında bu
okulların önemli rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Modern Mektepler ve Dârülfünûn İlişkisi
Öncelikle aynı çatı altında kurulma ve aynı idareye tabi olma açısından Mekteplerle Dârülfünûn ilişkisine değineceğiz. Nitekim son iki
Dârülfünûn denemesinden ilki Mekteb-i Sultani, ikincisi modern bürokrasiyi ihdas etmek için kurulmuş olan Mekteb-i Mülkiye bünyesinde gerçekleştirildi.
1863 ve 1870 yıllarındaki başarısız girişimler üniversite kurmak
için erken olduğunu gösterince 1874 yılında Mektebi Sultani’nin hazır altyapısı üzerinde Dârülfünûn kurulması yoluna gidildi. Hukuk,
Mühendislik ve Edebiyat fakültelerinden oluşan bu yükseköğretim
kurumuna Dârülfünûn-ı Sultani (Université Impériale Ottoman) adı
verildi. Mekteb-i Sultani müdürlüğü ile Dârülfünûn müdürlüğünü bir
arada götüren Sava Paşa Avrupa’daki örneklerinde beş fakülte olduğunu ancak halihazırda Tıbbiye bulunduğundan ve Medreseler İlahiyat fakültesi sayılacağından üç fakülte ile kifayet edildiğini belirtmektedir. (İhsanoğlu, 2010, 142) Bu girişim 1881 yılında sona erdi.
1900 yılında açılışı Sultan Abdülhamid’in 25. cülus yıldönümüne denk getirilen Dârülfünûn 1908 yılına kadar Mülkiye çatısı altın-
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da öğretime devam etti, Mülkiye Mektebi’nin müdürü aynı zamanda
Dârülfünûn müdürü idi.
İkinci olarak Mekteplerle Dârülfünûn ilişkisini müfredat ve dersler açısından ele alabiliriz. Nitekim Dârülfünûnda okutulan derslerin
çoğu ilk defa Mühendishane’de, Tıbbiye’de, Harbiye’de, Mülkiye’de
işlenmeye başlamıştı. “Sosyal Bilim alanında bir çok ders Mülkiye’de
verilmiş, Batı literatürünün izi Mülkiye’deki dersler sayesinde sürülmüş,… iktisat bir bilim dalı olarak düzenli biçimde ilk defa Mülkiyede
okutulmuş, vak’anüvis anlayışın ötesine geçen çağdaş tarih anlayışı
burada eğitime dahil olmuştu.” (Toprak, 2021)
1900’de Edebiyat ve Fen Fakülteleri açılmadan önce fizik, matematik, kimya, biyoloji gibi bilimlere ait temel konular Mühendishane,
Tıbbiye, Harbiye gibi mekteplerin müfredatında pratiğe dönük şekilde yer alıyordu. Nebatat (botanik), ecza, zooloji, kimya ve fizik alanlarının laboratuvarları ilk olarak Tıbbiye’de açılmaya başlamıştı. Tarih,
ekonomi, coğrafya, edebiyat bilimlerinin başat konuları da Mülkiye
ve Harbiye müfredatında yer alıyordu. (Dölen, 2009; İhsanoğlu, 2010).
Üçüncü olarak Dârülfünûn’da ders veren ilk hocaların birçoğu bu mekteplerin hocası idi. Buna ilaveten Dârülfünûn hocalarının
genellikle Avrupa’da eğitim almış olduklarını, değilse bu mekteplerden mezun olduklarını görüyoruz. Misal; Fen Fakültesi hocalarının
ezici çoğunluğu Mekteb-i Tıbbiye mezunudur. (Demirtaş, 2019) İlk
Dârülfünûn girişiminde açılış dersini veren Kimyager Derviş Paşa
Mühendishane Mektebi mezunuydu.
Dârülfünûn Sosyal bilimler alanında Mülkiye Mektebi, Mekteb-i
Sultani, Hukuk Mektebi, Harbiye ve Darülmuallimin hocalarından,
Fen bilimleri alanında başta Tıbbiye olmak üzere, Harbiye ve Mühendishane hocalarından faydalanmıştır. (Demirtaş, 2019) 1900’de açılan
Dârülfünûn-ı Şahane’nin Edebiyat ve Fen kısımlarının hocalarının
mevcut mekteplerde vazifeli olduklarını görüyoruz. Mesela Edebiyat-ı
Osmani hocası Atâ Bey, hendese hocası Salih Zeki Bey, Osmanlı tarihi
hocası Abdurrahman Şeref Bey, cebir hocası Yusufyan Efendi Mülki-
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ye Mektebi’de, Coğrafya hocası Celal Bey ve Fars Edebiyatı Hocası
Abdurrahman Süreyya Efendi Dârülmuallimin’de, Kimya hocası Vasil Naum Efendi Askeri Tıbbiye’de görevlidir. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür. (Demirtaş, 2019, 95)

Mekteplerin Fakülteleşmesi
Türkiye’de kesintisiz akademik kurumlaşma 1900 yılında kurulan
Dârülfünûn ile başlatılır. Ancak daha sonra üniversite bünyesine fakülte olarak dahil edilen mekteplerin kuruluşu daha eskidir. 1909 yılında Askerî Tıbbiye (1827) ile Mülki Tıbbiye (1866) birleştirilmiş ve
Tıp fakültesi olarak Dârülfünunun bir cüzü haline gelmiştir. 1944’te
şimdiki ismini alan İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendishane-i Bahri Hümâyun’un açıldığı 1773 senesini kuruluş tarihi olarak benimsemiştir. Ziraat Mektebi 1847, Orman ve Madencilik Mektebi 1858, Lisan
Mektebi 1864, Eczacı Mektebi 1879, Mekteb-i Sultani bünyesinde 1874
yılındaki girişimi saymazsak Hukuk Mektebi 1880, Sanayi-i Nefise
Mektebi 1882 senesinde açılmıştır. 1948 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak üniversiteye dahil olan Mülkiye Mektebi’nin kuruluş tarihi
1859’dur.
Bu müstakil mektepler Tanzimatla başlayan reformasyon sürecinde özellikle Fransız grandes écoles örnek alınarak zamanın pratik ihtiyaçlarına mukabil kurulmuşlardır. Üniversite mekteplere göre daha
üst düzey bir akademik form olarak arzulanmış olmakla birlikte bu
mekteplerin alt yapısını ve insan gücünü kullanarak varlık kazanabilmiştir. Daha sonra bu mektepler üniversite bünyesine fakülte olarak
dahil olmuşlardır. Kuruluş tarihleri üniversiteden eski olan bu fakültelerin (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Siyasal) toplumda prestiji hala yüksektir.
Abdülhamit döneminin önemli Sadrâzamlarından Said Paşa Mülkiye Mektebinde 1884 yılında yaptığı bir konuşmada Tıp, Hukuk ve
İlâhiyât kısımlarının mevcut olduğunu, fünun ve edebiyat fakültelerinin eklenmesiyle Dârülfünûn’un tamama ereceğini söylemektedir:
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“Dârülfunûn’un üç şubesi yani Hukuk, Tababet Mektepleri mevcut ve
medarisi muhtelifede ilmi kelâm ve ilâhiyat tedrisi zaten mer’i bulunduğundan fünun ve edebiyat için de iki şube tesis edilir ise memaliki saire usulünce
bir Darülfunun’un hey’eti mecmuasını teşkil eden Darulicazeler tamam olur.
İnşallah sayei şahanede bu noksanlar dahi ikmal olunur.” (Ergin, 1977, 1212)
İ.H. Baltacıoğlu 1919 yılında Dârülfünûn hakkında bir etüt yaparak gördüğü eksiklik ve aksaklıkları kaleme almıştır. Öncelikle fakültelerin farklı zamanlarda müstakilen kurulmasının getirdiği sorunlar
olduğuna inanmaktadır:
“Fakültelerin Tesanütsüzlüğü: Dârülfünûn’un siyasi ve mesleki endişelerle teşekkül eden ilk kısımları hep birbirinden ayrı olarak vücut buldu:
Tıbbiye, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İlâhiyât kısımları arasında ilmi denilebilecek hiç bir rabıta ve mesleki denilebilecek hiç bir mefkure yoktu; Binaları
gibi ruhları da birbirine yabancı, hatta bazen birbirine husumetkâr idiler.”
(Ergin, 1977, 1230)
Ayrıca Baltacıoğlu Üniversitenin bu mekteplerin alt yapısını kullanarak
vücut bulmasının ve sonra da onlarla bütünleşmesinin yol açtığı birtakım
problemleri ifade etmiştir:
“Dârülfünûn’un menşei aynı zamanda meslekidir: İlk Dârülfünûn
Fakülteleri Tıbbiye ve Hukuk Mektepleri olmak üzere kuruldular;
ilmi mesaiden ziyade Fenni Mesleki tahsile hisse verdiler. Binaenaleyh bu müesseselerde ilk defa ilmi mefkureler, ilmi zihniyetler hakim değildi; daha ziyade doktor ve avukat yetiştirmek fikri galipti.
Hülasa Dârülfünûnumuz ilimden doğmuş değildi ve ilme hizmet etmiyordu…Dârülfünûn’un başlıca vazifesi, ilmin yani hakikatin keşif
ve teharrisi, isbat ve müdafaasıdır. Dârülfünûn’un vazifesi, bir ilim
vazifesidir. Dârülfünûn’da tedrisat gaye değildir, vasıtadır.” (Ergin,
1977, 1229-1234)

Mektepler ve Dârülfünûn Karşılaştırması
Baltacıoğlu yukardaki eleştirilerden yıllar sonra kaleme aldığı biyografisinde Tıbbiye’nin ihtilal ocağı olduğunu, Mülkiye Mektebinde sıkı

52

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

disiplin olduğunu, mezunu olduğu ve sonra hocalık ve rektörlük yaptığı Dârülfünûn’da ise bunların aksine hürriyet havası olduğunu yazmıştır. (Baltacıoğlu, 1998, 68) Dârülfünûn her ne kadar bürokratik ve
mesleki karakterli bu mekteplerle içiçe doğmuş olsa da kuruluşundan
itibaren zihinlerde bir üniversite ideası olduğunu ve imkanlar ölçüsünde özerk ve özgür bir kurum idealinin canlı tutulmaya çalışıldığını
söyleyebiliriz.
Mülkiye, Tıbbiye gibi modern mektepler Şerif Mardin’in tespit
ettiği gibi az sayıda kitabın yaygın şekilde okunduğu kitabi, ütopist,
eylemci ve kapalı kurumlardı. (Mardin, 1992, 227) Bu okullarda yaygın şekilde okunan kitaplar pozitivizmin ve biyolojik materyalizmin
yayılmasına yol açacak türde kitaplardı. (Hanioğlu, 2006) Dârülfünûn,
Baltacıoğlu’nun vurguladığı gibi daha özgür ve daha farklı kaynaklardan beslenmenin mümkün olduğu bir ortam sağlıyordu. Mekteplere göre daha klasik, muhafazakar bir yapısı vardı ve eylemci, ihtilalci değil mutedil bir ruh içerisinde arayışını sürdürüyordu. Batıcı
ideolojinin önde gelen temsilcisi Abdullah Cevdet’in çıkardığı İçtihad
dergisi çevresinden pozitivizmin, biyolojik materyalizmin öncülüğünü yapan isimler Dârülfünûn’da neredeyse hiç yer almazken, Sırat-ı
Müstakim ve Türk Yurdu gibi dergilerin yazarları arasından birçok
isim Dârülfünûnda hoca olarak görev yaptı. Ahmet Mithat, Mehmet
Akif, Babanzade Naim, Salih Zeki, Mustafa Şekip, İ. Hakkı Baltacıoğlu
gibi pozitivizme ve biyolojik materyalizme muarız isimler de hocalık
ve yöneticilik yaptılar.
Modern mekteplerin araştırma açısından dolayısıyla bilgi üretme
açısından yetersiz olduğu düşünülerek Dârülfünûna ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştik. Ancak Dârülfünûn istenen düzeyde bilim üretilen bir kurum haline gelemedi. Özellikle Fen Fakültesi kontenjanını
dolduramadığı gibi öğrencinin birçoğu da başladıktan sonra fakülteyi
terk etmişti. 1903-1904 ders yılı sonunda Riyaziye Şubesinden 6, Tabiiye Şubesinden 5 kişi mezun oldu. (İhsanoğlu, 2010, 479) Sonraki yıllarda da mezun sayısı bu civardadır. 1912-1913 yılında Tabiiye kısmından
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3 kişi, Riyaziye kısmından sadece bir kişi diploma aldı. (İshakoğlu,
1995) Fakülte Müdürü Agop Boyacıyan bu durumun mezunların öğretmen veya mühendis olma hakkı kazanamadıkları için işsiz kalıyor
olmalarından kaynaklandığını söylüyordu. (İhsanoğlu, 2010, 482) Geçimlerini temin için çalışma mecburiyeti içinde olmaları öğrencilerin
tercihlerini belirliyordu. Gelecek endişesi olmadan saf bilimle meşgul
olacak ekonomik güce erişmiş bireyler veya onları finanse edecek gelişmiş bir piyasa ve endüstrinin varlığı söz konusu değildi. (Demirtaş,
2019) Dolayısıyla toplumsal talep yükseköğretimin karakterinin mektep formatına yakın düzeyde devam etmesine yol açtı.
Ayrıca bu yeni sivil müessesenin özellikle Edebiyat Fakültesinden
modern devletin meşruiyetini sağlayacak ideolojik destek üretmesi
beklenmekteydi. II. Meşrutiyet sonrası Dârülfünûn kadrosuna katılan Gökalp Edebiyat Fakültesini milli kimliğin geliştirilmesi yolunda
işlevselleştirmek istemiştir. “Mevcut müesseseler içinde Türk harsına
hâdim olan yalnız Dârülfünûndur. Dârülfünûn edebiyat medresesi
(fakültesi), adeta hars medresesi demek olduğundan milli harsı yükseltmeğe en çok çalışan bu müessesedir.” (Gökalp, 1968, 92) Cumhuriyetin ilk on yılında ise Dârülfünûn ile rejim arasında sıkı bir koordinasyon kurulamamış, yeni rejim buradan beklediği ideolojik desteği
tam olarak alamamış ve Ankara’da kendi kurumlarını oluşturma yoluna gitmiştir. 1933 yılında Dârülfünûnun kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla açılması ve kadrolarının üçte ikisinin değiştirilmesinin
nedenlerinden birisi de budur.

Sonuç
Osmanlı Üniversitesi bahsettiğimiz modern mekteplerin akabinde ve
onların alt yapısını kullanarak varlık kazanmıştır. Bu mektepler mesleki karakterli iken Dârülfünûn bilimsel karakterde bir kurum olması
arzulanarak kurulmuştur. Ancak Dârülfünûn’un işlerlik kazanması
alt yapı yetersizlikleri nedeniyle uzun süre mümkün olmamıştır. Üç
başarısız deneme sonrasında 1900 yılında kurulan Dârülfünûn ile ke-

sintisiz akademik hayat başlamıştır. Dârülfünûn müfredatında yer
alan derslerin önemli bir kısmı ilk olarak bu mekteplerde okutulmaya
başlamış ve Türkçe literatür bu kurumlarda gelişmiştir. Dârülfünûnda
ilk dersleri veren birçok hoca bu mekteplerin hocasıdır. Bu mektepler
daha sonra birer fakülte olarak üniversite bünyesine katılmışlardır.
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II. Meşrutiyet Dönemi İslamcı Aydınların Mekteplere
Dair Görüş Ve Önerileri (1908-1918)
1Nesrin Aktaran*

Giriş
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918) Osmanlı Devleti’nde birçok farklı
alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeniliklerin yapıldığı bir süreç
olmuş; eğitimde hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm olması arzu edilmiş
ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde yer
alan bireyler belirli bir fikrî akım etrafında bir araya gelerek eğitimöğretim konuları üzerinde durmuş; eğitimde reform adımları atmayı
planlamıştır. II. Meşrutiyet Dönemi’nin önemli fikir hareketleri arasında İslamcılık akımı da yer almış; akımın üyesi olan aydınlar, ulema, müderris, müellif, muharrir ve münevverler; Sırat-ı Müstakim ve
Sebilü’r-Reşad vb. mecmualar aracılığıyla mekteplerin ıslahı üzerinde
durmuşlardır. Onlar, mektepleri çağın gerektirdiği yenilikleri içinde
*
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barındıracak modern bir yapı haline getirmeyi dilemişler; bu kurumun eksikliklerini tespit ederek sorunları gidermeyi amaçlamışlardır.
İslamcı aydınlar öncelikle mekteplerin sayılarının arttırılması gerektiği düşüncesinde olmuşlar; bunun için de Devlet, hükümet veya
resmî makamlardan mektep açmaları beklenmeden Müslüman halkın
harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu sebeple halktan, cemiyetler etrafında bir araya gelerek kendi imkânları ile her köye bir
mektep inşa etmelerini istemişler bu doğrultuda teşvik edici makaleler kaleme almışlardır. Makalelerinde Rus, Japon ve Avrupa halkının
mektep kurmadaki yöntem ver başarıları anlatılmış; Osmanlı Devleti
için de aynı uygulamaların yapılabilirliğinden söz edilmiştir.
İslamcı aydınlar tüm ifade ettikleri bu düşüncelerini hayata geçirebilmek ve bir örnek teşkil etmek adına Sebilü’r-Reşad çatısı altında
İstanbul’da bir mektep tesis etmiş; otuz bir maddelik nizamnamesini
yayınlamıştır. Bununla birlikte onlar mekteplerdeki eğitim öğretim faaliyetlerini de ihmal etmemiş; öğretimin içeriği, ders programları, ders
ve okuma kitapları üzerinde ıslah yapılmasını istemişlerdir.
Tüm bu verilerden hareketle çalışmanın konusu, II. Meşrutiyet
Dönemi İslamcı aydınların mekteplere dair görüş ve önerileri (19081918) olarak belirlenmiştir. Çalışmanın problemini ise İslamcı aydınların dönemin mekteplerine ilişkin görüş ve faaliyetleri ile bu kuruma
yaklaşımları teşkil etmiştir. Tarih araştırması yöntemi kullanılarak
hazırlanmış olan çalışmada İslamcı aydınlar, mektep ve eğitim bakımından sınırlandırılmış; çalışmanın amacı ise bu dönemde eğitim
konusunda etkili olan İslamcı aydınların mekteplere ve bu kurumun
eğitimine dair Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad Mecmualarında belirttikleri görüşlerini tespit etmek olmuştur. Ayrıca araştırmada İslamcı
aydınların mekteplere dair hangi fikir ve düşünceleri ileri sürdükleri;
konu hakkında hangi çözüm önerileri ortaya koydukları vb. sorulara
yanıt aranmıştır. Bu bağlamda çalışmamız İslamcı aydınların mekteplere ilişkin fikirlerinin incelenip değerlendirilmesi, mekteplerdeki
eğitim ile ilgili konularda yapmak istedikleri yeniliklerin anlaşılması
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bakımından önemlidir. Araştırmanın kaynakları ise İslamcı aydınların mektepler konusundaki görüşlerini en çok belirttikleri yazılara yer
vermiş olmasından dolayı Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad mecmuaları olarak belirlenmiştir.

II. Meşrutiyet Dönemi İslamcı Aydınların Mekteplere Dair
Görüş Ve Önerileri (1908-1918)
Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan itibaren siyasî, askerî, iktisadî ve
toplumsal alanda eski gücünü yitirmeye başlamış; Devletin mücadele
ettiği sorunlar giderek artmıştır. Devlet adamları yaşanan bu olumsuzluklar karşısında sorunların çözümüne yönelik kapsamlı yeniliklere ihtiyaç duyulduğu sonucunu çıkarmış ve bu doğrultuda hareket
planları önermişlerdir.2 Bu anlamda III. Selim Dönemi’nde (1789-1807)
Nizam-ı Cedid programı hazırlanmış; II. Mahmud Dönemi’nde (18081839) ise bu ıslahat girişimleri daha kapsamlı bir şekilde devam ettirilmiştir.3 Aynı şekilde Sultan Abdülmecid Dönemi’nde (1839-1861), Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) fermanları ile yeni bir döneme girilmiş;
II. Abdülhamid Dönemi’nde de benzer sorunlar üzerinde durulmuş
ve çeşitli konularda reformlar planlanmıştır.4
Planlanan bu reformlara bakıldığında birçok farklı alanda yapılan yeniliklerin yanı sıra eğitim konusunda da yeni girişimlerin olduğu görülmektedir. Özellikle mekteplerin üzerinde önemle durulmuş;
daha iyi bir seviyeye ulaşması için çalışmalar yapılmıştır. Eğitimde
hızlı ve kapsamlı gelişmelerin sağlanabilmesi için Sultan Abdülmecid
Dönemi’nde (1823-1861) Mekâtib-i Umûmiye Nazırlığı (1846) kurulmuş; mevcut okullara ilaveten yeni okullar açılmış ve halkın eğitilmesi sağlanmıştır.5 Sultan Abdülaziz Dönemi’nde (1861-1876) ise Maarif-i
2
3
4
5

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1973), 272.

Hüsrev Hatemi, “Nizâm-ı Cedid” Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt: V, İstanbul, Ağaç Yayıncılık, 1993, s. 198.
Nesrin Aktaran, II. Meşrutiyet Dönemi İslamcılık Akımının Medrese Algısı (1908-1918), (Ankara, Sonçağ Yayınları, 2021), 32-42.
Cahit Baltacı, “Mektep”, DİA, Cilt: XXIX, Ankara, 2004, s. 7.
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Umumiye Nizamnamesi ile 1869 yılında mekteplerde hukuki ve idari
düzenlemeler yapılmıştır.6 II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1908)
ise bu kurum yaygınlık kazanmış; eğitim hareketi, mevcut durum değiştirilmeden daha doğru temeller üzerine oturtularak geliştirilmeye
çalışılmıştır. 1869 yılında yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi7 kâğıt üzerinden fiiliyata geçirilmiş; büyük bir bölümü 1879 yılında
uygulanabilir hâle getirilmiştir. Bu girişimlerin neticesinde mektep
sayıları ile burada okuyan talebelerin sayılarında büyük artışlar yaşanmaya başlamıştır.
Bu durum II. Meşrutiyet Dönemi’nde de devam etmiş; yaşanan
rejim değişikliği neticesinde eğitim konusunda farklı düşünce ve çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu düşünceye sahip bireyler belirli bir fikrî
akım etrafında toplanarak eğitim-öğretim ve buna ilişkin kurumlar
ile ilgili önemli görüşler, talepler ve öneriler ileri sürmüşlerdir. Bunlar
arasında İslamcılık akımı da yer almış; akımın aydınları o dönem Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu siyasi, idarî, askerî, eğitim vb.
aksaklıklara karşı bir çözüm yolu bulabilmek için çeşitli fikirler ortaya
koymuştur.8 Onlar ortaya koydukları bu fikirlerde İslamî değerleri ön
planda tutmuş; akılcı bir metot takip ederek İslam âlemini cahillikten,
taklitten, Batı sömürüsünden kurtarmayı hedeflemişlerdir. Bu konulardaki düşüncelerini dönemin basın-yayın organları arasında olan ve
uzun bir yayın hayatına sahip Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad dergilerinde ifade etmişlerdir.
İslamcı aydınların bu yayın organlarındaki görüşlerine bakıldığında aralarında bazı konularda fikrî ayrılıkların olduğunu ancak
bunların aslî meselelerde olmadığını söylemek mümkündür. Zira onlar Batı, İslam medeniyeti, terakki ve özellikle eğitim konusunda hem6
7

8

Mustafa Gündüz, Osmanlı Eğitim Mirası Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler (Ankara: Doğubatı Yayınları, 2013), 72.

“198 maddeden oluşan Nizamname’nin aslı ve Türkçeleştirilmiş nüshası için bk.” Arşiv
Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Proje Yöneticisi Uğur Ünal,
İstanbul, 2014, s. 100-124.
Recep Duymaz, Üç Tarz-ı Siyaset ve Düşünce Akımları (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2004), 4.
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fikir olmuşlar; mektep eğitimi ile ilgili birçok açıdan ortak görüşler
ileri sürmüşlerdir. Mekteplerin eksikliklerini tespit ederek sorunları
gidermeyi ve bu kurumun daha iyi şartlarda hizmet vermesini dilemişlerdir.9 Ağırlıklı olarak İbtidai mektepler üzerinde duran konumuzun daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına öncelikle İslamcı aydınlar
için mekteplerin taşıdığı önem üzerinde durmak yarar sağlayacaktır.

1. İslamcı Aydınlara Göre Mekteplerin Doğuşu ve Önemi
İslamcı aydınlar, yazdıkları makalelerinde mektepler konusuna değindikleri kadar Osmanlı Devleti’nin ilk kurumları arasında yer alan
medreseler üzerinde de durmuşlardır. Zira uzun bir geçmişse sahip
olan medreseler, Tanzimat’ın ilanına kadar Devletin yönetim kadrosu
ihtiyacını karşılayan köklü bir kurum statüsünde olmuştur. Ancak süreç içerisinde değişen sosyal ve siyasal olaylara yönelik çözüm önerileri genellikle medreselerin geleceğini garanti altına alma yönünde geliştiğinden bu durum zaman zaman Sultan’a yönelik aleyhte fikirlerin
meydana gelmesine ve halkın siyasi iktidara tepki göstermesine ortam hazırlamıştır.10 Bunun sonucunda medreseler, ideolojik çelişkiye
girdiği siyasi-idari sistem tarafından bilinçli olarak ihmal edilmiştir.11
Neticede Devlet, medrese geleneğine alternatif olarak kamu kesiminin
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını üretmek amacıyla finansmanı genel bütçeden karşılanan mektepleri açmıştır.12
İslamcı aydınların yazılarına bakıldığında onların ilk başlarda
mekteplerin ikinci bir eğitim kurumu olarak varlık göstermesini gereksiz buldukları; medreselerin eskiden olduğu gibi hem dini hem
9
10
11

Mehmed, “Müslümanlar Meskenette, Ermeniler Faaliyette”, Sebilü’-Reşad 11/281, (29
Ocak 1914), 334; Abdülehad Davud, “Elvah-ı İntibah, Kırk iki Bin Katolik Misyoner Cemiyeti”, Sebilü’r-Reşad 12/292, (16 Nisan 1914), s. 103.
Deniz Aşkın, “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Medrese Eğitim Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Eğitimin Konjonktürel Boyutu”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/2, (2017), 984.
Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi Amaç, Yapı, İşleyiş (İstanbul:
Ulusal Yayınları, 1997), 262.

12 Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı, 262; Ramazan Balcı, “Medreselerin Islahı Konusunda
Sultan II. Abdülhamid’in Hazırlattığı Bir Layihanın Tahlili”, Tarih Okulu, 12, (2012), 176.
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de bilimsel derslere devam etmesi durumunda mekteplere ihtiyaç
duyulmayacağı düşüncesinde oldukları görülmektedir.13 Bu anlamda
İslamcı aydınlar arasında yer alan Ahmed Vasfi konu ile ilgili Sebilü’rReşad Mecmuasında yazdığı makalesinde şöyle ifade etmiştir:
“…Medâris-i İslâmiyye terakkıyât-ı asriyyeyi ta’kīb ve teceddüdât-ı
tedrîciyye ile beraber yaşasa idi, şübhesiz teceddüde ihtiyâc görül-

meyecek ve bugün memleketimizde yek diğerine “hükm-i i’dâm”
vermek derecesinde âmâl ve ahlâk-ı mütebâyine perverde eden o iki
unsur-ı irfân karşılaşmayacak idi…”14

Ahmed Vasfi, Sebilü’r-Reşad Mecmuasında yayımlanan bu yazısında, medresenin çağın gerektirdiği yenilikleri ve gelişmeleri takip
etmesi durumunda birbirinden hiç hoşnut olmayan iki farklı eğitim
kurumunun meydana gelmeyeceğini belirtmiştir. Konuyla ilgili Mehmed Ubeydullah Efendi de görüşlerini belirtmiş ve Devletin kurulduğu tarihten itibaren yetişen faziletli ve kemal sahibi tüm bireylerin
medreselerde eğitim aldıklarını; mekteplerin ise Osmanlı tarihinde
çok uzun bir geçmişe sahip olmadığını bundan dolayı da eğitim yükünü mekteplerin değil medreselerin üstlendiğini ifade etmiştir.15 Diğer bir İslamcı aydın M. Şemseddin ise yazısında mektepler açılırken
medreselerin unutulmaması sağlanabilseydi ve her iki kurum da aynı
gaye için eğitim ve öğretimde bulunabilseydi eğitimin de ülkenin de o
an içinde bulunduğu olumsuz durumun oluşmayacağına işaret etmiştir.16 Genel anlamda İslamcı aydınlar medreseleri öncelemiş; mektepleri ise medreselerle aynı gaye ve amaç için çalışmadıklarından dolayı
eleştirmişlerdir. Bunun nedeni ise İslamcı aydınların mektepleri millî
13

14
15
16

Hasan Hikmet, “İctimaiyyatta Garpçılık ve Bozgunculuk: Derecat-ı Tahsiliyyede Mektep, Medrese Farkı”, Sebilü’r-Reşad 21/536 (Haziran 1923), 126; Mehmed Şemseddin,
“Tanzimatçılık İflas Etti mi?: Yunus Nadi Bey’e”, Sebilü’r-Reşad 10/236 (20 Mart 1913),
21; Eşref Edip, “Hâkimiyet-i Milliye Devrinde Hükümetin Takip Edeceği Yol”, Sebilü’rReşad 22/551-552 (16 Ağustos 1923), 43; Recai Doğan, İslamcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri (Ankara: Bizimburo Basımevi, 1999), 48.
Ahmed Vasfi, “Terbiye ve Ta’lim- Medaris-i İlmiyye”, Sebilü’r-Reşad 10/240 (Nisan
1913), 95.
Mehmed Ubeydullah, Islah-ı Medâris-i Kadime (İstanbul: Matbaa-i Hayriye, 1910).
Şemseddin, “Tanzimatçılık İflas Etti mi?”, 23.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

63

ve manevi değerleri vermede yetersiz bulmalarından; halkın ihtiyacı
olan din eğitimini sağlamada başarısız olduklarından kaynaklanmıştır.17 Ancak İslamcı aydınların bu görüşleri zamanla değişikliğe uğramış ve mekteplerin önemine vurgu yapan açıklamalar yapmaya başlamışlardır.
Onlar süreç içerisinde Batı tarzı mekteplere duyulan ihtiyacın getirdiği faydacı yaklaşımın farkında olmuşlar; mekteplerin diğer devletlerin ilerlemesindeki rolünü görmüşler ve genel olarak mektepleri
hem dünyevi hem de uhrevi gelişmenin önemli bir unsuru olacağına
inanmışlardır. Mekteplerin modern konularda yetkin, devletine bağlı, aynı zamanda müfredatında din ve ahlak dersleri bulunan devlet
okulları olması için bu yönde yazılar kaleme almışlardır. Konu hakkında Musa Kazım, Sırat-ı Müstakim’de önce 23 Haziran sonra 21
Ekim 1909 tarihlerinde yazdığı iki makalede şu ifadeleri kullanmıştır:
“…Demek ki ulûm ve maârif olamayınca kuvvet ve hattâ esbâb-ı

maîşet de olamaz. Hâlbuki bunları istihsâl vâciptir. Binâenaleyh

tahsîl-i ulûm, tahsîl-i maârif de vâciptir. İşte bu noktayı mülâhaza
ederek mektepleri zinhâr takbîh etmemeli. Takbîh değil, bütün
ahâlîyi mektepler küşâdına teşvîk eylemeli. Cehilden -mazarrattan

başka- hiçbir şey hâsıl olmuyor, bizim çektiğimiz felâketler, hakaretler hep cehil yüzündendir…”

Musa Kazım, mekteplerin gerekliliği üzerinde durarak onlara
karşı kabahat bulmak ya da beğenmemek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını; bunun aksine herkesin eğitim alması için teşvik
edilmesi gerektiğini zira çekilen felaketlerin, hakaretlerin hep cahillik
yüzünden başlarına geldiğini belirtmiştir. Musa Kazım Efendi diğer
bir yazısında ise “…Başka hiçbir çare yok, mektepleri teksir etmeli, bütün
evlâd-ı vatan okusun, vatanın menafi-i hakikiyyesini millet anlasın…”18 diyerek mekteplerden başka çare olmadığına, tüm çocuklarının eğitim
17
18

Nun, “Medreselerin Islahı” İslam Dünyası 1/2 (27 Mart 1913), 30.
Musa Kâzım (Mukarrir), Eşref Edip (Muharrir), “Kuvvet Hazırlamak II”, Sırat-ı Müstakim 3/59
(21 Ekim 1909), 100.
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alabilmeleri için mektep sayılarının da artırılması gerektiğine dikkat
çekmiştir.
Bu şekilde İslamcı aydınlar, mekteplere ihtiyaç olduğunu, mekteplerin önemli bir eğitim kurumu olduğunu açıklmaya gayret etmişlerdir. Onlar ayrıca zihniyet açısından mekteplerde yetişenlere halk
tarafından olumlu bakılmaması nedeniyle oluşan görüşü yıkmaya çalışmışlardır. Bu sebeple Musa Kazım Efendi başka bir yazısında halkı
mekteplere çocuklarını göndermeleri için teşvik etmiş ve şu uyarıda
bulunmuştur:
“…Mektebe gitmekle insan dinsiz olmaz belki mektebe gitmez de

taassupta devam ederse o vakit her şey olur. Kuvvet elimizden gi-

der. Çünkü kuvvete karşı zaaf, ilme karşı cehil katiyyen mukāvemet
edemez…”19

Musa Kazım mektepte yetişen kişilerin zihniyetlerinden endişe
duyan velilerin mektebe karşı bakış açılarını değiştirmeye çalışmış;
kuvvetin elden gideceğini, kuvvet olmadığında da cehalet ile karşı konulamayacağını ifade etmiştir.
Abdürreşid İbrahim de mektepler konusunda 23 Haziran 1910 tarihinde bir yazı kaleme almış ve “…Mektebin terbiyesi gibi bir terbiye
olamaz. Mekteplerin terbiyesi parlak terbiye olur…”20 diyerek mektepleri
ön plana çıkarmaya çalışmıştır.
İslamcı aydınlar yazılarında bir adım daha ileri giderek savaşın
dahi mekteplerdeki eğitim ile kazanılacağına vurgu yapmışlar; savaşta alınan yenilgilerin sebebinin eğitimsizlikten kaynaklandığını ifade
etmişlerdir.21 Onlar ayrıca eğitimin toptan, tüfekten önce gelmesi gerektiğine inanmışlardır. İslamcı aydınlar mekteplerin önemini bu şekilde vurgulayan, eğitime teşvik eden yazılar yazmakla kalmamışlar;
19
20
21

Kâzım, “Kuvvet Hazırlamak II”, 100.

Abdurreşid İbrahim, “Millete Ruh-ı Milliyet Verecekler Hakkında”, Sırat-ı Müstakim
4/94 (23 Haziran 1910), 274.
Abdüllatif Nevzat, “Niçin Bütün Sokaklarımız Çıkamz Olmuş?”, Sebilü’r-Reşad 9/224
(26 Aralık 1912), 288.
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mekteplerin gelişmesi ve memleketin her yerindeki vatandaşa ulaşması için önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında mekteplerin
özel girişimler ile kurulması ve her köye bir mektebin yapılması bulunmaktadır. Bu konudaki fikirlerini ortaya koyarken diğer ülkelerin
eğitim sistemleri ve mektepleri hakkında da bilgi vermişlerdir.

1.1. Özel Teşebbüs
İslamcı aydınlar Devletin eskiden olduğu gibi güçlü, halkın bilinçli
olması ve cehaletten kurtulabilmesi için tüm Müslümanların eğitim
öğretim faaliyetlerine önem vermesi gerektiğini düşünmüşler; buna
bir engelin olmadığını ifade etmişlerdir.22 Zira II. Meşrutiyetle birlikte
gelen serbestiyet, halkın fikirlerini serbestçe tartışma, açıklama, yayma ve bir araya gelerek cemiyetleşme23 imkânını doğurmuştur. İslamcı aydınlar da yazılarında halkı cemiyetler kurarak eğitim seferberliği
yapmaları ve bu sayede mektepler açmaları için cesaretlendirmeye
çalışmışlardır. Bu konuda Musa Kazım 21 Ekim 1909 tarihinde halkın
artık hür olduğunu, cemiyetler vasıtasıyla mektepler teşkil edebileceğini şu sözlerle ifade etmiştir:
“…Ahâli dâima maârif istemeli, hattâ hükûmet kendi yapmazsa
ahâli cem’iyetler teşkîl etmeli. Elhamdü-lillâh ahâli hürdür. Çalışmak yolları açıktır. Türlü türlü mektepler için, zirâatin terakkīsi için,

sanâyiin terakkīsi için her yerde, her işte cem’iyetler teşkîlini ahâliye

öğretmeli. Başka türlü olmaz. Beş on kişi, yüz kişi bir yere gelirse
22
23

Troytskili Ahmed Tâceddin, “Rus Maarif Nezareti’nin Beyanatı Münasebetiyle Talim-i
Umumiye Dair”, Sırat-ı Müstakim 3/65 (2 Aralık 1909), 205.
Tanzimat Dönemi’nde özel bir cemiyet kurmak isteyen kişiler devletten izin almak zorunda kalmış; 1889 tarihli belgeye göre cemiyet açmak kolaylaşmış olsa da yine devlet
iznine tâbi tutulmuştur. Ancak II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle 1909’da çıkarılan ilk Cemiyetler Kanunu ile ruhsat alma zorunluluğu kalkmış, yerine cemiyet kurulduktan sonra bildirim şartı getirilmiştir. Bu değişiklikten sonra anayasa; dernek ve cemiyet kurma
özgürlüğünü kabul ve beyan etmiş durumuna gelmiştir. “Ayrınıtlı bilgi için bk.”, Zafer
Toprak, “1909 Cemiyetler Kanunu”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: I, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 205; Hüseyin Hatemi, “Bilim Derneklerinin
Hukuki Çerçevesi ( Dernek Tüzelkişilliği)”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetler I. Millî
Türk Bilim Tarihi Sempozyumu 3-5 Nisan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1987, s. 83.
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bir şey yapabilir. Şimdiye kadar bu mümkün değildi, üç kişi bir yere
gelemezdi. Fakat bugün bütün mevâni zâil olmuştur. Ahâli serbest

serbest cem’iyetler teşkîl edebilir. Elverir ki ahâliye anlatmalı, onları
bu gibi mesâîye sevk etmeli.”24

Musa Kazım yazısında, hükümetin mektep yapmadığı takdirde
kişilerin bir araya gelip cemiyetler oluşturabilecekleri ve bu şekilde
mektepler kurabilecekleri bilgisini vermeye çalışmıştır. Zikredilen bu
makaleden yaklaşık 6 ay sonra 19 Mayıs 1910 tarihinde Abdürreşid İbrahim Efendi de aynı konu üzerinde bir yazı yazmış ve ilm-i maarifet’in
laf ile olmayacağını, mektep yapmak için çalışmanın ve gayret göstermenin gerekliliği üzerinde dumuştur.25 O, yazısında mekteplerin hükümetten beklenmemesini bunun nedeni olarak da Devletin binlerce
mektep yapacak güce sahip olamayacağını, hepsine yetişemeyeceğini
anlatmaya çalışmıştır. Bunun için de halkın bir araya gelerek kendi
mektebini kendisinin yapması gerektiğini beyan etmiştir.
26 Mayıs 1910 tarihinde yayımlanan başka bir makalede adını belirtmemiş bir yazar, Müslüman zenginler üzerinde durmuş; onlardan
bizzat mektepler için harekete geçmesini istemiştir. Yazısında Hristiyanlardan daha zengin Müslümanların olduğuna dikkat çekerek bu kişilerin hamiyet, hizmet, mektep vb. sözleri ağızlarından düşürmediklerini
belirttikten sonra biraz fedakârlık ettikleri, halka rehber oldukları takdirde mektepler tesis etmelerinin işten bile olmayacağını, buna güçlerinin olduğunu ancak harekete geçmediklerini ifade etmiştir. 26
Sırat-ı Müstakim Mecmuasının başmuharriri Mehmet Akif Ersoy
da mektepler konusunda görüşlerini 29 Eylül 1910 tarihinde yazdığı
makalede belirtmiş; Müslüman halkın mektepler inşa etmeye başlaması gerektiğini o da diğer İslamcı aydınlar gibi ifade etmiştir. Akif
konuya eleştirel yaklaşmış; kimsenin bu hayrı işlemek için ön plana
24

Kâzım- Edip, “Kuvvet Hazırlamak II”, 100.

26

“Böyle mi Olmalıyız?”, Sırat-ı Müstakim 4/90 (26 Mayıs 1910), 216.

25 Abdurreşid İbrahim, “Müslümanları İntibaha Da’vet Hakkında”, Sırat-ı Müstakim 4/89
(14 Mayıs 1910), 192.
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çıkmadığından yakınmış ve şöyle demiştir:
“…Zengin, orta halli, züğürt, el-hâsıl hepimiz mektepsizlikten, he-

pimiz maârifsizlikten şikâyet ediyoruz; fakat hiçbirimiz bu derdin
çâresini bulmak istemiyoruz. Yedi bacanak gidiyorlarmış, saatlerce

süren sükût canlarını sıkmış, bir adam olsa da laf etsek! demişler…
Biz de tıpkı böyleyiz: Milyonlarca herif bir yere toplanmışız “Âh bir

sâhib-i hayr çıksa da çocuklarımız için mektep açsa!” diyoruz. Bizde
pek garîb, bununla beraber pek fena bir tabîat var: Mes’ûliyeti hepimize birden râci’ olması lâzım gelen yolsuzlukları, hataları ağız dolu-

su, sayfa dolusu muâheze etmekle vazîfemizi edâ eylemiş oluyoruz;
şu hey’et-i ictimâiyyeyi teşkîl eden efrâddan biri bulunmak i’tibâriyle

meydandaki fenalıklardan kendimizin de mes’ûl olduğumuzu hiç

hatırlamıyoruz. Memleketimize bir şeref teveccüh ederse herbirimiz

en büyük hisseyi nefsine ayırmak istiyor; milletin şânını, haysiyetini lekeleyen ictimâî maskaralıkların töhmetini ise hiçbirimiz yanına

yaklaştırmıyor! Bir de, bakıyorum, vazîfe-perverliği, fedâkârlığı daima başkalarından bekliyoruz. “Dostlar şehîd, biz gāzî!” yağması dört
elle sarıldığımız bir düstûr…”27

Mehmet Akif, zengin-fakir herkesin mektepsizlikten şikâyet ettiğini ancak kimsenin bu konuda işe yarar bir adım atmadığını dile
getirmiş; Müslümanların tabiatı gereği yolsuzlukları, hataları ağız dolusu, sayfa dolusu ifade ettikleri takdirde üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini sanma gibi bir huyları olduğunu belirtmiştir.
Akif, bu sözleriyle mektepsizliğin sorumluluğunu tüm halka yüklemiş; Müslümanların bir araya gelerek harekete geçmesi gerektiğine
işaret etmiştir. Akif’in yazısından yaklaşık üç hafta sonra Abdürreşid
İbrahim 16 Haziran 1910 tarihinde mektepler konusunu tekrar gündeme getirmiş ve “…Millet el ele verdiği gibi köyde her şey yapılır. Mektep de
yapılır, medrese de yapılır…”28 diyerek milletin gücünü ortaya koymaya
27
28

Mehmed Akif, “Hasbihal”, Sırat-ı Müstakim 5/108 (29 Eylül 1910), 60.

Abdürreşid İbrahim, Âlem-i İslâm- Altıncı Konferans: Şarkın İntibah ve İstikbali Hakkında”, Sırat-ı Müstakim 4/93 16 (Haziran 1910), 266.
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çalışmıştır.
Abdürreşid bu sözlerine aynı mecmuanın birkaç sayı sonrasında
yazdığı makalede açıklık getirmiş ve Bursa üzerinden konuyu örneklendirmiştir. O, Bursa’nın koca bir il olduğunu etrafından birçok mektep ve medreseye ihtiyaç duyduğunu ifade ettikten sonra ne yapılması gerektiğini sormuştur. Cevap olarak hükümetten beklenebileceğini
ama bunun uzun bir zaman alacağını ifade etmiş; bunun yerine milletin kendi eksikliğini kendi giderme gayreti içerisine girilebileceğini
ve ancak o şekilde mekteplere muvaffak olunacağını ifade etmiştir.29
Bu örnekten yaklaşık iki yıl sonra 11 Temmuz 1912 tarihinde
M.Şemseddin’in yazdığı makalede yine Bursa İlinden bahsedilmiş ve
orada bir cemiyet vasıtasıyla Darüşşafaka Mektebinin tesis edildiği haberi verilmiştir. Yazıda “…Dersaâdet Cem’iyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyyesi tarafından Bursa’da bir dârüşşafaka mektebi te’sîsine teşebbüs edilmiştir….”30
denilerek bu mektepten mezun olan talebenin köylere muallim olacağı
duyurulmuş ve bu haberden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.
Zira İslamcı aydınlar üç yıl boyunca yazdıkları makalelerinde Müslüman halktan cemiyetler vasıtasıyla mektepler açmalarını istemiş; nihayetinde Bursa’da özel teşebbüs ile bir mektep kurulmuştur. Bu durumun bir ilk olmasının yanı sıra İslamcı aydınların isteklerine, ricalarına
bir cevap niteliğinde olması bakımından önem arz etmektedir.
Bursa’da yaşanan bu özel teşebbüsün büyük bir başarı olduğu kabul edilse de İslamcı aydınlar bununla yetinilmemesi; özel teşebbüsler
vasıtasıyla mekteplerin açılmasına devam edilmesi gerektiği düşüncesini sürdürmüşlerdir. Bu sebeple M. Şemseddin yazının devamında bir mektebin yeterli olmayacağını daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. O, Bursa’da gerçekleşen bu müjdeli haberin yarın
Konya’da, Manastır’da, Erzurum’da, Bağdat’ta ve Şam’da gerçekleşmesini umduklarını ortaya koymuştur. Ancak bunu yapacak kişilerin
29
30

Abdürreşid İbrahim, “İlm ve Ma’rifet- Gayret ve Faaliyet”, Sırat-ı Müstakim 4/95 (30
Haziran 1910), 293.

M. Şemseddin, “Bursa’da Daruşşafaka Te’sisi Münasebetiyle”, Sırat-ı Müstakim 8/201
(11 Temmuz 1912), 362.
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bulunmadığını, halkın “hükümetten bekleme” hastalığından kurtulması gerektiğini belirtmiştir.31
Bu açıklamaları destekler nitelikte başka bir makale iki hafta sonra aynı mecmuada Cemal tarafından kaleme alınmış ve zikredilen
cemiyyetin kurduğu mektebin tüm öğrenciler için yetmeyeceğini çok
daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Zira bu mektebe çok
sayıda başvuru olduğunu ancak mektebin başvuran talebeler arasından sadece bir kısmını alabildiğini diğerlerinin ise açıkta kaldığını ifade etmiştir.32 İslamcı aydınlar bu şekilde okuyucularına harekete geçilmesi ve yeni mekteplerin açılması için teşebbüsler oluşturmalarını
anlatmaya ve teşvik etmeye devam etmişlerdir.
Sebilü’r-Reşad Mecmuasında Ömer Lütfi tarafından 19 Haziran
1913 tarihli makaleye bakıldığında benzer fikirlerin yazılmaya devam
ettiği görülmektedir. Ömer Lütfi, ”…Biz hayât-ı müstakbele-i milliyyemizi kurtarabilmek için her şeyden evvel el birliğiyle maârifimizi te’sîs etmeye
azm ve millette duygu hâsıl eylemeye ve hissiyât-ı dîniyyeyi takviye eylemeye
mecbûruz…”33 sözleriyle yine Müslümanların özel teşebbüsler ile cemiyetler kurmaları gerektiği ve eğitimde ancak bu şekilde ilerlenebileceği belirtmiştir. Bu durum aslında o tarihe kadar bir iki örnek dışında kayda değer bir gelişmenin yaşanmadığını göstermesi bakımından
önemlidir. Bu da İslamcı aydınların halktan istedikleri cemiyetleşme
ve okullaşma seferberliğine yanıt ve destek alamadıkları anlamına
gelmektedir.
İslamcı aydınların mektepler konusundaki dilek ve temennilerine halkın neden destek vermediği ve bu denli ısrarlı yazılara rağmen
neden olumlu dönüşler yapmadığı ile ilgili Ömer Fuad 25 Eylül ve 9
Ekim 1913 tarihlerinde yazdığı makalelerinde cevap aramıştır. O, maarif işinin hükümet işi olmadığını; bu hususun Müslüman halk tarafın31
32

M. Şemseddin, “Bursa’da Daruşşafaka”, 363.

Cemal, “Yetimlerin Feryadı-Cem’iyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye’ye Muavenet”, Sebilü’rReşad 8/203 (25 Temmuz 1912), 405.

33 Ömer Lütfi, “Makâlat- Esbab-ı Mağlubiyyetimizden”, Sebilü’r-Reşad 10/249 (19 Haziran
1913), 243.
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dan çalışılarak, mektepler yapılarak olacağını tekrarlamış; halkın konu
hakkındaki düşüncelerini şu ifadelerle ortaya koymaya çalışmıştır:
“- Mektep yapmak, çocuklarımızı okutturmak hükümete aiddir”
diye bu babda çocuğunu hiç düşünmeye bile lüzum görmüyor. Son-

ra çocukların cehaletlerinden bahs ederseniz; Ne yapalım, hükümet
bize bakmaz ki! der. Size bakmaz da hıristiyanlara mı bakıyor ki, onların mektepleri muntazam, çocukları okur yazar?.. dediğiniz zaman
da tefekküre dalar, düşünür…”34

Ömer Fuad, ailelerin çocuklarını okutmak görevini tamamen
hükümete yıktıktarını ve çocuğunun eğitimini düşünmediğini ifade
etmiştir. Bu sebeple o, halkın daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini belirtmiş ve konuyu İslam uleması ile bütün İslam erbabının nazarıdikkatine sunduğunu ifade etmiştir. Ömer Fuad bir sonraki makalesinde
ise kendileri hakkında özeleştiride bulunmuş ve halkın fikirlerine hiç
önem vermediklerini, vermedikleri için de hiçbir şey yapamadıklarını ifade etmiştir. Yazısınn devamında bunun önüne geçmek için
Bandırma’da bir zat ile görüştüğünü ve ona mektepler konusundaki
fikirlerini sorduğunu belirtmiş ve aralarında geçen konuşmayı şu şekilde nakletmiştir:
“…-Birâder dedim. Bu gidişle hâlimiz ne olacak? Siz niçin kendinizi
hiç düşünmüyorsunuz? Herşeyi hükûmetten beklemeyin. Hükûmet

köylerde mekteb-i ibtidâî yapmak için binlerce, belki milyonlarca lira
sarf etmek lâzım. Bu sebepten devletimizin hazînesi sarsılabilir. Bak!

Şimdi muhârebe hâlindeyiz; her gün yüz binlerce lira masraf oluyor.
Muhârebe bitse de, edilen masrafların acısı birçok seneler üzerimize
yük kalacaktır. Onun için; “Hükûmet yaptırsın” diye bakarsanız, senelerce cehâlet içinde kalırsınız.35

-Efendi. Biz hem maârif vergisi verelim, hem de mektepleri kendimiz

yapalım; bu nasıl olur; hem zâten çok okuyup da ne olacak. Çocukla-

34 Ömer Fuad, “Kirmastı Kazası- Köy Mektepleri”, Sebilü’-Reşad 11/263 (25 Eylül 1913), 48.
35 Ömer Fuad, “Bandırma’da Müslümanlarla Hıristiyanlar-Mektepler”, Sebilü’r-Reşad
11/265 (9 Ekim 1913), 76
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rımız bir parça okuma yazma öğrendi mi, elverir; fazlasını istemeyiz.

Çünkü, işte okuyanları görüyoruz; hep ahlâksız oluyorlar. Bunlar
okuyup da fenâ adam olmaktan ise, böyle kalmaları daha iyidir.
-Demek ki, okuyan adam fenâ olur? Öyle mi?
-Evet! Öyle… İşte hükûmetteki adamlara bakın! Meselâ: Bir işin dü-

şer, derdini anlatmak için gidersin. Ne derdini dinler, ne işini yapar.

Bizim evlâdımız okuyup yazdıktan sonra onlar gibi olacağına, hiç
okumasın, daha iyi…”36

Ömer Fuad yaptığı bu konuşmadan hayıflanarak halkın mekteplerle arasında sağlam bir bağın olmadığını çünkü eğitimini, yetiştirdiği zihniyeti beğenmediğini belirtmiş ve çare olarak da mekteplerin
ıslah edilmesini ahlaka ve ilme daha fazla önem verilmesini istemiştir.
Bunun sonucunda halkın hakikatı görerek çocuklarını okutacağını,
mektep bulamadığı yerde de kendisinin inşa edeceğini yazmıştır. Bu
durum yine mekteplerin ıslahının gerekliliğini ortaya koymuştur.

1.2. Her Köye Bir Mektep
İslamcı aydınlar, özel teşebbüsler ile mekteplerin kurulmasını isterken
bunun her şehirde her kasabada ve hatta her köyde bir mektep şeklinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Konu üzerine
birçok makale yazmışlar; her köye bir mektep inşa edilmesinin doğru
olacağını ifade etmişlerdir. Bu anlamda 25 Mart 1909 tarihinde Mehmed Niyazi, “Fi’l-vâki’ Türkiye’de her câmi’ bulunan mahalde bir mekteb
bulundurmak usûl-i müstahsene-i milliyedendir.”37 diyerek camisi olan
her köyün mektebi de olmalı düşüncesini ortaya koymuştur. İslamcı
aydınların bu düşüncede olmasının nedeni Devlette yaşanan okul ve
muallim sıkıntısından kaynaklanmış; bunun da ancak “Her köye bir
okul” ile hayata geçirilmesi neticesinde aşılacağına inanmışlardır.
Konu ile ilgili Vicdanî mahlasını kullanan ve 19 Ağustos 1909 ta36

Ömer Fuad, “Bandırma’da Müslümanlarla Hıristiyanlar-Mektepler”, 76.

37 Mehmed Niyazi, “Fazıl-ı Muhterem İsmail Gaspirinski Bey’in Konferansını Dinlerken”,
Sırat-ı Müstakim 2/49 (25 Mart 1909), 365.
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rihinde yazdığı makalesinde II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra geçen bir senede yapılanlara dikkat çeken yazar, bu süre zarfında
maarif için ne yapıldığını sorgulamıştır. Yazısında köylerin yarısında
mektep olmadığını, var olan mekteplerin ise yüzde sekseninde muallim olmadığını ifade etmiş; “…İşte bunun için derim ki; kemiklerimiz
üzerinde bir haç dikildiğini istemezsek dedikoduları, ihtirâsât-ı şahsiyyeyi
bırakarak milletin ma’ârifine bakalım…” sözleriyle de uyarıda bulunarak
eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini, her köye bir mektep
açılması lüzumunu yinelemiş; ancak bu şekilde Osmanlı Devleti’nin
payidar olacağını, eski şan ve azametine kavuşacağını ifade etmiştir.38
İslamcı aydınlar mekteplerin durumu, ıslahı ve eğitimi konusunda sadece makalelerle değil layihalarla da açıklamalarda bulunmuştur.
Bu konuda Hafız Ali Efendi, 9 Eylül 1909 tarihinde Sırat-ı Müstakim
Mecmuasında yayımlanan layihasında mekteplerin adedine ve oluşacak masraflarına dair açıklamalar yapmış ve mektep sayıları ile ilgili
tespitlerde bulunmuştur. Her köyde bir mektep olması gerektiği düşüncesinde olan Hafız Ali Efendi bunun çok masraflı olacağını ancak
üç köye bir mektebin olmasının ise fayda sağlamayacağını belirtmiştir.
Zira kış aylarında sert hava koşulları nedeniyle talebelerin evlerinden
çıkamayacakları için mekteplerin amacına ulaşamayacaklarını belirtmiştir.39 Hafız Ali Efendi’den sonra Mehmed Fahreddin 14 Eylül 1911
tarihinde meşrutiyetten itibaren üç sene geçtiği halde mekteplerin yapılmadığını ifade etmiş; “…Hatta iki evli bir köye kadar acilen mektep!..”
diyerek acele edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.40
Her köye bir mektebin açılması gerektiği ile ilgili 20 Haziran ve 17
Ekim 1912 tarihlerindeki yazılarıyla M. Şemseddin konuyu gündeme
tekrar getirmiş ve ülkenin ilerlemesi için çağın gerektirdiği bilgileri
içeren ibtidai mekteplerin açılması gerektiğini vurgulamıştır. M. Şem38 Vicdanî, “Yukarıdan Ahlaksızlık, Aşağıdan Cehalet!”, Sırat-ı Müstakim 2/52 (19 Ağustos
1909), 408.
39 Hafız Ali Efendi, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, Sırat-ı Müstakim 2/53 (9 Eylül 1909), 8.
40

Mehmed Fahreddin, “İzâ Lem Testahi Fesna’ Mâ şi’te”, Sırat-ı Müstakim 8/158 (14 Eylül
1911), 31.
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seddin, konu ile ilgili farklı bir öneride bulunmuş ve siyasi oluşumların üstünde olmak kaydıyla, münevver, hamiyetli kişilerden oluşmuş; il ve ilçe merkezlerinde birer şubeye sahip bir heyetin meydana
getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. O, bu heyet ve şubelerin senede
birkaç defa ülkenin çeşitli bölgelerine seyahatler düzenleyip gittikleri
yerlerde ahaliye vaaz, nasihat ve konferanslar vermesini istemiş; yerel
eğitim sistemlerini ve sanayiyi teşvik edecek, mektep ve medreselerin
imar ve çoğaltılmasına çalışmasını arzu etmiştir.41
M. Şemseddin bir sonraki makalesinde aynı konuya devam etmiş; her kötülüğün başının cehalet olduğunu vurgulayarak“…Köye
her şeyden evvel muntazam mektep açmalı. Buralara hem çocuklarını, hem
babalarını kurtaracak, tenvîr edecek fedâkâr muallimler göndermelidir…”42
diyerek istek ve temennilerini dile getirmiştir. Ancak tüm bu söylenen
sözlere, önerilere, çağrılara rağmen istenen sonucun elde edilemediği
29 Ocak 1914 tarihinde Ömer Fuad’ın yazdığı makaleden anlaşılmaktadır. Zira makalede gayrimüslimlerin mektepleri örnek gösterilerek
Müslümanların örnek alması gerektiğinden; Ermenilerin, Rumların
mekteplerinin saray gibi olduğundan ve onların mekteplerini Hristiyan halkın maddi destekleriyle inşa edildiğinden haber verilmiştir. Yazının sonunda ise bizim zenginlerimizin böyle bir köyde mektep tesis
ettiğini kim işitmiştir.43 denilerek o güne kadar zengin halktan mektep
inşa etme çalışmasının yapılmadığı ortaya konmuştur.

1.3. Yabancı Devletlerin Örnek Alınması
İslamcı aydınlar, mekteplerin öneminden, her köye bir mektep açılması gerektiğinden bahsederken bu konuda gelişmiş diğer ülkelerden
örnekler vermiş; istenilen şeyin hayalperestlik olmadığını farklı bölgelerde uygulandıklarını göstermeye çalışmışlardır. Bununla onlar mek41
42
43

M. Şemseddin, “Bir Milleti Sefalete Saik Kuvvetler ve Kurtaracak Eller”, Sebilü’r-Reşad
8/198 (20 Haziran 1912), 300.

M. Şemseddin, “İctimaiyat- Muhtekirlerin Pençeleri Altında Kıvranan Köylüleri Düşünelim”, Sebilü’r-Reşad 9/215 (17 Ekim 1912), 125.
Ömer Fuad, “Aydıncık (Edincik) Nahiyesi”, Sebilü’r-Reşad 11/281 (29 Ocak 1914), 333.
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teplerin başarılı bir şekilde Osmanlı Devleti’nde de imar edilebileceğini söyleyerek halkı teşvik etmeye çalışmışlardır. Bu anlamda 25 Mart
1909 tarihinde İsmail Gaspirinski Bey gerçekten istenildiği takdirde
mekteplerin çok kısa sürede ıslah edilebileceğini belirtmiş; İngiliz ve
Almanları örnek göstererek oradan faydalanılabilecek şeyleri kısa sürede aldıktan sonra mekteplerimizin Avrupa derecesine geleceğini ifade etmiştir.44
Abdürreşid İbrahim 30 Haziran 1910 tarihinde yayımladığı makalesinde önce Rusya’daki Müslümanların kendi çabalarıyla açtıkları on
bin adet medreseden bahsetmiş ve hükümetin bırakın halkına yardım
edeceğini kurdukları bu mektepleri yıkıp kapatacağından endişe duyarak yaptıklarından söz etmiştir.45 Sözlerinin devamında Müslümanlar arasında mektep yapılacağı için yardım toplanacağını duyan hiç
kimsenin bir mecidiye ya da bir lira dahi olsa vermeden geçmeyeceğini ifade etmiştir.
Sırat-ı Müstakim mecmuasında yayımlanan 28 Temmuz 1910
tarihli başka bir makalede Abdürreşid İbrahim, Japonya’dan örnek
vererek orada tesadüfen gittiği 50-60 haneli bir köyden söz etmiştir.
Köyün üç tane ibtidai mektebinin olduğunu belirten İbrahim, halkın
bununla yetinmeyip kalabalıktan istifade ederek rüşdiye mektebi için
para toplamaya başladıklarını belirtmiştir. Çok kısa sürede rüşdiye
mektebi yaptıracak kadar paranın toplandığını da yazısının devamında belirtmiştir.46
Abdürreşid İbrahim bu sözleriyle Japonların eğitime maddi manevi nasıl destek verdiklerini ifade ettikten sonra kendilerinin de aynı
şekilde Osmanlı Devleti’nde bunu yapabileceklerini, bunu yapmanın
da Peygamber ahlakı ile örtüştüğünü ve bu konuda çalışmanın kişiye
farz olduğunu belirtmiştir. Konu ile ilgili ayrıca 25 Temmuz 1912 ta44
45

İsmail Bey Gaspirinski, “Konferans Tedrisat-ı Umumiyye Hakkında”, Sırat-ı Müstakim
2/49 (25 Mart 1909), 363.
İbrahim, “İlm ve Ma’rifet- Gayret ve Faaliyet”, 293.

46 Abdürreşid İbrahim, “Müslümanlar Çalışırsa, Yaşayacak, ilerleyecek!”, Sırat-ı Müstakim
4/99 (28 Temmuz 1910), 356.
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rihinde Cemal Bey, misyonerleri örnek göstermiş; 30 bin misyonerin
3 bin rahibe ve 30 bin mektebe ve beşyüz gazeteye sahip olduklarını
belirterek Müslüman halkın da bunlara karşı vaziyet alabilmek için
mektep oluşturmalarına ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.47 Konu ile
diğer bir örnek ise Avrupa ülkelerinden gelmiş; halkın hükümete bakmaksızın kendi mekteplerini yaptıklarından söz edilmiştir.48 Bu yazıdan yaklaşık bir yıl sonra tüm bu çağrılara cevap verecek nitelikte bir
duyuru kaleme alınmış ve Sebilü’r-Reşad Mecmuasının önderliğinde
Prens Halim Paşa’nın yardımlarıyla Heybeliada’da bir mektebin tesis
edileceği duyurulmuştur.

2. Sebilü’r-Reşad Heybeliada Mektebi
İslamcı aydılar daha önce belirtildiği üzere her fırsatta Müslümanların
bir araya gelerek bireysel ya da cemiyetler vasıtasıyla mektepler inşaa
etmelerini ve eğitime katkıda bulunmalarını istemiştir. Bu söylenenlere kendileri örnek teşkil etmek adına Sebilü’r-Reşad çatısı altında
İstanbul’da bir mektep tesis etmeye karar vermişler ve bunu 25 Eylül
1913 tarihinde kendi mecmualarında duyurmuşlardır.49 Duyurudan
önce özellikle Devlete ait ibtidai mektepleri üzerinde durulmuş; bu
kurumun acınacak bir halde olduğundan, ülkenin hiçbir köşesinde
ele alıp gösterilecek değere sahip muntazam bir mektebin teşkil edilemediğinden bahsedilmiştir. Buna ek olarak yazıda numune olarak
yapılan mekteplerin bile ilerleme emareleri görülmediği vurgulanmış;
sebep olarak da Maarif teşkilatında yer alan kişilerin iş bilmezliği,
tecrübesizliği, Maarif bütçesinin yetersizliği, kişilerin gayretsizliği,
Ülkenin içerisinde bulunduğu duruma halkın duyarsızlığı vb. nedenler ifade edilmiştir. Yazının devamında mektep yapabilecek kud47 Cemal, “Yetimlerin Feryadı-Cem’iyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye’ye Muavenet”, Sebilü’rReşad 8/203 (25 Temmuz 1912), 405.
48 Abdurreşid İbrahim, “Müslümanları İntibaha Da’vet Hakkında”, 192.

49 Sebilürreşad, “Terbiye ve Ta’lim-Prens Abbas Halim Paşa Hazretlerinin Taht-ı Himaye-i
Fahimanelerinde Heybeliada Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaisi”, Sebilü’r-Reşad 11/263 (25
Eylül 1913), 34.
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rete sahip olan kişiler zikredilmiş ve millet sayesinde zengin olanlar,
dolgun maaş alanlar, şehzadeler, damadlar, paşalar, sultan hanımlar,
zengin hanımlar, ticaretle uğraşıp servet edinmiş kişiler sayılarak ön
ayak olmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu anlamda kendilerinin sadece
kalemen değil bilfiil ibtidai mektepleri için gayret ve azim gösterdiklerinden ve hamiyet sahibi insanlara müracaat ederek tüm Osmanlı
Devleti’nde mektepler kurmaya başlayacaklarından bahsedilmiştir.
İslamcı aydınlar, İslamiyet’in içerisinde bulunduğu felaketlerden
kurtularak parlak bir geleceğe doğru ilerlemesi için el birliği ile çalışılması geretktiğini vurgulamış; bunun için de milli ibtidai tahsilinin yaygınlaştırılması hususunda çalışmayı kendilerine vazife edindiklerini
ifade etmiştir. Bu durumun Sebilürreşad müntesiblerinden ve bütün
Müslümanlardan manen ve madden fedakârlık göstermelerine bağlı
olduğunu da belirtmiştir. Bu şekilde birkaç yıl içerisinde bu mekteplerin İslam diyarının her bölgesine yayıldığını görmekten memnuniyet
duyacaklarını ifade etmiş ve son olarak mektebin Nizamnamesini 31
madde şeklinde yayımlamıştır.50 Bir sonraki sayıda ise bu mektebe yapılan bağışı “Müessis ve a’za-yı kiramın mahiye taahhüd ettikleri mikdar-ı
mebaliği müş’ir cetveldir:” diyerek mektebe bağışta bulunan 105 şahsın
isimleri ile bağış yaptıkları miktar belirtilmiştir.51
İslamcı aydınların 1913 yılının sonunda ortaya koydukları bu çalışma ilerleyen yıllarda sürdürülememiş ve Sebilürreşad Mekteplerinden bir ikincisi meydana getirilememiştir. Bunun sebepleri arasında
Devletin o yıllar Balkan Savaşı içerisinde olması ardından I. Dünya
Savaşının patlak vermesi ve İslamcı aydınların daha önce de belirttikleri gibi Maarif Teşkilatının kusurları yer almıştır.52 Zira savaşa giren
ülke zor günler geçirirken Maarif teşkilatı ibtidai mektepleri yerine o
50 “Heybeliada Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaisi Dâhili Nizamnamesidir”, Sebilü’r- Reşad
11/263 (25 Eylül 1913), 36.

51 “Terbiye ve Ta’lim: Sebilürreşad İbtidai Mektepleri 1 Heybeliada”, Sebilü’r-Reşad 11/268
(30 Ekim 1913), 120.
52 M. Salih Vecdi, “Terbiye ve Talim- Medaris-i Hususiyyeye Muhtacız”, Sebilü’-Reşad
11/267 (23 Ekim 1913), 104.
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dönem tiyatro mektebi açmış dolayısıyla bu hareketi büyük eleştirilere neden olmuştur. 4 Haziran 1914 tarihinde yayımlanan bir makalede
konu şu şekilde anlatılmıştır:
“Meş’ûm bir harbin akıllara durgunluk verecek hasârât ve zararları

el-ân milleti kasıp savurmakta bulunduğu, İstanbul sokaklarında elân ihtiyac ve zarûret içinde birçok biçaregân-ı ümmet nâlân ve perişan

süründüğü, memleketin ihtiyâcât-ı sınâ’iyyesini telâfî edecek sûrette

makāmâtın esâslı ve celî hiçbir teşebbüsde bulunduğu henüz görülmediği ve hele her şeyden evvel ve ziyâde muhtâc bulunduğumuz

mekâtib-i ibtidâiyye nâmına bile pây-ı tahtta el-ân mevcûdiyetiyle

bi-hakkın mütesellî olunacak bir müessese bile vücûda getirilmediği halde bir çok masârıf ihtiyârıyla tiyatro mektebi açmaya kalkmak,
hele böyle bir mektebin teşkîlâtı için Odeon Tiyatrosu müdîr-i sâbıkı

Antuvan gibi, tiyatroculuk san’atındaki mahâret ve tecrübesi nisbetinde, isrâfâtıyla meşhûr bir adamı celb eylemek, herhalde bize pek

nâ-be-mevsim görünüyor. İnsan Ayastefanos, Makriköy şimendüfer
güzergâhında her gün gidip gelirken, birçok müslümanların hâlâ köpek yuvaları gibi teneke kulübeler içinde veyahud Bizans zamanından kalma kale oyuklarında yaşadıklarını gördükçe diğer tarafdan

tiyatro mektebi masârıf-ı te’sîsiyyesi nâmıyla binlerce lira sarf olunmasını kolay kolay havsalasına sığdıramaz.”53

Sebilü’r-Reşad Mecmuasındaki bu habere göre ülke savaştan dolayı hasar ve zarar görürken insanlar perişan bir şekilde sürünürken,
sanayiye ve ilköğretim mekteplerine hiç dokunulmazken çok masraf
edilerek tiyatro mektebi açılmıştır. Üstelik bu mektebi kurma vazifesi israfçı kimliğiyle tanınan Antuvan adında bir şahsa verilmiştir.
İnsanların yokluk içinde sokaklarda yaşadığı bir dönemde Devletin
binlerce lira harcayarak bu mektebi kurması akılların kolay alabileceği bir durum olmadığı vurgulanmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen
düşüncelerinden ve çağrılarından geri durmayan İslamcı aydınlar
53 “Matbuat- Dârü’l-Hilafe’de Tiyatro Mektebi”, Sebilü’r-Reşad 12/299 (4 Hazirazn1914),
243.
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Sebilü’r-Reşad vasıtasıyla yazmaya ara vermemişler ve yıllar geçmesine rağmen her köye bir ibtidai mektebin tesisi için isteklerini bildirmeye devam etmişlerdir. 19 Eylül 1918 tarihinde Mustafa Asım “Evet,
bizi kurtaracak ancak maâriftir. Her köyde mekâtib-i ibtidâiyyenin te’sîsidir.
54
Asım bu sözleriye maarifin önemini yeniden zikretmiş ve ibtidai
mekteplerin önemine dikkat çekmiştir. Bu durum İslamcı aydınların
halktan beklentilerinin, her köye bir mektep açılmasındaki isteklerinin
Sebilü’r-Reşad Heybeliada Mektebinin açılması ile son bulmayacağını göstermesi bakımından önemlidir. Zira onlar sadece mekteplerin
sayıca arttırılmasından yana olmamış; mekteplerdeki eğitim öğretim
faaliyetleri ile de yakından ilgilenmişlerdir. Bu anlamda mekteplerde
gerçekleşecek öğretimin içeriği, ders programları, ders ve okuma kitapları üzerinde ıslah yapılmasını istemişler; talebenin eğitimine nasıl
katkı sağlayacağı ile ilgili fikir ve öneriler ileri sürmüşlerdir.

3. Mekteplerde Öğretimin İçeriği ve Ders Programları
İslamcı aydınlar Devletin terakkisi için ibtidai mekteplerin çoğaltılmasını isterken özellikle halkın bu mekteplere rağbet etmesi için çaba sarf
etmişlerdir. Zira halk arasında yeni usul üzerinden dinsizlik yapıldığı
yönündeki haberlerin önüne geçilmeli; halkın mekteplere çocuklarını
göndererek katılımı sağlanmalıdır.55 Bunu da ancak daha önce belirtildiği üzere mekteplerin yabancı ve ecnebi mektepleriyle yarışacak
düzeye getirerek, eğitimi ıslah ederek, ders programlarını ve ders usulünü düzene sokarak yapılacağına inanmışlardır. 56
Sebilü’r-Reşad dergisi 8 Mart 1912 tarihinde yayımlanan bir makalede, Devletin ilim ve maarifte geri kaldığından şikâyet edilmiş; bunun nedeni olarak da mekteplerdeki derslerin eğitim usulü ve terbiye açısından eksik olduğu belirtilmiştir.57 Mekteplerin var olduğunu
54
55

Mustafa Asım, “Mekatip- Köylülerimiz”, Sebilü’r-Reşad 17/370 (19 Eylül 1918), 112.
Haris bin Hümam, “Maarif”, Sebilü’r-Reşad 12/294 (30 Nisan 1914), 144.

56 Edhem Nejad, “Liselere mi; Başka Mekteplere mi Muhtacız?”, Sırat-ı Müstakim 5/110 (13 Ekim
1910), 93.
57

“Terbiye ve Talim”, Sebilü’r-Reşad 8/183 (8 Mart 1912), 11.
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ancak ilerleme kaydedilmediğini ve mükemmel adamlar yetiştiremediğini belirten İslamcı aydınlar buna üzülen bazı hamiyetli kişilerin
çalışıp çabaladığını ancak asıl yazması gereken eğitim camiasındaki
kişilerin konuyu umursamadıklarını belirtmiştir. Talebelerin derdini
dinleyecek hamiyet sahibi kişilerin bulunmadığını gördüklerinden
onları yazmaya teşvik etmek üzere Talim ve Terbiye hakkında bir köşe
oluşturduklarını açıklamışlardır. Zikredilen bu köşenin “…1) Ta’lîm ve
terbiye hakkında vârid olan makālât-ı fenniyye, 2) Medrese ve mekteplerde
olan yolsuzluklar ve esbâbı, 3) Medrese ve mektep talebelerinin şikâyâtı. İşte
mecmûamızın terbiye ve ta’lîm kısmı şu üç fasıldan ibârettir.”58 denilerek
bu konularda gelecek mektupları yayımlayacaklarını açıklamışlardır.
İslamcı aydınlar bununla mekteplerin içerisinde bulundukları durumu ortaya koyarak başta yetkili kişilere ulaşmayı ve ıslahatı hızlandırmayı hedeflediklerini söylemek mümkündür.

3.1. Öğretimin İçeriği ve Ders Programları
İslamcı aydınlar, İttihad-ı İslam düşüncesi gereği eğitimin memleketi
ahlaksızlıktan, belirsizlikten ve gerilemeden kurtaracak şekilde ders
programlarının oluşturulmasına önem vermişlerdir. Bu sebeple programlarda Devletin selametini, medeniyetini, ahlakını ve terakkisini
öncelemişler; Fransız, İngiliz maarif programlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkmışlardır. Onlar Fransız veya İngiliz mektep programları ile bir Mısırlı’nın, bir Arap’ın yahut bir Türk’ün yetişmesinin yahut eğitim almasının mümkün olmayacağını vurgulamışlar ve taklit
edilerek alınan bir programın milletin mahvına sebebiyet vereceğini
beyan etmişlerdir.59
27 Nisan 1911 tarihinde mekteplerdeki mevcut programın ne durumda olduğunu Hasan Fehmi’nin şu sözünden anlaşılmaktadır: “Af58

“Terbiye ve Talim”, 11.

59 Abdülaziz Çaviş, “Âlem-i İslâm- Hastalıkları ve Çareleri”, Çev. Mehmed Akif, Sebilü’rReşad 14/357 (5 Ekim 1916), 149; İsmail Hakkı, “İslam’da Felsefe”, Sebilü’r-Reşad 13/335
(15 Nisan 1915), 176.
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vınıza mağrûren şunu da söyleyebilirim ki bugün en ziyâde müterakkī olması
lâzım gelen vatanımızda bile lâyıkıyla tanzîm edilmiş bir proğrama müstenid mekteplerimiz yoktur. “60 diyerek o dönemde mevcut mekteplerdeki
programların durumunu ortaya koymuştur.
İslamcı aydınlar bu duruma son vermek ve oluşturulacak yeni
programa bir nebze katkıda bulunmak adına daha önce belirtildiği
üzere Talim ve Terbiye köşesi oluşturmuşlar ve okuyucularından eğitim
ile ilgili düşüncelerini, fikirlerini ve önerilerini ortaya koymalarını
istemişlerdir. Bu anlamda 5 Eylül 1912 tarihinde belirtilen köşede
bir makale yayımlanmış; makale sahibi M. Şemseddin mektepler
konusundaki eleştirilerini belirtmiş ve mekteplerin gelişigüzel bir
şekilde açılarak, eğitimin bugünkü sefil durumundan kurtulmayacağı,
vatanın saadete erişmeyeceğini ifade etmiştir. Yazıda asıl önemli
olanın açılacak mekteplerde gayenin ne olacağı, talebenin eğitimöğretime başlamadan önce ders programının nasıl oluşturulacağı,
eğtim süresi için tayin edilecek zamanın miktarı vb. konuların ön
plana çıkması gerektiği vurgulanmıştır.61 O tarihten itibaren Sebilü’rReşad mecmuasının Talim ve Terbiye köşesinde eğitime dair çeşitli
konularda yazılar yayımlanmış; konular arasında öğretimin içeriği
ve ders programları da yer almıştır. Yer alan hususları ve önerileri şu
şekilde özetlemek mümkündür:
1- Faydanın gözetilmesi: İslamcı aydınlar talebenin hayatını kolaylaştıracak, muhafaza edecek, refahını sağlayacak, aile oluşturma ve
yönetmede yol gösterecek ilimlerin programa alınmasını birinci dereceden öneme sahip olduğunu düşünmüşlerdir.62 M. Şemseddin 19 Eylül 1912 tarihinde yazdığı makalesinde, mevcut programların bazı yer60

Hasan Fehmi, “Mekatib”, Sırat-ı Müstakim 6/138 27 (27 Nisan 1911), 126.

62

M. Şemseddin, “Terbiye ve Ta’lim- Ta’lim ve Terbiye Prensipleri”, 5; Mehmed Şükrü,
“Düşündüklerimden” Sebilü’r-Reşad 10/260 (4 Eylül 1913, 416; “İngiltere: Bakınız Milletler Kendilerine Nasıl Bir İstikbal-i Hâkimiyet Hazırlıyor”, Sırat-ı Müstakim 6/152 (3
Ağustos 1911), 352; A (ayın). N., “Çocuklarımıza Akaid-i İslamiyyenin Usûl-i Tedris ve
Telkini”, Sırat-ı Müstakim 7/172 (Aralık 1911), 249.

61 M. Şemseddin, “Terbiye ve Ta’lim: Ta’lim ve Terbiye Prensipleri”, Sebilü’r-Reşad 9/209 (5
Eylül 1912), 5.
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lerinin fayda temin edilemeyecek kadar kısa olduğunu; bazı yerlerinin
de hafızaya yük oluşturabilecek kadar lüzumsuz ve tafsilatlı bilgilerle
tertip edildiğini ifade etmiştir. Bunun büyük bir kusur olduğunu düşünen M. Şemseddin iki prensip ile bu soruna çözüm getirilebileceğini
belirtmiştir. Bunlardan ilki her dersin eğitimi için belirli bir süre tayin
edilmelidir. İkincisi ise her dersin içeriğinde belirlenmiş amaca uygun
olmayan veya az faydalı bulunan konuların programdan çıkarılmasıdır.63 Bu şekilde öğrencileri yoracak, zihinlerini boş yere meşgul edecek bilgiler içeren bir programdan kurtulmuş olunacaktır.
2- Hıfzu’s-sıhha ve terbiye-i bedeniyye: İslamcı aydınlar, mekteplerde bedenen dinç, fikren münevver ve ruhen fezail-i necibe olacak
gençlerin yetişmesi için programa sağlık bilgisi, beden eğitimi derslerinin konması gerektiği düşüncesinde olmuşlardır.64 Gözetmenler nezaretinde yapılacak beden eğitimini şu kısımlara ayırmışlardır:
a. İsveç usulü jimnastik
b. Askerî idmman ve ta’limi ve piyade ta’limi tüfenge kadar ve
hatta nişan
c. Bahçelerde çalışmak, el işleri yapmak ve doğramahanelerde çalışmak
d. Yürüyüşler yapma ve dağlara bayırlara tırmanmak.
Bu şekilde uygulanacak bir beden eğitiminin çok büyük fayda
sağlayacadığının tecrübe ile sabit olduğu ifade edilmiştir. 65
Sağlık Bilgisi dersinin programda yer alması gerektiğinin gerekçesi olarak bir yıl önce yaşanan kolera salgını gösterilmiş; temizlik
konusuna daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. İbtidai
mekteplerinde talebelerin dikkatini temizlik konusuna çekmek için
uygulama ile ders işlenmeli, kısa hikâyeler anlatılmalı ve konu ile ilgili
63
64
65

M. Şemseddin, “Terbiye ve Ta’lim- Mekteb Programlarının Tanziminde Nazar-ı İ’tibara
Alınacak Esaslar”, Sebilü’r-Reşad 9/211 19 (Eylül 1912), 45.

M. Şemseddin, “Terbiye ve Ta’lim- Mekteplerde Hıfzu’s-Sıhha ve Terbiye-i Bedeniyye”,
Sebilü’r-Reşad 9/214 (10 Ekim 1912), 110
Edhem Nejad, “Terbiye-i Bedeniyye”, Sırat-ı Müstakim 6/132 16 (Mart 1911), 24.
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eğlenceli sağlık kitaplarının neşr edilmesi önerilmiştir.66
4- Ziraat: İslamcı aydınlar ziraat ile ilgili konuların da ders programına alınmasını istemişlerdir. Küçük zirai aletlerin kullanılabileceği, toprak ile oynayabilecekleri vurgulanmış; bunun matematikle eş
bir değere sahip olduğunu belirtmişler ve sağlığa da iyi geldiğini ifade
etmişlerdir. 67 Bahçelerde çalışmak da mektebin programına muntazaman dâhil olmalıdır…” denilerek konuya dikkat çekmek istemişlerdir.
5- Fen Gezileri: İslamcı aydınlar ibtidai mektepleri için “excursion
gezintileri” adı altında bilim gezileri düzenlenmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Bu gezintilerde coğrafya, tarih, doğa, hayvanlar, yeryüzü,
fen bilgisi, matematik, yazı, hitabet, ticaret ve ahlak dersleri öğretilir
düşüncesinde olmuşlardır. Ayrıca bu gezintinin sadece kırlarda, dağlarda ve mezralarda gezmek olmayacağını bununla birlikte panayırlar,
pazarlar, civar köyleri, kasabaları, imalathaneleri, fabrikaları, çiftlikleri, tarihi yerleri, eski eserleri de gezilebileceğini ortaya koymuşlardır.68
6- Asya Tarihi: İslamcı aydınlar programa dünyanın diğer bölgelerindeki Müslüman kardeşlerinin yaşadığı yerlerin ve o yerlerin tarihlerinin bilinmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Zira onlar, dünya
genelindeki Müslümanların acı çekmesine rağmen kardeşleri tarafından önem verilmediğinden ve nerede olduklarından dahi haberlerinin
olmadığından yakınmışlardır. Bu sebepten dolayı Asya Tarihi dersinin
oluşturulması ve ders programına alınması gerektiği vurgulanmıştır.
69
Bu şekilde hangi coğrafyada, hangi bölgede kaç Müslümanın yaşadığını talebelerin bilmesini istemişlerdir.
Yapılan tüm bu önerilere rağmen uzun yıllar programlarda pek
bir değişiklik yapılmadığı Mehmed Şükrü’nün 3 Temmuz 1913 tari66
67
68
69

M. Şemseddin, “Terbiye ve Ta’lim- Mekteplerde Hıfzu’s-Sıhha ve Terbiye-i Bedeniyye”,
110; Edhem Nejad, “Mektep ve Terbiye Bahisleri-Gezinti”, Sırat-ı Müstakim 6/138 (27
Nisan 1911), 123.
Edhem Nejad, “Terbiye-i Bedeniyye”, 24.

Edhem Nejad, “Mektep ve Terbiye Bahisleri-Gezinti”, 124.

Hasan Fehmi, “Mekatib”, Sırat-ı Müstakim, 126; Mehmed Şükrü, “Orduya Dair Düşündüklerimiz”, Seblü’r-Reşad 10/255, (3 Temmuz 1913), 341.
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hinde Maarif Nezaretini hedef aldığı bir yazıdan anlaşılmaktadır. Zira
o, yazsında mekteplerin talim ve terbiyesinde hiçbir sonuç alınamadığını, yetersiz programlardan vaz geçilmesi gerektiğini belirtmiş; takip
edilen programın yanlış olduğunu tekrarlamıştır.70

3.2. Ders ve Okuma Kitapları
İslamcı aydınlar ibtidai mektebi talebeleri için mevcut ders kitapları ile
okuma kitapları hakkında birçok farklı makale yazmış ve bu konuda
gördükleri eksiklikleri, ihtiyacı ifade etmeye gayret etmişlerdir.71 Zira
onlar ders ve okuma kitaplarının küçük yaştaki çocuklar tarafından
anlaşılır olmadığından, devlet ve insanlık adına bilgi verecek tek bir
satırı içermediğinden şikâyet etmişlerdir.72 Bunun için Maarif Nezaretine büyük bir vazifenin düştüğünü mekteplerde okutulacak kitaplar
konusunda harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.73
İslamcı aydınlar II. Meşrutiyet’ten hemen sonra kitaplar üzerinde durmaya başlamışlar; konunun aciliyetini ve önemini vurgulamak
için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu anlamda 9 Eylül 1909 Ali
Efendi kaleme aldığı yazısında çocuklar için Türkçe hikâye kitaplarının yazılmasını istemiş; aynı kitabın bir tarafı Türkçe olurken diğer tarafının da Türkçeyi bilmeyen Arnavut, Arap, Kürt ve diğer milletlerin
kendi dillerinde yazılmasını önermiştir.74
İbtidai mekteplerinin ders ve çocuk kitapları konusunda diğer bir
öneri 16 Haziran 1910 tarihinde Mehmet Akif tarafından gelmiş; Maarif Nezaretinin ibtidai mektepleri için okuma kitabı yazdırmak istediğinden söz etmiştir. Akif, Maarif teşkilatının okuma kitaplarını yazdırmak için yarışma düzenleyebileceği önerisinde bulunmuş; belirlenen
para mukabilinde yedi sekiz yaşındaki çocukların anlayacağı tarzda
70

Mehmed Şükrü, 341.

72

Vicdanî, “Yukarıdan Ahlaksızlık, Aşağıdan Cehalet!”, 408; Mehmed Akif, “Hasbihal”,
Sırat-ı Müstakim 4/93 (16 Haziran 1910), 264.

71

73
74

Mehmed Akif, “Hasbihal- Sa’di”, Sırat-ı Müstaki, 5/118 (8 Aralık 1910), 228.

Osman Fahri, “Çocuk Şiirleri”, Sırat-ı Müstakim 6/155 (24 Ağustos 1911), 396.
Hafız Ali Efendi, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, 9.
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en güzel kitabı kim yazbilirse onun yarışmayı kazanacağı fikrini ortaya koymuştur. Hatta Akif, bunu tüm derslere uygulamanın mümkün
olacağını ifade etmiş ancak her dersin konularının belirlenmesi ve katılımcıların yazdıkları eserlerin temyizi Maarif Nezareti’ne ait olduğunu belirtmiştir. Akif yazısının devamında Maarif Nazırı Emrullah
Efendi’den bekledikleri ilk çalışmanın bu olduğunu ifade etmişti.75
Akif’in bu önerisinden bir hafta sonra 23 Haziran 1910 tarihinde
başka bir makalede mektepler için dinden bahseden Türkçe yazılmış
ciddi eser bulmak isteyenlerin Manastırlı İsmail Hakkı Efendi tarafından tercüme ve şerh edilen Trablus Şam uleması olan Hüseyin Cisr
Efendiye ait Risâle-i Hamidiyye adlı kitabını bulmaları mümkündür
denmiştir. O, bu şekilde ilgililere mektep ve medreselerde okunabilecek Türkçe bir eserin varlığından haber vermek istemiş; bu kitabın
itina ile ders olarak okutulmasının vacip olduğunu ifade etmiştir.76
Mehmed Akif birkaç hafta sonra yazdığı makalesinde elifbaların,
ufak tefek hesap kitaplarının, okuma kitaplarının yazılmaya başlandığını ancak bunları yeterli görmemenin doğru olmadığını ifade etmiştir. Askerleri yeni silahlar ile donatmak ne ise çocuklarımızın eline
zamana göre yazılmış kitaplar vermek de aynıdır diyerek kitapların
güncellenmeye ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Akif, çocukların en büyük eksikliğinin ilmihal kitabı olduğunu belirttikten sonra
Halim Sabit Efendinin o güne kadar kimsenin yazmadığı bir ilmihal
kitabı yazdığını duyurmuş ve konuyu şöyle sürdürmüştür:
“Artık yedi, sekiz yaşındaki yavrularımız yaşını başını almış ulemayı kelamın bile kolay kolay anlaşamayacağı yahud anlatamayacağı

sıfat-ı zâtiyye, sıfat-ı subutiyye bahislerini papağan gibi ezberlemek

mecburiyetinde kalmayacak; artık çocuklarımız fıtrat-ı beşere tamamiyle mülayim bulunmasından, daha açık bir ta’bir ile o fıtratın aynı

olmasından dolayı sâdeliği, besâteti temsil eden ahkam-ı şer’iyyemizi,
75
76

Mehmed Akif, “Hasbihal”, 264.

“Avrupa’da Talebemiz”, Sırat-ı Müstakim 4/94 (23 Haziran 1910), 282.
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akaid-i esâsiyyemizi birer muamma gibi telakki etmeyecek…”77

Akif bu kitap sayesinde talebelerin konuyu anlamadan ezberlemelerinin gerekmeyeceği ifade edilmiş; özellikle akaid konularını
daha iyi kavrayabilecekleri vurgulanmıştır. Akif kitap ile ilgili bir duyuru daha yapmış; Halim Sabit Efendinin sadece talebelere yönelik bir
çalışma yapmadığını muallimlere yönelik ayrıca bir kitap daha yazdığını ifade etmiştir. Bu kitapla konunun talebelere nasıl öğretileceği
hakkında hocalara bilgi verilmiştir.
Halim Sabit Efendi’nin yazdığı kitap İslamcı Aydınlar arasında
memnuniyetle karşılanmış ve çok ses getirmiştir. 10 Kasım 1910 tarihinde Sırat-ı Müstakim Mecmuası kitabın duyurusunu yapmış; kitabın talebe ve muallimlere yönelik faydaları ortaya konmuş ve tanıtımı
yapılmıştır. Yazıda kitabın Maarif Nezaretince nakdi mükâfata mazhar olduğu ve mekteplerde okunmak üzere ders programına alındığı haberi verilmiştir. Sırat-ı Müstakim Mecmuası son olarak evladını
düşünen babaların ve talebesinin fikir almasını isteyen hocaların bu
kitabı gözden geçirmesi tavsiye edilmiş ve kitabın Sırat-ı Müstakim
idarehanesi tarafından neşredildiği bilgisi verilerek talebeler için olan
kısmın 40, muallimler için olan kitabın ise 100 para olduğu ifade edilmiştir.78
Halim Sabit Efendiye ait İlmihal kitabı 17 Kasım 1910 tarihinde
tekrar övgülerle, teşekkürlerle bahsedilen bir makalede kaleme alınmış; Sırat-ı Müstakim Mecmuasının bu kitabın oluşturulmasında gösterdiği gayret ve basımına yaptığı hizmet anlatılmıştır.79 Ancak tüm bu
olumlu havaya rağmen 8 Aralık 1910 tarihinde yazılan bir makalede
Sırat-ı Müstakim Mecmuası İdarehanesine selam verilerek yazılmış
yazıda Halim Sabit Efendinin İlmihali gibi kitapların yemek içmek
kadar muhtaç oldukları belirtilmiştir. Yazının asıl amacı ise bu kita77
78
79

Mehmed Akif, “Yeni Bir Mektep Kitabı”, Sırat-ı Müstakim 5/111 (20 Ekim 1910), 115.

“Amelî İlmihâl- Mektepler İçin Kabul Olunmuştur”, Sırat-ı Müstakim 5/114 (10 Kasım
1910), 177.
“Usta Hırsız Ev Sahibini Bastırır”, Sırat-ı Müstakim 5/115 (17 Kasım 1910), 192.

86

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

bın kendi bölgelerindeki mekteplere hala ulaşamamış olması ve bunu
Maarif Nezaretinin ayrım yapmadan tüm mekteplere göndermesi gerektiği ile ilgili bilgi vermek olmuştur. 80
24 Eylül 1913 tarihinde Sebilü’r-Reşad Mecmuası tarafından yazılan makalede İslamcı aydınlar olarak iki tür amaçlarının olduğu belirtilmiştir. Bunlardan ilki büyüklere mahsus neşriyatta bulunmak ki
bunlar sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad Mecmuaları olmuş; ikinci
olarak da Mekteplerde dini eğitimi verecek ilmihal kitaplarının yazılması olmuştur. Yazar bunun güç bir iş olduğunu ve süreç içerisinde
zorluklarla karşılaşıldığını, birinci ve ikinci ilmihal kitabının bazı kişiler tarafından taklit edildiğinden üçüncü kitabın yayımında gecikmeler yaşandığını belirtmiştir. Ancak daha sonrasında problem çözüldü
ve yüzbinlerce nüshası Devlet’in bütün vilayetlerine yayıldığı belirtilmiştir. Kitap hem Devlet okullarında hem de özel mekteplerde de ders
programına alınmıştır.81
Zikredilen bu tarihler ve makalelerin ardından ülke yaşadığı savaşlardan yorgun düşmüş ve eğitim politikasını istediği gibi yürütememiştir. 1 Ağustos 1918 yılında Ahmed Naim’in yazdığı makaleye
bakıldığında eğitimde ilmihal kitaplarının neşri yolunda gitmiş gibi
görünse de tecvid kitaplarından ve ders kitaplarından şikâyet edildiği
görülmektedir. Makalede şu ifadeler kullanılmıştır:
“…Milletin seviyesindeki noksanı muâhaze ediniz. Bununla beraber bu derd de kābil-i müdâvâttır. Arzu edildikten sonra yavaş yavaş, himmet ede ede muhtâc olduğumuz kitapları meydana getirmek mümkündür. Bence en büyük illet bu halkın “kitapsızlığa” râzî
olmasıdır.”82

Ahmed Naim, halkın iyi eğitim alamadığından dolayı iyi bir seviyeye gelemediğinden bahsetmiş ancak istendiği takdirde yavaş da
80
81
82

Vodine’de Yüzbaşı Mehmed Fevzi, “Sıratımüstakim Gazetesi İdarehanesi’ne”, Sırat-ı
Müstakim 5/118 (8 Aralık 1910), 238.
“Tenkid ve Takriz- Üçüncü Ameli İlmihal”, Sebilü’r-Reşad, 10/60 (Eylül 1913), 425.

Ahmed Naim,”Mektup”, Sebilü’r-Reşad 14/363 (Ağustos 1918), 255.
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olsa ihtiyaç duyulan kitapların oluşturulabileceğini ifade etmiştir. Ahmed Naim halkın kitapsızlığa razı olmaması gerektiği üzerinde durmuş ve asıl bu durumun en büyük illet oluşturacağını belirtmiştir.

SONUÇ
II. Meşrutiyet Dönemi’nde (1908-1918) İslamcı aydınlar, eğitimin teşvik edilerek herkesin eğitim alması gerektiğini düşünmüş; bunun için
mektep sayılarının arttırılması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Yazdıkları makalelerde mekteplerin memleketin her yerindeki vatandaşa
ulaşması için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında
özel teşebbüsler ile Müslüman halkın bir araya gelip cemiyetler kurarak mektepler inşa etmesi yer almıştır. Mekteplerin devletten beklenmemesi gerektiği üzerinde duran İslamcı aydınlar bu vazifenin fakirzengin tüm halkın görevi olduğunu ifade etmişlerdir.
İslamcı aydınlar, köylerin çoğunda mektep olmadığını bu sebeple her köyde en az bir mektebin olması gerektiğini belirtmiş; ancak
bu şekilde Osmanlı Devleti’nin payidar olacağını, eski şan ve gücüne
kavuşacağını ifade etmişlerdir. Bu nedenle mekteplerin öneminden,
her köye bir mektep açılması gerektiğinden bahsederken bu konuda
gelişmiş diğer ülkelerden örnekler vermiş; istenilen şeyin hayalperestlik olmadığını farklı bölgelerde uygulandıklarını göstermeye çalışmışlardır.
İngiliz ve Alman mekteplerini örnek alarak mekteplerin ıslahının mümkün olduğunu ifade etmişler; Rus, Japon ve Avrupa halkının mektep inşa etmedeki yöntem ve başarısını anlatmışlardır. Tüm
bunları ifade etmelerindeki amaçları ise Osmanlı Devleti’nde de aynı
uygulamaların yapılması durumunda mekteplerin hem ıslahının hem
de yaygınlaştırılmasının mümkün olacağını göstermek olmuştur.
İslamcı aydınlar tüm bu ifade ettikleri düşüncelerini hayata geçirmek ve bir örnek teşkil etmek adına Sebilü’r-Reşad çatısı altında
İstanbul’da bir mektep tesis etmeye karar vermişler ve bunu 25 Eylül
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1913 tarihinde kendi mecmualarında duyurmuşlardır. Bu durumun
Sebilü’r-Reşad müntesiplerinden ve bütün Müslümanlardan manen
ve madden fedakârlık göstermelerine bağlı olduğunu da belirtmiştir.
Bu şekilde birkaç yıl içerisinde bu mekteplerin İslam diyarının her bölgesine yayıldığını görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etmiş
ve son olarak mektebin Nizamnamesini 31 madde şeklinde yayımlamıştır.
Bu durum İslamcı aydınların halktan beklentilerinin, her köye bir
mektep açılmasındaki isteklerinin Sebilü’r-Reşad Heybeliada Mektebinin açılması ile son bulmayacağını göstermesi bakımından önemlidir.
Zira onlar sadece mekteplerin sayıca arttırılmasından yana olmamış;
mekteplerdeki eğitim öğretim faaliyetleri ile de yakından ilgilenmişlerdir. Bu anlamda mekteplerde gerçekleşecek öğretimin içeriği, ders
programları, ders ve okuma kitapları üzerinde ıslah yapılmasını istemişler; talebenin eğitimine nasıl katkı sağlayacağı ile ilgili fikir ve
öneriler ileri sürmüşlerdir.
Talebenin faydasına olacak derslerin yanı sıra sağlık, beden, ziraat, tarih vb. derslerin de yer alması gerektiğini ifade etmişler; tüm
dersleri pekiştirmek için de Fen gezilerinin yapılmasını önermişlerdir. Onlar ayrıca ders ve okuma kitaplarının küçük yaştaki öğrenciler
tarafından anlaşılır, bilgi verici ve güncel konular içermesini önemli
bulmuşlardır. Ancak onların tüm bu söylem ve gayretlerine rağmen
mektepler bir iki özel teşebbüs dışında açılmamış dolayısıyla her köye
bir mektep düşüncesi gerçekleşememiştir. Ders programı ve kitaplar
konusunda da yapılan çalışmalar sınırlı kalmış ve istenilen başarıya
ulaşamamıştır.
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Mektep Sırasından Muhalefet Safına:
Jön Türklerin Mektepli Öğrenciler
Üzerindeki Algı Yönetimi
Murat Yılmaz*
1

Giriş
Jön Türkler, Osmanlı’da örgütlü muhalefet hareketini oluşturan po-

litik gruptur. II. Abdülhamid’in 13 Şubat 1878’de Meclis-i Mebusan’ı
tatil etmesi ve akabinde Yıldız Sarayı merkezli bir yönetim anlayışı

inşa ederek Kanun-i Esasi’yi işlevsiz hâle sokması ilerleyen süreçte ik-

tidarına karşı koyacak yerli muhalif odakları meydana getirmiştir. Bu

grupların başını ise modern mekteplerde bir öğrenci hareketi olarak
başlayan ve kısa süre içerisinde toplumun her kesiminden taraftar bularak siyasî bir örgüt hâline gelen Osmanlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti

oluşturmuştur. Cemiyet çatısı altında bulunan Jön Türkler siyasî ve
fikrî sistemleri doğrultusunda Osmanlı toplumunda taraftar bulmaya

ve II. Abdülhamid aleyhinde kamuoyu yaratmaya çalışmıştır. Bu süreçte Jön Türklerin Cemiyet üyesi kazanımı olarak beslendiği ana kaynaksa hareketin de başlangıç noktasını ifade eden modern mektepler

olmuştur. Tıbbiye, Mülkiye ve Harbiye mektepleri hem Jön Türklüğün gelişimi hem de II. Abdülhamid aleyhtarlığının yaygınlaşması
yönünden Cemiyet’e büyük katkı sağlamıştır.

*		 Dr., ORCID: 0000-0001-5229-0458, muratsiz61@hotmail.com.
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Bu çalışmada mektepli öğrencilerin mektep sıralarından siyasî
muhalefet safına geçişlerinin alt yapısı ortaya koyulmaya çalışılacaktır. İlk başlıkta mekteplerdeki öğrencileri Jön Türk muhalefetine iten
nedenler açıklanırken, diğer başlıkta Jön Türk neşriyatında mekteplileri Cemiyet çatısı altına dâhil etmek için onlara yönelik kullanılan
propaganda söylemleri incelenecektir.

1. Mekteplerde Jön Türklüğün Ortaya Çıkışı
Tanzimat’tan sonra devlet ve toplum hayatının her alanında görülen
modernleşme çalışmaları etkisini eğitim alanında da hissettirmiştir.
Osmanlı klasik dönemindeki eğitim kurumları ve eğitim model ve
anlayışları yerini modern eğitim kurumlarına ve Batılı düşünce ve fikir anlayışlarını içselleştirmeye açık eğitim müfredatına bırakmıştır.
Modern mekteplerde Fransızca eğitiminin verilmesi Batı’da ortaya
koyulan düşünce ve felsefe akımlarının buradaki öğrenciler tarafından takip edilmesini de kolaylaştırmıştır. Birçok Batılı aydının eserleri
ve Batı basını buradaki öğrenciler tarafından takip edilmiştir. Böylece
Jön Türklük düşüncesinin Batı merkezli devlet ve toplum anlayışının
temelleri atılmıştır.
Jön Türk hareketinin Mekteb-i Tıbbiye’de başlamış olması tesadüfi bir gelişme değildi. Zira burada okuyan öğrencilerin düşünsel
temellerle hareket edebileceği bir ortam mevcuttu. Mekteb-i Tıbbiye’deki biyolojik materyalizm ve pozitivist fikirler ders kitapları ve
eğitimciler yoluyla öğrenciler arasında yayılmış ve bu da Osmanlı
aydın tabakasını teşkil eden grupta Osmanlı geleneksel değerler sistemine uzak bir niteliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle
Tıbbiye öğrencileri arasında yayılan pozitivist ve biyolojik materyalist
anlayışı önlemek için II. Abdülhamid Mekteb-i Tıbbiye’nin Fransız
standartlarına göre şekillenmiş eğitim sistemini Alman ekolüne göre
düzenleyip öğrencilerin bu tür fikirlerle tanışmasını engellemeye çalışmıştır. Ancak dini sosyal ilerlemenin önünde engel gören Ludwig
Büchner’in görüşleri Tıbbiye öğrencileri arasında popüler olmuş ve
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bu öğrenciler II. Abdülhamid’e muhalefet eden grubun omurgasını
meydana getirmiştir.2 Yine o sıralarda Çarlık Rusya merkezli ortaya çıkan popülizmin Rusya’dan İstanbul’a gelip Tıbbiye’de okuyan
Hüseyinzâde Ali Bey tarafından Tıbbiyeli öğrenciler arasında yayılması da burada II. Abdülhamid yönetimine karşı muhalif bir kitlenin
oluşumuna katkı sağlamıştır.3 Cemiyet’in kuruluşundan iki sene sonra
Mekteb-i Tıbbiye’de muhalefet safına geçenlerin sayısı hızlıca artarak
Cemiyet’e dâhil olmayan pek az öğrenci kalmıştır.4
Aralarında İbrahim Temo ve Abdullah Cevdet’in olduğu Tıbbiyeli öğrencilerin bir cemiyet kurduğu ve mektepteki öğrencilerin Paris’teki Ahmed Rızâ ile iletişimde bulunarak halkı Osmanlı hükûmeti
aleyhine sevk eden evrak-ı muzırra celp ettiği tespitiyle haklarında
soruşturma başlatılmıştır.5 Başlatılan soruşturmayla Abdullah Cevdet
tutuklanırken İbrahim Temo yakalanmadan firar etmiştir.
Mülkiye’de ise tarih hocalığı yapan ve sonradan Cemiyet’in bir
dönem liderliğini de üstlenecek olan Mîzâncı Murâd’ın derslerde öğrenciler üzerindeki yenilik ve medeniyet aşkıyla doldurma arzusu
Jön Türklük fikrinin bu mektepte yeşermesinin nedenleri arasında
gelmiştir. Mektepteki eğitimin ve hocaların etkisiyle pozitivist ve realist bir dünya görüşünün ilkeleri yayılma alanı bulmuştur.6 Mekteb-i
Mülkiye’de Anadolu ve Rumeli’nin değişik bölgelerinden gelen öğrenciler mektepler tatile girdiği zamanlarda memleketlerine giderek
sözlü propaganda söylemleriyle Jön Türklük fikrinin oralarda da yayılmasına hizmet emiştir.7 Bu anlamda öğrenci potansiyeli Jön Türk
1		 M. Şükrü Hanioğlu, “Genesis of the Young Turk Revolution of 1908”, Osmanlı Araştırmaları 3, (1982), 279-280.
2		 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (Ankara: Üçdal Neşriyat, 1981), 22-23.
3		 Rızâ Tahsin, Mir’at-ı Mekteb-i Tıbbiyye (Der-saâdet: Kader Matbaası, 1328), 128.
4		 Hanioğlu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, 61-62.

5		 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri 1895-1908 (İstanbul: İletişim Yayınları, 15. Baskı, 2008), 50-51.

6		 Leskovikli Mehmed Raûf, İttihâd ve Terakki Cemiyeti Ne İdi?, (Der-saâdet: Ahmed Sâkî
Bey Matbaası, 1327), 26-27.
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muhalefeti için toplumun etki altında bırakılması için önemli bir yayılım alanını teşkil etmiştir.
Mekteplerde muhalefet hareketinin genişlemesi Batılı fikirlerin
etkisinin yanında bir önceki muhalefet grubu olan Genç Osmânlıların
bıraktığı birikimin de sonucudur. Zira mekteplerde Nâmık Kemâl, Ali
Suavî ve Ziyâ Paşa gibi Genç Osmânlıların eserleri gizli olarak heyecanla okunmaktaydı. Midhat Paşa da Kanun-i Esasi’nin babası sıfatıyla saygıyla anılmaktaydı. Bu isimlerin bir şekilde II. Abdülhamid
iktidarınca siyaset alanından egale edilen kişiler olması Jön Türklerin muhalefet sürekliliğini sağlama yönündeki motivasyonlarının
da izahıdır. Cemiyet’in kurucusu konumundaki İbrahim Temo Genç
Osmânlıların kendileri için önemini şöyle ifade etmektedir: “İşte pek
mahdud olan bu mefkure sahibi zevatın hazırladıkları zemin sönmüş
ve silinmiş zan olunmuşken, kül altında hararetini muhafaza eden bu
kor parçaları mekteplileri, ezcümle tıbbiye ve âlî askeriye mekteplilerinin kalplerini ısıtmış, ruhlarını okşamış, uyandırmış, damarlarında
kanlarını cereyana getirmiş oldu.”8
Tıbbiye, Mülkiye ve Harbiye gibi askerî ve sivil modern mekteplerdeki muhalefet hareketi 1890’lı yıllar boyunca ivme kazanarak yayılan Ermeni olaylarından etkilenmiştir. İçerideki isyanların büyümesi
ve Düvel-i Muazzama’dan gelebilecek bir müdahaleye karşı devletin
tehlikede olduğu ve mevcut durumdan nasıl kurtarılması gerektiği
sorunu Jön Türklerce gündeme taşınmıştır. Modern mekteplerde okuyan öğrencilerin buna cevabıysa II. Abdülhamid’in iktidarına karşı
meşrutî sisteme dönüş olarak kabul görmüştür. Jön Türklerin bastırdığı ilk risalenin isminin Vatan Tehlikede oluşu aslında muhalefetlerinin de kendilerince meşruiyetini göstermektedir. Başta Tıbbiye olmak
üzere Mülkiye ve Harbiye gibi modern mekteplerde okuyan öğrenciler sahip oldukları siyasî ve felsefî düşünceleri devlet ve toplum hayatına uygulayabilmek ve bu sayede ülkenin çöküşten kurtulmasını
sağlamak istemişlerdir. Önlerinde en büyük engel olarak mevcut dü7		 İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, (İstanbul: Arba Yayınları, 2. Baskı, 2000), 2.
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zeni temsilen II. Abdülhamid iktidarını görmüşler ve onunla mücadeleye girmişlerdir. Bu da modern mekteplerde başlayan ve başlangıçta
düşünsel temellerle hareket eden bir öğrenci hareketi Jön Türklüğün
hızlıca modern ve örgütlü siyasi muhalefet hareketine dönüşmesini
açıklamaktadır.
Modern mekteplerdeki öğrencileri muhalefete iten bir diğer etkense düşünce sistemlerinde bireyin toplumdaki yerinin liyakat sistemine
göre belirlenmesiydi. Mektepli Jön Türk öğrenciler II. Abdülhamid döneminde bürokrasi ve ordu kademesinin üst kesimlerinin modern eğitimden yoksun olmalarına karşın padişaha sadakatlerinden dolayı o
rütbeye geldiklerini savunmuştur. II. Abdülhamid döneminde eğitim
kurumlarında padişaha sadık ve dindar bireyler yetiştirme projesi Jön
Türklerin tepkisini çekmiştir. II. Abdülhamid devri eğitim sisteminin
odak noktası dindar, padişaha itaat eden ve sadık kişileri yetişip devlet aygıtının içerisinde hizmet görmesiydi. Ancak bu anlayış başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Zira II. Abdülhamid’e karşı muhalefeti oluşturan
Jön Türklerin büyük kısmı taşradaki devlet okullarından yetişerek
gelmişlerdi.9 Yine bunun yanında II. Abdülhamid orta kademelerde
olduğu gibi yüksek mekteplerde de din derslerinin ağırlık kazanması
yönünde çalışmalarda bulunmuştur. Padişahın istekleri doğrultusunda 1898 yılında maarif nezareti mekteplerde ulum-i diniye denilen
dinî ilimlerin ders olarak sayıca ve sürece artırılmasını sağlamıştır.10
Ancak bu tür uygulamalar muhalefetin beslendiği modern mekteplerde Jön Türkler aleyhine bir durum yaratamamıştır. Padişahın dindar
ve sadık bir kitle yaratma çabası amacına ulaşamamıştır.
Mekteplerde Jön Türk muhalefetinin genişlemesinin nedenleri
arasında öğrencileri etkileyen en önemli mesele ise idareciler tarafından uygulanan baskı ve tutuklamalar olmuştur. Mekâtib-i Askeriye
9		 Selçuk Akşin Somel, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslâmlaşma, Otokrasi
ve Disiplin, çev. Osman Yener (İstanbul: İletişim Yayınları, 2. Baskı, 2015), 338-339.
10		
Hatip Yıldız, “II. Abdülhamid Dönemi’nde Mülki (Sivil) İdadilerde ve Yüksek
Mekteplerde Din Eğitiminde Yapılan 1898 Tarihli Yenilikler”, IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 01-03 Eylül 2016 Bildiri Kitabı, ed. Ayten Kiriş Avaroğulları, (2016), 643.
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Nazırı Saib Paşa’nın idareciliğindeki ortam Jön Türklerin mekteplerdeki faaliyetlerini yürütmelerine imkân verecek ölçüde serbestlik taşımıştır. Ancak Tıbbiyeli öğrencilerin hükûmet aleyhinde fikirler beslediği ve yakın zamanda bir fesat çıkaracakları yönünde bir jurnalin
saraya ulaştırılmasının ardından Saib Paşa görevden alınmıştır. Yerine
getirilen Zeki Paşa ise Tıbbiye’deki muhalif cereyanı ortadan kaldırmak için çok sert önlemler almıştır.11 II. Abdülhamid iktidarının öğrencileri kontrol altında tutmak amacıyla aldığı tedbirler ve muhalefet
hareketinde bulunanların tutuklanması ve ardından Trablusgarp başta olmak üzere farklı coğrafyalara sürgün edilmesi mekteplerde beklenilenin aksine tesir yaratmış ve muhalefet safına geçişi hızlandırmıştır.
Mektepli öğrenciler Cemiyet’in Paris ve Cenevre şubelerinden
gelen çeşitli beyannameleri geceleri gizlice duvarlara yapıştırmak suretiyle II. Abdülhamid iktidarını endişeye sevk etmiştir.12 Tıbbiyeli ve
Mülkiyeli öğrenciler Jön Türk gazetelerini ve risalelerini cami ve medrese gibi kalabalık yerlere gizlice koyarak toplumun Jön Türk neşriyatını görmesini ve fikirlerini tanımasını sağlama konusunda çaba göstermiştir.13 Bu tür eylemler öğrenciler üzerindeki tazyikin artmasına
ve belirlenen birçok mekteplinin tutuklanmasına yol açmıştır.
Mekteb-i Harbiye’de Fransızca öğretmeni Binbaşı Çürüksulu
Ahmed Bey’in öğrencileri muhalefete yönlendirmesi etkili olmuştur.
Sultan Abdülaziz’in bir darbeyle tahttan indirilişinde Harbiyeli öğrencilerin rol oynaması nedeniyle II. Abdülhamid’in Harbiyelilere bakışı saltanatının ilk zamanlarından itibaren şüpheci olmuştur. Nitekim
Harbiyeli Jön Türkler mektepte Sultan Abdülaziz’e darbe düzenleyenlerden Hüseyin Avni ve Süleyman Paşaların isimlerini taşıyan komi11 Cevrî, İnkılâb Niçin ve Nasıl Oldu, (Mısır: Matbaa-i İctihâd, 1909), 28-29; Rızâ Tahsin,
Mir’at-ı Mekteb-i Tıbbiyye, 128.

12 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön
Türklük (1889-1902), (İstanbul: İletişim Yayınları, 2. Baskı, 1989), 249.
13 Ahmed Bedevî Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012), 158; Süleyman Kâni İrtem, Yıldız ve
Jön Türkler İttihat-Terakki Cemiyeti ve Gizli Tarihi, haz. Osman Selim Kocahanoğlu (İstanbul: Temel Yayınları, 1999), 66.
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teler kurarak ilk eylem olarak Askerî Mektepler Nazırı Zeki Paşa’yı
öldürme kararı almıştır. Ancak açığa çıkmaları üzerine önce Yıldız
Sarayı’nda sorgulanmış ardından Taşkışla’da yargılanmışlardır. Üç
aydan fazla tutukluluk sürecinden sonra ise sürgüne mahkûm edilmişlerdir. Şeref Vapuru’yla Trablusgarp’a gidenler arasında Harbiyeliler de bulunmuştur.14 Yine Harbiye’de Cemiyet üyesi bir öğrencinin
arkadaşlarını jurnal etmesi sonucu birçok Harbiyeli tutuklanmıştır.
Harbiye’de tutuklamalar sıklaşırken mektepliler üzerindeki baskı o
kadar artmıştır ki artık İstanbul’da serbestçe dolaşmalarının dahi önüne geçilmeye çalışılmıştır.15
İstanbul’daki İngiliz elçiliğinin İngiliz dışişlerine gönderdiği belgelerde de mekteplerdeki baskıyla alakalı bilgiler mevcuttur. İngiliz
elçiliği görevlisinin topladığı bilgilere göre 1800 öğrencinin bulunduğu Mekteb-i Harbiye’de kaybolan ve nerede oldukları bilinmeyen
100’ün üzerinde öğrenci vardır. Bir öğrenci Jön Türk neşriyatı dağıtırken yakalanmış ve Rızâ Paşa tarafından bizzat her gün sopayla dayak
cezasına çarptırılmıştır. On gün sonraysa öğrenci işbirliği yaptığı kişilerin ismini vermeyi reddederek yediği dayaktan ölmüştür. Bununla
birlikte mektepteki tutuklamalar devam etmiştir. Rızâ Paşa miralay
iken ödüllendirilerek ferik rütbesine yükseltilmiştir. Yapılması gereken sınavlar ise öne çekilerek öğrencilerin İstanbul’dan uzaklaştırılması için mektep erkenden tatile sokulmuştur.16
Mekteplerde alınan sıkı tedbirler içerideki muhalefeti daha da
büyütmüştür. Harbiye’de öğrencilerin muhalefet nedeniyle önce hapsedilip ardından Taşkışla’da Divanıharp mahkemesinde jurnal ithamlarıyla Trablusgarp ve Yemen gibi bölgelere sürgüne gönderilmesi II.
Abdülhamid karşıtlığını artırmıştır. Hükûmetin mekteplerdeki muhalefeti ortadan kaldırmak için yaptığı uygulamalar aksi yönde isyan
14 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, (İstanbul: Kaynak Yayınları, 2. Baskı, 2000), 50-51.
15 Hanioğlu, İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, 250, 252.
16 Hanioğlu, İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, 397.
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ruhunu daha da alevlendirmiştir.17 Jön Türk muhalefetinin beşiği ve
en güçlü kesimi olan Mekteb-i Tıbbiye’de 1898-1899 yıllarında matbaa
kurmak, gazete çıkarmak ve risale basmak suçlarından birçok öğrenci
Rodos, Bağdat, Yemen ve Diyarbakır gibi yerlere sürgüne gönderilmiştir.18
Mülkiye’de de durum farklı değildi. Hafiyelerin varlığı sebebiyle öğrenciler arasında samimiyetsiz ve güvensizlik mevcuttu. Hatta
öğrenciler arasında da hafiyelik yapanlar bulunmuştur. Mektepte Jön
Türklük gerekçesiyle öğrenciler tutuklanıp bir süre hapsedilmekteydi.19 Mektepli öğrenciler jurnal korkusuyla kime güveneceklerini bilemediğinden bu durum onlar üzerinde psikolojik baskı uyandırmış ve
II. Abdülhamid’e karşıtlıklarını artırmıştır. Jön Türkler ise mekteplilerin maruz kaldığı bu hâli neşriyatlarında propaganda argümanı olarak etkili şekilde kullanmışlardır.

2. Jön Türk Neşriyatında Mekteplilere Yönelik
Propaganda Söylemleri
Jön Türkler muhalefetlerinin devamlılığı için etkili bir şekilde kullandıkları basın ve yayın faaliyetlerinde II. Abdülhamid iktidarını
her noktadan eleştirmişlerdir. Osmanlı toplumunda mevcut yönetim
aleyhinde kamuoyu yaratabilmek için eleştirilerinin içeriğinde propaganda argümanlarına sıkça başvurmuşlardır. Bunun yanında neşriyatlarında Osmanlı toplumunun hemen her kesimine hitap etmeyi
de bir muhalefet yöntemi olarak benimsemişlerdir. Muhalefet safına
çekmeye çalıştıkları önemli bir kesim ise mekteplerde okuyan öğrenciler olmuştur. Esasında yükseköğretim seviyesindeki askerî ve sivil
mekteplerde öğrenci hareketi şeklinde organize olan Osmânlı İttihâd
ve Terakki Cemiyeti’nin nüvesini teşkil eden mektepliler muhalefet
17 Kâzım Nami Duru, “İttihat ve Terakki” Hatıralarım, (İstanbul: Sucuoğlu Matbaası, 1957),
6-7.
18 Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, 81.

19 Ali Münif Bey’in Hâtıraları, haz. Taha Toros (İstanbul: İsis Yayımcılık, 1996), 15, 23-27.
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safının güçlenmesi bağlamında yine mektepli öğrenciler üzerinde etkili olmaya çalışmıştır. Jön Türklerin beslendiği kaynakların başında
modern mekteplerdeki aydın fikirlere sahip gençlerin olduğu kendilerince de dile getirilmektedir.20 Bu açıdan neşriyatlarında mekteplerde okuyan öğrenciler üzerinde etki uyandıracak ve onları Cemiyet’e
dâhil edecek nitelikte ve içerikte bir muhalif söylem kullanmayı tercih
etmişlerdir.
Jön Türk neşriyatında mektepli öğrencilere yönelik ifadeler daha
çok II. Abdülhamid iktidarının mekteplerdeki baskıcı tutumu, mektepli öğrencilerin işkence ve sürgün gibi yöntemlerle sindirilip muhalefetin sona erdirilmek istenmesi konuları üzerinedir. Jön Türk kadrolarının ana omurgasını meydana getirdiği için II. Abdülhamid iktidarı
mektepler üzerinde sıkı kontrol uygulamak durumunda kalmıştır.
Mektep idarecileri genel itibariyle padişaha sadakatini göstermiş kişiler arasından seçilmiştir. İdareciler Tıbbiye, Mülkiye ve Harbiye mekteplerinde Jön Türk faaliyetlerine hareket imkânı vermemek adına
sert tedbirler almıştır. İdareciler tarafından uygulamaya konulan tedbirler Jön Türk neşriyatında eleştirilerin gündeme getirilmesine sebep
olmuştur. Mekteplerde özellikle II. Abdülhamid iktidarınca evrak-ı
muzırra olarak adlandırılan Jön Türk neşriyatının öğrenciler arasında
dağıtılıp okunmaması için sık sık aramaların yapılması tepki çekmiştir. Mîzân gazetesinde verilen bir haberde Mekteb-i Harbiye’deki öğrencilerin üstlerinin, dolaplarının ve hatta feslerinin içinin dahi kontrol edilerek evrak-ı muzırra arandığı söylenmektedir.21
İdarecilerin mektepli öğrenciler üzerindeki tazyikini ve mekteplilerin kontrolünün hükûmet için ne kadar büyük bir mesele olduğu
yine Mîzân’daki bir yazıda anlatılmaktadır. Buna göre Mektebi Harbiye öğrencilerinden Giritli Cevad Efendi “idâre-i zalime” tarafından
tutuklanarak mektebin “işkencehânesinde” Ortaçağ’daki engizisyonları dahi hayrette bırakarak şekilde inşa edilmiş localarından birine
20 Sâî, “Tohum ve Semereleri”, Meşveret 6 (16 Şubat 1896), 4.
21 “Vatandan Havâdis”, Mîzân 4 (11 Kanûn-i Sânî 1897), 4.
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atılmış ve kendisine işkencenin her türlüsü icra edilmiştir. Bir gece locanın sokağa bakan parmaklıkları diğer Jön Türkler tarafından kesilerek Cevad Efendi kaçırılarak kurtarılmıştır. “İdâre-i zâlimeyi dehşete
gark eden” bu olay üzerine Askerî Mektepler Müfettişi Ferik İsmail
Paşa öğrencinin Askerî Mektepler Nazırı ve Tophane Müşiri Zeki Paşa
tarafından kaçırıldığı yönündeki bir jurnali Yıldız Sarayı’na yollamış
ve bunun üzerine Zeki Paşa saraya çağrılmıştır. Zeki Paşa ise kendisi
aleyhine bu tertibi düzenleyenin İsmail Paşa olacağı şeklinde savunmada bulunarak suçu ona atmıştır. Mîzâna göre “Yıldız çetesi”nin o
sırada devam etmekte olan 1897 Yunan Savaşı’yla ilgili konular yerine böyle bir meseleyi hâlletmeye çalışması durumun vahametini
göstermektedir.22 II. Abdülhamid iktidarının mekteplilerden çekindiği
ve böylesi en ufak olaylarda dahi idarecilerin birbirlerine düştükleri
yorumları Jön Türk neşriyatında mektepli öğrencilere yönelik propaganda söylemleri şeklinde yer almaktadır.
Jön Türkler mekteplerde Osmânlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti
üyesi olduğu belirlenen öğrencilerin akıbetleri hakkında da birçok haberi ve yazıyı gazetelerinde yayımlamaktadır. Meşveret gazetesinde
Mekteb-i Harbiye’de bir kısım öğrencinin selâmlıkta II. Abdülhamid’i
öldürmek ve mektepte havuz başında Serasker Rızâ Paşa’yı bıçaklamak gibi suikast fikirlerinde oldukları iddiasıyla Yedinci Ordu’ya, bir
kısmının da Jön Türklerin çıkardığı İstikbâl gazetesine abone oldukları için Beşinci Ordu’ya sürüldükleri ve sürgünden önce de ayakları
prangalı olarak karanlık ve rutubetli yerlerde hapsedildikleri anlatılmaktadır. Yine mektepteki hocalardan bazıları da II. Abdülhamid
tarafından sürgüne gönderilmiştir.23 Harbiye’den rütbeleri alınarak
sürgün edilen hocaların kabahatleri ise Osmânlı İttihad ve Terakki
Cemiyeti’ne mensup olmalarıdır.24 Mekteb-i Tıbbiye’de öğrenciyken
“kalbi muhabbet-i vataniye, dimâğı sevdâ-yı millet” ile dolu olan
22 “Mekteb-i Harbiye”, Mîzân 23 (7 Haziran 1897), 4.

23 Bu Sene Mekteb-i Harbiye’den Çıkan Zabitlerden B. K. ,“Mekteb-i Harbiye Havâdisi”,
Altı Numerolu Meşveret’in İlâvesi (15 Şubat 1896), 2.
24 “Havâdis-i Siyâsiye”, Meşveret 8 (16 Mart 1896), 4.
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Nazmi Efendi de Cemiyeti üyesi olduğu için Manastır’da hastaneye
hizmetçilikle sürgün edilmiş ancak burada “ıslah-ı nefs” etmediğinden bu kez Fizan’a gönderilmiştir. Mekteplilere yönelik bu tür siyasî
sürgünler Meşveret’te şu şekilde karşılık bulmaktadır: “Abdülhamid
kudurmuş, hırs-ı istibdâd ile etrafa saldırıyor. İntikâm delisi olmuş,
arzu-yı galîbâne ile dişlerini gıcırdatıyor. Seyyi’âtına nihâyet vermek
isteyenleri kahr etmek, zulm ile helâk etmek istiyor.”25 Aynı gazetedeki
başka bir haberde de Bâb-ı Zaptiye ve Beşiktaş Karakolu zindanlarında işkence çeken ve içlerinde çok sayıda Mekteb-i Mülkiye ve Harbiye
öğrencisi bulunan insanların vapurlarla İstanbul’dan uzaklaştırıldığı
anlatılmaktadır.26 Çeşitli nedenlerle tutuklanan mekteplilerin adil bir
yargılama sürecinden geçmeden cezalandırıldıkları da Jön Türk neşriyatında iddia edilmektedir. Jön Türklük suçuyla idama mahkûm edilen gençlerin gereği gibi inceleme yapılmadan hatta kişisel bilgilerinin
bile yanlış şekilde yazılarak mahkemeden geçtiği Jön Türk mizah gazetesi Dolab’da alaycı bir dille anlatılmaktadır.27 Böylece II. Abdülhamid iktidarının adaletten yoksun olduğu topluma belirtilmektedir.
Meşveret’te mektep öğrencilerini etkilemek için arkadaşlarının
maruz kaldıkları zulme dair örnekler de verilmektedir. Bunlardan birinde bahsedildiği üzere Mekteb-i Harbiye’den bir öğrenci önce tutuklanarak hapsedilmiş sonra da meçhul bir yere gönderilmiştir. Mektep
idaresi durumu öğrencinin ailesine tebliğ edince tek çocuklarının başına gelen felâketi duyan anne feryatlar kopararak aklını kaybetmiştir.
Öğrencinin efkâr içerisindeki babasıysa sorumluları Allah’a havale etmiştir.28 Jön Türkler, Osmânlı gazetesinde de II. Abdülhamid’in eğitim
anlayışını eleştirirken mekteplilere yönelik sürgün politikasına vurgu
yapmaktadır: “Bizim halifemiz de güzîde gençleri mekteblerden seçüb gönderiyor fakat nereye?.. Afrika’ya, Yemen’e, Fizan’a, zindâna!
25 L. T, “Selânik’den”, Meşveret 17 (21 Ağustos 1896), 2; T. N., “Manastır’dan”, Meşveret 18
(8 Eylül 1896), 6.
26 Azerî, “İstanbul’dan Mektûb”, Dörd Numerolu Meşveret’in İlâvesi (15 Ocak 1896), 3-4.
27 “Havâdis”, Dolab 5 (14 Mart 1900), 4.

28 H. H., “Habs, Nefy, İ’dam”, Meşveret 6 (16 Şubat 1896), 2.
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Ne içün?.. Kahr olmak, ölmek, bitmek, mahvolmak içün!”29 Gazete

sütunlarında mekteplilere dair böyle haberlerin verilmesi mektepli

öğrenciler arasındaki II. Abdülhamid karşıtlığının artmasını sağlamıştır. Bu bağlamda mekteplilere yönelik işkence ve öldürülme haberleri

de Jön Türk neşriyatında yer bulmaktadır. Jön Türklere göre askerî

mekteplerin hapishanelerinde Cemiyet üyesi olma, padişaha karşı bir
hal’ tertibinde bulunma, evrak-ı muzırra okumak gibi suçlarla birçok
öğrenci ağır işkenceler sonucu öldürülmüştür.30

Cemiyet herhangi bir durumdan dolayı vefat eden mektepli öğ-

rencilerin tercüme-i hâllerini de gazetelerde yayımlamaktadır. Cenevre’deki Jön Türklerden Ali Zühtü Bey’in öldüğü Mîzân’da haber verilerek kendisinin Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi iken “hükûmetin cebr ve
şiddetinden” dolayı İsviçre’ye firar ettiği belirtilmektir.31 Bir hastalık

neticesine vefat etse Jön Türkler onun ölümünü maruz kaldığı mezalimin etkisi şeklinde görerek “katili”nin II. Abdülhamid olduğunu
savunmaktadır.32 Osmânlı’da paylaşılan bir habere göre de Mekteb-i

Tıbbiye’nin beşinci sınıf öğrencilerinden olan Bursalı Ahmed Rıfat
Efendi yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak ölmüştür.

Tıbbiyeli’nin bu hastalığa yakalanması 1897 yılında mektepteki bir kı-

sım öğrencinin “Jön Türkler fırkasından” diye tutuklanıp üç ay kadar
Taşkışla’da hapiste bırakılmasıyla olmuştur. Hapsedilen öğrenciler
arasındaki Ahmed Rıfat Efendi orada vereme yakalanmış ve hastalığı

ilerleyen süreçte artarak devam etmiştir. Jön Türklere göre bu öğren-

cinin ölmesinin sorumlusu “zâlim hükûmet”tir.33 Böylece Jön Türkler
II. Abdülhamid iktidarının mektepli öğrencilerin sonunu getirmeye
çalıştığının altını çizmektedir.

29 “Havâdis”, Osmânlı 3 (1 Ocak 1898), 8.

30 A. T, “Vatanı Sevenlere ve Tehlikeden Kurtarmak İsteyenlere Bir İhtâr”, Sekiz Numerolu
Meşveret’in İlâvesi (16 Mart 1896), 2.
31 “Ali Zühdü Bey’in Vefâtı”, Mîzân 23 (7 Haziran 1897), 4.

32 “Merhûm Ali Zühdü Bey”, Osmânlı 10 (15 Nisan 1898), 5.

33 “Osmânlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti İdâresine”, Osmânlı 36 (15 Mayıs 1899), 8.
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Cemiyet’in sürgünde esarette yaşayan mekteplileri kurtardığına
ilişin haberler de Jön Türk neşriyatında görülmektedir. Meşveret’te
bildirildiğine göre sürgüne gönderilmiş vatanperver mektepli öğrencilerden birçoğu zindanlardan kaçırılarak Cemiyet şubelerinin olduğu
yerlere gönderilmiştir. II. Abdülhamid iktidarının yerlerini ihbar edene mükâfat vereceğini söylediği birçok Tıbbiyeli bu şekilde “pençe-i
zulüm”den kurtarılmıştır.34 Bu tür haberler mekteplilerin psikolojik
olarak desteklenmesini sağlarken aynı zamanda II. Abdülhamid’e
karşı Cemiyet’in gücünü göstermesi bakımından kamuoyuna yönelik propaganda vasıtası olarak da kullanılmıştır. II. Abdülhamid’in
aldığı bütün önlemlere karşın mekteplerdeki muhalefetin yok edilemeyeceği Jön Türk neşriyatında vurgulanmaktadır. Mîzân’daki bir
yazıda II. Abdülhamid’e karşı mekteplilerin olan nefreti işlenirken
II. Abdülhamid’e hitaben kaleme alınan yazıda mektepliler “ümid-i
istikbâl” olarak nitelendirilmektedir. Jön Türk neşriyatında propaganda söylemi olarak kullanılan öğrencilerin denize atılarak boğdurulması iddiasına atfen Mülkiye, Tıbbiye ve Harbiye mekteplerinden birçok
masumun ilelebet soğumayacak cenazeleriyle vatanın denizlerini doldursa bile yine de kalplerindeki hamiyet kaynağını kurutamayacağı
vurgulanmaktadır. Padişah istediği kadar mekteplilere musallat olsa
da onlar milletin ciğerpareleri ve istikbalin gözbebekleri, hürriyetin
ezeli âşıkları ve milletin ebedi hadimleridir.35 Diğer mekteplerde olduğu gibi Mekteb-i Harbiye’de çok sayıda öğrenci Cemiyet üyesidir ve
mektep idaresinin baskılarına karşın bu sayı da giderek artmaktadır.
Mektepli öğrenciler hürriyet davası güden Jön Türklere katılmaktadırlar.36
Jön Türk neşriyatında Mekteb-i Harbiye’den haberler veren müstakil yazılara rastlanmaktadır. Harbiye mektebiyle alâkalı bir makalede mektepte öğrenim gören öğrencilerin çok azının hafiyelik yaptığını
34 “Bir Vazife”, Meşveret 8 (16 Mart 1896), 1.
35 “Mîzân”, Mîzân 15 (12 Nisan 1897), 4.

36 “Askerî Muhbirimiz ‘Harbî’den”, Mîzân 8 (22 Şubat 1897), 4.
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çoğunluğunun ise hürriyetperver, vatanını ve milletini seven ve müstebit idarenin aleyhinde bulunan münevver’ül-efkâr gençler olduğu
vurgulanmaktadır. Bununla birlikte mektepte sürekli dolaplarının ve
üstlerinin arandığı ve türlü işkencelerle tahsillerine engel konulduğu
da belirtilmektedir. Yine makaleye göre ordudaki ihtiyaç sebep gösterilerek eğitimlerine erkenden son verilmiş ve içlerinde “zadegân”
denilen kesim hariç hepsi taşra ordularının en ücrada bulunan taburlarına tayin ettirilerek İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. Makalenin
yazarı Harbiyeli Jön Türklere şöyle bir çağrıda bulunularak yazısını
bitirmektedir: “Milletin saadeti için el birliğiyle çalışalım! Her bulunduğumuz mahalde Yıldız avanesine şiddetle mukabele ve zâlimane
müma’nâat edelim!”37 Kanûn-i Esâsî gazetesinde de belli devlet
ekâbirinin çocuklarının Mekteb-i Harbiye’ye “zadegân” namıyla girip
yaşıtlarına rağmen kısa sürede yükselerek yüzbaşı ve binbaşı olarak
mektepken çıkması eleştiri konusu yapılmaktadır.38 II. Abdülhamid
dönemi eğitim sistemindeki bu kayırmacılık büyük kısmı taşradan
kendi imkânlarıyla gelen mektepli Jön Türkler arasında tepki yaratarak muhalefetlerinin artmasına da neden olmuştur.
Mekteplerdeki eğitimin kalitesi bağlamında mekteplilere yönelik söylemler de Jön Türk neşriyatında yer almaktadır. Mekteplerdeki eğitim programları eleştiri konusu yapılmaktadır. II. Abdülhamid
mekteplerdeki serbest düşünceyi yok etmiş, sansür memurlarının teftişinden geçmiş kitapların bile mekteplerde okutulmasına kitapçılarda
satılmasına razı olmamıştır.39 Mekteplerde okutulan dersler öğrencileri mekteplerden soğutmuştur. Gençler mekteplere nefretle bakmakta
ancak eğitimlerine başka vasıta bulamadıklarından zorunlu olarak devam etmektedir. Zira Jön Türklere göre II. Abdülhamid de iktidarını
devam ettirebilmek için gençleri eğitimden soğutup cehalet ve taas37 Mekteb-i Harbiye’den Neş’et Eden Cihâdî, “Mekteb-i Harbiye Havâdisi”, Meşveret 19
(23 Eylül 1896), 4-5.
38 “Allah Erbâbını Halk İylesun”, Kanûn-i Esâsî 9 (15 Şubat 1897), 5.
39 “Adâlet”, Meşveret 4 (15 Ocak 1896), 2.
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sup içinde bırakarak onları fenalığa ve kötü ahlâka sevk etmektedir.40
Mekteb-i Harbiye’de öğrencilerin gerek fünûn-i askeriyeden gerekse
efkâr-ı milliyeden mahrum olduğu ve bunlar yerine eğitim programına ulûm-i diniye dersleri konulduğu belirtilmektedir. Hâlbuki mektepte ateşli silah talimleri yapılmamakta ve düşman karşısında nasıl
hareket edileceğine dair eğitimler alınmamaktadır. Bunun nedeniyse
Jön Türklere göre II. Abdülhamid’in Mekteb-i Harbiye öğrencisinden
korkmasıdır. Kendisine karşı hal’ girişiminde bulunabilecekleri ihtimaline karşı öğrencilerin askerî eğitim konusunda cahil kalmasını istemektedir.41 Yıldız Sarayı’nı korumakla görevli taburlarda mektepli
subay bulunmaması da padişahın bu korkusuna işarettir.42
Mîzân’da kaleme alınan ve Harbiyeli bir öğrencinin yazdığı anlaşılan bir makalede Mekteb-i Harbiye’nin eğitim programının kötü
ve idarecilerin de cehalet içinde olduğu söylenerek “Hiç bilinmiyor
ki Mekteb-i Harbiye mahv olursa perişân olacak, ordudur. Ayaklar
altında ezilecek milletin vücûdu, devletin hukukudur.” denilmektedir. II. Abdülhamid’in Harbiye mektebi öğrencilerinin İslâm’a uygun
fikirlere sahip olması yolundaki eğitim anlayışı eleştirilerek o zamana
dek mektebin dinsizler yatağı mı olduğu sorulmaktadır. İdarecilerin
amacının gençleri yetiştirmek değil, kendi menfaatlerini sağlamak olduğu Serasker Rızâ Paşa’nın Harbiyelilere söylediği iddia edilen şu
cümleleriyle ispatlanmak istenmektedir: “Osmânlı İttihâd ve Terakki
Cemiyeti’ne âid bir şey duydunuz mu bize mürâcaat edin terfîh ve taltifinizi biz ta’ahhüd ederiz. Biz de efendimize karşu fikr-i şahânelerine
muvâfık talebe yetişdirdiğimizi isbât ederek arz-ı fahr ve mübâhât
ederiz.” Onun bu sözlerine karşılık makalenin yazarı Harbiyeli öğrenciyse mektepte birçok öğrencinin Cemiyet mensubu olduğunu ve bu
sayının giderek arttığını belirtmektedir.43
40 “Telgraf ve Havâdis”, On Bir Numerolu Meşveret’in İlâvesi (23 Mayıs 1896), 4.
41 “İstanbul’dan”, Meşveret 22 (8 Kasım 1896), 7-8.

42 “Havâdis”, Üç Numerolu Meşveret’in İlâvesi (1 Ocak 1896), 3.
43 “Askerî Muhbirimiz ‘Harbî’den”, 4.
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Mekteb-i Tıbbiye’ye gelen Askerî Mektepler Nazırı Zeki Paşa’nın
Tıbbiyeli öğrencileri padişaha muhabbete davet edici söylemleri
Meşveret’te eleştirilmektedir. Öğrencileri vatana ve millete sadık şekilde hizmet etmeleri yönünde konuşma yapması gerekirken padişaha sadakatten bahsetmesi Jön Türklerce boş bir düşünce olarak görülmektedir.44 Mekteb-i Harbiye’de de idareciler öğrencilere benzer
söylemlerde bulunmaktadır. Hatta II. Abdülhamid’e itaat etmenin
gerekliliği ayet ve hadislerle desteklenerek anlatılmaktadır. Oysa Harbiyeli Jön Türklere göre “zâlim, gaddar bir pâdişâha sadâkat, dine
ihânet”tir.45 Padişahın onların babası kendileri de evlatları olduğu
şeklindeki anlayış alaycı şekilde karşılanmaktadır: “Hiç pâdişâh bizim
pederimiz olsa bu kadar evlâdını özleyip bir kere mektebimize ya’ni
dar’ül-esâretimize gelmez mi? Hiç bizi hafiyelikle, hânümân söndürmekle ferik olmuş yılanlara, akreplere peşkeş çeker mi?” Jön Türkler
Harbiye’de hürriyet fikriyle aşılanmış olanların işkence ve sürgünle
yüreklerinde kökleşmiş vatanperverliğin yok edilemeyeceğinin II.
Abdülhamid iktidarı tarafından anlaşılması gerektiğinin de altını çizmektedir.46
Mektep öğrencilerinin hafiyeliğe zorlandığı yönünde haberler
de Jön Türk neşriyatında görülmektedir. II. Abdülhamid’in tahta çıkışıyla birlikte hafiyelik “illet”i her yere olduğu gibi mekteplere de
yayılmıştır.47 Mekteb-i Harbiye’den bir öğrenci Yıldız avanesine kanarak hafiyelik etmiş ve birçok arkadaşının kanına girmiştir. Jön Türkler
mekteplilerin II. Abdülhamid iktidarı tarafından bu hâle düşürülmesine adeta isyan etmektedir: “Aman ya Rabbi! Beni terbiye edin, adam
edin diye bir niyâz-ı ma’sûmane ile boyun büke büke mekteblerimize
sığınmış millet yavrularını böyle gaddârâne iğfâl ve ifsâd ile haysiyet
ve fazîlet-i âdemiyetten tecrit etmek ma’nen delirtmek ne büyük bir
44 “İstanbul’dan Mektûb”, On Numerolu Meşveret’in İlâvesi (1 Mayıs 1896), 3.

45 Mekteb-i Harbiye’den Neş’et Eden Cihâdî, “Mekteb-i Harbiye Havâdisi”, 4.
46 Bu Sene Mekteb-i Harbiye’den Çıkan Zabitlerden B. K., 2.

47 Halil Ganem, “İcmâl-i Mesâib”, Meşveret 29 (14 Ocak 1898), 1.
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cinâyettir!..”48 Meşveret’teki bir yazısında da Jön Türklerin ileri gelenlerinden ve ayrıca bir Tıbbiyeli olan Abdullah Cevdet mekteplerde terakki ve adalet isteyen vatan evlatlarının hapislerde türlü işkencelerle
öldürüldüğü buna karşın hafiyelik edenlerin mükâfatlandırıldığını
söyleyerek böyle yerlere nasıl mektep denilebileceğini sormaktadır.49
Zira ona göre II. Abdülhamid hüküm sürdüğü yönetim anlayışıyla
mekteplerin canını almaya çalışmaktadır.50
Jön Türk gazetelerinde olduğu gibi kendileri tarafından kaleme
alınan risalelerde de mekteplilere yönelik söylemler bulunmaktadır.
Hareket isimli risalede II. Abdülhamid’i tahttan indirmek için öğrencilere açıkça çağrı yapılmaktadır. Risalede dünyada en büyük kuvvetin eğitim olduğu ve millet içinde de öğrencilerden büyük kuvvet
bulunmadığından bahsedilmektedir. Ancak II. Abdülhamid iktidarı
mektepleri amacından saptırmıştır. Jön Türkler mektepli öğrencilere hitap ederek onları Sultan Hamid aleyhine ayaklanmaya teşvik
etmektedir: “Bırakınız şu mekteb nâmına devâm itmekde oldukları
mahpusları. Uğrayınız şehrin meydânlarına toplanınız birleşiniz.”
Jön Türkler mektepli öğrencileri “siz zâten gömlek yerine kefen giyen
Osmânlı torunları değil misiniz?” diyerek ateşlendirmekte ve eğer II.
Abdülhamid’e isyan yolunda ölürlerse şehit olacakları ve cennete gidecekleri dahi ifade edilmektedir. Yine aynı risalede II. Abdülhamid
iktidarının kötülüğü anlatılırken Harbiyeli öğrencilere vurgu yapılarak Sultan Abdülaziz’i kendileri gibi mekteplilerin tahttan indirdiklerini unutmamaları salık verilmektedir.51 Böylece Sultan Hamid’in
hal’ edilmesi konusunda Harbiyeli öğrencilere Sultan Aziz üzerinden
örnek sunularak harekete geçtiklerinde başarı sağlayacaklarının altı
çizilmektedir.
48 “Hafiyeler”, Altı Numerolu Meşveret’in İlâvesi (15 Şubat 1896), 1.

49 Bir Kürd, “Talim ve Terbiye ve Mekteplerimiz”, Meşveret 10 (1 Mayıs 1896), 3.

50 Abdullah Cevdet, “Yıldız’daki Şehr-yâr-ı Hod-gâm”, Meşveret 30 (6 Mayıs 1898), 2.
51 Hareket ([İstanbul], 1312), 48-50.
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Sonuç
Osmanlı modernleşme sürecinin eğitim alanındaki bir ürünü olan
mektepler II. Abdülhamid dönemine geldiğinde yerli siyasî muhalefet hareketinin beşiği olmuştur. Bu eğitim kurumlarında verilen dersler, özellikle de Fransızca eğitimi öğrencilerin Batılı felsefî ve siyasî
akımları takip etmelerinde, pozitivizme ve biyolojik materyalizme
meyletmelerinde etkili olmuştur. Öğrencilerin aldıkları eğitim onları
değerler bakımından geleneksel Osmanlı düşünce sisteminden uzaklaştırmıştır. Devlet ve toplum sorunlarına Batılı ölçüde yaklaşan ve
iktidar kavramını sorgulayan öğrenciler Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı sorunların aşılmasında önlerinde en büyük engel olarak II. Abdülhamid iktidarını ve temsil ettiği değerler sistemini görmüşlerdir.
II. Abdülhamid’in otoriter yönetimine son vermek için mekteplerde
örgütlenmeye başlayan ve cılız bir öğrenci hareketinden kısa sürede
birçok şubeye ve yayın organın sahip bir muhalefet cemiyetine dönüşen Jön Türkler sistematik şekilde saflarını güçlendirmeye çalışmıştır.
Jön Türk kadrolarının büyük kısmı mekteplerde okurken muhalefete dâhil olmuş kişilerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla mektepler
Cemiyet’in üye kazanımı noktasında başlıca kaynağı oluşturmuştur.
Jön Türkler neşriyatlarında Osmanlı toplumunun hemen her kesimine olduğu gibi mektepli öğrencilere yönelik de çağrılarda bulunarak
onları etkilemeye ve kendi yanlarına çekmeye gayret etmiştir. Özellikle II. Abdülhamid yönetiminin mekteplerdeki muhalif hareketi ortadan kaldırmak için uyguladığı kontrol mekanizmasını ve Jön Türklük
suçlamasıyla tutuklanan öğrencilerin maruz kaldığı olumsuz durumları propaganda argümanı olarak neşriyatlarında dile getirmiştir. II.
Abdülhamid’in muhalefeti ortadan kaldırma yönünde takip ettiği politikalar Jön Türkler tarafından Cemiyet’in taraftar kazanması noktasında algı yönetimiyle kullanılmış ve bu anlamda II. Abdülhamid’in
aldığı önlemler kendi iktidarının aleyhine sonuç vermiştir.
Jön Türk neşriyatında dikkat çekici bir ayrıntı da Mekteb-i Harbiye’deki öğrencilerin özellikle Cemiyet’e yaklaştırılmak istenmesi-
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dir. Çünkü ilerleyen yıllarda orduda aktif şekilde görev alacak subay
kesimini bunlar oluşturacaktı. Jön Türklerin arzu etikleri şekilde II.
Abdülhamid iktidarını ortadan kaldırmaya yönelik bir ihtilâl emaresi
ortaya çıkarsa bu subaylar padişahın tahttan indirilmesinde kendilerine askerî güç anlamında büyük bir destek sağlayacaktı. Nitekim Jön
Türkler Harbiyeliler üzerinde uyguladığı algı yönetimde başarı sağlamıştır. II. Meşrutiyet’in ilanının ve arkasından II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sürecinin ön safında mektepli subaylar bulunmuştur.
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Millilik Problemi Açısından Türk Aydınının
Mekteplilere Eleştirisi: Yenileşmenin Yöntem
Problemine Dair Bir Okuma (1908-1918)
Nergiz Aydoğdu
Giriş
Son dönem Osmanlı aydınlarının metinlerinde Tanzimat dönemi yenileşme politikalarına ve bu politikaların yapıcısı ve icracısı olan dev-

let adamlarına tenkitler vardır. Dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik
politikalarının başarısızlığı Tanzimat döneminin yenilik anlayışı ve
politikalarıyla ilişkilendirilerek eleştirilirken, yeniliğin muhtevasına

ve yöntemine dair sorgulamaların da yapıldığı görülmektedir. II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında ortaya çıkan yenileşmenin muhteva ve yöntemine dair yapılan sorgulamalar, yeni bir “milliyet” inşası amacına
ve bu yönde geliştirilmek istenen politikalara dayanmaktadır.

Tanzimat dönemi ihdas edilen mektepler ile geleneksel eğitim ku-

rumu olan medrese mezunlarının toplumsal anlayış ve yaşayış fark-

lılıkları II. Meşrutiyet dönemi aydınlarına göre “toplumsal ilerleme”,
“ekonomik kalkınma” ve “sanayileşme” gayelerini gölgeleyen bir top-

lumsal çatışma doğurmuştu. Türkçü aydınlara göre mektep mezunu
gençlerin almış oldukları eğitim, Onları düşünce ve yönelişleri bakımından halktan uzaklaştırmakta, halk dili ve kültürünü tanımayan
“milliyetsiz” ve “vatansız” kişiler haline getirmektedir.
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Bu çalışmada Meşrutiyet dönemi Türkçü aydınların, Ziya Gökalp,
Yusuf Akçura ve Fuad Köprülü’nün, Tasvir-i Efkâr, Türk Yurdu, Sırat-ı
Müstakim ve Yeni Mecmua gibi yayın organlarında mekteplerde verilen eğitime ve mektep mezunu gençlerin anlayış ve yaşama biçimine
getirmiş olduğu tenkitler değerlendirilecektir. Söz konusu aydınların
eserlerinde, mektepli aydınlara ve onların yenilik anlayışına getirdikleri eleştiriler üzerinden “yenileşme” düşüncesinin muhteva ve yöntemine dair yaklaşımları ele alınıp incelenecektir.

1. Milliyet fikrinin ve Milli karakterin inşaası
bakımından mektepler
Ziya Gökalp, Türk Yurdu’nda yazıdizisi olarak başladığı Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak isimli makalelerinde Tanzimat’ın kozmopolitik milliyet anlayışını, Osmanlıcılık politikasını, Türk milliyetinin gelişmesinde geciktirici bir unsur olarak nitelemektedir (Arai,
2002:98). Mekteplerde verilen eğitimin kozmopolitik karakteri “Türk
milliyeti” anlayışının özüne zarar vermekte ve milliyet düşüncesinin
gelişimine olumsuz tesir etmektedir. Tanzimat hükümetlerinin yaygınlaştırdığı mekteplerde, müslüman ve gayri müslim her vatandaşın
eşit yurttaşlar olarak birlikte eğitim alması ve vatandaşlık, Osmanlılık
bilinci kazanması gayesi güdülmüştür.
Tanzimat döneminde izlenen yenileşme politikaları özellikle yeni
mekteplerin açılması, yönetimin yeni bilgi ve teknolojiyi kullanma ve
uygulama becerisi olan bürokratlar yetiştirmek gayesine matuftu. Fakat yeni eğitim kurumlarının ihdası, bu kurumlardan yetişen öğrencilerin devlet kadrolarında yer edinmesi, bürokraside birbiriyle güç
mücadelesi içerisine giren anlayış ve yaşayış biçimleri farklı muhafazar ve yenilikçi iki grubu ortaya çıkaracaktır. Tanzimat dönemi yöneticileri, eğitici ve öğrenci kadrosu ile büyük bir kurum olan medreseleri
ıslah etmenin güçlüğü karşısında asri eğitim, teknik ve uygulamalarını memlekete getirecek yeni bir kurum ihdas etmeyi tercih etmişlerdir.
Dönemin aydın devlet adamlarının nazarında geleneksel eğitim ku-
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rumu olarak medreselerin, donmuş bir bilim/bilgi dünyasını temsil
ettiğini de ilave etmek gerekir.
Yenileşme taraftarı olmakla birlikte, toplumla bütünleşen, toplumun düşünüş ve yaşayışını belirleyen medreselerin ıslahının ihmal
edilmesini eleştiren II. Meşrutiyet dönemi aydınları, sözkonusu ihmalin toplumsal ilerlemeyi geciktirdiğini belirtmişlerdir. Medreselerin
ihmali ile birlikte, Osmanlı toplum yapsısının önemli bir unsuru dinin, dini anlayış ve değerlerin ihmal ve gözardı edildiğini vurgulamışlardır. Dönemin Türkçü ve İslamcı aydınlarının yenileşmenin temini
için İslami ilke ve anlayışın yeniden yorumlanması gibi ortak bir fikri
ve anlayışı savundukları belirtilmelidir. Dönemin fikir adamları, medreselerin ıslahını, toplumun dönüşümü, dönüştürülmesi açısından bir
araç olarak düşünmüşlerdir (Köprülüzade Mehmed Fuad, “1913:2)
Akçura’ya göre Tanzimat hükümetlerinin en önemli eksikliği,
medreselerin ıslahını ihmal etmiş olmaları, yeni bilgi ve teknolojinin
eğitim merkezi olarak mektepleri görmüş olmalarıdır. Köklü bir eğitim geleneği ve birikimi olan medreselerin karşısında Avrupa tedrisgahlarının birer taklidi olan mekteplerin açılması ve mektep mezunlarının ulemaya rakip olarak devlet kadrolarında istihdamı bu iki sınıf
arasında bir çatışmaya neden olmuş, Tanzimatçıların terakki hareketi
güçlü bir sınıfın muhalefeti ile karşılaşmıştır. (Akçura, Medreselerin
Islahı”, SM. IV/79, s. 5-8; Georgeon, 1996: 148).
Yenileşme fikriyatını, farklı sahalarla irtibatlı olarak tartışan
Tasvir-i Efkar gazetesinin başyazarı Yunus Nadi Bey, Türkçü aydınların eserlerinde dile getirdiği meselelere yaklaşan bir yorumla, asrî eğitim teknik ve uygulamalarını memlekete getiren Tanzimat paşalarının
mevcut eğitim problemlerini çözmekte eksik kaldığını belirtir (Yunus
Nadi, 1913:1). Tanzimatın eğitim reformunun din ve milliyet konularını ihmal ettiğini şu cümlelerle ifade eder: “Hülasa seyyie-i Tanzimat
olarak medrese ne kadar metrük ve mühmel bırakılmış ise, mekteb de
o kadar müşevveş ve perişan gitmiştir. Bizim itikadımızca neticenin
efrad-ı milleti böyle perişan ve muzmahil bir surette göstermemesi
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içün tahsilin yeknesak, umumi ve vâhid olması iktiza ederdi” (Yunus
Nadi, “Siyasiyat: Mekteb-medrese”, Tasvir-i Efkâr 26 Mart 1913, s.1)

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü üzere Yunus Nadi, Tanzimat’ın

eğitim kurumlarını, mekteb ve medreseyi eksik iki eğitim kurumu ola-

rak nitelemektedir1. Bu yazıda geçen iddiaları teyiden Mehmed Fuad
Köprülü’nün Tanzimat’ın bütün yenileşme politikalarındaki taklitçi

anlayışa getirdiği eleştirilerle birlikte halkın zihniyet dünyasına, değer
anlayışına uzak bir nesli yetiştirecek olan mekteplerin programlarına

itiraz etmiştir2 (Köprülüzade M. Fuad, “Mekteb-Medrese”, Tasvir-i
Efkâr, 15 Mart 1913, s. 2).

Dönemin müslim ve gayrımüslim mekteplerinin müfredat proble-

mi, dönemin Türkçü aydınlarının tartıştığı meselelerden biridir. Mek-

teplerde ortak bir müfredat olmadığı gibi, mekteplerin eğitim kadrosu
da çok farklı kimliklerden öğreticileri barındırmaktaydı. Yabancı eği-

tim kurumlarında ise her okul farklı bir dünya görüşünü aktarıyordu.

Bu durumda öğrenciler “dalgalar arasında kalmış yelkensiz dümensiz
bir tekneye” dönüşüyordu. Yusuf Akçura, mektep mezunu olan Os-

manlı aydın seçkinlerini idealsiz, milliyetsiz ve vatansız kişiler olarak
nitelemektedir. (Georgeon, 1996:99-100).

1		 “Filhakika bir milletin terakki eylemesi kuvvet bulması içün evvela bir millet vücuda
getirmek gayesini hedef ittihaz etmek lazım gelir. Böyle düşünülünce ise Tanzimatcıların yaptıkları gibi, yalnız maarif-i asrıye ile tecehhüz etmek yetmez, başka şartlar da
vardır ki mutlaka müra‘at olunmak zaruridir. Ehemmiyetçe belki maarif-i asrıyeye bile
fâik olan bu şartlar, din ve milliyet esaslarıdır. Tanzimatçılar, belki dini ve milliyeti ihmal etmek maksadını suret-i mahsusada takib etmemişlerdir. Fakat tutundukları yol
bi’nnetice bu iki şartın mühmel kalmasını istilzam eyleyerek tevlid-i mazarrat eylemiştir “Yunus Nadi, “Tanzimatçılığın İflası”, Tasvir-i Efkar, No.693, 27 Şubat 1328/12 Mart
1913, s. 1”.

2		 “Fransa’dan yarım yanlış muktebes kavânin-i cedideyi tazyik eden o mahkemelerin
yanında garib bir mantıksızlık eseri olarak, kavaid-i fıkhıyeyi düsturu’l-amel ittihaz
eden mehâkim-i şeriye de icra-yı ma‘delet etmekte idi… Kezalik, memleketin en asırdide müessesât-ı irfanından olan medreselerin yanında, Fransız programlarına müşabih
programlara malik yeni mektepler küşad ve asrın icabâtı genç dimağlar orada telkin
olunmağa başladı. Halbuki mektebin tedrisatında icra-yı tesir eden temayülât başka
medresenin ruh-ı maneviyeti ise ondan tamamıyla ayrı idi” Köprülüzade Mehmed
Fuad, “Mekteb-Medrese”, Tasvir-i Efkâr, 2 Mart 1329/15 Mart 1913, No: 696, s. 2.
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Osmanlı eğitim kurumlarının ıslahı ve mekteplerin yaygınlaşması

meselesine ”milli kültür”ün inşası ve “milli kimlik”in tesisi bakımından yaklaşan Ziya Gökalp, “Tanzimat terbiyesi/asrî terbiye-Mekteb”

ile “Ümmet terbiyesi-medrese”nin düşünüş, yaşayışta birbirine tenakuz ettiğini belirtir. Her iki eğitim anlayışı halkın vicdanında yer bulamamış, halkın hayatına, yaşayışına inememiştir3. Gökalp, mekteplerde yanyana okutulmakta olan asri terbiye ile ümmet terbiyesinin

terkibinin gerekliliğinden bahseder, toplum vicdanına ve milli kültüre
uygun düşmeyen, tekabül etmeyen terbiye kaidelerini suni olarak de-

ğerlendirmektedir. Milli kültüre uyumlu hale getirilmiş kurumların ve

kaidelerin canlılığını kabul eder (Parla, 1993:59). Meşrutiyet dönemi
mekteplerinde varlığını sürdüren Tanzimat terbiyesi ve ümmet terbiyesi, genç zihinlerde çatışmaya, buhrana neden olan iki ayrı eğitim

anlayışı olarak değerlendirilmiştir (Gökalp, “Türkçülük Nedir”, 10

Kanun-ı sani 1918, s. 1-2) Gökalp, Türk gençliğini içerisine düştüğü

ikilikten, buhrandan kurtaracak bir tekibden söz etmektedir4. Ümmet
irfanı yerine milli harsı, tanzimat irfanı yerine ise asri medeniyeti koymayı teklif etmektedir: (Gökalp, 10 Kanun-ı sani 1918, s. 3).

3		 “Türkçülük bu neticeye vasıl olmadan evvel, ümmetçiler harsın, Tanzimatçılar ise medeniyetin sahte mümessilleri idiler. Evet, ümmetçiler eski harsın sahte mümessilleri idi.
Çünkü islam dini halka kadar nüfuz ve intişar ettiği halde, ümmet irfanı halka kadar
inmeyerek, yalnız Arabça ve Acemceye vâkıf olanlara münhasır kalmıştı. Binaenaleyh
ümmet irfanından dini hayatı istisna edersek mütebakiyesine hars namı verilemez”, Gökalp, “Türkçülük Nedir 2”, 10 kanun-ı sani 1918, sayı: 27, s. 2.
4		 “Meseleyi daha vazıh bir surette münakaşa edelim. Türkçülük hareketinden evvel
memleketimizde birbirine hasım olan iki irfan, ümmet irfanı ile Tanzimat irfanı mevcuddu. Bu iki irfan Türk münevverlerinin ruhunda yekdiğeriyle çarpışıyordu. Halbuki bu
irfanların ikisi de bu zamanki Türk’ün samimi hayatına makes değildir. Çünkü bu iki irfanın mütekabil tedrisgahları olan Medrese ile mekteb haricinde Osmanlı Türklüğünün
teşekkülünden çok zaman evvel, müteşekkil olarak mevcuddu. Osmanlı Türklüğünün
vücuda getireceği bir hars kendi sinesinden doğmalı idi ki milli mahiyeti hâiz olabilsin.
(…) Halbuki Tanzimatın ilk hareketi esasen ümmet irfanıyla karışık olan Enderun terbiyesini ortadan kaldırmak oldu. Görülüyor ki Türkler son zamanlarda asrî ve millî bir
hayat yaşamaya başladıkları halde, asrî olmayan ümmet irfanı ile, milli olmayan Tanzimat irfanının gayr-ı tabii mürebbiliği altında kalmaya mahkum olmuştu. Mekteplerde
bu iki irfan hiç telif ve Tevfik edilmeden, sunî olarak yanyana yaşatılıyordu”. Gökalp,
“Türkçülük Nedir”, 10 Kanun-ı sani 1918, sayı: 27, s. 1.
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Yenileşme fikriyatının bir terkib ve tevfik ameliyesinden bağımsız yürüyemeyeceğini düşünen Gökalp, Tanzimat’ın eğitim politikalarını eleştirmektedir5. (Gökalp, 10 Kanun-ı sani 1918, s. 3). Gökalp’in
Tanzimat’ın yenileşme yöntemine ilişkin getirdiği eleştiriler bu konu
bağlamında burada ele alınmalı ve O’nun “Avrupa medeniyeti’nin
taklidi ve yerlileştirilmesi sorununa karşıt olarak önerdiği usule değinilmelidir. Medeniyeti bilim dairesi ve teknoloji unsurlarının bütünü
olarak yorumlayan Gökalp, Tanzimat politikalarını Osmanlı toplumunu iki medeniyet dairesi içerisinde tutma anlayışı, şark ve garp medeniyeti bünyesinde devam ettirme anlayışını eleştirmektedir. Gökalp,
bu bakımdan dönemin anlayışını şu şekilde eleştirmektedir: “Çünkü
bir insan nasıl iki dine mensub olamazsa, bir millet de iki medeniyete dahil bulunamaz. Bundan dolayıdır ki Türkler, ya büsbütün şark
medeniyeti dahilinde kalmak, yahud tamamıyla garb medeniyetine
intisab etmek mecburiyetindedir. Mamafih, Türk milleti garb medeniyetine girmekle hayatından hiçbir şey gaib etmez”. Milli kültürün en
önemli kaynağı olarak dini gören Gökalp, dinin öz itibariyle Avrupa
medeniyetiyle çelişmeyeceğini, bu sebeple Türk toplumunun ilerlemesinin milli hars ve Avrupa medeniyeti unsurlarına dayandırılabileceğini vurgulamaktadır. Gökalp’ın “Türkçülük Nedir?” başlıklı makalesinde Avrupa medeniyetinin Osmanlı toplumunda nasıl konumlandırabileceği sorunu üzerine, temelde yeniliğin mahiyeti ve yöntemine
ilişkin cevap bulma çabası, İsmail Kara’nın dönemin yenileşme fikriyatına dair şu yorumunu akla getirmektedir: “Son dönem Osmanlı aydınlarını ilgilendiren asıl büyük soru Avrupa “medeniyet”inden
istifade edip etmeme sorusu değil İslâm-Osmanlı kültür dairesi içinde
ve onun şartlarında bunun nasıl olacağı, başka bir ifade ile tarihî ve
kültürel macerası farklı bir medeniyete ait unsurların nasıl yerlileştirileceği ve anlaşılabilir/uygulanabilir hale getirileceği sorusudur ki
5		 “Tanzimatçılar milli harsı teşkile çalışmadan, Avrupa medeniyetini almağa çalıştıkları
için muvaffak olamadılar. Türkçüler ise bu halden ders aldıklarına binaen milletin evvela teharrisi sonra temeddünü lazım geldiğini anladılar. Binaenaleyh bundan sonra,
Avrupa’nın medeni fikirleri bizde gölge-fikirler halinde kalmayacak, kuvvet-fikirler
şeklinde olacaktır.” Gökalp, “Türkçülük Nedir 2”, 10 kanun-ı sani 1918, sayı: 27, s. 3.
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bu sorunun bir tarafı siyasî diğer tarafı da ilmî ve kültüreldir. (Kara,
2003:128).

Mekteplerde verilen eğitimin muhteva bakımından bir zihni ça-

tışmaya, gençleri manevi bir buhrana sürüklediğine dair tespitler, orta
öğretim müfredatına yönelik tenkitler dönemin aydınlarının ortak

eleştiri konusudur. Gökalp, mekteplerde verilen İslami ilimlerin öğreticilerinin yetersizliği ile birlikte din derslerinin muhteva bakımından

problemlerine, bir bakıma dini kaidelerin yenileşme karşıtı yorumları-

na değinir. Bunun yanında öğretici kadrosu mütecanis olmayan, farklı
etnik kimliğe ve mensubiyetlere sahip mektep hocalarının pozitivist

ve materyalist fikirlerinin gençlerin maneviyatlarına olumsuz tesirlerinden bahseder. Kendi hayat öyküsü ve gençlik tecrübelerinden

hareketle Türk toplumunda artan gençlik buhranının kaynağı olarak

mekteplerde verilen eğitimi gösterir. Ziya Gökalp, “Hocamın Vasiyeti” başlıklı yazısında İdadide almış olduğu eğitimle nasıl manevi bir
buhranın içerisine sürüklendiğini anlatır. Devam ettiği İdadi’de tabii

ilimler dersi ile kelam derslerinin maneviyat bakımından birbirine

ters düşmesi, O’nun mevcut bilgilerini sorgulamasına, hakikat arayışına ve manevi olarak buhrana sürükleyecektir. (Gökalp, 1997:11-16)

Gökalp, milli vicdanın uyanık olmamasının nedenini, gayr-ı mil-

li eğitime ve bu eğitimle milli vicdanın uyutuluyor olmasına bağla-

maktadır. Kozmopolit eğitim anlayışıyla suçladığı dönemin medrese
ve mektep eğitiminde en önemli eksiğin millî terbiye olduğunu, bu

eksikliğin ülkeyi tahrip ettiğini belirttikten sonra millî eğitim anlayışını hayata geçirebilmek için dinde, ahlâkta, hukukta, dilde, güzel sanatlarda ve iktisatta Türk harsının keşfedilmesinin zorunlu olduğunu

belirtmiştir (Gökalp, 1997:28, 171) Milli terbiye milli duyguların uyandırılması ve Türk topluluklarının millet olma şuuru edinmesinin aracı
olarak düşünülmektedir. Köprülü Osmanlı Türklerinin milli terbiye

eksikliğinin “milli vicdan”ın yoksunluğu ile neticelendiğini şu cümlelerle ifade etmektedir:
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“Halka hiç merbut olmayan renksiz kozmopolit, sahte bir sınıf-ı
mütefekkirînden, perişan medreselerinden, renksiz ve gayesiz mahdud mekteplerinden başka Türklüğün hiçbir istinadgâhı yok. Milliyeti
teşkil eden en büyük iki unsur: millî lisan ve millî tarih yani dil ve
an‘ane, asliyet ve hakikatini kaybetmiş (…) “Bütün bu izahattan sonra Osmanlı imparatorluğu dahilindeki Türklerin millî bir vicdandan
ne kadar mahrum, manevî bir vahdet teşkil etmekten ne derece ba‘îd
olduğu pek kolay anlaşılabilir. Garb erbab-ı tetkik ve tefekküründen
birçoklarının iddiaları vechile, biz Türkler hâlâ millî mefkûreden
mahrum ve binaenaleyh millî tesanütten bî-haber, rabıtasız bir heyet-i
mecmua teşkil ediyoruz”. (Asılsoy, 2020:40, 56)
Milli terbiye bahsinin dönem açısından problemlerine temas eden
aydınlardan biri de Yusuf Akçura’dır. İlk mekteplerin, mahalle mekteplerinin yegâne amacının çocukları müslümanlaştırmak olduğunu
bu bakımdan ilk mektepler ile medreselerin aynı gayeyi güttüklerini belirten Akçura, milli kimliğin edinilmesi açısından sonraki eğitim aşamalarının ve kurumlarının problem teşkil ettiğini ifade eder.
Orta derece eğitim veren yerli ve yabancı pek çok eğitim kurumunun,
mekteplerin bulunduğu Osmanlı toplumunda, imtihanla girilen mekteplerde öğretim kadrosu, asker, bürokrat, yabancı gayrımüslim kolej
hocaları, farklı etnik kimliğe, inanışa mensup kişilerden oluşmaktadır.
Akçura’ya göre, Fransız kültürünün etkisi, “Akvâm-ı Osmaniyenin
sima-yı millisini tağşiş” etmişti. (Akçura, “Almanya, İngiltere, Türkiye ve Alem-i İslam”, S. M. , IV/101, s. 389. Georgeon, 1996:100) Türk
çocuklarının kozmopolit bir eğitici kadrosundan eğitim aldığı, farklı
dünya görüşü ve değerler sisteminin bulunduğu okullarda, “maneviyatsız”, “milliyetsiz” olarak mezun olduklarını belirtir:
“Şimdi efendiler, mahalle mektebini bitirip imtihan tutarak tali
mektebe girdikten sonra tahsil hayatını göz önüne getiriniz. Muallimlerinizin kimi asker zabiti kimi kalem efendisi, kimi Amerikan kolejinde ikmal etmiş bir Ermeni, kimi Alliance Israelite’den çıkma Yahudi,
kimi Konya medresesinde hatm-i kütüb eylemiş bir sarıklı… İçlerinde
bazen Avrupa’ya şöyle gidip, dolaşıp gelen beyler, Mevlevi dergahında
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çile doldurup sikke giymiş dervişler de bulunur. Vakıa bunlar hesab,
hendese okuturlar, sarf-ı Arabi veya Türki öğretirler, resim, jimnastik
yaptırrırlar, yani fikir ve ideallerinden hemen hiçbir şey talebelerine
ilkaaya kalkışmazlar. (…) Fikir ve emelleri mütehalif muallimlerin tesiri, talebede kararsızlık, ibtidai bir rebilik, mesleksizlik, itikatsızlık,
idealsizlik uyandırır. Rüşdi ve İdadi mekteblerimizde mualliminin
mütenakıs, mütesadim fikirlerini tanzim edecek, hepsinin fevkinde
vazıh ve parlak bir gaye-i emel gösterip talebeyi ona doğru sevk eyleyecek muayyen ve kati bir ahlak, bir terbiye yoktur”, (Akçura, “Emel
(İdeal)”, Türk Yurdu, II/16, 14 Haziran 1328, 27 Haziran 1912, s. 484491; Georgeon, 1996:165-167)

Yusuf Akçura, Galatasaray Sultani’sinin bir Türk-Fransız kurumu
olarak 1868’de açılması ile Türk bürokrasisinin personel kaynağı olduğunu belirttikten sonra, Türk milli kimliğini bulmakta gecikmenin
nedeninin bu okul, eğitici kadrosu ve Fransız terbiyesi olduğunu belirtir: “Biz umumi ve mutlak bir tesir icra etmiş olduğunu iddia etmiyoruz, fakat Türk vicdan-ı millisini bulmakta esbâb-ı teehhürden
birisinin müessisi Fransa hariciye nazırı, mürebbi ve hocaları ecnebi,
tatilleri Pazar ve yortu, bulunduğu mevki ise adeta bir ecnebi şehri
olan Galata Lisesi olduğuna da hiç şüphemiz yoktur. Galata Lisesi’nde
tedris lisanı Fransızca, terbiye-i esasî Fransız idi” demektedir (Georgeon, 1996:100).
Akçura’nın yukarıdaki alıntıda vurguladığı düşünceler, Ziya
Gökalp tarafından da dile getirilmiştir. Gökalp, mekteplerde verilen
eğitimle birlikte gençlerden “milli karakter” sahibi, “fazilet” sahibi olmalarını beklemenin sonuç vermeyeceğini, eğitim kurumlarının kozmopolit yapısının Osmanlı Türklüğünün milli karakterini, ahlakını
bozduğunu ifade etmektedir.

2. Sosyal çatışma problemi açısından Mekteplerin konumu
Tanzimat dönemi eğitim politikalarının sıklıkla eleştirilen taraflarından biri, toplum ile yönetici sınıf/aydın-bürokrat sınıf arasındaki
anlayış, yaşayış farklılığını giderememiş olmasıdır. Aydın-bürokrat
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sınıfın dil, kültür ve sanat anlayışının halktan uzak ve farklı olması
geleneksel Osmanlı toplum yapısının devam eden özelliklerinden birisidir. Yenileşme hareketleri ile birlikte yönetici sınıfın Avrupai hayat
tarzı muhafazakar aydınların eleştiri konusu olmuştur. Toplumsal değerlerle uyuşmayan, geleneği dışlayan, Avrupai hayat tarzı Türk toplumunda bir Batı karşıtlığı doğurmuştur. Fuad Köprülü yenileşme politikaları karşısında halkın durumunu tasvir ederken halkın duruşunu
“la-kaydilik” olarak tanımlamaktadır (Köprülüzâde M. Fuad, 1913:2).
Tanzimat dönemi politikalarına yöneltilen eleştirilerden biri, toplumumsal ilerlemeyi sağlamak adına eğitim alanında yapılan düzenlemelerin aydın bürokrat sınıf ile halk arasında düşünce, kültür ve
yaşayışta olan farklılığı, uçurumu artırmış olmasıdır. Yenileşme adına
yapılan düzenlemeler, gerçekleştirilen icraatlar toplumsal çatışma ile
neticelenmiştir. (Heyd, 2002:70; Georgeon, 1996:99)
Akçura ve Köprülü’nün üzerinde durduğu önemli hususlardan
biri toplumsal ikiliğe yol açacak ölçüde medrese mezunları ile mektepliler arasında bir çatışmanın ortaya çıkışıdır. Mekteplerin yaygınlaşması ile birlikte yenileşme fikriyatını sahiplenen ve savunan bir
çevre, toplumsal geriliğin merkezi olarak medreseleri işaret etmiştir
(Akçura, 1910:5-8) Mekteb-medrese çatışmasının dönemin aydınları
açısından yenileşmeye tesir eden olumsuz tarafı, medreselerin yenileşmeye ve Batı medeniyetine, bilimine göstermiş olduğu tepkidir.
Sözkonusu tavır, medreseyi bilimsel gelişmelere karşı kapamış, mekteplere halkın teveccühünü engellemiştir. Burada “ulum-ı şarkıyeye”
kapalı bir mektep yapısının geliştiğini de eklemek gerekir. Sözkonusu
temayül ve karşılaşmaların “hiss-i husumete” dönüştüğü de ayrıca
vurgulanmalıdır (Yunus Nadi, 1913, s. 1).
Gökalp, Akçura ve Fuad Köprülü’nün Tanzimat ricaline yönelik
eleştirilerinin başında medreselerin ıslahının ihmali gelir. Osmanlı
toplum yapısına ve kurumlarına tesir eden bu kurumun ıslahı, toplumsal ilerlemeye kaynaklık edecektir. Medreseler yenileşme fikrinin
halka taşıyıcısı ve aktarıcısı olarak düşünülmektedir. Ziya Gökalp,
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İslam kelamının ve pozitif bilimlerin okutulduğu mekteplerde genç
zihinlerde ortaya çıkan bir çatışmadan, kafa karışıklığından doğan bir
manevi buhrandan söz eder. Osmanlı toplumunda gençlik buhranı,
kadınlık buhranı ve bu meselelerin kaynağı olarak bir terbiye meselesini görmezden gelinemeyeceğini belirtir (Gökalp, Ziya, “Türkçülük
Nedir 1?” Yeni Mecmua, sayı: 25, 27 Kanun-ı evvel 1917, s. 481).
Terbiye meselesini, ictimai inkılabın gerçekleştirilmesi için önemli
bir vasıta olarak düşünen Gökalp iktisadî, ailevî bedî, felsefî, ahlâkî,
hukukî, siyasi toplumsal hayatın bütün kademelerinde yeni bir hayatın mümkün olabileceğini düşünmektedir. Yeni hayatın mahiyeti, özü
yeni kıymetlerle ortaya çıkacaktır. (Gökalp, Ziya, “Türkçülük Nedir
1?” Yeni Mecmua, sayı: 25, 27 Kanun-ı evvel 1917, s. 482). Gökalp’in
yeni hayat’ın tesisinde dini anlayış ve kaidelerin yorumuna/yorumlanmasına dair teklifleri de sözkonusudur. Toplumun modernleşmesinde, sosyal dönüşümünde din alanının dışarıda bırakılamayacağını ifade ederken, mekteb-medrese çatışmasının kaynağı olarak dinin
yanlış ve eksik yorumlanması hadisesine örnekler, İslamcı aydınların
tarihsel olarak dini kaidelerin yorumlanmasında itiraz ettiği hususları
hatırlatır. Bu noktada hem Gökalp’in hem de Köprülü’nün metinlerinde toplumsal yapıyı belirleyen en önemli yapıtaşı olarak dini anlayışın
dönüştürülmesi meselesi gündeme gelmektedir.
Burada yenileşme dönemi siyasi yöneticilerin çoğu zaman başvurduğu yeniliği meşru kılacak bir unsur ve araç olarak dinin siyasette ve toplumsal hayatta oynayacağı rolün önemi, Türkçü ve dönemin
İslamcı aydınlarınca da çoğu zaman gözetilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. İsmail Kara yenileşme tarihimizde dinin konumuna
ilişkin şu tahlili yapmaktadır: “Burada da modernleşme teşebbüslerini
engelleyeceği, yavaşlatacağı düşünülen dine, geçmişe, geleneğe dönük tenkit, tasfiye ve red süreçleri ile modernleşmeyi mümkün hatta
zaruri kılacağı öngörülen dini, geleneği yeniden inşa etme ve yorumlama süreçleri yanyana, içiçe yürümekte ve bu iki yöneliş kısmen çelişik olarak birbirini beslemektedir” (Kara, 2003:128).
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Sonuç
Osmanlı mekteplerinin millilik problemi açısından Türkçü aydınlarca
eleştirisi temel iki konu başlığına dayanmaktadır. İlki, mekteplerde verilen kozmopolit eğitim biçiminin, yönteminin Osmanlı Türklüğünün
“milli karakter” ve “milli kimlik” gelişimine olumsuz tesirleridir. Osmanlı gençliğini Osmanlı vatanına bağlama amacı güden Tanzimat’ın
eğitim politikası, Fransız düşünce ve medeniyetinin yerli ve yabancı
mekteplerce yaygınlaşmasına hizmet etmiş, “türk milliyet”inin gelişimine ise engel teşkil etmiştir. Mekteplerde ortak bir müfredatın uygulanmayışı, Türk ailellerin zaman içerisinde daha fazla rağbet ettiği
okullarda farklı dünya görüşlerine bağlı öğeticilerin gençlere nüfuz
etmesinin yolunu açmıştır. Akçura bu bakımdan Osmanlı mekteplerinde mezun olan Türk genlerin “vatansız, milliyetsiz ve idealsiz” yetiştiklerini ifade eder.
Türkçü aydınların eserlerinde Osmanlı mekteplerine ve mektep
mezunlarına yönelttikleri eleştirilerden biri, Osmanlı aydını ve halk
arasında varolan düşünüş, anlayış ve yaşayış farklarını Osmanlı mekteplerinin artırmış ve sürdürmüş olmasıdır. Tanzimat döneminde yenilikçi düşünce taraftarı aydın-bürokratlar ile medrese ve çevresinin
karşı karşıya gelişi bir sosyal çatışmaya dönüşmüş, bu çatışma düşüncede ve yaşayışta farklı sosyal sınıf doğurmuştur. Bu bakımdan
mektep mezunlarının Fransızca olarak yabancı öğretici kadrolarının
bulunduğu okullarda pozitif bilim ve düşünceye dayalı olarak almış
oldukları eğitim, Türk toplumu, Türk kültürü ile irtibatın, mesafenin
ve gönül bağının kopmasına neden olmuştur. Yabancı ülke ve vakıfların kurduğu, desteklediği mekteplerde, Osmanlı siyasi ve sosyal hayatının temel problemlerini merkeze alan bir eğitim anlayışından da
rahatsızlık Türkçü aydınların metinlerinde gözükmektedir.
Türkçü aydınlar, Osmanlı mekteplerinde “milli terbiye”ye dayalı bir eğitimin milli kültür ve kimliğin gelişimini sağlayacağını, milli
terbiye’nin din, hukuk, dil ve kültür alanında yeni bir anlayış, yaşayış
biçimini (yeni hayat) doğuracağını savunmuşlardır.
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II. BÖLÜM
OSMANLI MEKTEPLERİNDE
DİSİPLİNLERİN EĞİTİMİ

XIX. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında
Değişim ve Dönüşüm
Abdullah Uçman*
Türk aydınlarının Avrupa’yı, dolayısıyla Batı dünyasının kültür ve edebiyatını tanıması oldukça geç sayılabilecek bir zaman diliminde, XVIII. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Osmanlı devlet
adamları ilk defa, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası sayılan
1683’teki Viyana bozgunundan sonra, daha önceleri “kefere”, “fecere”, “ehl-i küfür” veya “diyâr-ı küfür” gibi ifadelerle küçümsedikleri Batı dünyasının askerî alanda Osmanlı gücünün önüne geçtiğini
fark eder ve tarihten itibaren “Batılılaşmazsak mahvoluruz!” görüşü
yavaş yavaş bütün idareciler tarafından benimsenmeye başlanır. İşte
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda başlayan Batılılaşma veya modernleşme hareketinin temelinde, esas itibariyle bu düşünce ve yaklaşım bulunmaktadır. Özellikle Tanzimat’tan sonraki yıllarda yetişen
Osmanlı aydınları Batı’yı bir güç, Batılılaşmayı da güçlülük sembolü
olarak görmüşlerdir.1
Söz konusu Batılılaşma süreci içerisinde dikkati çeken ilk ve en
önemli teşebbüs, 1720 yılında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi adlı
bir Osmanlı bürokratının elçi olarak Fransa’ya, Paris’e gönderilmesidir.2 Mehmed Efendi bu seyahatle hem Fransa ile Osmanlı Devleti
*		 Prof. Dr.
1		 M. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. V,
İstanbul 1992, s. 148-150.
2		 Ahmed Refik, Tarihî Sîmâlar, İstanbul 1912, s. 19-39; Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve
Sefâretnâmeleri, Ankara 1987, s. 53-58.
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arasındaki dostluğu güçlendirecek, hem de Fransız kültür ve medeniyeti hakkındaki gözlemlerini bir lâyiha hâlinde kaleme alacaktır. Daha

sonra Fransa Sefâretnâmesi adıyla şöhret bulan ve birkaç defa yayımlanan adı geçen lâyiha, bu tarihte, bir Osmanlı aydınının Avrupa’daki

hayat tarzı ile Batı kültür ve medeniyetine bakışını, daha doğrusu hayranlığını yansıtan ilginç gözlemlerle doludur. Ahmet Hamdi Tanpınar

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin “Garplılaşma Hareketine Umumi
Bir Bakış”bölümünde bu eseri değerlendirirken, “Hiç bir kitap Garplılaşma tarihimizde bu küçük sefâretnâme kadar mühim bir yer tutmaz” demek suretiyle, eserin önemi üzerinde durur.3

Batılılaşma hareketinin ikinci durağında, Yirmisekiz Çelebi Meh-

med Efendi’nin oğlu Said Mehmed Çelebi ile İbrahim Müteferrika’nın
işbirliği sonucu 1727 yılında Osmanlı Devleti’nde ilk defa bir matbaanın kurulduğunu ve faaliyete geçtiğini görürüz.4 Kurucusunun adına

nisbeten Müteferrika Matbaası ismini taşıyan bu matbaada, 1745 yılında Müteferrika İbrahim Efendi’nin vefatına kadar çoğu tarih, coğrafya ve lügat türünde olmak üzere toplam olarak 17 kitap basılır.5 Bu
matbaayı 1796’da Mühendishâne Matbaası6 ile 1802 yılında kurulan
Üsküdar Matbaası takip eder.7

3		 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 2017, s. 61. İstanbul kütüphanelerinde çeşitli yazmaları da bulunan Mehmed Efendi’nin eseri eski ve yeni harflerle de birkaç defa yayımlanmıştır: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnâmesi:
Sefâretnâme-i Mehmet Çelebi (haz. Şevket Rado), İstanbul 1970; Yirmisekiz Çelebi Mehmet
Efendi’nin Fransa Sefâretnâmesi (haz. Beynun Akyavaş), Ankara 1993; Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi-Fransa Sefâretnâmesi (haz. Abdullah Uçman), İstanbul 2017. Eserin
Fransa’da yapılan son yayımı ise Le Paradis des infidèles (par. Gilles Veinstein, Paris 1981)
adını taşımaktadır.

4		 Niyazi Berkes, “İlk Türk Matbaası Kurucusunun Dinî ve Fikrî Kimliği”, TTK. Belleten, C.
XXVI, sayı 104, Ekim 1962, s 715-137; a. y., Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara 1973, s. 47-59.
Ayrıca bk. Âdil Şen, İbrahim Müteferrika ve Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-ümem, Ankara 1995, s.
25-67; Fikret Sarıcaoğlu-Coşkun Yılmaz, Müteferrika-Basmacı İbrahim Efendi ve Müteferrika
Matbaası, İstanbul 2008.
5		 Selim Nüzhet (Gerçek), Türk Matbaacılığı, İstanbul 1939, s. 84-85, 98; Alpay Kabacalı,
Türk Yayın Tarihi, İstanbul 1987, s. 23-46.

6		 Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne, Mühendishâne Matbaası
ve Kütüphanesi (1775-1826), İstanbul 1996.
7		 Alpay Kabacalı, Türk Yayın Tarihi, s. 55-65.
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Batılılaşma sürecinde Yeniçeri Ordusu yerine Nizâm-ı Cedîd ordusunun kurulması; Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi bellibaşlı
Avrupa başkentlerinde daimî elçilikler açılması8; Vak’a-i Hayriye9 ile
Tercüme Odası’nın kurulması10 gibi dikkati çeken teşebbüslerden sonra, bu çizgide en önemli dönüm noktası, 3 Kasım 1839’da Tanzimat
Fermanı adıyla da bilinen Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu’nun ilân edilmesidir.11
Giriş kısmında, 150 yıldır memleket dahilinde görülen çeşitli
kargaşa, bozukluk ve gerilemenin sebeplerini İslâm dininin aslından
uzaklaşılmış olmakla açıklamaya çalışıldığı fermanda, esas itibariyle
dil, din ve ırk ayırımı gözetilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının
(tebaa) can, mal ve namus gibi temel haklarının devletin güvencesi
alına alındığı ifade edilmiş; sonuç kısmında ise “tanzimat” tabirinin
anlamına da uygun biçimde, yapılacak yeni düzenlemelerle eski sistemin artık tamamen terk edilip yerine yeni bir düzen kurulacağı belirtilmiştir.
Ancak zannedildiği gibi Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle
birlikte sosyal, ekonomik ve hele kültürel anlamda yeniliklerin hemen
başlamış olduğunu söylemek mümkün değildir. Bırakın fermanın ilân
edildiği 1839 yılını, XIX. yüzyılın ortalarına gelindiği zaman bile kültür ve edebiyat anlamında, bir iki teşebbüs dışında, yenileşme yolunda kayda değer hemen hiçbir örnekle karşılaşamayız.

Acaba Batı tesiri edebiyatta ve kültür hayatında niçin bu kadar

geç başlamıştır? Her şeyden önce, ilişki kurduğumuz milletlerin kültür ve edebiyatlarından haberdar olabilmek için, o milletlerin dilini

8		 Ercümend Kuran, Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluş ve İlk Elçilerin Siyasî
Faaliyetleri (1793-1821), Ankara 1988.
9		 İsmail Hâmi Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV, İstanbul 1972, s. 109-111.

10 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 176-1777; Taceddin Kayaoğlu, Türkiye’de Tercüme Müesseseleri, İstanbul 1998, s. 21-27.
11 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara 1954; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 187-219; 150. Yılında Tanzimat (ed. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara 1992; Tanzimat-Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (ed. Mehmet Seyitdanlığolu-Halil İnalcık),
İstanbul 2012.
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bilmek gerekmektedir; yani kültürel temasta ilk ve en önemli araç olarak yabancı dil meselesi ortaya çıkmaktadır.12
XIX. yüzyılın başladığı 1800 yılından, ilk yarısı olan 1850’lere kadar kültür ve edebiyat alanında herhangi bir yenileşme hemen hemen
yok gibidir. XIX. yüzyılın ilk yarısında, yani 1850’den önce sadece
iki önemli teşebbüsten söz edilebilir. Bunlardan biri, 1831 yılında, ilk
Türkçe gazete olan Takvîm-i Vekāyî’nin çıkışı, diğeri de 1840 yılında
William Churchil adında İstanbul’da yaşayan bir İngiliz vatandaşının
yönetiminde Cerîde-i Havâdis gazetesinin yayımlanmaya başlamasıdır.
Sultan II. Mahmud’un İzmir’e yaptığı bir seyahat sırasında orada
bazı dükkânların vitrinlerinde gördüğü Rumca gazeteler üzerine, yayımladığı bir fermanla çıkarılmaya başlanan Takvîm-i Vekāyî’nin, resmî
nitelikte olması dolayısıyla, 1860’tan sonra yayın hayatına giren diğer
gazeteler gibi bir kamuoyu oluşmasına katkıda bulunduğu söylenemez. Ancak resmî mahiyette olmasına ve haftada bir defa yayımlanmasına rağmen, Osmanlı tebaasının durumu da göz önüne alınarak,
zaman zaman Rumca, Ermenice, İbranice, Arapça, Farsça ve Avrupa
kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Moniteur Ottoman adıyla Fransızca olarak da yayımlanan bu gazete, yine de bu alanda atılmış bir ilk
adımdır ve bir ilk gazete örneğidir.13
Cerîde-i Havâdis’e gelince; bu gazete her ne kadar eski siyasî ve
ekonomik gücünü kaybetmiş olan Osmanlı Devleti’ndeki bazı devlet
adamlarının kendi aralarındaki mevki kavgaları sonucu İngiltere’nin
baskısıyla, William Churchil’e tanınan bir imtiyaz neticesinde çıkmaya başlamış olsa da, gerek yazar kadrosunun Osmanlı Türklerinden
oluşu, gerekse Kırım Savaşı sırasında güvenilir haberler vermesi ve
devrin bir kısım edebî tartışmalarına zemin teşkil etmesi bakımından
Türk gazetecilik tarihinde önemli bir yere sahiptir.14
12 Bu konuda bk. Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul 1935.

13 Gazetenin çıkışı, ismi, muhtevası ve farklı dillerde yayımı hakkında daha geniş bilgi için
bk. Nesimî Yazıcı, Takvîm-i Vekayî, Ankara 1983; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.
177-178; Nesimi Yazıcı, “Takvîm-i Vekayî”, DİA, C. XXXIX, İstanbul 2010, s. 490-482.

14 Ziyad Ebüzziya, “Cerîde-i Havâdis”, DİA, C. VII, İstanbul 1883, s. 406-407.
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Doğrudan doğruya edebî alanda Batı dünyası ile ilk temas ve ye-

nilikler 1860 yılını bulur. Bu hususta dikkati çeken en önemli teşeb-

büs, daha sonra bu tür faaliyetlerde daima ön planda göreceğimiz
Şinasi’den gelir. Şinasi’nin, 1859 yılında Tercüme-i Manzume adıyla yayımladığı kitapçıkta Racine, La Fontaine, Gilbert ve Fenélon gibi klasik ve romantik Fransız şairlerinden seçilip tercüme edilmiş manzumeler yer almaktadır. A. H. Tanpınar gibi bazı edebiyat tarihçilerinin

“Yeniliğe açılan ilk kapı” olarak gördükleri bu kitapçığı, daha sonraki
yıllarda diğer tercümeler takip edecektir.15

Aynı yıl Tanzimat devrinin önde gelen devlet adamı ve aydınla-

rından Münif Paşa, Voltaire, Fenélon ve Fontenelle gibi Batılı filozof-

ların felsefî muhtevalı konuşmalarından oluşan Muhâverât-ı Hikemiye
adıyla başka bir kitap yayımlanır. Münif Paşa böyle bir eseri niçin hazırladığını, kitabın giriş kısmında şöyle açıklamaktadır:

“Şu felsefî diyaloglar okuyucuya hem eğlence, hem de bilgi verdi-

ğinden, besleyici ve lezzetli bir meyve gibidir. Bu tercümeden maksat,
Batı kültürünün faydalı ve güzel taraflarını almak ve memlekete diyalog tarzı gibi yeni tarzlar getirmektir.”16

1860 yılında yine Şinasi, bu defa saraydan gelen bir teklif üzerine,

Batılı tarzda ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi piyesini kaleme alır.

Molière komedileri örnek alınarak kaleme alınan bu piyes, hem Türk
edebiyatında yenileşme açısından ilk eser olması, hem de sahne ve
perde gibi Batılı tiyatro ölçülerine uygun biçimde ortaya konulan ilk

telif tiyatro örneğini teşkil etmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.17

15 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 189; Ömer Faruk Akün, “Şinasi”, İslâm Ansiklopedisi (İA), C. XI, İstanbul 1968, s. 545-560.
16 Eser, Osmanlı’da Batı’dan Yapılan İlk Çeviri: Muhâverât-ı Hikemiye adıyla yeni harflerle de
yayımlanmıştır (haz. Ali Budak, İstanbul 2010).

17 A. H. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 209-212; İnci Enginün, “Şair Evlenmesi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 2004, s. 11-16; İsmail Parlatır, “Şinasi”,
Tanzimat Edebiyatı, Ankara 2006, s. 111-112.
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Batılı tarzda yeni örneklerin verilmeye devam edildiği 1860 yılında, Takvîm-i Vekāyî ve Cerîde-i Havâdis’in yanında, Tercümân-ı Ahvâl
adıyla yeni bir gazete daha yayın hayatına girer. Şinasi ile Agâh Efendi tarafından çıkarılmaya başlanan bu gazete, çeşitli konularda halkı aydınlatacak, okuyucunun bilgi ve kültür düzeyini yükseltecek ve
onları dünyada olup biten olaylardan haberdar edecektir. Herhangi
bir maddî devlet desteği olmadan yayımlanan bu gazete, aynı zamanda bir kamuoyu oluşturmayı da amaçlayan ve doğrudan doğruya
Osmanlı-Türk aydınlarının çıkardığı yayın organı olma özelliğine sahiptir.18
Şinasi, gazetenin çıkışı dolayısıyla kaleme aldığı meşhur “Mukaddime” adlı makalesinde, cemiyet haline gelmiş toplumlarda vatandaşların devlete karşı birtakım sorumlulukları olduğu gibi devletin
menfaati doğrulusunda düşüncelerini açıklamalarının da “kazanılmış
bir hak” olduğundan söz ettikten sonra gazetenin Avrupa ülkelerinde
bir medeniyet göstergesi olduğunu belirtir. Daha sonra, Osmanlı ülkesinde Osmanlı aydınlarının gazete çıkarma hususunda her nedense
ihmalkâr davrandıklarını, ancak bu gazetenin yayımına izin verilmesiyle bu ihmalin telâfi edileceğini belirtir. Yazının son paragrafında
ise gazetenin amacı üzerinde duran Şinasi’nin, özellikle gazetede yayımlanacak yazıların “umum halkın kolayca anlayabileceği” bir dille
kaleme alınacağından söz etmesi, yazı dilinin sadeleşmesi yolundaki
hedefi göstermesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.19
1852 yılında, yine devrin tanınmış devlet adamlarından Yusuf
Kâmil Paşa, Fransız edebiyatçısı Fenélon’un didaktik bir roman özelliği taşıyan Télémaque adlı eserini tercüme edip yayımlar. Devrin Maarif
Nâzırı Kemal Efendi yazdığı takrizde, eserin özelliğini şu beyit ile dile
getirir:
18 Bedri Mermutlu, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi, İstanbul 2003, s. 142-165; İsmail Parlatır, “Şinasi”, s. 79-82.
19 XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 214-215.
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Sûretâ nakl-i hikâyet görünür
Lâkin erbâbına hikmet görünür.20

Batı dillerinden yapılan ilk tercümelerde seçilen eserlerin edebî
karakterinden ziyade, bu türdeki geleneksel eserlerde olduğu gibi,
Tanzimat’ın genel anlamda “sosyal fayda” prensibine uygun biçimde,
devrin okuyucusuna bir tür nasihat ve ahlâk dersi verme gayesi daima
ön planda gelmektedir. İşte bu amaca uygun bir muhtevaya sahip olan
Télémaque tercümesinin 1862-1882 yılları arasında dokuz baskı yapması, yirmi yıl kadar sonra Ahmed Vefik Paşa tarafından biraz daha sade
bir dille yeniden tercüme edilmesi, bu tür eserlerin, devrin okuyucusu
tarafından nasıl benimsendiğini gösteren dikkate değer bir örnektir.21
Télémaque tercümesiyle aynı yıl, Victor Hugo’nun ünlü Sefiller romanı Münif Paşa tarafından özet hâlinde tercüme edilir ve Hikâye-i
Mağdûrîn adıyla Cerîde-i Havâdis gazetesinde tefrika suretiyle yayımlanır.
1862 yılında, yine Şinasi tarafından, bu defa yalnız başına, baskı kalitesi ve tertip bakımından diğer gazetelerden çok farklı, Tasvîr-i
Efkâr adıyla yeni bir gazete çıkarılmaya başlanır. Tercümân-ı Ahvâl’den
sonra Tasvîr-i Efkâr, kısa zamanda, Şinasi’nin siyasî ve sosyal mahiyetteki her türlü fikrini açıkladığı, gerçek anlamda bir aydın kimliğiyle
göründüğü ve bilinçli olarak kamuoyunu oluşturmaya çalıştığı bir yayın organı hüviyeti kazanır.22 Tasvîr-i Efkâr aynı zamanda, başta Nâmık
Kemal, Recâizâde Ekrem ve Ebüzziya Tevfik olmak üzere, birkaç yıl
sonra meşrutî yönetim amacıyla kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni
meydana getirecek gençlerin bir araya geldiği ve memleket mesele20 “Görünüşte bu eserde bir hikâye anlatılmaktadır, ama gerçekte bunda bir hikmet vardır;
konunun erbâbı bu hikmeti anlamakta zorluk çekmezler.” Yusuf Kâmil Paşa da yazdığı
mukaddimede eseri, kültürümüzde bir geleneği olan siyasetnâme gibi gösterir.

21 M. Kayahan Özgül, “Yusuf Kâmil Paşa’nın Tercüme-i Telemak’ı”, Bâbil’le Ebâbil, İstanbul
2013, s. 21-73. Eser, Tercüme-i Telemak adıyla yeni harflerle de yayımlanmıştır (haz. Gonca
Gökalp Alpaslan, Ankara 2007). Son derece ağır bir dille tercüme edilmiş olmasına rağmen eser gördüğü rağbet üzerine on beş-yirmi yıl içinde altı defa basılmış, 1882 yılında
Ahmed Vefik Paşa biraz daha sade bir dille eseri yeniden tercüme etmiştir.
22 XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 216.
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lerini rahatça konuşup tartıştığı bir mektep görevini de üstlenir.23
Şinasi’nin Tasvîr-i Efkâr’da İstanbul’un temizliği ve aydınlatılması; sokak köpekleri, dilenciler; Sultanahmet Meydanı’nda açılan sanayi sergisi ve Dârülfünun’da halka açık dersler konusunda çok önemli maka-

leleri yayımlanır. Ayrıca Cerîde-i Havâdis gazetesi yazarlarından Said
Çelebi ile, yeni Türk edebiyatının ilk edebî tartışmalarından biri olan
“Mebhûsetün Anhâ” da yine Tasvîr-i Efkâr sayfalarında cereyan eder.24
Tasvîr-i Efkâr’ın yayımını, 1862 yılının sonlarına doğru, yine

Şinasi’nin kendi şiirlerinden bir kısmını bir araya getirdiği Müntehabât-ı

Eş’âr adlı şiir kitabı takip eder. Aslında, klasik anlamda bir divançe
şeklinde düzenlenen bu kitapçığa şair ilk defa Dîvançe-i Şinasi adını

vermeyip, Batılı şairlerin yaptığı gibi bir isim vermek suretiyle gele-

nekten ayrılmıştır. Şinasi ayrıca, eserinde yer alan dört kasideyi de
devrin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa için yazmak suretiyle klasik anlayıştan uzaklaşmıştır.

1862 yılında, Osmanlı Devleti’nde ilk ilmî kurumlardan biri kabul

edilen Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye adına, Münif Paşa’nın idaresi altında, kültür tarihimizde oldukça önemli bir yeri olan Mecmua-i Fünûn

adıyla bir bilim ve kültür dergisi yayımlanmaya başlanır.25 Dergi,

arada bir kesinti dönemi dışında, 1867 yılına kadar toplam olarak 47
sayı yayımlanır. Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, tarih, dil, tıp, pedagoji,

mantık, maliye, ekonomi ve felsefe gibi hemen bütün bilim dallarında

Batı kültürünü, âdeta dinî bir heyecanla Türk okuyucusuna aktarmak
23 Şerif Mardin, “Tanzimat ve Aydınlar”, Türkiye’de Din ve Siyaset-Makaleler 3, İstanbul
1991, s. 270-271.

24 Adı geçen bu makalelerin büyük bir kısmı için bk. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C. I (haz.
Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil), İstanbul 1974, s. 514-524. Ayrıca bk. Bedri
Mermutlu, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi, s. 166-175; 510-532.
25 Dündar Akünal, “İlk Türk Dergisi: Mecmua-i Fünûn”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. I, İstanbul 1985, s. 117-118; Ekmeleddin İhsanoğlu, “Cemiyet-i İlmiye-i
Osmaniyye’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, İstanbul
1987, s. 200-220; a. y., “Cemiyet-i İlmiye-i Osmâniye”, DİA, İstanbul 1993, s. 333-334; Ali
Budak, Osmanlı’nın İlk Bilim Dergisi: Mecmua-i Fünûn, İstanbul 2011.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

141

suretiyle, XVIII. yüzyılda Fransa’da Grande Encyclopedie’nin oynamış
olduğu rolün bir benzerini Türk toplumunda bu dergi üstlenir.26
Ana hatlarıyla çizmeye çalıştığımız bu tablodan da anlaşılabileceği gibi, yavaş yavaş da olsa Batı kültürü ve edebiyatının etkisi altında
1859-1862 yılları arasında Tür kültür ve edebiyat hayatında da bir yenileşme ve değişim başlamış bulunmaktadır.
Télémaque ve Hikâye-i Mağdûrîn adıyla yapılan Sefiller çevirisini
Hikâye-i Robenson, Monte Cristo ile Paul ve Virginie gibi diğer bazı aşk
ve macera romanlarının çevirileri takip eder.27
1870’li yıllara kadar ortalıkta henüz tercüme romanlar mevcuttur.
Telif ilk roman ise 1872 yılında yayımlanır. Bu eser, devrinde daha çok
gazeteci ve lügatçı olarak tanınan Şemseddin Sami’nin kaleme aldığı
Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat adlı romandır. İlk telif roman olmasının bütün
acemiliklerini taşımasına rağmen, bu eserin de, roman tarihimiz açısından ayrı bir önemi vardır.28
Şemseddin Sami’nin romanını birkaç yıl arayla Ahmet Midhat
Efendi’nin Hasan Mellâh (1874), Hüseyin Fellâh (1875) ve Felâtun Bey ile
Râkım Efendi (1875) romanlarıyla Nâmık Kemal’in İntibah (1876) romanı takip eder.
Görüldüğü gibi, Tanzimat’tan sonraki edebî ve kültürel mahiyetteki yenilikler daha ziyade gazete ve gazetecilikle edebî türler olmak
üzere bellibaşlı iki alanda yoğunlaşmaktadır.
Şinasi, 1860 yılında yayımlanan Tercümân-ı Ahvâl gazetesinin başındaki mukaddimede, gazeteyi, bir medeniyet göstergesi; medenî
bir toplumda yaşayan insanların düşüncelerini yazı ile ifade edebilmelerini de kazanılmış bir hak olarak açıklar. İşte gerek bu anlayış,
26 XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 186-187; M. Kayahan Özgül, XIX. Asrın Benzersiz Bir
Politekniği: Münif Paşa, İstanbul 2014, s. 64-85.
27 Mustafa Nihat (Özön), Türkçe’de Roman, İstanbul 1936, s. 144-185.

28 Robert P. Finn, Türk Romanı-İlk Dönem; 1872-1900 (çev. Tomris Uyar), Ankara 1984, s. 1723; Mehmet Kaplan, “Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, C. II,
İstanbul 1987, s. 73-92; Ahmet Ö. Evin, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi (çev. Osman
Akınhay), İstanbul 2004, s. 67-81.
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gerekse devletin de teşvik ve desteği ile, Tercümân-ı Ahvâl’in yayın-

landığı 1860’tan sonraki on, on beş yıl içinde Tasvîr-i Efkâr, Muhbir,
Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis, Vakit, Basîret, Mir’at, İbret, Hürriyet, Ulûm,
İbret, Hadîka, Terakkî, Devir ve Bedir gibi sayıları yirmi beşi bulan irili
ufaklı çeşitli gazetelerin yayımlandığı görülür.29

1860 ile I. Meşrutiyet’in ilân edildiği 1876 yılları arasında çıkan

gazetelere topluca baktığımızda, toplumda yenileşme ve bir kamuoyu
oluşturma gibi bir misyon üstlenen gazetelerin belli başlı şu üç fonksiyonu ile karşılaşırız:

1) Devrin siyasî fikirlerinin gelişmesine olan katkısı;
2) Sosyal ve kültürel alana katkısı;
3) Yazı dilinin sadeleşmesi ve edebiyatın gelişmesine olan katkısı.
Tanzimat devrinin en önemli sosyal ve siyasî kavramları arasın-

da yer alan ve sık sık tekrarlanan hak, hukuk, kanun, adalet, eşitlik

(müsâvât), hürriyet, vatan ve millet gibi sözler ilk defa gazetelerde yer

alan yazılarda telâffuz edilmiş ve gazeteler daha sonraki yıllarda giderek rejim meselelerinin tartışılmasına da önemli bir zemin hazırlamıştır. Gerek 1876’da meşrutiyetin ilân edilmesi ve Meclis-i Mebusân’ın

açılmasında, gerekse 1908’de meşrutiyetin ikinci defa ilân edilmesinde
en önemli pay gazetelerindir dersek hiç de mübalâğa etmiş olmayız.30

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde, “ye-

niliğin memleket içinde yerleşme ve gelişmesinde âmil olan unsurlar”
arasında gazete ve gazeteciliğe ayrı bir yer verir ve bu devirde Türk

29 Basîretçi lâkabıyla da tanınan Ali Efendi, 1869 yılında Basîret adıyla bir gazete çıkarmak
için Hâriciye Nezâreti’ne başvurunca, kendisine hem yayın izni, hem de gazeteyi maddî
olarak desteklemek üzere 300 lira nakit para verilir (bk. Basîretçi Ali Efendi, İstanbul’da
Yarım Asırlık Vekāyî-i Mühime, haz. Nuri Sağlam, İstanbul 1997, s. 16, 70).

30 Başlangıçta gazetelerin çıkışını destekleyen devlet, gazetenin bir silâh olarak devletin
bazı tasarruflarını tenkit etmeye başlayınca, 23 Şubat 1867’de yayımlanan “Kararnâme-i
Âlî”den itibaren gazeteler, sansür, süreli veya süresiz kapatma ya da gazetecileri sürgüne gönderme gibi cezalarla kontrol altına alınmaya başlanır.
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okuyucusunun dünyada olup bitenlere “alâka ve merakı”nın doğrudan doğruya gazete ile başlamış olduğunu ileri sürer.31
Gerçekten o devirde halk, memleket içinde ve dışında cereyan
eden her türlü olaydan ancak gazete vasıtasıyla haberdar olmaktadır.
Ahmet Midhat Efendi, Esrâr-ı Cinâyât adlı romanında, ilk defa, “gazetecilerin halkın avukatı”, gazetelerin de “halkın sesi” olduğunu söyler
ve toplumdaki her türlü haksızlığı önlemek için gazetenin pekalâ bir
araç olarak kullanılabileceğini dile getirir.32
Ayrıca, Osmanlı Devleti’nde kitap hâlinde yayımlanan monografik eserler daha ziyade 1908’den sonra yaygınlaşmaya başladığı için,
Tanzimat’tan sonraki yaklaşık yüz yıllık kültür ve edebiyat tarihini
ilgilendiren malzemenin hemen hemen tamamının yine gazete sayfalarında yer aldığı dikkate alınırsa, gazetenin Türk kültür ve edebiyat
tarihinin gelişmesindeki rolü daha iyi anlaşılır.33
Servet-i Fünun topluluğu mensuplarından Hâlid Ziya, Mehmed
Rauf ve Hüseyin Câhid gibi yazarlar hâtıralarında, çocukluk yıllarında evlerinde geceleri bir “okuma saati”nin bulunduğunu ve okuma
yazma bilmeyen ev halkının bu devirde yeni açılan okullara giden ço31 XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 153-154; 250-253. Kırım Savaşı (1853-1855) sırasında
cepheye muhabir gönderen Cerîde-i Havâdis gazetesi, bu tarihten itibaren Ruznâme-i
Cerîde-i Havâdis adıyla günlük olarak yayınlanmaya başlar.

32 1884 yılında yayımlanan Esrâr-ı Cinâyât adlı romanında Ahmet Midhat Efendi, gazeteci
Osman Sabri adıyla kendisini romana dahil eder. Aynı zamanda gazetenin toplumsal
gücüne de dikkati çeker. Romanda, gazete hem bir kamuoyu oluşturur, hem de onun
tepkileriyle şekillenir. Böylece “toplumun sesi” hâline gelen gazete, yönetim üzerinde
de etkili olur.
33 Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse; meselâ Şinasi’nin makaleleri, Müntehabât-ı
Tasvîr-i Efkâr (haz. Ebüzziya Tevfik, İstanbul 1301/1883) ve Makaleler (haz. Fevziye A.
Tansel, Ankara 1960) adıyla; Nâmık Kemal’in gazete sayfalarında kalan bir kısım makaleleri Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye (haz. Ebüzziya Tevfik, İstanbul 1911); Nâmık Kemal
ve İbret Gazetesi (haz. Mustafa Nihat Özön, İstanbul 1938); Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri (haz. Nergiz Yılmaz Aydoğdu-İsmail Kara, İstanbul 2005) adıyla; Ahmet Midhat
Efendi’nin makaleleri Edebiyat Yazıları-I (haz. H. Harika Durgun-Fazıl Gökçek, İstanbul
2016) adıyla; Rıza Tevfik’in bazı makaleleri Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri (haz. Abdullah Uçman, Ankara 1982) adıyla; Cenab Şahabeddin’in bir kısım yazıları İstanbul’da Bir Ramazan (haz. Abdullah Uçman, İstanbul 1984) adıyla; Ali
Kemal’in hâtıraları ise Ömrüm (haz. M. Kayahan Özgül, Ankara 2004) adıyla yayımlanmıştır.
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cukların ellerine verdikleri gazeteleri her gece belli bir saatte baştan
sona okuttuklarını, kendilerinin de okunanları dikkatle takip ettiklerini anlatırlar.34
Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat tarihinin Ahmet Midhat
Efendi’ye ayırdığı sayfalarında, onun, evlerde bir “okuma saati” meydana getirmek suretiyle, okuma alışkanlığı olmayan Türk halkına gazete ve romanlar vasıtasıyla okuma zevk ve alışkanlığı kazandırdığını
söyler.35 Ahmet Midhat Efendi’nin Tercümân-ı Hakikat’te “Musâhebât-ı
Leyliyye” başlığıyla yayımladığı seri yazıların ilk cüz’ünü de Okuma
Zevki (1301/1886) oluşturmaktadır. Hüseyin Câhid de hâtıralarında,
geceleri evlerinde Ahmet Midhat Efendi’nin romanlarının büyük bir
merak ve dikkatle okunduğunu; kendisinde küçük yaşta okuma merakının da onun eserleri sayesinde uyandığını ifade eder.36
Tanzimat’tan sonraki yıllarda ağır adımlarla da olsa, yazı dilinde
sadeleşme hareketi ile dilimize birtakım yabancı kelime ve tabirlerin
girmesi, yine gazeteler vasıtasıyla olur. Aydınların halk ile uzlaşmaya gittiği, dilde millîleşmenin başladığı bu yıllarda gazete sayesinde
yeni bir yazı dili teşekkül etmeye başlar. Yani gazete, diğer sahalarda
olduğu gibi, yazı dilinin sadeleşmesine de önemli bir zemin hazırlar.
Şinasi’nin, daha 1860’ta Tercümân-ı Ahvâl’deki takdim yazısının son
paragrafında, çıkarılan gazetenin bundan böyle “umum halkın kolayca anlayabileceği bir dille” yayımlanacağından söz etmesi, gazetenin
bu konudaki sorumluluğunu açıkça ortaya koymaktadır.37
Daha sonraki yıllarda Ali Suavi de Muhbir gazetesinin ilk sayısında “Tasrihi câiz olan her şeyi Âsitâne’de kullanılan âdi lisan ile
yani herkesin anlayabileceği ibare ile yazacaktır.” ifadesiyle dil konusundaki tutumunu açıklar.38 Ali Suavi aynı konuda yine Muhbir’de
34 Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, İstanbul 2017, s. 66-71.
35 XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 451-453.
36 Edebî Hâtıralar, İstanbul 1935, s. 5-12.

37 “Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi”, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C. I, s. 511.
38 Muhbir, nr. 1, 1 Ocak 1867.
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yayımladığı “Gazete” adlı makalesinin sonunda: “Muradımız mesele
anlatmak iken, niçin halkı bir de ibâre için düşündürelim? Gazeteleri İstanbul’da avam lisanı olan Türkçe ile yazalım.” der.1 Ulûm gazetesinde yayımlanan başka bir yazısında da şunları dile getirir: “Bu
işe parmak sokmaktan asıl murâdım, vatanımız gazetelerinin köhne
inşâlarını bozmak idi. Hem lisanı bozdum, hem de memleketimize
hürriyet-i aklâm soktum.”2
Konuya edebiyat tarihi açısından bakarsak, edebiyatta da yeni
ve Batılı edebî türlerden olan metne dayalı tiyatro, hikâye ve roman,
fıkra, edebî tenkit, makale, hâtırat ve mülâkat gibi türlere ait ilk örnekler yine gazete sayfalarında yayımlanmak suretiyle okuyucunun
karşısına çıkar. Şinasi’nin Şair Evlenmesi piyesinden başlayarak Ahmet
Midhat Efendi’nin hemen bütün romanları, kitap hâlinde basılmadan
önce gazete sayfalarında tefrika suretiyle yayımlanır.
Batıdan gelen yeni bir tür olan edebî tenkidin ilk örneklerine de yine gazete sayfalarında rastlarız. Tasvîr-i Efkâr’da Şinasi ile,
Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis’te Said Çelebi arasında cereyan eden meşhur “Mebhûsetün Anhâ” münakaşasından başlayarak “HayâliyyunHakikiyyun”, “Klasikler”, “Zemzeme-Demdeme”, “Abes-Muktebes”,
“Dekadanlık”, “Hece-Aruz” ve “Dilde Tasfiyecilik” gibi meşhur edebî
tartışmalar da hep gazete sayfalarında cereyan eder.3 Gazeteler ayrıca,
sayfalarında yer alan çeşitli reklâmlar, kitap ve hattâ ölüm ilânları ile,
sosyal tarih ve edebiyat tarihi için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır.4
Bütün bunların yanında, bu dönemin Şinasi, Münif Paşa, Ziya
Paşa, Nâmık Kemal, Ali Suavi, Ebüzziya Tevfik, Ahmet Midhat Efendi, Recâizâde Ekrem, Sami Paşazâde Sezai, Mîzancı Murad ve Mual1 Muhbir, nr. 28, 3 Mart 1867.

2 Ulûm, nr. 15, Paris 1287, s. 909-910.

3 Abdullah Uçman, “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tenkit Anlayışı”, 150. Yılında
Tanzimat, Ankara 1992, s. 533-546.
4 Bu konuyla ilgili bir ilân için bk. Abdullah Uçman, “Zevk-i Selîm Lokantası’na Dair”,
Dergâh, sayı 320, Ağustos 2017, s. 26-27.
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lim Nâci gibi edebiyatçı ve aydınların hepsinin aynı zamanda gazeteci
oldukları hatırlanırsa, gazetenin ne türden bir mektep olduğu kolayca
anlaşılır.5
Toparlayacak olursak, yenileşme dönemi Türk edebiyatında esas
itibariyle roman ve tiyatro türü edebiyatımıza Batıdan girmiş, Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat adlı ilk roman örneğinden
sonra Nâmık Kemal, Ahmet Midhat Efendi, Recâizâde Ekrem, Sami
Paşazâde Sezai ve Mîzancı Murad’ın, yazdığı eserlerle roman türü 2530 yıl içinde belli bir mesafe almıştır. Yeni türlerden biri olan tiyatro
da, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nden sonra, Vatan yahut Silistre’den başlayarak Nâmık Kemal’in altı eseri, Recâizâde Ekrem’in, Direktör Âli
Bey’in, Ahmet Midhat Efendi’nin ve özellikle Abdülhak Hâmid’in sayısı otuza yaklaşan eserleriyle sağlam bir zemine oturmuş olduğunu
söyleyebiliriz.6
Yenileşme dönemi Türk edebiyatında yine Şinasi ile birlikte şiir
türü de büyük bir değişiklik gösterir; divan edebiyatının soyut güzellik anlayışı yerine, bu devirde hak, hukuk, medeniyet, adalet, hürriyet, vatan, millet ve akılcılık gibi, daha çok Fransız İhtilâli’nden sonra
telâffuz edilmeye başlanan kavramlar giderek şiirin konusu hâline gelir. Yani daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, esas gayesi okuyucuda estetik bir duygu uyandırmak olan edebî eserler, esas amacından
uzaklaşarak, genel anlamda siyasî ve sosyal meselelerin bir nevi propaganda aracı hâline gelmeye ve giderek ideolojilerin emrine girmeye
başlar.

5 İstisnai olmakla beraber, Baba Tahir örneğinde olduğu gibi, bazı gazetecilerin zaman zaman yalan haber hazırlayıp gazeteleri bir şantaj aracı olarak rüşvet almakta kullandıkları da görülmektedir (bk. Hatice Aynur, “Mâlûmatçı Baba Tahir”, DİA, C. XXVII, Ankara
2003, s. 545-546).
6 Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, İstanbul 2005, s. 67-75.

Osmanlı Medrese ve Mekteplerinde
Tarih-i Edyan Dersleri Ve Kitapları
7

Fuat Aydın*

Giriş
Akademik bir disiplin olarak dinler tarihinin başlangıcı olarak, 1870’te
Max Müller’in Londra Kraliyet Enstitüsü’nde verdiği konferanslar kabul edilir. Osmanlı’daki tarihi ise, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra başlar. Önce ders olarak okutulur, sonra kitaplar yazılır ve nihai
olarak 1949’da Ankara Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesinin açılmasından sonra da batıdaki ilk muadillerinden yaklaşık yetmiş beş
yıl sonra bir kürsüye kavuşur. Bu yazıda daha önce farklı kişiler tarafından ele alınmış olan Türkiye’deki Dinler Tarihi’nin serüveni,
önceki çalışmalardaki nispi yanlışları düzelterek ve ilave yeni bilgilere yer vererek Osmanlı Dönemiyle sınırlı olmak üzere ele alınacaktır.
Bu maksat üzere, Osmanlı’daki başlangıcına kadar olmak bir ilim dalı
olarak dinler tarihinin batıdaki ve İslam dünyasındaki serencamından kısaca söz edilecektir. Sonra Osmanlı mektep ve medreselerinde*		 Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler
Tarihi Anabilim Dalı
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ki dinler tarihi eğitiminden, hocalarından ve yayınlanmış olan dinler
tarihi kitapları hakkında bilgi verilecektir. Yazı bir değerlendirmeyle
sona erecektir.8

1. Modern Öncesi Dinler Tarihi Çalışmaları ve
Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihinin Ortaya Çıkışı
Dinler tarihi, kendisininkinden farklı olanın, ötekinin dinini öğrenmeye çalışma, onun hakkında bilgi verme olarak tanımlanabilirse, başlangıcını çok eskilere götürmek mümkündür. Diğer dinler hakkında
bilgi veren kadim metinlerden Herdotus’un (ö.mö. 430-420) Tarihi hariç, konuyla alakalı metinler Helenistik döneme aittir: Babil tanrısı Bel-

8

Bu konudaki ilk makale Hikmet Tanyu tarafından kaleme alınmıştır. Hikmet Tanyu,
“Türkiye’de Dinler Tarihinin Tarihçesi”, Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi (1960), 109-124.
Tanyu bu makalesinde, Ankara İlahiyat Fakültesi dahil, Osmanlı okullarındaki târih-i
edyân dersinin okutulması ve aynı dönemde yayımlanmış esatir metinlerini, Ahmet
Mithad Efendi ve M. Şemseddin’in kitaplarını tanıtır. Dolayısıyla Ahmet Mithad dışındaki dinler tarihi hocalarından ve Mahmut Esad, Esad Bey’in kitaplarından söz etmez.
Konuyla ilgili ikinci çalışma Mehmet Aydın’ın; “Osmanlı Medreselerinde Tarih-i Edyan
Dersleri”, Osmanlı Dünyasında Eğitim ve Bilim, Milletlerarası Kongre Tebliğleri, İstanbul
12-15 Nisan 1999, Der. Hidayet Yavuz Nuhoğlu (İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür
Araştırmaları Merkezi, 2001), 169-174’te yer alan çalışmasıdır. Medreseleri ele aldığı için
1908’den 1914 yılına kadar Darülfünun’da okutulan dersler ve hocalarından söz etmez.
Mahmut Esad’in ders vermesinden ve Târih-i Edyan adlı eserinden söz eder. Ayrıca,
Esad Efendi’nin Tahlîlî Tenkîdî Târîh-i Edyân’dan kitabından ve içeriğine kısaca yer verir.
Galip Atasağun’un dinler tarihi bibliyografyası hazırlamayı hedefleyen “Türkiye’de
Dinler Tarihi Çalışmaları”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20 (Güz 2005):
203-248, adlı makalesinde Osmanlı dönemi için ayrılan yer, oldukça kısa ve iki önceki yazının özeti mahiyetindedir. Bu konuyla alakalı en son çalışma Cengiz Batuk’unkidir: “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Tarihsel Seyri”, Din Bilimleri Akademik
Araştırma Dergisi 9/1 (2009), 71-97. Osmanlı dönemi hakkındaki Batuk’un Medresetü’lMütehassisin kuruluş tarihi, darülfünun’un şeriyye şubesiyle ilgili bilgileri az önce zikredilen kaynaklara dayanması sebebiyle tashihe muhtaç bilgiler içermektedir. Daha önceki çalışmalar tarafından yapılan tespitlere ilave olarak Batuk Osmanlı dönemi târîh-i
edyân ders hocaları olarak Ahmet Mithat ve Mahmut Esad’a Bergamalı Mehmed Zeki
Efendi’yi ilave eder. Ancak Mehmet Zeki Efendi hakkında, Teâl-i İslam Cemiyeti üyesi
olması dışında bilgi vermez. Ayrıca, Ahmet Mithad Efendi’nin Darülfünun Derslerinde,
Târîh-i Edyân adıyla yayımlanan ders notlarından söz. Eder, ancak kitap olarak yayımlanmış hali olan Tedrîs-i Târîh-i Edyândan ise söz etmez; keza Mahmut Esad’ın Târîh-i
Edyân’ına yer verir, ancak Esad Bey ve Tahlîlî Tenkîdi Târîh-i Edyân’dan söz etmez.
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Marduk’un bir rahibi olan Berossus’un (mö. yk. 281) Babyloniaca’sı9; Selevkitli Nicator dönemi diplomatı olan Megasthenes (ö. mö. 290)’in10,
Indica’sa ve Mısır Prensi ve Ptolemilerin saray nedim Menotho’nun
Mısır kroniği gibi11.
Hıristiyanlığın birinci yüzyılda ortaya çıkıp yayılması ve dördüncü yüzyılda I. Theodosius zamanında Roma’nın resmi dini haline gelmesinden sonra; Hıristiyanların diğer dinler hakkında kaleme
aldıkları, daha çok onları şeytanın Hıristiyanlığı taklit etmek üzere
ortaya çıkardığı (Maniheizm gibi) inançlar olduğunu göstermeye yönelik eleştirel metinler olmuştur. Yedinci yüzyılda ortaya çıkan İslam,
Hıristiyanlığın son din ve bozulmamış hakiki vahiy ürünü olma iddialarına meydan okumuştur. İslam’ın bu meydan okumaları üzerine kurucusunu ve bir din olarak İslam’ı olduğu gibi tasvir etmenin ötesinde
9		 İskender’in bir çağdaşı olan Berossus, I. Antiochus Soter (mö. 281-61)’in zamanında yaşamış, Keldani kökenli, bir Babilli olup Marduk, Enlil ve Dumuzid’in (daha sonra Tammuz) bir sentezi olan tanrı Bel’in rahibidir. Babyloniaca, yaklaşık mö. 281 yılında yazılmış
ve I. Antiochus’a atfedilmiştir. Üç kitap olarak yazılan eserin hedefi, Yunanlıların Babil
hakkındaki yanlış anlamalarını düzeltmekti. Stanley M. Burstein, “Beroussus”, Iranica.
https://iranicaonline.org/articles/berossus-babylonian-4th-3rd-century-priestchronicler-whose-work-has-some-bearing-on-iranian-history
10 Sibyrtius zamanında yaşamış Yunanlı, diplomat ve tarihçidir. İskender onu, 316’a
kadar yönettiği Archosia ve Gedrosia satrapı adamıştır. Mauryan imparatoru,
Chandragupta’ya birkaç kez olmak üzere elçi olarak gönderilmiştir. Indica’sı, bu elçilikler sırasında gördükleri ve birinci elden edindiği bilgilere dayanarak, Hindistan’ın
halkları, şehirleri, yönetim sistemi, vatandaşların sınıflandırılması, dini adetler, arkeolojisi, tarih ve efsaneleri hakkındaki bilgiler içerir. Yüzyıllar boyunca batının bu ülke
hakkındaki bilgisine dair en önemli kaynaklardan biri olmuştur. Diodorus, Strabo,
Yaşlı Pliny ve Arrian tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. The Oxford Classical Dictionary,
https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzaceapzek6esxkuu6i2wadwsxujsequs5fzb675f43nc47sdnx2w5dts?filename=Simon%20Hornblower%2C%20Antony%20
Spawforth%2C%20Esther%20Eidinow%20-%20The%20Oxford%20Classical%20
Dictionary(2)-Oxford%20University%20Press%20%282012%29.pdf
11

Milattan önce 3. Yüzyılda yaşamış olan Menetho, II. Ptolemy Philadalphius (285-246)
tarafından, Yunanca bir Mısır tarihi yazmak için görevlendirilmiş, bir Heliopolis’deki
Serapis kültü rahibidir. Mısır Tarihi adlı kitabı, ancak Josephus, Julius Africanus, Eusebius vs. tarafından iktibas edilen parçalar halinde bize kadar gelmiştir. Mısır hanedan
listeleri açısından önemli bir kaynak olup modern Waddell tarafından yayımlanmıştır:
Manetho. History of Egypt and Other Works. Translated by W. G. Waddell (Loeb Classical
Library 350. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1940=.
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onları Hıristiyanların gözünde olabildiğince şeytanlaştırmaya yönelik
metinler kaleme alınmıştır12.
Batı orta çağındaki misyonerler ve seyyahların öteki dinler hakkında verdikleri bilgilere, coğrafi keşifler sonucunda ulaşılan yeni
bilgiler de eklendi. Ancak bunların anlatısına ve takdimine dogmatik, Hıristiyanlık karşısındaki zikre değmeyecek şeyler ya da Hıristiyanlığın mütekâmilliğinin göstergeleri olduğu şeklindeki bakış açısı
hâkim olmaya devam etti. Aydınlanma bu dinlere yönelik eski bakış
açısını değiştirdi. Hıristiyanlığın üniklik iddiaları karşısında doğrudan bu iddiaları eleştiremeyen aydınlanmacılar, başka yerlerde vahiy
olmaksızın benzer şeylerin (dinin, ahlakın vs.) varlığını, dolayısıyla
Hıristiyanlık dışında da bu tür şeylerin gerçekliğini gündeme getirerek Hıristiyanlığın söz konusu iddialarını eleştirdiler13. Ancak coğrafi keşiflerle ulaşılan yerlerin dinleri hakkında yapılan çalışmalardaki
Hıristiyanlığın merkezliliği on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci
yüzyılın başlarına kadar hakimiyetini sürdürdü.
Orta çağ İslam dünyasında, Hıristiyanlıktaki öteki dinleri eleştirmeye ve kendisini otantik, son din olma iddiasını desteklemeye yönelik metinlerin muadilerinin yanı sıra, modern anlamdaki dinler tarihi
disiplinin ilk örnekleri kabul edilenler da kaleme alındı. Şehristanî’nin
el-Milel ve Nihal’i, Bîrûnî’nin Tahkik-i Mâ Li’l-Hindi başta olmak üzere

12 İslam’ın şeytan tarafından uydurulmuş bir din olduğuna dair bk. Mahmut Aydın, Monologdan Diyaloğa, Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-Müslüman Diyaloğu (Ankara:
Ankara Okulu Yayınları, 2001), 27; Doğu ve batı Hıristiyanlarının İslam anlayışları, aralarındaki süreklilik ve söz konu anlayışın günümüze kadar Batı İslam algısını belirlemeye devam ettiğini gösteren bir çalışma için bk. Fuat Aydın, Batı İslam Algısının Arkeolojisi,
2. Baskı (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2018).

13 Volter’in Felsefe Sözlüğünde Konfüçyüs hakkındaki yaklaşımı bunu bir örnek olarak
verilebilir.
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Hind’e dair diğer çalışmaları14 ve on yedinci yüzyılda yazılmış tam bir
dinler içeriğine sahip Debistan-ı Mezâhib15 bugün hala önemini koruyan başvuru kaynağı niteliğinde kıymetli eserlerdir.
Aydınlanmayla başlayan bilimlerin felsefeden ayrılarak müstakil
birer çalışma alanına dönüşme sürecine on dokuzuncu yüzyılın ortalarında din hakkında yapılan çalışmalar da katıldı. Misyonerlerin, seyyahların, sömürgecilerin ve bilim adamlarının Hıristiyanlık dışındaki
dinlere yönelik çalışmaları belli bir yekûne ulaşınca, artık birikmiş
olan bu malzemenin müstakil bir ilme konu olması gerektiğinin farkına varan Alman kökenli İngiliz vatandaşı Friedric Max Müller (18231900), Şubat-Mart 1870’te Londra’da Kraliyet Enstitüsü’nde, dünyanın
ana dinlerinin karşılaştırmalı incelemesi hususunda dört konferans
verdi. Bu konferanslar aynı yıl, Fraser’in Dergisi’nde Şubat ve Mart
aylarında; üç yıl sonra, 1873 yılında ise bu konferansın parça parça
yayımlanan kısımları bir araya getirilerek Introduction to the Science of
Religion16 adıyla müstakil bir kitap olarak yayımlandı. Bu konferanslar
ve onun kitaplaşmış hali genelde modern, akademik bir disiplin olarak dinler tarihinin/karşılaştırmalı din tarihinin/din biliminin ortaya
çıkış tarihi, Müller de onun kurucusu olarak kabul edilir.
Bu konuşmalar ve kitabın yayımlanmasından sonra Hıristiyanlık dışı dinlerin ders konusu olarak okutuluşu ve dinin bir disiplinin,
yani bilimsel incelemenin konusu oluşu batı akademyasında gittikçe
14 Şehristânî, Milel ve Nihal, Dinler Mezhepler ve Felsefi Sistemler, çev. Mustafa Öz (İstanbul:
Litera Yayınıcılık, 2008);İbn Hazm, el-Fasl, Dinler ve Mezhepler Tarihi, çev. Halil İbrahim
Bulut (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2017); Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, çev. Kıvameddin Burslan, yaz. hz. Ali İhsan Yitik (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015).
İbn Hazm’ın el-Fasl fi’l-milel ve’n-nihal adlı eserinde kullandığı kaynaklar ve yer verdiği
bilgiler açısından değerli kabul edilse de eleştiri niteliğinin baskınlığı sebebiyle burada
zikredilen eserler kategorisi dışında tutulur.
15 Debistân-ı Mezâhib, yazarı hakkındaki tartışmalar ve içeriği hk. bk. Mehmed Aydın,
“Debistân-ı Mezâhib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, 1994,) 9:64-5-66.

16 F. Max Müller, Introduction to the Science of Religion, Four Lectures, delivered at the Royal
Institute with Two Essays on False Analogies and the Philosophy of Mythology (London: Longmans, Greend, And Co., 1873).
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daha çok kabul görmeye başladı. Bu dersler, daha çok Teoloji fakültelerinde bulunmaktaydı. Oxford’da Max Müller tarafından bu ders
okutuldu. Kopenhag ve Cenova’da 1873’ten itibaren dinler tarihi verilmeye başlandı. 1880’de Paris Katolik Enstitüsü’nde Hıristiyan olmayan inanç sistemlerinin tarihi De Broglie ve ardından College de
Farance’da Albert Reville tarafından da dinler tarihi okutuldu. 1884’te
Goblet d’Aviella, Brüksel Üniversitesi’nde teorik içerikli ilk dinler tarihi dersini yaptı17.
İlk Dinler Tarihi bölümü, 1873 yılında Cenevre’de kuruldu18.
Hollanda Leyden Üniversitesi’nde 1877’de kurulan Dinler Tarihi ve
Din Felsefesi bölümünde Cornelius Petrus Tiele(1830-1902)19; 1878’de
Amsterdam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde açılan Dinler Tarihi
Kürsüsü’ne Chantepie de Saussaye (1848-1920) atandı. 1886’da Paris
Sorbon Üniversitesi’nde, meşhur İlahiyat Fakültesi’nin yerini alan
Dini Bilimler Enstitüsü (Ecole des hautes etudes enstitute) vardı20.
Başlangıcını on sekizinci yüzyıla kadar geri götürmek mümkün
olsa da, özellikle August Comte(1798-1857)’un The Course in the Positive Philosophy (1830-1342), Charles Darvin (1809-1882)’in Türlerin Kökenine Dair (1859) ve Herbert Spencer (1820-1903)’in “Progress I’ts Law
and Cause” (1857), The First Principles of a New System of Philosophy
(1862) vs. çalışmalarının belirlediği Pozitivist, evrimci, determinist bilim anlayışı çağın bütün ilim dallarını yönlendiren bir yaklaşım oldu.
Dolayısıyla dinin akademik incelemesinin de bundan bağımsız olması düşünülemezdi. İnsanla ilgili konuları antropolojik (insan ürünü
olarak gören) bir okumaya tabi tutarak köken bulmaya yönelik çaba,
dinleri inceleyen alanda da yegâne hâkim yaklaşım oldu. Bu hâkim
yaklaşımın bir sonucu olarak dilin, toplumun, devletin, ahlakın vs.nin
17 Ugo Bianchi, Dinler Tarihi, Araştırma Yöntemleri, çev. Mustafa Ünal (Kayseri: Geçit Yayınları, 1999), 28-9.

18 Cengiz Batuk, “Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Seyri”, 72.

19 Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi’nin Batıl Öncüleri (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007), 114.

20 Bianchi, Dinler Tarihi, 28-30. İtalya’da dinler tarihi bölümü 1924’te Pettazzoni tarafından
kuruldu ve 1953’e kadar onun tarafından başkanlığı yürütüldü. Bianchi, Dinler Tarihi, 29
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kökenini arayan çalışmalar yapıldığı gibi dinin ve tanrı düşüncesinin ortaya çıkışı ve bugünkü haline ulaşıncaya kadar geçirdiği süreci
evrimci bir bakış açısıyla ortaya koymaya yönelik arayışlar da oldu.
Müller21, Hint birikiminden hareketle tanrı düşüncesinin kökenini,
tabiat varlıklarının yüceltilmesinde buldu (somut nesnelerin isimlerinin, soyut hale getirilmesi, dil yanılsaması; somut göğü ifade eden
kavramın, soyut tanrıyı ifade etmeye başlaması: Dio-deus-tengri-tien:
Gök ve tanrı). Tylor22, insanda bulunan ve bedenden ayrı, ölümsüz bir
unsur olarak ruhun varlığına dair ilkel insanların farkındalığının tanrı
düşüncesinin kökeni; çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa doğru evrilmesindeki başlangıç noktası olduğunu; Frazer, büyünün insanların istediklerini yerine getirmede yetersiz kaldığında yerini, dine bıraktığını
ileri sürdüler ve bunu ispatlamaya yönelik metinler kaleme aldılar23.
Dinin tanım ve tasniflerinde olduğu gibi dinleri konu edinen dinler tarihi kitaplarının konularını ele alışlarında da bu evrimci, antropolojik
okumalar temel hareket noktasını oluşturdu. Dinin kökenine konulan
natürizm, animizm, büyü, fetişizm gibi yaklaşımları eleştirmesine rağmen, aynı evrimci şemayı kabul eden ancak onların yerine totemizmi
koyan Durkheim (1858-1917)24 ve Freud (1856-1930)25 gibiler yirminci
yüzyılın ilk çeyreğinde benzer türden çalışmalar yapmaya ve yayımlamaya devam ettiler. Ancak on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru
Einstein (1875-1955) izafiyet26, Heisenberg(1901-1976)’in belirsizlik27
teorileri gibi evrimci-pozitivist-determinist bilim anlayışını sorgula21 Friedric Max Müller, The Comparative Mythology (Newyork: Arno Press, 1859). Müller’in
teorisi ve eleştirisi için bk. Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, çev. Fuat Aydın,
üçüncü baskı (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2018), 51-73.

22 Edward Burnett Tylor, Primitive Culture, Researches into the Development of Mytholog, Philosophy, Religion, Art and Custom (London: John Murray, 1871). Tylor’ın Animizm teorisi
ve eleştirisi için bk. Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, 73-89.
23 James George Frazer, Altın Dal, Dinin ve Folklorun Kökeni, Türkçesi Mehmet H. Doğan
(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017).
24 Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, 89-233.

25 Sigmund Frued, Totem ve Tabu, çev. Niyazi Berkes, (İstanbul: Remzi Yayınları, 1971).

26 Albert Einstein, İzafiyet Teorisi, çev. Gülen Aktaş (İstanbul: Say Yayınları, 2021). Ayrıca
İshak Arslan, Çağdaş Doğa Düşüncesi (İstanbul: Küre Yayınları, 2011), 109-132.
27 Belirsizlik teorisi için bk. İshak Arslan, Çağdaş Doğa Düşüncesi, 209-214.
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yan teoriler kadar söz konusu bilim anlayış bağlamında kaleme alınan
din araştırmalarına yönelik eleştiriler ve alternatif yaklaşımlar da ortaya çıkmaya başladı (Andrew Lang, “Yüce Tanrı/Supreme Being”),
Kristensen, Din Fenomenolojisi28; Wilhelm Schmidt: High/Sky Gods/
Supreme Being)29.

2. Osmanlı Mektep ve Medreselerinde Dinler
Tarihi/Târîh-i Edyân Öğretimi
Hem din alanındaki pozitivist-determinist-evrimci yaklaşımlar hem
de bunlara yönelik eleştiriler on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci
yüzyılın başında çok büyük bir yekûn tutacak metinlerin ortaya çıkmasına yol açarken, Osmanlı’da yirminci yüzyılın ilk on yılına kadar
-mitoloji/esâtire dair olanlar hariç30- bu tür çalışmalara yönelik herhangi faaliyet yoktur. Dönemin yüksek eğitim kurumlarında -ister
dini isterse de diğerleri olsun- dinler tarihi’ne dair herhangi bir dersin
varlığı görünmemektedir. Keza bu isimle üretilmiş telif ya da tercüme
herhangi bir metne de rastlanmamaktadır. Ancak hem misyonerlerin
Osmanlı coğrafyasındaki yoğun faaliyetlerine hem de bu faaliyetlerin
bir parçası olarak Osmanlıcaya tercüme edilmiş Hıristiyan ilmihal ve
teoloji metinlerine yönelik, İslam reddiye geleneğinin bir devamı olarak Müslüman ve mühtedi kökenli yazarlar tarafından Hıristiyanlık
eleştirisini içeren metinler, beş yüzyıllık Osmanlı tarihiyle kıyaslanamayacak kadar çok sayıda olmak üzere kaleme alınmıştır31.
Kısmi de olsa dinlere dair bilgileri içeren ve bir eğitim kurumunda yer alan ilk ders, Darülfunun Edebiyat Şubesi/Fakültesi’nin 1874
28 W. B. Kristensen, Dinin Anlamı, Dini Fenomenlerin Fenomenolojik Okunuşu, çev. Fuat Aydın
(Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2015).

29 Lang ve Schimidt’in bu anlayışları için bk. Mustafa Alıcı, Evrimci Politeizm-Devrimci Monoteizm, Erken Kültürlerde Yüce Varlık Fikrine Etnolojik ve Fenomenolojik Yaklaşımlar (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2014).
30 Şemseddin Sami B. Halid Frahşeri, Esâtîr (İstanbul: Mihran Matbaası, 11296/1878/9);
Nabizâde Nazım, Esâtîr (Dersaâdet/İstanbul, 1309/1892).

31 Bu konuda yazılan metinler için bk. Fuat Aydın, “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Misyoner Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerle ilgili Çalışmalara Yönelik Bir Bibliyografya
Denemesi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 7 (2003), 114-130.
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programındaki, tarih-i umûmî ve ilm-i esâtîri’l-evvelin (mitoloji)’dir32.
Ancak bu dersin içeriğinin ne olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Şem-

seddin Sami 1296/1878/9’de Esâtir33 adlı kitabını çıkartmıştır. Dersin
okutulma tarihine çok yakın olması sebebiyle bu kitabın dersin muhtevasını yansıttığı hatta dersin Şemseddin Sami tarafından verildiği

dahi düşünülebilir. Aynı derse, Mekteb-i Sultani müdürlüğü sırasında Sava Paşa’nın hazırladığı programda da yer verilmiştir. Ancak bu

ders, onun yerine müdürlüğü getirilen ve hazırladığı programından
şikayetçi olan Ali Suavi tarafından programdan çıkartılmıştır.

İkinci Meşrutiyet’in 1908’deki ilanından sonra Osmanlı dünyasın-

da dinler tarihinin kaderi değişmeye başladı. Bu isim ilk defa yüksek

öğretim kurumlarında ders adı olarak kullanıldığı gibi, aynı adı taşıyan kitaplar da neşredilmeye başlandı.

Uzun bir aradan sonra dördüncü kez olmak üzere Darülfünun-ı

Şahane adıyla 1900’da açılan Darülfünun’un ismi, ikinci meşrutiye-

tin ilanından sonra Darülfünun-ı Osmani’ye; 1919’da da İstanbul
Darülfünu’na çevrildi. 1900’de açılan Dârulfünün’un üç şubesinden

birini (diğer ikisi Ulûm-ı Riyaziyye Şubesi ve Edebiyat Şubesi idi)
oluşturan Ulûm-ı Âliye-i Diniye Şubesi’nin programında dinler tarihine dair bir ders yer yoktu34. Meşrutiyet sonrasında 1324-25/1908-9 öğ32 Mehmet Ali Ayni, Dârülfunun Tarihi, Haz. Aykut Kazancıgil (İstanbul: Kitabevi, 2007,)
32.

33 Şemseddin Sami, Dünya Mitolojisinden Örnekler, Esâtir, haz. Cengiz Batuk (İstanbul:
İnsan Yayınları, 2004). Bu kitap hakkında yapılmış olan bir yüksek lisans tezi için bk.
Ali Durmuş, Şemseddin Sami’nin Esatir Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Dinler Tarihi
Açısından Değerlendirilmesi (Elazığ: Fırat Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009). Şemseddin Esâtîr’i küçük hacimli bir metin olmakla birlikte neredeyse dünyadaki bütün
mitolojileri içermeyi hedeflemiş görünür. Ele aldığı milletin dinleri hakkında bilgi vermesinden dolayı dinler tarihi başlığını taşıması da, daha sonrakileri dikkate aldığımızda
rüşeym halinde bir dinler tarihi kitabı olduğu söylenebilir. Kitabın içeriği ve dinler tarihi
içindeki yeri hakkında yukarıda zikredilen kaynaklara bakılabilir.
34 Üç yıl olan Dârulfünün-ı Şâhane, Ulûm-ı Âliye-i Diniyye Şubesi’nde okutulacak dersler
şunlardır: Tefsir-i Şerif, Hadis-i Şerif, Usûl-i Hadîs, Usûl-i Fıkıh, İlm-i Fıkıh, Târîh-i Din-i
İslam. Ali Arslan, “Darülfünun İlahiyat Fakültesi, Fakülte Meclisi’nin Kurulması ve İlk
Meclis Zabıtları (1911-1912)”, Değerler Eğitimi Dergisi, 5 (13), 12.
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retim yılında aynı Şube’nin dördüncü sınıfına, ilk kez 35olarak târîh-i
edyân dersi konuldu36.
Bu Şube’deki târîh-i edyân dersinin yeri, 1910-11 yılında dördüncü sınıftan birinci sınıfa kaydırıldı. 1328/1912 yılında üç şubeye ayrılan Ulûm-i Âliye-i Diniyye’nin Kelam Şubesi 1. sınıfında haftada iki
saat olmak üzere târîh-i edyân dersine yer verildi37.
1912/3’te Ulûm-ı Âliye-i Diniyye Şubesi’nin ismi, Şeriyye
Şubesi’ne çevrildiğinde, bu şubede daha önce müstakil olan târîh-i
edyân dersi, târîh-i dini İslâm ve târîh-i edyân şeklinde, haftada altı
saat olmak üzere düzenlendi38. İslâh-ı Medâris Nizamnâmesi’yle
(1914), İstanbul medreseleri Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliye Medresesi adıyla
birleştirilince, artık ihtiyaç kalmadığı düşünüldüğünden Darülfünundaki Ulûm-ı Şeriyye (İlahiyat) kısmı kapatıldı ve öğrencileri söz konusu medreseye nakledildi. Böylece 1924’teki açılışında, müstakil bir
bölüm olarak yer alıncaya kadar Darülfunun’da ilahiyat eğitimine ara
verilmiş oldu.
Medreselere yönelik ıslah çalışmaları Meşrutiyet sonrasında hız
kazandı. İlk Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi, resmî olarak yayımlanmadan önce 13 Şubat 1325/1910 tarihinde Fatih Tabhâne Medresesi’nde
yapılan büyük bir törenle kamuoyuna sunuldu. On iki yıl ve “Sabah,
Öğle ve İkindi” dersleri şeklinde düzenlenen yeni medrese programında, medrese eğitim tarihinde ilk defa olmak üzere on ikinci sınıfa
Milel ve Nihal dersi konuldu. Yine aynı yılda (1910) yapılan yeni düzenlemede, söz konusu ders bu sefer onuncu senede yer aldı39.
35 Hızlı, 1532 tarihli Kiremitçizade Mektebi’nin vakfiyesinde öğrencilerin okuyacakları
dersler zikredilirken ilmü’l-edyân dersinin okutulduğunu nakleder. Bu ilginç bir bilgi
olmakla birlikte, dersin ayrıntıları hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Mefahil Hızlı,
Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim (Bursa: Emin Yayınları, 2013), 78.

36 Salih Zeki Zengin, Medreseden Darülfünuna Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi (Ankara: Maarif
Mektepleri Yayınları, 1991).
37 Zengin, Medreseden Darülfünuna, 79.

38 Ayni, Darülfünun Tarihi, 38; Zeki Salih Zengin, Medreseden Darülfünuna, 86.

39 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi (İstanbul: Eser Kültür Yayınları, 1977), 1-2:121-22, 123;
Cevherli, 321-22.
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29 Aralık 1911 yılında açılan Medresetü’l-Vâizîn’in40 üçüncü sınıfında târîh-i edyân olduğu gibi41, onun bu medreseden sonra açılan Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutaba ile birleştirilmesinden oluşan
Medresetü’l-İrşad’ın vaizler şubesi ders programında da edyân dersine yer verilmiştir42.
Islâh-ı Medâris Nizamnâmesiyle (1914) kurulan ve İstanbul’daki
seksen bir medreseyi tek bir program altında toplayan; Tâli Kısm-ı Evvel, Tâli Kısm-ı Sani ve Âli Kısım olarak üç bölüm halinde yapılandırılan Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliye Medresesi’nin Tâli Kısm-ı Sâni’sinde târîh-i
İslâm ve edyân dersi konulmuştur.43
Keza bu nizamnâmeyle ihtisas medresesi olarak “Medresetü’lMütehassısîn44 adıyla bir medrese de kuruldu (1914). Bu yeni medresede yer alan üç şubeden üçüncüsü olan Kelâm, Tasavvuf ve Felsefe
40 6 Şubat 1329/1913’te çıkarılan Nizamnâmede bu medresenin kuruluş gerekçesi şöyle açıklanır: “Ahkâm-ı âliye-i Kur’âniye ve sünnet-i seniyye-i nebeviyye dairesinde
mevâz-i hasene-i ictimaiyye icrasıyla din-i mübîn-i İslâm’ın müessisi, medeniyet ve fazilet olduğunu cihan-ı insaniyete neşredebilecek erbâb-ı kemâli yetiştirmek maksadıyla”. Ergin, Türk Maarif Tarihi, 1-2, 160. Ergin buradan, buradan yetiştirilecek kişilerden
beklentinin İslam’ın tebliği olduğu sonucu çıkarır. Buna, söz konusu dönemdeki Amerikan, İngiliz ve Fransız misyonerlerinin Hıristiyanlığı yayma faaliyetlerine karşı İslam’ı
savunacak kişiler yetiştirme de eklenebilir.
41 Tuğba Yalçın Aydeniz, “Osmanlı’da İlk Vaiz Yüksek Okulu: Medresetü’l- Vâizîn”, Osmanlı İstanbul III: 612, 615.

42 Ergin, Türk Maarif Tarihi, 1-2, 164; Kübra Cevherli, I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Din Eğitimi Alanındaki Gelişmeler (Sakarya: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021), 333-335.

43 Mübahat Kütükoğlu, “Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993), 8:507-8; Nesimi Yazıcı, “Kâmil Miras”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2005,
30:145-46; Hasan Yıldız, “Son Osmanlı Medresesi: Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’nin
Müfredat Programının Hazırlanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme”, Milli Eğitim 215
(Yaz/2007):229.

44 Bu medresenin kuruluşunu Atasagun ve Batuk 1898 olarak gösterirler. “Medresetü’lMütehassisîn H. 1316/M. 1898 yılında Dârülfü- nûn-ı Osmânî Ulûm-ı Âliye-yi Dîniye
Şubesi’nin yerine geçiyor”, Galip Atasagun, “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları”,
204; “1898’de Darülfünun-i Osmani Ulûm-i Aliyey-i Diniyye Şubesinin yerine kurulan
Medresetü’l-Mütehassisin’de okutulan dersler arasında Tarih-i Edyan dersleri vardır”.
Cengiz Batuk, “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Tarihsel Seyri”, Din Bilimleri
Akademik Araştırmalar Dergisi, 9 (2009), 73. Bu bilgilerin hepsinin kaynağının da, Tanyu
olduğu görünüyor: “Bu konu üzerinde (Maarif Tarihi) adlı diğer bir eserde daha geniş
bilgi sunuluyor: Medrestülmütehassisin ı898 (ı3ı6) da, Darülfünunu Osmani Ulumu Aliyeyi Diniyye Şubesinliı yerine geçiyor”, Hikmet Tanyu, “Türkiye’de Dinler Tarihinin
Tarihçesi”, Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1960), Ankara: yy. 1961.
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şubesinin 1-2. sınıflarında haftada 3 saat olmak üzere, târîh-i edyân
ve mezâhib (karşılaştırmalı)45; Medâris Hakkında Kanun (1914) ile

Medresetü’l-Mütehassısîn’in ismi Medrese-i Süleymaniye’ye çevrildi-

ğinde ise, onun Kelâm ve Hikmet Şubesi’nde46 târîh-i edyân ve din-i
İslam dersi konuldu47.

Dârülfünun ve ihtisas medreseleri dışında, 4 Eylül 1915’de geçi-

ci48 olarak kapatılan ve 1919’de yeniden açılan Mekteb-i Mülkiye’nin

programında, “Tarih-i edyân’da mahalli-i Osmaniye’de mevcud edyân
ve mezâhib hakkında ma’lumât verilecektir” kaydıyla târih-i edyân

ve etnografya dersi yer almaktadır.49 Bu bilgiyi Mekteb-i Mülkiye’ye

-muhtemelen daha önce okutulan- tarih-i edyân ders programının, zamanın gereğine uygun olarak bazı düzeltmelerle bir nüshasının gönderildiğini ifade eden arşiv belgesi de teyit eder50. Ancak bunun yeni
konulmuş bir ders olmadığını da, 1328/1911 yılında programda yer

45 Ergin, Türk Maarif Tarihi, 1-2, 165; Cevherli, I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Din Eğitimi Alanında Yaşanan Gelişmeler, 456

46 Seyit Taşer, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerde Yapılan Islahatın İlmi ve Siyasi Açıdan Analizi”, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4/34 (Kasım 2006), 231-32. Tefsir
ve Hadis Şubesi ders programına, birinci sınıfta tefsir dersini bir hazırlık olmak üzere
ilm-i edyân öğretilecektir, kaydıyla dinler tarihi dersinin bulunduğunu gösteren bir şemaya yer verir. Ancak herhangi bir kaynak göstermez.
47 Ergin, Türk Maarif Tarihi, 1-2, 166. Bu bölüm, Tevhid-i Tedrisat Kanunun yayımlanmasıyla medreseler ilga edilince, Darülfünun-ı Osmani İstanbul Dârülfünunu adını aldığı
gibi, Medrese-i Süleymaniye de onun bir fakültesi haline gelmiş ve İlahiyat Fakültesi
adını almıştır. İlahiyat Fakültesinin ilgasından sonra da İslam Tetkikler Enstitüsü olarak
varlığını devam ettirmiştir.
48 Resul Babaoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyete Mekteb-i Mülkiye (1859-1960) (Ankara: Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017), 167.
49 Babaoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyete Mekteb-i Mülkiye (1859-1960), 172.

50 “Devletlü Efendim Hazretleri, Mekteb-i Mülkiye’de târîh-i edyân namıyla tedrisi istenilen malûmât ve mesâil hakkında bazı mülahazâtı havi geçende mütebâşir-i takdim olduğum arizayı (… ….) mekteb-i mezkur idaresine buyrulmasına mebni cânib-i idareden
(…. ..) acizâneme gönderilen 3 (…) 335 sene tarihli evvelki (….) bu ders içün keyfiyet-i
tanzim mevzu-ı bahs olan müfredat programının bir suretinin irsâli talep edilmiş ve
mezkûr program mektebin iâde-i tedrîsi ve küşâdına müteallık dersler meyânında bulunmak tabii ise de teshîlen li’l-maslaha hal ve zamana muvafık bazı tadilat-ı cüziyye
ile müretteb bir sureti merbûten arz ve takdim kılınmış olmakla rehîn-i tensîk-i sâmi
nezâretpenâhları buyrulduğu takdirde idâre-i mûmâ ileyhâya tevzi buyrulması bâbında
emr ü ferman Hazreti veliyyü’l-emrindir”. H.22.12.1337/1919, DH.İUM,
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aldığını ve hocalığını da Ahmet Mithat Efendi’nin yaptığını aynı tarihli bir başka belgeden öğreniyoruz51.

3. Osmanlı Mektep ve Medreselerinde Dinler Tarihi
(Tarih-i Edyan) Dersi Hocaları
Dârülfünûn ve medreselerde konulan târîh-i edyân derslerini deruhte
eden hocalardan bir kısmı, aynı adla kitap yayınladıkları için ehli tarafından bilinen kişiler olmasına rağmen, bu derslere girmiş ancak konuya dair kitap kaleme almadıkları gibi ders programlarında isimleri
zikredilmeyenler de vardır. Bunlardan ders programlarında adları geçen ve aynı zamanda bu adla kitap telif edenler: Ahmed Mithad Efendi, Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî, Esad Bey ve M. Şemseddin’dir.
İsimleri zikredilmeyenlerden bizim tespit edebildiklerimiz ise şunlardır: Mahmut Esad’ın Darülfünun, Ulûm-ı Şeriyye Şubesi’de Târîh-i
İslâm ve Târîh-i Edyân müderris yardımcılığını yapan ve onun Şuray-ı
Devlet Tanzimat Dairesi reisliğini getirilmesi üzerine yerine bu derse
girmeye başlayan Halim Sabit Şibay52; Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi, târîh-i İslâm ve edyân dersini okutmak üzere 1914’te tayin edilen Kâmil Miras Medresetü’l-Mütehassisîn’ ve Medresetü’l-Vâizî’nde
dinler tarihi okutan İzmirli İsmail Hakkı, Mehmed Şemseddin ve
Medrese-i Süleymaniye’de tarih-i edyan müderrisi olarak görev yapan, Bergamalı Mehmet Zeki Efendi’dir53. Bundan sonra mezkûr hocaların hayat hikayeleri kısaca anlatıldıktan sonra, tarîh-i edyân adıyla
kaleme aldıkları ve yayınladıkları kitaplar hakkında bilgi verilecektir.
51 “Mekteb-i Mülkiye Hadis, Tarih-i Edyan ve Usul-i Fıkıh muallimleri Mehmed Esad,
Ahmed Mithad ve Abdullatif Efendilerin yaş tahdidi kararından istisna tutulması”. H.
08.03.13281911, BEO.3721, 279021.
52 Ali Birinci-Tuba Çavdar Karatepe, “Halim Sabit Şibay (1883-1946)”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 15:336-37.
53 Cengiz Batuk, Mehmet Zeki Efendi’nin Medrese-i Süleymaniye’de târîh-i edyân
müderrisi oluşunu, Kemal Gurulkan, “İslâm’ın Siyasallaşma Sürecinde Cemiyet-i
Müderrisin’den Teâli-i İslâm’a”, Köprü Dergisi, 72 (Güz 2000) sayısına atfen tespit etmiştir. Cengiz Batuk, “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Seyri”, 77-78. Aynı bilgiye
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Teâli-i İslam Cemiyyeti” maddesinde de Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından yer verilir.
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3.1. Ahmed Mithat Efendi (1844-1912)
Rus işgali üzerine 1829’da, Kafkasya’ kökenli bir anne ile, Anadolu’dan
gelip İstanbul’a yerleşmiş bir babanın oğlu olarak, Tophane semtinde
doğdu. Babasının ölümü üzerine, ağabeyinin memur olduğu Vidin’e
gitti (1857). Burada başladığı sıbyan mektebini Tophane’de bitirdi
(1861). Midhat Paşa’yla Niş’e giderek rüşdiye tahsilini orada tamamladı. Mithat Paşa’nın Tuna valiliği üzerine Rusçuk’a giden Ahmed
Midhat, Vilâyet Mektûbî Kalemi’nde ilk memuriyetine başladı (1864).
Midhat Paşa, onu Fransızca çalışmaya teşvik etti ve bunun için gereken imkânları sağladı. Böylece Tuna gazetesinde önce muharrir (1868),
bir yıl sonra da başmuharrir oldu. Midhat Paşa Bağdat valisi olduğunda, kalabalık maiyeti içinde, ağabeyi ile birlikte onu da götürdü (1869).
Bağdat’ta kendisini kültürlü bir çevre içinde buldu. Bu çevrede ressam
Osman Hamdi Bey’den Batı kültürü, Muhammed Feyzî ez-Zühâvî din
ve medrese kültürü, Arapça, Farsça, Hintçe, İbrânîce, İngilizce bilen
Şîrazlı Bakır Can Muattar’dan Doğu ilimleri öğrendi. İlk burada yazmaya başladı.
Ağabeyinin ölümü üzerine ailenin geçimini temine çalıştı.
Cerîde-i Askeriyye’ye başmuharrir oldu. Tahtakale’de oturduğu evde
kurduğu matbaada, kendi kitaplarını neşre başladı. Bir yıl içinde matbaayı genişleterek önce Sirkeci’ye, sonra Beyoğlu’na nakletti. Aynı yıl,
Dağarcık’ı yayımladı. Bu dergide çıkan “Duvardan bir Sadâ” yazısı sebebiyle 1873’te, Genç Osmanlılar’la Rodos’a sürüldü. V. Murad’ın padişah olmasıyla affedilerek İstanbul’a döndü. Gazetecilik tarihimizin
en uzun ömürlü gazetelerinden olan Tercüman-ı Hakîkati çıkarmaya
başladı (1878).
Sarayın korumasına da nail olan Ahmed Midhat, ölümüne kadar
Takvîm-i Vekāyi‘ ve Matbaa-i Âmire müdürlüğü, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiyye âzalığı ile reisliğinde ve çeşitli hocalıklarda bulunmuştur. Devlet
tarafından 1889’da Stockholm’de toplanan Şarkiyatçılar Kongresi’ne
ve 1908’de Oxford’daki Târîh-i Edyân Kongresi’ne katılmak üzere iki
kez yurt dışında gönderilmiştir54. II. Meşrutiyet’ten sonra emekli ola54 BOA. HR. İD 2115-67.
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rak bir müddet Dârülfünun, Medresetü’l-Vâizîn ve Dârülmuallimât’ta
genel tarih (tarih-i umûmi), dinler tarihi (târîh-i edyân), felsefe tarihi (tarih-i hikmet), eğitim tarihi gibi dersler okutmuştur. 28 Aralık
1912’de fahrî olarak hizmet ettiği Dârüşşafaka’da ölmüş ve Mezarı
Fâtih Camii hazîresine defnedilmiştir55.

3.2. Mahmud Esad Seydişehrî (1856-1918)
Konya Seydişehir’de doğan Mahmud Esad, babasının adını almıştır.
İlk öğrenimine Seydişehir’de başlamış, ardından İstanbul’a gitmiştir
(1870). Fâtih Medresesi’nde okumuş, Şeyhülislâmlıkta imtihan vererek dersiâm olmuştur (1881).

Bu arada müsbet ilimlere olan merakı dolayısıyla Menşe-i
Muallimîn-i Askerî okudu. Erkân-ı Harbiyye’ye tek sivil öğrenci olarak kabul edildi. Yapılan imtihanda başarı gösterip yüksek matematik öğretmeni diploması aldı (1884). Bu arada Hukuk Mektebi’ne kaydını yaptırdı (1880) ve buradan da mezun
oldu (1886). Hukuk Mektebi’nde Hasan Fehmi Paşa’dan devletler umumi hukuku, Münif Mehmed Paşa’dan hukuk felsefesi, Gabriel Norandukyan Efendi’den devletler hukuku okudu.
Gülhane Askerî Rüşdiyesi’nde Osmanlıca ve din bilgisi öğretmenliğine başladı (1879); birinci sınıf avukatlık ruhsatı aldı (1882). Stajını
tamamladıktan sonra Aydın vilâyeti İzmir Bidâyet Mahkemesi birinci
başkanlığına tayin edildi (1885). Hâkimliğin yanı sıra İzmir İdâdîsi’nde
müsbet ilimler okuttu. Halit Ziya (Uşaklıgil) ve Nevzat Tevfik’le beraber Hizmet ve Âhenk gazetelerinin çıkarılmasına katkıda bulundu
ve makaleler yayımladı. Maliye hazinesi hukuk müşavirliğine tayin
edilince İstanbul’a döndü (1896). İstanbul’da Mekteb-i Mülkiyye’de
genel iktisat ve devletler hukuku (1898), Mekteb-i Hukuk’ta Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliyye derslerini okuttu. Yeni açılan Dârülfünun Edebiyat
Şubesi’nde târîh-i dîn-i İslâm dersleri müderrisliğine getirildi (1900).
3 Ocak 1907’de Rumeli vilâyeti memâlikinin teftişiyle görevlendirildi.
55 Ahmet Mithat hakkındaki M. Orhan Okay, “Ahmed Mithad Efendi (1844-1912)”, Türkiye
Diyanet Vakfı. İslam Ansiklopedisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1989, 2:100103’ten kısaltılarak alınmıştır.
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II. Meşrutiyet’in ilânının ardından Mekteb-i Mülkiyye’deki görevinden ayrıldı. 11 Ağustos 1909’da Maliye Nezâreti müfettişliğine terfi
etti. 17 Şubat 1909’da Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde Defter-i Hâkānî
nâzırlığına getirildi; bu görevde iken Osmanlı Devleti’nin tapu ve kadastro mevzuatını yenileştirmek için 1910 ve 1911’de altı kanunun çıkarılmasında öncülük etti. Seydişehrî, Defter-i Hâkānî nâzırlığı görevinin yanı sıra bir ara Adliye nâzırlığına da vekâlet etti. 17 Şubat 1913’te
Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi reisliğine getirildi. Bu görevde iken 17
Ekim 1915 tarihinde Isparta’dan mebus seçildi. Mebusluğu sırasında
1917 tarihli Hukūk-ı Âile Kararnâmesi’ni hazırlayan komisyonun başkanlığını yaptı. Ayrıca üniversitede ve diğer eğitim kurumlarındaki
derslerini okutmaya devam etti. 18 Mart 1918’de kalp krizi geçirerek
ölmüştür, mezarı Fatih Cami Haziresindedir56.
Arapça ve Farsçanın yanı sıra kendi gayretiyle İngilizce, Fransızca
ve Almanca öğrenmiştir.
Mahmut Esad, Dârülfünun Ulûm-ı Şeriyye Şubesinde târîh-i
edyân[1915-17]57, Medresetü’l-Vâizînde edyân ve üç bölüme ayrılan
Medresetü’l-Mütehassısîn’in Kelam ve Tasavvuf ve Felsefe Şubesi’ndeki târîh-i edyân ve mezâhib dersiyle Dârü’l-hilâfeti’l-âliye medresesinde târîh-i edyân dersini okutmuştur.

3.3. Esad Bey
Esad Bey’in kim olduğu hususunda onu konu edinen çalışmalarda bir
karışıklık yaşanmaktadır. Seydişehri’nin bir isminin de Esad58 olma56 Mahmut Esad’ın biyografisi hakkındaki bu bilgiler, Ali Erdoğdu, “Seydişeherî
(1856/1918)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 37:25-27 arasından kısaltılarak alınmıştır.
57 Ali Erdoğdu, “Seydişehrî (1856-1918)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara:
TDV Yayınları, 2009), 37:25-25. Hocalık yaptığı tarih aralığı, Târîh-i Edyân kitabının yayım tarihinden hareketle belirlenmiştir.

58 Kütüphane kayıtlarında yaptığım taramalarda görebildiğim kadarıyla Mahmud Esad,
kitaplarında tek başına Esad ismini kullanmamaktadır. Farklı zamanlarda yayımlanan
eserlerinde yazar ismi olarak iki şekilde yer almaktadır. Birincisi, Mahmud Esad, ikincisi
ise, Seydişehri, İbn Emin Mahmud Esad. Bunun için, Atatürk Kitaplığı ve Türk Tarih
Kurumu Kütüphanesi’nde Mahmud Esad’ın dijitalize edilmiş kitaplarının kapak sayfalarına bakılabilir.
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sından dolayı ikisinin aynı kişi oldukları kabul edilmiş, dolayısıyla
da bize kadar gelen iki kitabından birisi olan Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i
Edyân kitabı Mahmud Esad’a atfedilmiştir59. Aydın ve Bayındır’ın,
Mahmud Esad’dan ayrı bir kişi olduğunu göstermelerine rağmen söz
konusu karışıklık, sonraki çalışmalar tarafından da devam ettirilmiştir60. Hakkındaki tek kaynağımız kitaplarında yer alan bilgilerle ve bir
kısmı buradan alınmış gözüken Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müelliflerinde naklettikleridir. Bursalı’ya göre, Amasya doğumludur. Son
dönemin önemli tarih yazarı, mütefekkir ve müdekkiklerindendir.
Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiştir. Medresetü’l-Vâizîn’de İslam ve dinler
tarihi müderrisliği ve son olarak da Meclis-i Âyan tahrirât mümeyyizliği yapmıştır. Çok genç denebilecek bir yaşta vefat etmiş, Erenköyün’deki Sahray-ı Cedid mezarlığına defnedilmiştir61. Bize kadar gelen iki kitabı, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslâm62 ve Tâhlîlî ve Tenkîdî Târîh-i
Edyân 1917/18 tarihinde63 yayımlanmıştır. Kitabın kapak sayfası üze59 Esad Bey’den Mahmud Esad’dan ayrı biri olarak ilk söz eden Mehmed Aydın,’dır. “Osmanlı Medreselerinde Tarih-i Edyan Dersleri”, 171-172. Ancak ondan sonra yapılmış
olmalarına rağmen iki yüksek lisans tezi Esad Bey’i, Mahmud Esad’la özdeşleştirirler.
Nazif Çakır, Mahmud Esad Seydişehri ve Târîh-i Edyan Adlı Eserinin Günümüz Türkçesini Çevirisi (Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Yüksek Lisans Tezi,2005),
7; Nilüfer Erkul, Osmanlı Medreselerinde Dinler Tarihi Dersleri ve Mahmud b. Esad Seydi
Şehri, 2005, 48 vd. Bayındır, Tahlîl hakkında yaptığı yüksek lisans tezinde, Osmanlı Müelliflerindeki bilgiden hareketle kitabın yazarının Esad olduğunu kesinleştirir. Ancak o
da Mehmet Tahir’in verdiği bilgiyi zenginleştirmek isterken, ismini Mehmed Esad’a ve
ilave bir doğum yeri olarak da Manisa’ya yer verir. Halis Bayındır, Mehmed Esad’ın Tahlîlî
ve Tenkîdî Târîh-i Edyân Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Elâzığ: Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006), 1. Köse de, Bayındır’a atıfla kitabı Mehmed
Esad’ın olarak zikreder. Enes Köse, Ahmed Mithad Efendi’nin Tedrîs-i Târîh-i Edyân İsimli
Eserinin Transkripsiyonu (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisanst Tezi, 2019), 13.
60 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân kitabı Mahmud Esad’a atfedilir. Ali Erdoğdu, “Seydişehrî (1856-1918)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2009), 25-25. Kitabı Mahmud Esad’a atfeden diğer
çalışmalar için bk. bu maddede yer verilen onun hakkındaki akademik çalışmalar.
61 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. İsmail Özen (İstanbul: Meral Yayınevi,
1975), 3:51-52. Bu bilgiler için keza bk. Bayındır, Mehmed Esad, 1.

62 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslam, cild I, (Şehzâdebaşı: Evkâfı- Islamiyye Matbaası),
1336[1917/8]. Kapaküstünde: Meclis-i Âyân Tahrirat Mümeyyizi, Medresetü’l-Vâizin
tarih-i İslâm ve târîh-i edyân müderrisi.

63 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, cilt I (Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Evkâf-ı İslâmiyye matbaası, 1336[1917/18]. Kapak üstünde: Meclis-i Âyân tahrîrât müeyyizi, Medresetü’lVâizin tarih-i İslâm ve târîh-i edyân müderrisi.
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rinde yer alan mesleği hakkında verilen bilgilerden ve son sayfada
zikredilen kitabın bitiriliş tarihinden [1336/1918 (23 Rebiyyülevvel)],
eserin bitirildiği tarihte yayımlandığı dolayısıyla da hala berhayat olduğu64 anlaşılmaktadır. Bursalı Mehmet Tahir’ın onun hakkında bilgi
verdiği Osmanlı Müellifleri kitabının üçüncü cildini 1924 yılında yayımladığı da dikkate alınırsa, vefat tarihi 1918’den sonra ve 1924’den
öncedir.

3.4. Halim Sabis Şibay (1883-1946)
Kazan, Simbir vilâyetine bağlı Küçük Tarhanlı köyünde doğdu.
İlk ve orta öğrenimine 1890 yılında İdil boyundaki Sâmerrâ şehrindeki yatılı okulda tamamladı. 1897’de Ulutarhan’daki Medrese-i
Halîmiyye’de okudu. Bu arada Rus Lisesi’niden mezun oldu. Hüseyniye Medresesi’nde müderrislik yaptı. 1901’de İstanbul’a gitti
ve Mercan İdâdîsi’ne girdi. Fâtih Camii’nde Dağıstanlı Abdülfettah
Efendi’den ders aldı. 1906’da girdiği Dârülfünun İlâhiyat Şubesi’nden
Temmuz 1910’da mezun oldu. İmtihanla idâdîlerde muallimlik hakkını kazandı. Türk topluluklarını incelemek maksadıyla Altaylar’a uzanan bir seyahate çıktı. Kazan’da Mehmed Rahim Abdürrezzakov’un
kızı Zeliha Hanım’la evlendi. Geziye ait notları ve tesbitleri daha sonra “Altaylar’a Doğru” adıyla seri makaleler halinde yayımladı.
Türkiye’ye döndükten sonra Eylül 1912’de ulûm-i dîniyye
muallimi olarak Gelenbevî İdâdîsi’ne tayin edildi. Mart 1914’te
Dârülfünun’un Ulûm-ı Şer‘iyye Şubesi’nde Mahmud Esad Efendi’nin
yanında târîh-i dîn-i İslâm ve târîh-i edyân dersleri müderris muavini
olarak ve aynı yıl Mahmud Esad Efendi’nin Şûrâ-yı Devlet Tanzimat
Dairesi reisliğine getirilmesi üzerine 65müderris sıfatıyla ders vermeye
başladı. Kasım 1915’te Dârülfünun’un ıslahı sırasında Ziya Gökalp’in
tavsiyesiyle Edebiyat Fakültesi’nin davet edildi. Buradaki göre64 “Hitâm, Cuma: 28 Rebiyyülevvel, 1336; 11 Kanûnisânî 1918”. Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî
Târîh-i Edyân, 142.
65 Ali Erdorğdu, Mahmud Esad’ın bu göreve getiriliş tarihini 17 Şubat 1913 olarak zikreder. “Seydişeherî (1856/1918)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 37/25-27
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vi dersin kaldırıldığı 24 Mart 1919’a kadar devam etti. Mart 1925’te
Seyyid Bey’in ölümü üzerine İslâm hukuku müderrisi olarak tekrar
Dârülfünun’a dönmesi yönündeki daveti geri çevirdi; fakat açıkta bulunduğu 1933’te Dârülfünun’a dönmeyi kendisi istediyse de Maarif
Vekâleti’ne yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı.
Halim Sabit, müderrislikten ayrılmak zorunda kaldığı tarihten
sonraki yirmi yıl içinde zaman zaman Türkiye’ye gelse de Avrupa’da
yaşayarak (1919-1939) ticarî faaliyette bulundu. 1939’da tercümesi düşünülen İslâm Ansiklopedisi’nde önce hazırlık memuru, daha sonra da
neşir bürosu kâtibi olarak Ağustos 1944’e kadar görev yaptı. Halim
Sabit’in son memuriyeti, 19 Ağustos 1944’te tayin edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti âzalığı olmuştur. Hayatının son yılları
hastalıkla geçen Halim Sabit 27 Aralık 1946 tarihinde Ankara’da öldü
ve Cebeci Asrî Mezarlığı’na defnedildi66.

3.5. Kamil Miras (1875-1957)
1875’te (rûmî 1291) Karahisarısâhib’de (Afyonkarahisar) doğdu. Bir
ulemâ ailesinin oğludur. Babasından ve müderris Musamcızâde Ali
Efendi’den ders aldı. İbtidâî ve rüşdiyeyi Afyonkarahisar’da bitirdi.
1903 yılında girdiği Dârülfünûn-ı Şâhâne’nin Ulûm-i Âliye-i Dîniyye
(İlâhiyat) Şubesi’nden mezun oldu. Alasonyalı Hacı Ali Zeynelâbidin
Efendi’den icâzet aldı ve ruûs imtihanlarını kazanıp Beyazıt Camii
dersiâmı olarak göreve başladı (1907). 31 Ekim 1910’da Dârülfünûn-ı
Şâhâne Ulûm-i Âliye-i Dîniyye (sonraki adıyla Ulûm-i Şer‘iyye)
Şubesi’nde İslâm dini tarihi müderrisliğine tayin edildi. Târîh-i ilm-i
fıkıh ve ilm-i ahlâk-ı şer‘iyye derslerini üstlenerek Şubat 1914’e kadar
bu görevini sürdürdü. Ekim 1915’de Medresetü’l-Mütehassısîn’de
fıkıh tarihi müderrisi oldu. Bu arada Kasım 1914’te Dârü’l-hilâfeti’laliyye Medresesi’nde târîh-i İslâm ve edyân, iki buçuk ay sonra da fıkıh
ilmi tarihi dersini vermekle görevlendirildi. Eylül 1917 - Nisan 1919
66 Halim Sabit Şibay hakkında bu bilgiler, Ali Birinci-Tuba Çavdar Karatepe, “Halim Sabit
Şibay”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 17: 336-37’den kısaltılarak alınmıştır. Halim Sabit’in hayatı ve eserlerine dair
ayrıntılı bilgi için bk. bu madde.
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tarihleri arasında Süleymaniye Medresesi’nde fıkıh tarihi müderrisliği yapan Mart 1920’den itibaren Sahn-ı Semân Medresesi’nde önce
mantık, ardından kelâm derslerini vermeye başladı. Kasım 1922’de
Süleymaniye Medresesi’nde tabakāt-ı kurrâ ve müfessirîn müderrisliğine tayin edildi ve bu görevini medreselerin kapatıldığı 3 Mart 1924
tarihine kadar sürdürdü. Ayrıca ilk teşkilât nizamnâmesini ve programını hazırladığı Medresetü’l-irşâd’da Aralık 1919’dan itibaren kelâm
ve fıkıh usulü okuttu. İlmî ve bürokratik faaliyetleri yanında hareketli
bir siyasî hayat geçiren Kâmil Miras, Meşrutiyet’in ilânından sonra 1.
(1908-1912), 2. (1912) ve 3. (1914-1918) dönem, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından 2. dönem (1923-1927) Afyonkarahisar mebusu oldu.
Babanzâde Ahmed Naim’in vefatı üzerine yarım kalan Tecrid-i Şerif
Tercüme ve Şerhini tamamladı. 30 Nisan 1957’de Anadoluhisarı’ndaki
evinde vefat eden Kâmil Miras ertesi gün Kandilli Kabristanı’na defnedildi67.

3.6. İzmirli İsmail Hakkı (1869-1946)
İzmir’de doğdu. Küçük yaşta iken babasını kaybetti annesi tarafından

yetiştirildi. İlk öğrenimden sonra hıfzını tamamladı. Bir yandan med-

rese dersleri alırken öte yandan rüşdiyeyi bitirdi ve Ağustos 1891’de

Namazgâh İbtidâî Mektebi’ne muallim, İzmir Dârülmuallimîni’nde
fahrî hocalığa başladı, bu arada İzmir İdâdîsi’nde imamlık ve hocalık

yaptı. 1890’da İstanbul’da Dârülmuallimîn-i Âliyye’nin ilk talebele-

ri arasına girdi, 1892’de Edebiyat Şubesi’nden mezun oldu. Medrese

tahsiline İstanbul’da devam etti. Fâtih dersiâmlarından Hâfız Ahmed
Şâkir Efendi’den icâzet aldı. Dârülmuallimîn-i Âliye’deki Ahmed
Âsım Efendi’den, mezun olduktan sonra Fuṣûṣü’l-ḥikem’i okudu. İsma-

il Hakkı ayrıca Hüseyin el-Ezherî’den Şâzeliyye tarikatı icâzetnâmesi
almıştır.

67 Kâmil Miras hakkındaki bu bilgiler, Nesimi Yazıcı, “Miras, Kâmil”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2005), 30:145-46.
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Mekteb-i Mülkiye’de Arapça, akāid-i İslâmiyye ve usûl-i fıkıh
dersleri verdi. Dârülmuallimîn-i Âliye’de tarih muallimi oldu (19071908). Dârüşşafaka ve Dârülmuallimîn-i Âliye müdürlüğü yaptı (19081909). Bu arada eğitim sisteminde ıslah programları çerçevesinde kurulan Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye içinde yer aldı.
İsmail Hakkı, 22 Haziran 1909’da tayin edildiği Dârülfünun hocalığına emekliye ayrıldığı 1 Ekim 1935 tarihine kadar aralıklarla
devam etti. Bu süre içinde Ulûm-i Dîniyye ve Edebiyye şubelerinin
müdürlüğü yanında (1909-1913) çeşitli dersler de verdi; 1911’de açılan
Medresetü’l Vâizin’de kelam, felsefe ve dinler tarihi okuttu. 13 Ekim
1914’te buradaki muallimliği sona erdi. Şeyhülislam Hayri Efendi tarafından hazırlanan (1914) Islâh-ı Medâris programı bağlamında kurulan Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye’de müfettiş (1914-1918) oldu. 1911-15
yılları arasında Medresetü’l Mütehassisin’de islam felsefesi tarihi, metafizik ve dinler tarihi; 1914/5’deki açılan Süleymaniye Medresesi’nde
Kelâm Şubesi’nin felsefe-i İslâmiyye tarihi (daha sonraki adıyla
hikmet-i ilâhiyye) dersleri okuttu, Ayrıca Menbâülirfan’da felsefe dersiyle Medresetü’l-irşâd ve’l-vâizîn Şubesi’nde kelâm ve felsefe tarihi
dersleri verdi. Bu arada tekrar Dârülfünun’da felsefe-i İslâmiyye tarihi
müderrisliğine başladı (1919) 68.
Doğrudan dinler tarihi konularına içermese de İsmail Hakkı
İzmirli’nin Anglikan Kilisesi’nn İslam’la alakalı sorduğu sorulara verdiği cevaplardan oluşan el-Cevabu’s-sedid fî beyânı dini’t-tevhid adlı bir
kitabı vardır69.

3.7. Mehmet Şemseddin (1883-1961)
Eğin’de (Kemaliye) doğdu; babası müderris İbrâhim Edhem Efendi,
annesi Sâliha Hanım’dır. Üsküdar Ravza-i Terakkî Mektebi’ni, Vefa
68 İzmirli İsmail Hakkı’nın biyografisi hakkındaki bu bilgiler, Ali Birinci, “İzmirli, İsmail
Hakkı (1869-1946)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, tarih) 23:530-33 sayfalarından kısaltılarak alınmıştır.
69 Kitap Fahri Unan tarafından Anglikan Kilisesine Cevap, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı,
1995,) adıyla yayımlanmıştır.
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İdâdîsi’ni ve Dârülmuallimîn-i Âliye’nin fen şubesini bitirdi (1905); bu
arada özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.
İstanbul Dârüşşafaka’da hendese muallimliği, Kıbrıs İdâdîsi’nde
müdür muavinliği ve müdürlük;1909’da Maarif Nezâreti tarafından
tabii ilimler okumak üzere bir yıllığına gönderildiği İsviçre’nin Lozan
Üniversitesi’nden döndükten sonra da Midilli ve Gelenbevi İdadisinde müdürlük yaptı. 1915’te Dârülfünun Edebiyat Fakültesi medeniyet
tarihi, 14 Eylül 1917’de Süleymaniye Medresesi dinler tarihi, 1919’da
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi İslâm kavimleri tarihi ve Süleymaniye Medresesi İslâm felsefesi müderrisliklerine tayin edildi. 1922 yılında Şer‘iyye Vekâleti Tedkīkat ve Te’lîfat Heyeti âzası oldu. 1924’te
Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi tarih-i dîn-i İslâm ve fıkıh tarihi müderrisliğinin yanı sıra fakülte sekreterliğine ve ertesi yıl da aynı fakültenin dekanlığına getirildi. 1931’de Türk Tarih Kurumu’na üye seçildi ve
1941’den itibaren ölümüne kadar bu kurumun başkanlığını yaptı. Bu
arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ordinaryüs profesör olarak ders
verdi70. 1923’den 1954’de kadar başbakanlık da dahil CHP’de siyaset
yaptı. Senatör olarak 1961’de tekrar aynı partiden meclise seçilmiş, ancak görevine başlayamadan 19 Ekim 1961’da vefat etmiştir. İstanbul
Üniversitesi’ndeki törenden sonra Cebeci Asrî Mezarlığı’nda toprağa
verilmiştir.

3.8. Bergamalı Mehmed Zeki Efendi
Bergama 1306/1888-9 doğumludur. Babasının ismi, Hafız Mustafa
Efendi’dir. İptidai ve rüşdiyeyi memleketinde tamamladıktan sonra medreseye İstanbul’da devam etmiştir. Bayezid dersiâmlarından
70 Mehmet Şemseddin’in biyografisine dair bu bilgiler, Kâmil Şahin, “Günaltay, Mehmet Şemseddin (1883-1961)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), 14:286-88 arasından kısaltılarak alınmıştır. Mehmed
Şemseddin’in hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. bu madde; İlhami Ayrancı, Bir Tarihçi Olarak M. Şemseddin Günaltay (Hayatı, Eserleri, İslam Tarihi İle İlgili Eserlerinin
Tahlili), Doktora Tezi (Ankara: Ankara Üniversitesi, 2007.) Dinler tarihi müderrisliği için
bk. Ayrancı, Bir Tarihçi Olarak M. Şemseddin, 27.
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Nevşehirli Hasan Efendi’den icazetnâme almıştır. 1325’te Darülfünun
Ulûm-ı Şeriyye Şubesi’ne kaydolmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfı geçmiş; ancak dördüncü sınıf imtihanına, 1329 yılında Sinop’a
sürülmesinden dolayı giremediğinden kalmıştır. 1327 (1909/10)’de
ders vekaletince açılan muallimlik imtihanını kazanmış; mülga
dershaneler târîh-i İslâm müderrisi olarak 1328’de tedrise başlamış;
Fatih’teki Taşhan ve Karadeniz tarafındaki Kurşunlu dershanelerinde haftada üç saat ders vermiştir. Mütareke sonrasında ilan edilen
genel afla İstanbul’a dönmüş ve Sahn medresesi felsefe müderrisliğine (1335/1916/7); bir ara meşihat mektupçuluğu yaptıktan sonra
1336/1918/19’da ise, Süleymaniye Medresesi, târîh-i edyân ders müderrisliğine tayin olunmuştur71.
Mehmed Zeki Efendi 15 Kasım 1335/1919’da kurulan Cemiyyet-i
Müderrisîn’in 15 Kasım 1335/1919’da isim değiştirerek Teâli-i İslâm
Cemiyeti adını aldığında, bu cemiyetin umum katipliğini deruhte
etmiştir72. 1922’de Mustafa Sabri ve oğlu İbrahim 150lilikler listesine
alınınca tutuklanmak üzereyken ailesiyle birlikte Mısır’a gider73. Mustafa Sabri’nin damadı olan Mehmed Zeki de aileden olduğu için, o
da onlarla Mısır’a gitmiştir. Burada Mustafa Sabriye’ye yönelik tavrın
rahatsız edici olması üzerine bütün aile dolayısıyla da Mehmed Zeki
Mekke, İskenderiye, Romanya, Yunanistan Gümülcine ve Batras’da
kalmış ve nihai olarak 1932’de tekrar Mısır’a dönmüştür74.

4. Tarih-i Edyân Ders Kitapları
Cumhuriyet öncesi yayınlanan dinler tarihi kitaplarının yazarları, aynı
zamanda dinler tarihi derslerine girmiş kişilerdir. Bu yüzden yukarıda
71 Mehmet Zeki Efendi’nın hayatına dair bu anlatı, Meşihat Arşivi 226.28/1-4’teki malzemeye dayanılarak inşa edilmiştir.
72 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Teâli-i İslâm Cemiyyeti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 40: 207-208.
73 Yusuf Şevki Yavuz, “Mustafa Sabri Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006), 31:350-353.

74 İbrahim Bayram, Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi’nin Dini Düşüncesi (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014),
54-55.
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zikredilenlerden kitap sahibi olanların eserleri hakkında, zikredildikleri sıraya uygun olarak bilgi verilecektir.

4.1. Tarîh-i Edyân/Tedrîs-i Tarîh-i Edyân
Bu kitap, Ahmed Mithad Efendi’nin Darülfünun-ı Osmanî İlahiyat Şubesi ve Medresetü’l-Vâizinde okutulmak üzere, Darülfünun Ulûm-ı
Şeriyye/İlahiyat Şubesinde verdiği ders takrirlerinden oluşur. Kitap
önce ders notları şeklinde Darülfunun Dersleri içinde tarîh-i edyân ve
bazen de ilm-i edyân başlıkları altında parçalar halinde neşredilmiştir75.
Daha sonra Tedrîs-i Târîh-i Edyân adıyla ilk baskısı Ahmet Hamdi Akseki (Darülfünun İlahiyat 1. Sınıf öğrencisi) tarafından hazırlanmıştır.
Ahmet Mithat Efendi’nin vefatından sonra aynı adla iki baskı daha
yapmıştır76.
Darülfünun Dersleri içinde yayımlanan giriş/umumiyât kısmı,
kitap olarak hazırlanırken bazı başlıklar ve içeriğin bir kısım muhafaza edilmiş olsa da, yeniden yazılmış görülmektedir. Darülfunun
Dersleri’nde yayımlanan ve bizim ulaşabildiğimiz Çin, Japon ve Hint
dinlerinin ele alındığı kısımların kitap olarak yayımlanmış halinde,
Darülfünun Dersleri’ndeki bazı ifadelerin gözden geçirildiğini; Çbu
dinlerle alakalı şahsiyetler ve onların kutsal kitaplarının isimleri Latin
alfabesiyle verilirken daha sonra bunların kaldırılarak, Arap alfabesiyle verilmeye başlandığı görülmektedir. 44 ders olarak düzenlenmiş
75 Darülfunun’da okutulan derslerin, ders notları Darülfünun ve Şuubâtının Durûs-ı Âliyesi
başlığı altında ve tarihsiz olarak Dârülfünun adına birinci kâtip Sermed’in sorumluluğunda, İkdâm Matbaası’nda yayınlanmıştır. Başlangıçta birinci cüz, ikinci cüz şeklinde
daha sonra ise. Ahmed Mithat Efendi’nin târîh-i edyân ders notları, Birinci cüz sahifee 15-20 ders sahife 1-5; ikinci cüz 41-46.7-12; üçüncü cüz 77-82.13-18; dördüncü cüz
103-108.19-22; Beşinci cüz 129-134.25-30 arasında yayınlanmıştır. Atatürk kitaplığında
yaptığım taramalarda görebildiğim kadarıyla, Ahmed Mithat’ın târih-i edyân dersleri
bundan sonra adıyla, 24, 26, 27, 29, 35. sayılarda ikinci ciltte, 1910-11 yılları arasında
yayınlanmışlardır.
76 Ahmed Mithat Efendi, Tedris-i Tarih-i Edyân, neşr. Ahmed Hamdi Aksekili, Dârü’l-fünûn
İlahiyat 1. Sınıf Öğrencisi, 24 Nisan 1329/1913. Dârülfünû-ı Osmani İlahiyat Şubesi ve
Medresetü’l-Vâizîn’de tedris olunmak üzere Ahmed Mithat Efendi’nin Dârülfünûn İlahiyat Şubesi’nde takrir buyurdukları derslerdir. İkinci baskı; Tedris-i Tarih-i Edyân, üçüncü tabı (İstanbul: Hukuk Matbaası, 1330-32/1916),
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olan kitap, 338 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın son sayfasında “1. cildin sonu” ifadesinin bulunmaktadır.
Ahmet Mithat Efendi, târih-i edyân derslerini/kitabını iki kısma
ayırır. Kısm-ı evvel, Umûmiyyat ve Kısm-ı Sâni Hususiyât. Kısm-ı
Evvel, ders notları olarak yayınlandığı Dârulfunûn Dersleri’nde talebeye hasbihal başlığıyla başlar. Bu başlık kitap olarak neşrinde yerini,
“Târih-i Edyânın Lüzumu ve Ehemmiyeti”ne bırakır”. İslam’ın son
din ve Peygamberimizin de son peygamber olduğunu, bu yüzden de
en eski peygamberleri bilmenin zorunlu olduğunu; dinler tarihinin konusunun da yalnızca insanlığın dini tekamülünün son safhasını olan
semavi dinler değil bütün dinler olduğunu söyler. Ona göre, dinler tarihinin ortaya koyduklarından her ne kadar Yahudi ve Hıristiyanların
çekinceleri olsa da, Müslümanların böyle bir çekincesi yoktur.
Ahmet Mithat Efendi’ye göre, hocanın işi, dinler tarihinin yeni bir
ilim olduğunu, hazır bir kitabının bulunmamasından dolayı zordur.
Talebenin hem dinler tarihinden yararlanması hem de onun muhtemel zararlarından korunması için, başka bilim dallarında bilgi sahibi
olmasının yanı sıra kendi dinini hikmetiyle bilmesini zorunlu, kabul
eder. Bu bölümde ayrıca, dinler tarihçisinin tarafsızlığı ve bakış açısının ne olması gerektiğini, dinlerin tekamülü meselesini, vahşet-i iptidaiyye nazariyesi ve onun eleştirisini, insanların bilgisel düzeylerinin
din anlayışlarıyla olan ilişkisini, animizm, totemizm, ilah düşüncesi,
insanların varlık hakkındaki düşünceleri ve bunun hâlık anlayışına
yansımasını, dinlerin birbirlerine etkilerini, fetiş ve kutsal metin meselelerinin yanı sıra başka konuları da ele alır77.
Kısm-ı Sanî, Hususiyât’da ise tek tek dinlerin incelenmesine ayrılır.
Burada dinleri: Fetîş Dînleri; Edyân-ı Münderise-i Putperestî; Kitâb-ı
Mukaddes Sâhibi Putperestler olarak üçe ayırır. Fetiş dinleri kısmında, Okyanusya, Afrika, Moğollar vs. inceler. Edyân-ı Münderise-i
Putperestî dinleri içinde, varlıkları bugüne kadar gelmemiş olan Mı77 Ahmed Mithat, Tedrîs-i Târîh-i Edyân, (Bâb-ı Âli: Hukuk Matbaası, 1330-32), Ders 1-20,
2-83.
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sır, Fenike, Asur, Babil, Keldani, Cermen, Slav vs. dinlerine yer verir.
Kitab-ı Mukaddes Sahibi Putperestler dinler kategorisinde ise, Çin,
Japon, İran ve Hindistan dinlerini (Hinduizm ve Budizm) ele alır78.

Ahmed Mithat’ın eserini oluştururken kullandığı kaynaklara ge-

lince; Avrupa’da başta İngiltere ve Almanya olmak üzere bu konuda
çok fazla metnin kaleme alındığını, ancak bunlar için de Chantepie

de Saussaye’nin Manuel’inin en çok kabul görenlerden biri olduğunu söyler. Kitabında “mehaz-ı aslimiz” şeklinde olmak üzere de la

Saussaye’ye on üç kez atıfta bulunması, temel başvuru kaynağının o
olduğunu gösterir. Onun dışında başka bir kaynak göstermez. Başka
dinler tarihi yazarlarına atıfta bulunur ancak bunlar kitabın kaynakları bağlamında değildir. Fransızcadan başka bir batı lisanını bilmediği

için de la Saussaye’nin Alnamca kaleme aldığı eserin Fransızca çevirisi
olan Manuel d’Histoire des Religionsı kullanmış görünmektedir. Kitabın
hangi baskısını kullandığını ise, şu ifadesinden çıkarmak mümkündür. “Chantepie de la Saussaye birinci tab‘ındaki ‘adem-i muvaffaki-

yetini ikinci tab‘ında bile izâle edememiş ve ona da ancak beş altı sene
mukaddem muvaffak olabilmiştir”. Buradan kitabın kendisinin ders
vermeye başladığı zamandan beş altı sene önceki bir Fransızca nüs-

hasını kullandığını çıkarmak mümkündür; Ahmed Mithat’ın bu eseri
üzerinde çalışma yapanların söyledikleri gibi ikinci baskısını değil.

Saussaye’nin kitabının Almanca ikinci baskısından 1904’te yayınlanmış Fransızca bir baskısının bulunması da, bu çıkarımı destekler görünmektedir.79

78 Ahmed Mithat, Tedrîs-i Târîh-i Edyân, 84-336.

79 La Saussaye’nin kitabı bütün dinleri içermeyi hedefleyen bir çalışmadır. Bu hedefine
rağmen kitap, bütün dinleri içeren tam bir kitap değildir. İkinci baskıda, birincisinde bulunmayan Japonlar ve İsrailliler eklenerek noksanlık bir şekilde giderilmeye çalışılmıştır.
Ancak birtakım sebeplerle Yahudilik ve Hıristiyanlık kitap içinde bir bölüm olarak yer
almamış, Fenomenolojik kısımda ele alınmıştır. Kitabın ilk baskısı Almanca yapılmıştır.
Lechrbuch der Religionsgechicte, Freiburg: B. : İ.B. Mohr, 18, I-II, 1887-1889, 900. İngilizceye
birinci cildin çevirisi: Manuel of Science of Religion, çev. Beatrice S. Colyer Fergusson, I.
Cildin tercümesi, 1891. Tamamının Fransızca çevirisi de 1904’de yayımlanmıştır: Manual
d’Histories des Religions (Paris: Armand Colin, 1904).
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Ahmet Mithat’ın kendi ifadelerinden ana kaynağının Saussaye’nin

Manuel’i olduğu kesin olmakla birlikte, iki metin karşılaştırıldığında

benzerliklerin yanı sıra çok büyük farklılıklar da bulunmaktadır. Bu-

radan Ahmed Mithat Efendi’nin Saussayye’nin kitabını çalışmasının
ana çerçevesini oluşturacak şekilde kullandığını, ancak ele aldığı din-

leri kendi birikimiyle ya da başka bir bağlamda zikrettiği Benjamin
Constant gibilerin eserlerinden aldığı malzemelerle genişletmiş görünmektedir.

Ahmet Mithat Efendi, ele aldığı dinler hususunda Saussaye’nin80

takip etmiş ve onunkilerin dışına çıkmamıştır. Saussaye kitabında

müstakil olarak yer vermediği Yahudilik ve Hıristiyanlığa Ahmet Mit-

hat Efendi de yer vermez. Yukarıda söylendiği üzere, kitabın sonunda
1. Cildin sonu ifadesine yer vermesi, ikinci ciltte bu konuları yer ver-

meyi düşündüğü şeklinde yorumlanabilir, ancak anlaşılan 1912’deki
vefatı bunu gerçekleştirmesine engel olmuştur.

Chantepi de Saussaye’nin Manuel’ini esas olmakla birlikte yalnız-

ca ondan nakille yetindiği de söylenemez. Yer yer genel İslami kabule

aykırı olduğunu düşündüğü şeyleri eleştirir. Mesela, semavi dinlerin
son safhasını temsil ettiğini düşündüğü bir tekamülü kabul etse de, in-

sanlığın ilkel bir halden başlayarak bugünkü hale geldiği düşüncesini
kabul etmez. Tersine, ilk halinin bir medeni hal olduğunu, ancak bu

medeni halden mekânsal olarak uzaklaşıldığında ilkelliğe düçar olunduğunu söyler. Bu evrim anlayışı, onun dinleri başlıklandırmasına da

yansır. Semavi dinler dışındakilerin hepsini kitap sahibi bile olsalar,
putperest dinler olarak görür.

80 Chantepie de Saussayye, Almanca yazdığı kitabının ilk cildini 1887 yayımlamış; ikinci
cildini de yazarak eserini 1889’da tamamlamıştır: Lechrbuch der Religionsgeschicte, (Leipzig und Tübingen, Freiburg İ.B, 1887-89). Çok kabul gören bir dinler tarihi el kitabı
haline gelen kitap İngilizceye (yalnızca birinci cilt çevrillmiştir) ve Fransızcaya çevrilmiştir. Manuel of Science of Religion, trs. Beatrice S. Colyer-Fergusson (London: Longmons, Green, and Co., 1891). İkinci Almanca baskısından Henri Hubert ve Isidore Levy
başkanlığında, bir grup mütercim tarafından Fransızcaya çevrildi, Manuel d’Histoire Des
Religions (Paris: Librairie Armand Colin, 1904)
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4.2. Târih-i Edyân (Medhal) ve Târih-i Edyan
Literatürde yukarıdaki iki kitap Mahmud Esad’a atfedilir.

a. Târih-i Edyân (Medhal)
Târîh-i Edyân -Medhal-, Mahmud Esad’ın Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de
verdiği derslerin yayımlanmış halidir81. Mahmud Esad’ın bu kitabı

Ahmet Mithad’ın iki kısmı ayırdığı kitabının birinci kısmını oluşturan
dinler tarihine girişin müstakil bir cilt halinde ele alınmasından oluşmuştur.

Kitap, dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, onun ge-

rekliliğini ve mahiyetini; ona karşı olanları, Müslümanların bu bilime

katkılarını; dinin kökenine dair Totem, Fetişizm, Animizm, Totemizm,
Büyü gibi teorileri; tabu, kehanet, 18. Yüzyıl felsefesine göre dinin kökeni Müslümanların ve Hıristiyanların köken meselesine yaklaşımlarını, din tasniflerini, dinin tekamülünü, ilk bir vahşilik durumu ve bunun eleştirisi, insan düşüncesinin gelişimi; yaratıcı ve yaratılış, semanın dinlerdeki yeri, ibadetlerin gelişimi, putperestliğin çeşitli şekilleri-

ni, dinlerin birleriyle olan etkileşimini, ibadetin geçmişi, dini liderler,
büyücüler, din kurucuları ve kutsal metinleri gibi konuları ele alır82.

Mahmud Esad’ın ele aldığı bu konular, herhangi bir kaynak zik-

retmese de büyük kısmı itibariyle Reinach’ın Orpheus; histoire générale

des religions’un “Introduction, Origin of Religions, Definations and Ge-

neral Phenomena” ve Ahmed Mithat’ın Tedrîs-i Târîh-i Edyân’ındaki
aldığı konulardan oluşmaktadır. Ayrıca hem Ahmed Mithat’ın ana

81 Muhammed Esad Emin Seydişehrî (Şûra-yı devlet tanzîmât dairesi reisi ve Dârü’l-fünûn
muallimlerinden), Târîh-i Edyân, -Medhal- (Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesinde takrir
edilen dersleri havidir) (Dersaâdet: Hukuk Matbaası, 1331[1915/16]-33[1917]).
82 Mahmud Esad’ın Tarih-i Edyân, -Medhal- adlı kitabı, Nazif Okumuş tarafından yüksek
lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Okumuş, giriş ve iki bölüme ayırdığı çalışmasının birinci bölümünde Mahmud Esad’ın hayatını, eserlerini ve dinler tarihini anlayışına yer
verirken, ikinci bölümü metnin günümüz Türkçesine aktarılmasına ayırmıştır.
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kaynaklarından birisi olması itibariyle hem de doğrudan alıntılarla83
üçüncü bir kaynak olarak Chantepie de Saussaye’nin Manuel’i de zikredilebilir.

Reinach’ın Introduction’da ele alınacak konular olarak yer verdiği

ve metin içinde de her birini bir paragraflar halinde ele aldığı konuları
Mahmud Esad, kitabında birer başlığa dönüştürür: “Din Esatir Farkı;

Dinin Tanımı; Tabunun Tarifi; Tabuya Dair Misaller; Animizmin Edebiyattaki İzleri; Fetiş; Hayvanlara ve Bitkileri İbadet; Bern Ayıları; Totemizm ve Masallar, Totemizmin Sonuçları, Bazı Hayvanların ve Bitkilerin Yenilmesinin Yasaklanması; Komünyon; Cuma Günü Balık ve

Etsiz Yemek Adeti; Hatırlatma84; İnsanlığın tedricen dinden uzaklaşması; 18. Yüzyıl Felsefesinde Din” 85. Reinach’ın kitabından aldığı ancak metin içinde yer vermediği bazı kısımları ise dipnotta zikreder86.

İkinci kaynağı olan Ahmed Mithat Efendi’den ise “Beka ve

Ta’mîm-i Ervâh, Akîde-i Tenâsuha Kadar Tekâmül, Ervâha Perestiş,
Fikr-i Uluhiyet, Tekâmül ve İrfân-ı Beşer, Hilkat ve Hâlık, Merâtib-i

Edyânın Tedâhülü, Kehenenin Ulum ve Sanayii, Sekene-i Semânın
Yeryüzünde İkâmetgâhları, Tarz-ı İbâdetin Tekâmülâtı ve Semâya Teveccüh, Fetişlerin, Putperestlerin İbadetleri Kimleridir ve Din Vâzı’ları

ve Kitapları” gibi başlıkları ve onların içeriklerini bazen özet bir şekilde olsa da çoğunlukla aynen alıntılar.

83 Mahmud Esad, Târîh-i Edyân, 104; de la Saussaye, Manuel, 104. Genel olarak takibi daha
kolay olduğundan burada karşılaştırma açısından burada ilgili yerlerde kaynak olarak
İngilizce çeviriyi gösterdim.

84 Bu başlığın İngilizce metindeki karşılığı için bk. Reinach, “Let us return for a moment to
our tobous”, Orpheus, 20.46.

85 Bunların her birinin kaynağını tek tek göstermek yerine yukarıdaki sıraya uygun olarak
konuların iki kitapta bulunduğu sayfa numaraları verilecektir: Mahmud Esad, Târîh-i
Edyân, 23,30,32,33,36,47, 48, 48-49, 49,50-51, 50, 51-52,53-54,26-29; Reinach, Orpheus, 1.1;
3-4.8.9, 9.10,6.15,11.24, 15.33,16.31,16.37, 17.38.39,15.35, 18.39,19.41-43, 21.48, 10.23, 8.19,
11.25-26. Reinach’ın Orpheus’uyla ilgili verilen birinci sayı sayfa, ikinci sayı paragraf
numarasıdır Burada İngilizce çeviriye atıf yapılmıştır. Ancak paragraf numaralarından
Fransızca aslından da takip edilebilir.
86 Kant, Feurbach, Schleirmacher, Müller, Maria-Jean Guyau’nun din tanımları için bk. Reinach, Orpheus, 2.4, Mahmud Esad, Târîh-i Edyân, 31.
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Mahmut Esad’ın Reinach ve Ahmed Mithat Efendi’den (çok azını
tespit edebildiğimiz Chantepie’den) aldıkları dışında kendisinin ilavesi olan konular da vardır. Bunlar, dinler tarihinin tarihçesi, İslam alimlerinin dinler tarihine katkıları, İslam alimlerine göre dinlerin taksimi
gibi konulardır87.
Reinach’ın kitabını kaynak olarak kullandığını gösterecek herhangi
bir ifade ya da atıfta bulunmadığı gibi, Ahmed Mithat Efendi’nin Târîh-i
Edyân’ına da ancak bir yerde, Chantepie’ye iki yerde atıfta bulunur88.

b. Târîh-i Edyân89
Mahmud Esad’ın bu adla yayımladığı kitap, her ne kadar Esad Bey
tarafından Tahlîl’de onun telif eseri olarak atıfta bulunulmuş olsa da90
telif bir eser değildir. Târîh-i Edyân’ın ana kaynaklarından biri olarak
kullandığı Salamon Reinach’ın söz konusu kitabının “İbraniler, İsrailliler ve Yahudiler (Hébraux, Israélites et Juifs)” başlıklı yedinci bölümünün çevirisinden ibarettir91. Reinach’tan yapılan bu çeviri, aşağıdaki
başlıklar altında olmak üzere tarihlerinin başlangıcındın bugüne kadar Yahudilerin etnik ve dini tarihini, inançlarını ve ayinlerini ele alır:
Mukaddime-i tarihiyye; İsrailliler, Yahudiler, İbraniler; İlk tarihlerinin
esatiri olduğu; Şeriat-ı İsrailiyyenin me’hazları ve bunların tercümeleri; Vahiy ve konkordizm mesleği; Ahdi-i Atîk’in meziyyet-i edebiyyesi;
Esmâ-i ilahiyye; Hilkat-i âlem; Müşriklik ve Yahveperestlik; Baal, Sebaut, Terafim; Tabular; Totemler; Kehanet; Bayramlar; Esfar-ı Hamse;
Enbiya; Mesîhiyyât; Zebur, durub-ı emsâl, Eyyûb; Yahudi istiklâlinin
avdeti ve nihayeti. Kudüs mabedinin tahrifinden beri Yahudilik.
87 Bu ilaveleri görmek için iki kitabın içindekiler kısmının/içerlerinin karşılaştırılması yeterli olacaktır.

88 Mahmud Esad, Târîh-i Edyân, 85. “Mebâhis-i sâbikanın tafsili için hakîm-i şehir ‘Ahmed
Mithat’ Efendi merhumun ‘Târîh-i Edyân’ namındaki eserine müracaat etmelidir”.

89 Mahmud Esad b. Emîn Seydişehri (Dârü’l-Hilafeti’l-Aiyye Medreseti’l-Mütehassısîn
tarih-i edyan müderrisi ve Isparta mebûsu) Târîh-i Edyân, Beni İsrâil-Târih-i Benî İsrâil,
(Salomon Reinach’ın eseri esas ittihaz edilmiştir) (İstanbul: Matba-ı Âmire, 1336).
90 Mahmud Esad, Tahlîl, 130.

91 Reinach, Orpheus, 248-315.
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4.3. Tahlîlî ve Tenkîdî Târih-i Edyân92
Her ne kadar, zaman zaman Mahmud Esad ile karıştırılıp ona atfedilse de bu kitabın Mahmud Esad’ınkiyle olan benzerliği yalnızca
ele aldığı konular bakımındandır. Ancak konuların ele alınışı bakımından ise, benzerlik asgari düzeydedir. Bu yüzden de kitap Mahmud Esad’ın değil başka biri, -Esad Bey- tarafından yazılmış olduğu
kesindir. Tahlîl’in yazarının Mahmud Esad olmadığına ve kapakta
yazar olarak zikredilen Esad’ın başka birisi olduğuna dair bir diğer
veri ise, yukarıda da zikrettiğimiz üzere bizatihi metnin içinde yer
almaktadır. Esad Bey Tahlîl’de, Târîh-i Benî İsrâil kitabının yazarını
Mahmud Esad olarak zikreder93.
Kitabın son sayfasında yer alan hitâm ifadesinden sonra 23 Rebiyyülevvel 1336/11 Kanun 1917 tarihi zikredilir. Yayınlanma tarihinin
[1336/1917/18] olduğu dikkate alındığında, bu da kitabın bitirildiği
sene içinde yayınlandığı anlamına gelir.
Esad Bey’in, Osmanlı coğrafyasında ihtiyaç duyulan dinler tarihi
bilgisinin batıdan, çeşitli din biçimlerini, kemalden noksana doğru bir
süreç olarak anlayarak dinin temellerini hiçe indiren ve dinin tekamülünde en büyük amil olan vahiy ve nübüvvet gibi ilkeleri görmezden
gelen dinler tarihçiler tarafından kaleme alınan kitaplarından yapılan
92 Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye/İstanbul: 1336(1917/18). Bu kitap hakkında iki yüksek lisans
tezi yapılmıştır., Nilüfer Erkul, Osmanlı Medreselerinde Dinler Tarihi Dersleri ve Mahmut
Esad. B. Emin Seydişehri (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005). Bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki dinler tarihi dersinin okutulmasından, okutan
hocalardan ve Mahmut Esad’a kadar olan dinler tarihi çalışmalarını ele alır. İkinci bölüm Mahmut Esad’ın hayatı ve eserlerine; üçüncü bölüm ise eserin latinizesine ve kaynaklarının değerlendirilmesine ayrılmıştır. Bir diğer çalışma ise, Fırat Üniversitesi’nde
yapılmıştır. Halis Bayındır, Mehmed Esad’ın Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân Adlı Eserinin
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (Elâzığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2006). Bir Giriş ve iki bölümden oluşan bir tezdir. Tez inceleme
konusu yaptığı kitabın yazarını, Mehmed Esad olarak tespit eder. Dolayısıyla da Giriş
kısmında yazar olarak tespit ettiği Mehmed Esad’ın hayatı ve kitaplarıyla, dinler tarihi
çalışmalarının tarihçesi hakkında bilgi verilir. Birinci bölümde, metnin transkripsiyonuna; ikinci bölümde ise, inceleme konusu yapılan Tahlîlî Tenkîdî Târîh-i Edyân’ın değerlendirilmesine ayrılır.
93 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 131.
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tercümelerle giderilmeye çalışıldığını söyler94. Bunu da kendisinden
önce yayımlanmış söz konusu iki yazarın kitaplarına ya da daha ziyade Mahmud Esad’ın iki kitabının da Reinach’tan tercüme olmasına
yönelik aşinalığından hareketle, söylemiş olması muhtemeldir.
Kitap, tek tek dinlerin ele alınacağının söylendiği ikinci ciltten
önce, dinler tarihine bir giriş olmak üzere kaleme alınmıştır. Bu girişin, diğer dinler tarihi kitaplarından farkı ise, vahiy ve nübüvvet gibi
konularla, İslam düşünürlerinden miras alınan birikime yer vermek
olduğu, yazar tarafından ifade edilir95.
Esad eserin mukaddimesinde, bilimin kaynağı ve ilme ulaşmak
için kullanılan yollardan, bunların yeterliliğinden/yetersizliğinden,
onları tamamlayıcı olarak işin için katılması gerekenlerden; dinleri
hakkıyla anlamak için farklı ilimlerin bakış açılarından yararlanmanın
ve tarafsız olmanın gerekliliğini söyler. Dinler tarihinin konusu, din
adı verilen beşeri hadiselerdir; ve o tarafsız bir biçimde, bu dini hadiselerin yürürlükte olan ilkelerini, onların kökenlerini, gelişimlerini,
dönüşümlerini ve ortak taraflarını mukayese etmeyi hedefler. Bunu
tarihi, karşılaştırmalı (kıyasi) ve dinlerin inanları üzerinde ne tür etkiler
icra ettiğini konu edinen ruhi usullerle yapar. Dinler tarihinin ilişkili
olduğu diğer bilimler olarak tarih-i umumi, coğrafya, arkeoloji, filoloji, etnoloji, hikmet, kimya, tarih-i tabi, ilm-i heyet, felsefeyi zikreder ve
bunların hangi bakımdan katkılarının olacağını ortaya koyar ve dinler tarihinin onlardan farkını söyler. Dinleri tarif etmenin zorluğunu
göstermeye çalışır. İslam’ın, Kant, Taylor, Reinach’in din tanımlarını
verir. Tabunun ne olduğunu anlatır. Onun dinle ilişkisini, İslam, Hıristiyan ve din inkarcılarını dinlerin kökeni hakkındaki görüşlerine yer
94 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 5-6.

95 “Edyân-ı muhtelifenin yegan yegan tetkikine mübaşeret etmezden evvel, tetkîkât-ı
âtiyeyi teshîl ve ihzâr için ale’l-itlâk edyânın mesalik-i muhtelifeye göre mahiyet ve
menşeleri evsâf ve derecât-ı muhtelifeleri hakkında bir mukaddime, bir medhal yazılmak herhalde mühim bir faide temin edebileceğinden işbu birinci cild, ol vecihle tarîfât
ve malumât-ı ibtidâiyeye tahsis edilmiş ve diğer tevarih-i edyânda görülemeyen vahiy
ve nübüvvet gibi esasât ile mütefekkirin-i İslâmiyenin mevrûs-ı âsar olan hikemiyât ve
mütaalâtı bilhassa ve fi’l-cümle mevki-i mübaseye vaz olunmuştur”, Tahlîlî ve Tenkîdî
Târîh-i Edyân, 7.
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verir. İnsanlık tarihini geriye doğru araştırmanın (tetebbuât-ı riciyye)
dinin kökenine dair ileri sürdüğü ilksel vahşet durumu teorisini eleştirir. İnsanların mevcut vahşet durumunun, medeniyet havzalarından
uzaklaştıkça yaşanan bir hal olduğunu savunur (burada konuyla ilgili
ortaya konulan yaklaşım Ahmed Mithat’ındır ve Mahmud Esad tarafından da kullanılır). Animizm, fetişizm ve totemizmin ne olduğunu
nasıl ortaya çıktıklarını ele alarak, ruhçuluğun ayırt edici özelliklerini
ve dinlerin kökeni olarak kabul edilmesini eleştirel bir tarzda inceler.
Dünyanın nasıl olduğunu ve bir yaratıcının olup olmadığı, bunun yol
açtığı tanrı anlayışları (politeizm, paganizm) meselesini farklı gelenekler bağlamında inceler. Politeizmi, semaperestlik, insanperestlik
ve putperestlik başlıkları altında inceler. Daha sonra çok ilahlığın,
şirkin tezahür ettiği biçimlere yer verir. Kehanetin, alemdeki düzeni
ve her istediğini yapan bir hâkimi idrak edemeyen ya da tanrıların
iyiliklerini elde etmek kötülüklerinden kaçınmak isteyen kişilerin,
geleceği öğrenmek ve kendi menfaatlerine attıracak şeyler yapmayı
isteyen kimselerin başvurdukları bilgi öğrenme yolu olduğunu söyler. Bunun farklı zaman ve medeniyetlerde nasıl uygulandığının örneklerini verir. Tevhit dini ve edyân-ı münzzele konusunu ele alırken
onların üç özelliğinin bulunduğunu söyler: Allah’ı tek kabul ve tenzih etmek, onu ululamak maksadıyla ibadet ve toplumsallık. Bunlar
dışında onun peygamberlik, özgür irade, vahiy, tebliğ vs.den oluşan
sekiz özelliğini daha sayar. Vahiy ve nübüvvetle ilgili olarak bunların
ne olduklarını hem İslam hem de Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa uygun
olarak tanımlar, insanların bunlara olan ihtiyacından, peygamberin
filozof ve cihangirlerden farkını dile getirir. Kütüb-i mukaddese başlığında ise, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dışındaki dinlerde bir din
tebliğcisinin ve onun naklettiği kutsal kitabın bulunmadığını söyler.
Buda, Konfüçyüs, Zerdüştlükteki metinler de ilahiyatla, diyanetle alakalı şeyler olduğu için inanları tarafından kutsal kitap kabul edilir. Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kutsal kitaplar varsa da bunların Musa”ya
ve İsa’ya aidiyetinde problemler vardır. Dolayısıyla kutsal kitap ol-
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maya layık yegâne kitap Kur’an’dır. Dinlerin tasnifi meselesinde,
dinler tarihinin bütün dinleri kapsamak istediği için büyük güçlükler
bulunduğunu söyleyerek yapılan din tasniflleri ve bunların yol açtıkları problemleri ele alır. Dinlerin birbirine etki etmesine ve asıllarının
bozulmasını hızlandıran sebepleri beş madde (hurafât, ifrat vs.) halinde sıralar. Dinlerin tekamülüne dair genel yaklaşımlara yer verdikten
sonra, münzzel dinlerin ilkel dinlerden farkını, onların bir gelişimin
sonucu olmadığını göstermeye çalışır. Dinlerin bugünkü durumu hususunda, yeryüzünde var olan ırklardan söz ettikten sonra dört ana
dinin var olduğunu ve onların bugünkü durumlarına yer verir. Zeyl
başlığı altında ise, dünyadaki Müslümanların bulundukları yerler ve
nüfusları, dilleri ve mezhepleri hakkında bilgi verir96.
Esad Bey’in kaleme aldığı bu metin, kendisinden önce Ahmed
Mithat ve Mahmud Esad’ın dinler tarihi metinlerinden, onlara nispetle akademik yazım tarzını takip etme bakımından ayrılmaktadır. İlgili
yerde de söylediğimiz üzere Ahmed Mithat Efendi, “mehaz-ı aslimiz”
diyerek Chantepie de la Saussaye’nin kendisine on üç yerde ismen
zikretmekle birlikte, bu kaynağı nerede ve nasıl kullandığını gösteren
herhangi bir atıfta bulunmaz. Mahmud Esad, bir yerde Ahmed Mithat
Efendi’nin Tarih-i Edyân’ına, iki yerde de de Saussaye’ye atıfta bulunur. Yukarıda da söylediğimiz gibi, kitabının ilk kısımlarının önemli
bir bölümünü, Salamon Reinach’ın Orpheus’undan birebir tercüme
yoluyla oluşturmuş olmasına rağmen, ondan yararlandığına dair bir
imada dahi bulunmaz.
Plan ve içerik açısından karşılaştırıldığında Ahmed Mithat
Efendi’nin metninin “Umumiyet” kısmını teşkil eden dinler tarihine
girişle alakalı kısımdan bazı şeyleri (dinler tarihinin gerekliliği, dinler
tarihçisinin tarafsızlığı, geriye dönük bakış açısının ne olduğu, dini
coğrafya, beşeri irfanın gelişiminin tanrı anlayışına yönelik ilerleyişindeki etkisi, ilk ibadet, Animizm, totemizm, yaratılış ve yaratan, sema,
din adamları, dinler hiyerarşisi ve birbirine etkisi vs.) içermektedir.
96 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 4-142.
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Ancak esas olarak Mahmut Esad’ın Târîh-i Edyân’nın başlıklarıyla,

-bir iki başlığın yerini değiştirme- dışında çok büyük ölçüde örtüşür97.
Ancak konular işlenirken Ahmed Mithat ve Mahmud Esad’dan/Mah-

mud Esad’dan bazen aynen alıntılar, bazen özetler ve sonra kendisinin
ilave bilgileriyle konuyu genişletir.

Esad Bey, ifadât-ı âtiye/fıkarât-ı âtiye/ifadey-i âtiye …-den

alınmıştır diyerek kaynaklarına yer yer atıfta bulunur. İster metin içinde isterse de dipnotta yer vermiş olsun aldığı kısımları bazen [] kullanarak göstermeye çalışır98. Kaynak olarak Ahmed Mithat

Efendi’nin Tarih-i Edyan’ını99, Charles Seignobos’un, Târih-i Medeniyet,

Asr-ı Hâzırını100, Rıza Tevfik’in, Kamus-ı Felsefesi’ni101, Murad Bey’in

Târîh-i Umûmi’sini102, Gustav Le Bon’un Ruhu’l-Akvâm’ını103, Ernest

Haecel’in Vahdet-i Mevvcud’unu104 Chantepi de la Saussaye’nin Manuel’ini105, Rousseau’nun Mukavele-i İctimaiyye’si106 zikredilir. Müslüman müelliflerden kaynak olarak değil de yalnızca, İslam dünya-

sında tarihi edyan türü çalışmaların yapıldığına dair olmak üzere,

Şehristanî’nin el-Milel ve’n-Nihali ile, İbn Hazm’ın el-Fasl’ına gönderme
97 Muhmad Esat’inki ile Ahmed Mithat’ın eseri arasında yukarıda zikredilen konular
bakımdan benzerlikleri görmek için bk. Ahmed Mithad Efendi, Tedrîs-i Târîh-i Edyân,
haz. Enes Koca, 16-70; Mahmud Esad, Tarih-i Edyan, Haz. Nazif, 17-87; Tahlili ve Tenkîdi
Târih-i Edyân, 8-137; Tahlîlî Tenkîdî Târîh-i Edyân, haz. Halis Bayındır, 7-56.

98 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 29.

99 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 29, 31. “Tedâhül-i Edyân”ın Ahmet Mithad
Efendi’den alındığına dair not için bk. Esad, Tahili ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 112.
100 Esad, Tahilli ve Tenkidi Tarih-i Edyan, 69, 71, 78. Charles Seignobos,

101 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 42. Rıza Tevfik, Kâmus-ı Felsefe, İstanbul: Matbaa-ı
Âmire, 1330.

102 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 31, 82, 83. Murad Bey, Tarih-i Umumî (İstanbul:
Mahmud Bey Matbaası, 1299), I-VI.

103 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 9. Gustav le Bon, Ruhu’l-akvam, mütercim Abdullah Cevdet) Kahire: Matbaa-ı İctihâd, 1907).

104 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 97, dipnot. Ernest Haeckel, Vahdet-i Mevcud: Bir
Tabiat Aliminin Dini, çev. Baha Tevfik (Ahmet Nebil, İstanbul: Matbaa-ı kader, t.y.)
105 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, …. Chantepie de la Saussaye, Manuel d’Histoire des
Religions )Paris: Librairi Armand Colin, 1904).

106 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 9. Jean Jacques Rousseau, Mukâvele-i İctimaiyye yahut
Hukûk-ı Siyasiyye Kavâdi-i Esasiyesi (İstanbul: Millet Kütüphanesi, 1913).
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yapılır107.“İnsanperestlik, putperestlik, tedâhül-i edyân, Tekâmülât-ı
Dîniyye ve Tetebbu‘ât-ı Ric‘iyye, Ric’iyye Eleştirisi, Hilkat ve Hâlık”
gibi konularda da Ahmed Mithat’tan birebir alıntılarda bulunur108.
Ancak aynı şeyi metin içinde yaptığında ondan yararlandığına dair
bir ifade de bulunmaz109. Ahmed Mithat ve Mahmud Esad’dan aldığı
konuları, onlar gibi yalnızca nakletmekle kalmaz; mesela, Kur’an’ın
diğer tüm dinlerin kutsal kabul edilen kitaplarından daha sağlam bir
şekilde nakledildiğini, bu yüzden de güvenilmeye daha layık olduğunu söyler. Bunu temellendirirken de Yahudi ve Hıristiyan kutsal
kitapları hakkında, modern dönem Kitab-ı Mukaddes araştırmaları/
eleştirilerinin ortaya koyduğu verileri kullanır.

4.4. Târîh-i Edyân
Mehmed Şemseddin’in Süleymaniye Medresesi talebesine verdiği derslerinin özeti olan Târîh-i Edyân110 adlı kitabı ilki 1336/1920’de
ve daha sonra 1337 ve 1338’de olmak üzere üç kez basılmıştır. Bu da
onun, Ahmet Mithat’ınki kadar kabul görmüş bir dinler tarihi metni
olduğu anlamına gelir.
107 Esad, Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân, 11.
108 Erkul,

109 Bir örnek olmak üzer bk. “Ba‘zı halk görülüyor ki cihânın ilk hâlî bî-hudûd ve bî-kenar bir
denizden ‘ibâret olduğu hâlde toprakların bir köpük sûretinde yaratılmaya başladığını
haber veriyorlar. Ba‘zıları da görülüyor ki yine böyle bir bahr-i bî-kenârın içine ‘azîm
bir kuşun yumurtladığı yumurta dünyâ olduğunu haber veriyorlar. (…) Ba‘zıları dahî
insânların bir tarlaya tohum zer‘ olunduğu gibi ilâh-ı a‘zam tarafından rûy-i arza serpili
verdiğini zan eyliyor”. Ahmet Mithad, Tedrîs-i Târih-i Edyân, 57; “Bazıları cihanın ilk hali
bî-pâyân bir deniz iken toprakların bir köpük suretinde yaratılmış olduğuna, bazıları
öyle bir deniz içine azîm bir kuşun (dünya)yı yumurtladığına ve bazıları da insanların
bir tarlaya tohum ekilir gibi ilah-ı azam tarafından ruy-ı arza serpilmiş bulunduğuna
kail oluyorlar ki, bu akvam arasına mevcut olan bu kabîl hürafâtın tadadı kâbil değildir”. Esad Bey, Tahlîli ve Tenkîdî Târih-i Edyân, 65.
110 M. Şemseddin ((dârülfünün müderrislerinden), Târîh-i Edyân (Dersaâdet: Kanaat Matbaa ve Kütüphanesi Matbaası, 1337).
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Kitap mukaddime, ilm-i edyan, sonra da birinci kısım şeklinde
düzenlenmiştir. İkinci kısmı yoktur111. Mukaddime’den sonra dinler
bilimi (ilm-i edyân) başlığına yer verir. Din ilimlerini Dinler tarihi ve
Din felsefesi şeklinde ikiye ayırarak bunların ortaya çıkışının tarihini,
bu ilmin İslam alemindeki yerinden ve yapılan çalışmalardan bahseder. Daha sonra dinin mahiyeti, dinin hususi bir ilmin konusu olup
olamayacağı konusunu ele alır. Avrupa’da modern dönem ve İslam
alimlerine göre din tasniflerini zikrettikten sonra, dinler tarihinde
farklı tanrı inançlarını ifade etmek için kullanılan kavramların anlamlarına (teizm, ateizm, monoteizm, politeizm, henoteizm) yer verir112.
Birinci kısım, edyan-ı ibtidaiyye, animizm, natürizm, fetişizm,
totemizm nazariyeleri ve bunların tenkitleri başlığını içerir113. Burada
on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığın ilk dini
olarak ileri sürülen Animizm, Natürizm, Fetişizm ve Totemizm’den
ne anlaşıldığını ve bunlar hakkında ileri sürülen eleştirilere yer verir.
Bunları zikrettikten sonra aynı bölümün devamı olarak, bugün ilkel
kabul edilen toplumların (Afrikalıların, Amerikalıların, Okyanusyalıların) dinleriyle, Konfüçyanizm’i, Taoizmi’, Çin Budizmi’ni çok kısa
olmak üzere de yer verdikten sonra Japonların dinlerine inceler114.
Mehmed Şemseddin de, kendisinden önce dinler tarihi yayımlayan Ahmet Mithad, Mahmud Esad ve Esad Bey gibi, kitabını 1. cildin sonu ifadesiyle bitirir. Ancak diğerleri gibi o da bir ikinci cildi
tamamlayamamıştır. Her ne kadar o da kendisinden önceki yazarlar
gibi, târîh-i edyân adını vermişse de kapsamı bakımından, daha çok
benzediği Ahmet Mithat Efendi’nin kitabının muhtevasına bile erişememiştir. Ancak dinler tarihi alanında yapılan çalışmalara yönelik
111 Kitabı bir yüksek lisans tezi konusu yapan ve aynı zamanda onu yayına da hazırlayan
Sevdiye Yıldız, kitabın aslında olmamakla birlikte Çin ve Japon dinlerini ikinci kısım
olarak zikreder. Mehmed Şemseddin Günaltay, Dinler Tarihi, Yeryüzündeki İlkel Dinler,
sadeleştiren Sevdiye Yıldız (İstanbul: Kesit Yayınları, 2006).
112 M. Şemseddin, Târîh-i Edyân, 7-63.

113 M. Şemseddin, Târîh-i Edyân, Birinci kısım, Edyan-i İbtidâiyye, Animizm, Natürizm, Fetişizm, Totemizm Nazariyeleri ve bunların intikâdı, 64-205.
114 M. Şemseddin, Târîh-i Edyân, 206-320.
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atıflarından, kaynak olarak kullandıkları ana bir metinle sınırlı olan
kendisinden öncekilere göre, bu alanla ilgili literatüre dair bilgisinin
genişliği zikrettiği kitap isimlerinden haraketle söylenebilir. Dönemin
önemli müstakil dinler tarihi kitaplarına yer verdiği İlm-i edyan başlığı altında, din incelemelerine girişte konuyla ilgili temel metinler olan
Albert Reville, Moris Jostrow ve Max Müller’in kitaplarına atıfta bulunur115.
Kitabın büyük bir kısmında İlkel din teorileri ve bunların eleştirilerine yer verilir. Diğer ilkel din teorileri ve eleştirilerinde olduğu gibi
Totemizmde de kaynak göstermemekle birlikte Durkheim’in 1912’de
yayımladığı Les formes élémentaires de la vie religieuse/Dini Hayatın İlkel
Biçimleri kitabına dayanır. Din tanımlarında Durkheim’in sosyolojik
kökenli din tanımını kendisine daha yakın olarak görmüş olmasından
dolayı, onun dinin kökeni olarak gördüğü Totemizm’e kitabın üçte
birlik kısmı ayrılır. Bu yüzden, Ahmet Mithat, onun eleştirilerini kullanan Mahmud Esad ve Esad Bey’den farklı olarak ilkel din teorilerine
yönelik eleştirisi hem daha geniş hem de daha tutarlıdır. Kaynak olarak zikretmese de Afrika, Amerika, Okyanusya116, Çin ve Japon dinlerinde117 birincil kaynak olarak, Saussaye’nin la Manuelini kullanır.
Bu dinleri incelerken onun konuları ele alışını birebir takip ettiği gibi,
metni oluştururken de çeviri-nakil, özet-çeviri şeklinde olmak üzere
ondan istifade eder.

Değerlendirme
Osmanlı eğitim sistemi, Avrupa’da dinler tarihinin ders olarak okutulmaya başlamasından (1870/3) yaklaşık seksen yıl sonra okul programlarında ona yer vermeye başlamıştır. Her ne kadar Dârülfünun’un
1874’undeki programında -daha çok kadim ve Yahudilik, Hıristiyanlık
115 Max Müller, l’introduction á la science des religions[]; A. Reville, Prologemenénes á
l’histoire des religions[(Paris: Libraire Fischbacher, 1886)]; Moris Jostrow, The Study of
Religion[(London: Walter Scott, 1902]: M. Şemseddin, Târîh-i Edyân, 23,24,25.

116 de la Saussaye, Manuel, 13-39

117 de la Saussaye, Manuel, 39-61, 61-69.
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ve İslam dışında bugün varlığını devam ettiren dinlerie atıflar içeren-

İlm-i esâtiri’l-evvelin (mitoloji) yer almış olsa da İslam dışı dinlerin
öğretilmesi hususunda asıl dönüm noktası ikinci meşrutiyetin ilan

edildiği 1908’dir. Bu tarihten sonra Dârülfünun bünyesindeki Ulûm-ı

Âliye/daha sonra Ulûm-ı Şeriyye şubesinde, ihtisas medreselerinde
(Medresetü’l-vâizîn, Medresetü’l-irşâd ve Medrese-i Süleymaniye),

Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ve Mekteb-i mülkiyede az çok farklı isim-

lerle olmak üzere dinler tarihi okutulmaya başlanmıştır. Bu dersler
Ahmed Mithat, Mahmud Esad, Esad Bey, Halil Sabit Şibay, Bergamalı

Mehmed Zeki Efendi, İzmirli İsmail Hakkı, Kâmil Miras ve Mehmed
Şemseddin tarafından okutulmuştur. Târîh-i edyân dersler hocalığı

yapan Ahmed Mithat, Mahmud Esad, Esad Bey ve Mehmed Şemseddin okuttukları bu derslerin notlarını daha sonra kitaplaştırmışlardır.

Ahmed Mithat ve Mehmed Şemseddin’in kitapları hem dinler tarihine

giriş hem de birincisi Semitik dinler dışındaki ölü-yaşayan bütün din-

leri ikincisi ise, yalnızca uzak doğu dinlerine yer verir. Diğer ikisi ise,
kitaplarını dinler tarihine giriş olarak hazırlar. Mahmud Esad’ınkinde

bu ifade edilmezken Esad Bey dinleri tek tek almadan önce bir giriş
kitabına ihtiyaç olduğunu zikrederek, birinci cildi bu maksatla kaleme
aldığını söyler. Bütün kitap yazarlarının her ne kadar bazıları (Mah-

mud Esad) İngilizce biliyor olsa da, dinlerle ilgili kullandıkları temel
kaynaklar, dönemin Osmanlı aydının ikinci ana dili olan Fransızca kaleme alınmış ya da Fransızcaya çevrilmiş olanlardır: Chantepi de la

Saussay’ın Manuel’i (Ahmed Mithat, Mahmud Esad, M. Şemseddin)
ve Salamon Reinach’ın Orpheus’u (Mahmud Esad) ve Durkheim’in Les

formes élémentaires (M. Şemseddin). Bunlar dışında, dinler tarihine giriş

bölümünde olmak üzere M. Şemseddin tarafından Reville, Müller’in
kitaplarının Fransızcası ; Jostrow’unkinin de İngilizcesi kullanılır.

İlk dinler tarihi kitabı olan Ahmed Mithat’ın eseri, daha sonraki

yayınlanan dinler tarihi kitapları için model oluşturmuş, bazen kay-

nak gösterilerek bazen gösterilmeyerek (Mahmud Esad, Esad Bey)
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yoğun bir şekilde kullanılmıştır. En az kullanan ise, M. Şemseddin görünmektedir.
Dört kitabın her biri ya başında ya da sonunda birinci cilt olarak
isimlendirilir. Ancak bunların hiçbirinin ikinci cildi yayımlanmamıştır. Ahmed Mithat’ın kitabının yayınlanmasından kısa bir süre sonra1912’deki vefatı, Mahmut Esad’ın bürokratik vazifelerinin yoğunluğu ve Esad Bey erken yaşta vefatından dolayı ikinci ciltleri yazmaları mümkün olmamış görünmektedir. Mehmed Şemseddin, oldukça
uzun bir ömür sürmüş olmasına rağmen, ilgilerinin değişmesi ve siyasi faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı o da kitabının ikinci cildini
çıkaramamış, dolayısıyla da, Yahudilik ve Hıristiyanlık bu kitapların
konuları arasında yer alamamıştır.
Gerekçeleri her ne olursa olsun Yahudiliği ve Hıristiyanlığın
dinler tarihi kitaplarında yer verilmemesi kendilerinden sonrakiler
için de bir gelenek oluşturmuş görünmektedir. Dârülfünun İlahiyat
Fakültesi’nde iki yıl tarih-i edyân müderrisliği yapan George Dumezil, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı derslerinde işlememiştir. Dinler tarihine giriş konuları, dinin kökenine dair teoriler, vahşilerin dinleri, Hint
dinleri, Çin dinlerini ele almıştır. Dumezil’in İlahiyat Fakültesinde
yardımcılığını yapan Ömer Hilmi Budda da 1937’de çıkarttığı Dinler
Tarihi (1937) kitabında Dumezil’in derslerinde anlattığı konuların dışına çıkmamış, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı konu edinmemiştir. İki cilt
olarak hazırlamayı düşündüğü dinler tarihinin birinci cildinde Hint,
Çin ve Japon dinlerini incelemiş; ikincisinde ise, ilkel dinlere yer vereceğini vaad etmiştir. Ancak akademisyen kökenli olmayan Ömer Rıza
Doğrul’la (Yeryüzündeki Dinler Tarihi, 1947, 1958) Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslam’ın da içinde yer aldığı tam bir dinler tarihi, yazılmıştır.
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Osmanlı Türkçesi Öğretimi Tarihi Açısından
Önemli Bir Eğitimci: Mehmed Masum ve
Usûl-i Savtiyye İsimli Risalesi
Hatice Ayar1
Giriş
Osmanlı Devleti’nde 1800’lü yılların ortalarına kadar sıbyan mekteplerdeki ders programları hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.

Eğitim tarihi ile ilgili çalışmalarda vakfiyelerinden elde edilen bilgilere göre sıbyan mekteplerinde elifbâ, Kur’an-ı Kerim, tecvid, kıraat,

dini bilgiler, yazı, hesap ve ahlak derslerinin olduğu belirtilmektedir.

Usûl-i cedîd hareketinin başladığı 1800’lü yılların ortalarına kadar
ders programlarında çok fazla değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır.2

Sıbyan mekteplerindeki elifbâ derslerinde önce Kur’an öğretilmiş,

Kur’an okuyuşu belli bir seviyeye geldikten sonra Osmanlı Türkçesi
ile yazılmış metinlere geçilmiştir.3 Öğrencilerin Osmanlı Türkçesi oku-

ma yazma konusunda başarı gösterememesi hem o dönemde hem de
1
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2		 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: Başlangıçtan 1993’e (İstanbul: Kültür Koleji Yayınları, 1994), 82-83; Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Sıbyan Mektepleri (Bursa:
Rağbet Yayınları, 1995) 83-85; Zeki Salih Zengin, Tanzimat Dönemi Osmanlı Örgün Eğitim
Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi (1839-1876) (İstanbul: MEB Yayınları, 2004), 58-63;
Süleyman Akyürek, Tanzimat Dönemi İlköğretim Okullarında Hareketi (Kayseri: Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998), 67-69.
3		 Ali Haydar, “Elifbâ Kitâbiyâtı”, Muallimler Mecmuası 17-18 (1924), 351.
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ilerleyen yıllarda bir sorun olarak görülmüş ve sebepleri irdelenmiştir.
Sıbyan mekteplerinde rahle ve minder dışında ders araç ve gereçlerinin olmaması, hocaların yetersiz olması ve derslerin bireysel yapılıyor
olması söz konusu sorunun sebepleri arasında sıralanmıştır. Ayrıca
derslerde kullanılan Elifbâ Cüzü’nde Osmanlı Türkçesinde ses olarak
bulunan p, ç, j, g harflerinin şekil olarak karşılığının bulunmaması,
elifbâ öğretim usulünün ezbere dayalı olması, derslerde “Elif üstün
e, elif esre i, elif ötre ü, be üstün be, be esre bi, be ötre bü, te üstün
te, te esre ti, te ötre tü, se üstün se, se esre si, se ötre sü.(…)” şeklinde
heceleme yapılması, elifbâda harfleri seslendirmek için kullanılan imla
harflerinin öğretimine ve Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kelime, cümle
ve metinlere yer verilmemesi okuma yazma öğretiminin başarısız olmasının gerekçeleri arasında gösterilmiştir.4
1847 yılında rüşdiyelerde başlayan usûl-i cedîd hareketi, sıbyan
mekteplerinde de etkisini göstermiştir. Aynı yıl yayımlanan Etfâlin
Ta‘lîm ve Tedrîs ve Terbiyelerine Ne Vechile Eylemeleri Lazım Geleceğine Dair
Sıbyan Mekâtib-i Hâce Efendilere İ‘tâ Olunacak Ta‘lîmât’ta sıbyan mekteplerinin işleyişi, süresi, akademik kadrosu, ceza ve mükâfat durumları
gibi konulara yer verilmesinin yanı sıra elifbâ öğretiminde uygulanmak üzere yeni bir usul önerisinde bulunulmuştur.5 Bu usul harflerin
tahtada ilk olarak üstün harekeli sesleri ile öğretilmesi ve yazı çalışmaları yapılması esasına dayanmaktadır. Harf öğretimi hususundaki
öneri karşılık bulmazken yazı çalışmalarına yönelik önerinin dikkate
alındığı 1856 yılında yayımlanan Elifbâ’nın6 içeriğinden anlaşılmakta4		 Elifbâ Cüzü (İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emanet Hazinesi, 436- 437);
Satı Bey, “Elifbâyı Nasıl Öğretmeli”, Tedrisat-ı İbtidâîye Mecmuası 1 (1326), 23; Necib
Asım, “Elifbâmız Hakkında Bazı Mülahazalar”, Daru’l Fünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası (1332-1334), 132; Muallim Cevdet, “25 Sene Evvelki Hatıralardan: Selim Sabit Merhum
Hakkında”, Tedrisat Mecmuası (Nisan, 1925), 360; Fuat Baymur, İlkokuma Yazma Öğretimi
(İstanbul: İnkılab Kitabevi, 1947), 32.
5		 Etfâlin Ta‘lîm ve Tedrîs ve Terbiyelerine Ne Vechile Eylemeleri Lazım Geleceğine Dair
Sıbyân Mekâtibi Hâce Efendilere İ‘tâ Olunacak Ta‘lîmât, 1263, 3-4; Ayrıntılı bilgi için bk.
Yahya Akyüz, “İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 5 (1994)
6		 Elifbâ (y.y.: y.y.,1272).
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dır. İlerleyen yıllarda hazırlanan elifbâlarda da Elifbâ’daki yeniliklerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu yeniliklerin başında elifbâların
artık Osmanlı Türkçesi öğretimini hedeflemesi, پ, ژ, چ,  ڭharflerinin
elifbâya dâhil edilmesi ve sesli harf görevi üstlenen imla harflerine
özel bir ders ayrılması gelmektedir. Yeni hazırlanan elifbâlarda öğrencilerin harflerin isimlerini ezberleyip şekillerini tanımadan geçmelerini engellemek amacıyla harflerin karışık olarak yazıldığı derslere yer
verilmiş ve harfler noktalı ve noktasız olma durumlarına, noktalarının
sayısına ve noktalarının harfin altına veya üzerine yazılma durumlarına göre tasnif edilmiştir.7 Elifbâlarda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış
okuma metinlerine yer verilmiş, okuma ve yazmanın eş zamanlı öğretilmesi sebebiyle harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarına ders
ayrılmıştır. 8 Böylece öğrencilerin harflerin birbirlerine nasıl birleştirildiklerini görmeleri ve doğru yazabilmeleri hedeflenmiştir. Tüm bu
yeniliklerin yanında elifbâlarda Osmanlı Türkçesi öğretimi hedeflenmesine rağmen genellikle önce üstün, esre ve ötre harekenin öğretimi
daha sonra imla harflerinin ( )ى و اöğretimi yapılmış ve heceleme zaman
zaman değişikliğe uğramakla birlikte devam etmiştir.9
1856 yılından 1890 yılına kadar geçen sürede elifbâların harf yöntemi üzere hazırlandığı;1890 yılından itibaren ise savti usul üzere
elifbâlar yayımlanmaya başlandığı görülmektedir. Savti usul sese ait,
ses ile ilgili10 yöntem olarak ifade edilebileceği gibi sesi esas alan yöntem
olarak da isimlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı savti usul ekseninde
Osmanlı Türkçesi öğretiminin geçirmiş olduğu süreci söz konusu yıllarda hazırlanmış elifbâlar çerçevesinde ele almak, Mehmed Masum
(Akalın) tarafından hazırlanan Usûl-i Savtiyye Elifbâ ve elifbânın öğre7		 Muhammed Raşid bin Halil, Risâle-i Elifbâiyye (İstanbul: Aşir Efendinin Taş Destegâhı,
1280), 4.

8		 Namık Kemal Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-I (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2009), 52,53; Hatice Ayar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Elifbâlar (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2020), 39.
9		 Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi, 53-86.
10 Kubbealtı Lugatı, “Savti” (Erişim 20 Ekim 2021).

194

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

tici kitabı niteliğindeki Usûl-i Savtiyye isimli risale bağlamında irdelemektir.11

Nitel yöntemin kullanıldığı araştırmada doküman incelemesi ya-

pılmıştır. Araştırmada başta dönemin ilk okuma yazma öğretimi tarihine ışık tutan elifbâları olmak üzere birçok birincil ve ikincil kaynaktan istifade edilmiştir. Osmanlı Türkçesi öğretimi hakkındaki literatür

incelendiğinde konunun ilk kez kapsamlı olarak Şahbaz tarafından

Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-1 isimli eser

ile ele alındığı görülmektedir.12 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı
Türkçesi öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış elifbâların ince-

lendiği kitapta elifbâlar dönemler halinde ele alınmakta ve öğretim
usullerine göre tasnif edilerek değerlendirilmektedir. Aynı yazar tarafından hazırlanan Türkçe Öğretimi Açısından Elifbâ Kitapları, Türkçe

İlkokuma ve Yazma Ögretiminde Ses Yöntemi ve İsmail Hakkı Elifbâ’sı isim-

li çalışmalarda da elifbâlar çeşitli açılardan incelenmiştir.13 İlk okuma
yazma öğretimi ile ilgili olarak Binbaşıoğlu tarafından hazırlanan İl-

kokuma ve Yazma Öğretiminin ve Alfabe Kitaplarının Tarihsel Gelişimi14 ve

Engin ve Uygun tarafından hazırlanan Osmanlı’dan Günümüze Okuma
Yazma Öğretimi15 isimli makaleler ile Özkaya’nın İsmail Gaspıralı’nın
Hoca-i Sıbyan Kitabı Hakkında Bazı Düşünceler16 isimli bildirisi alfabe
öğretiminin tarihi sürecine ışık tutan çalışmalardandır.

11 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ (İstanbul: Edeb Matbaası, 1325); Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye (İstanbul: Matbaa-i Arşak Garoyan, 1330).
12 Namık Kemal Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-1, 1.

13 Namık Kemal Şahbaz, “Türkçe Öğretimi Açısından Elifbâ Kitapları” (Malatya: XIII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004); Namık Kemal Şahbaz, “Türkçe İlkokuma ve Yazma
Öğretiminde Ses Yöntemi ve İsmail Hakkı Elifbâ’sı”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 2 (2005).
14 Cavit Binbaşıoğlu, “İlkokuma ve Yazma Öğretiminin ve Alfabe Kitaplarının Tarihsel Gelişimi”,
Eğitim ve Bilim 14/114 (Ekim 1999).
15 Gizem Engin – Selçuk Uygun, “Osmanlı’dan Günümüze Okuma Yazma Öğretimi”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2011).
16 Yılmaz Özkaya, “İsmail Gaspıralı’nın Hoca-i Sıbyan Kitabı Hakkında Bazı Düşünceler”,
I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler, ed. Fikret Türkmen – Gürer
Gülsevin (Ankara: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları, 2007).
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Bu çalışmaya konu olan Usûl-i Savtiyye ve Usûl-i Savtiyye Elifbâ
isimli risaleler 1900’lü yılların başlarında Osmanlı Türkçesi öğretiminde benimsenen savti usulün dönemin eğitimcilerinden olan Mehmed
Masum tarafından nasıl uygulandığını ortaya koyması bakımından
önemlidir. Ayrıca Mehmed Masum’un önerilerinin günümüzde Türkçe ilk okuma yazma öğretiminde benimsenen sesi esas alan öğretim
yöntemi ile örtüştüğü noktaların olması dikkate değerdir.

1. Mehmed Masum’un Hayatı
Mehmed Masum 1874 yılında Silistire şehri yakınlarındaki Arabacılar
(Kolarovo) köyünde doğmuştur. Köy mektebini bitirdikten sonra Silistre Rüşdiyesine okumuştur. Hafız olan Mehmed Masum İstanbul’a
giderek Fatih Medresesine ardından Üsküdar İdadisine devam etmiştir. 1895 yılına gelindiğinde Azerbeycan’a öğretmen olarak gitmiş orada üç yıl görev yapmıştır.17
1898’de Bulgaristan’a dönerek öğretmenlik mesleğine devam
eden Mehmed Masum’un, 1904-1908 yılları arasında Ruscuk Mekâtib-i
İslamiye Müdürü olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin Bulgaristan halkı için öneminin farkında olan Mehmed Masum gençlerin zamanını iyi değerlendirebilmesi amacıyla 1904 yılında
Dobriç Gece Mektebini açmıştır. Bu mektebe devam edenlerin Türkçe
ve Bulgarca öğrendiği ve mektepten çok memnun olduğu bir gazeteye
gönderilen köşe yazısına yansımıştır. 18 Mehmed Masum’un Bulgaristan’daki Türklerin eğitimi için faydalı olacağına inandığı topluluklara
dâhil olduğu anlaşılmaktadır. Onun katkı sağladığı oluşumlardan biri
Bulgaristan’daki Müslüman halkın eğitim ile ilgili sorunlarına çözüm
üretmek amacıyla Jön Türklerin öncülüğünde oluşturulan Muallimin-i
17 Niyazi Hüseyin Bahtiyar, Balkanlar’da Türk Ünlüleri (İstanbul: Bizim Ana Yurt Yayınları,
1999), 53.

18 Haşim Ertürk- Rasim Eminoğlu, Bulgaristan’da Türk-İslam Eğitim ve Kültür Müesseseleri
ve Medresetü’n-Nüvvab (İstanbul: İSAR Vakfı Yayınları, 1993), 36; Levent Düzcü, “Balkan
Gazetesinin Yazar ve Okur Köşesinden Bulgaristan Türklerinin Sorunları (1906-1908)”,
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 4/5 (2018), 67-68.
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İslamiye Cemiyet-i İttihadiyesi adıyla anılan Öğretmenler Birliğidir. Birliğin ilk kongresinin 1906 yılında Şumnu’da yapılması planlanmış fakat
kongre bir Jön Türk hareketi olarak algılandığı için Şumnu Türk Maarif Encümeni tarafından engellenmeye çalışılmıştır. İlk gün toplantı
mekânı ayarlayamayan öğretmenler kır alanında, ikinci gün ise kız
rüşdiyesinde toplanmıştır.19 Öğretmenler kongresinin ikincisi Rusçuk
Türk Okulları Encümeni Başkanı Tahir Lütfi Bey başkanlığında Mehmed Masum’un da katkılarıyla 1907 yılında Rusçuk’ta yapılmıştır.20
1908 yılında ilan edilen Meşrutiyet’in de etkisi ile her yıl düzenlenen
kongrelere katılan öğretmenlerin sayıları zaman içinde artmıştır.
Mehmed Masum 1908 yılında Yusuf Akçura, Necip Asım ve Veled
Çelebi’nin öncülüğünde kurulan Türk Derneği’ne de üye olmuş, hatta
derneğin ilk şubesi Mehmed Masum tarafından Rusçuk’ta açılmıştır.
Türk Derneği ilmi amaçlarla açılmış bir dernek olup siyasette Osmanlıcılık fikrini benimsemesine rağmen kültür ve dil alanında Türkçü bir
yaklaşım sergilemiştir.21 Derneğin Türk dilini sadeleştirme hususundaki düşünceleri dilde tasfiyecilik olarak algılanmış, dernek faaliyetlerini 1912 yılına kadar sürdürebilmiştir.22
Mehmed Masum’un ilmi olarak katkıda bulunduğu diğer bir kurum ise Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türklerin din görevlisi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müftü, müftü vekîli, kadı ve kadı
nâipleri yetiştirmek amacıyla açılan Medresetü’n-Nüvvâb’dır. Söz konusu amaç için açılan okul bölgenin ve zamanın şartları sebebiyle aynı
zamanda öğretmen yetiştirme misyonu da yüklenmiştir. 1913 yılında
açılmasına karar verilen fakat I. Dünya Savaşı sebebiyle 1920 yılına kadar hazırlıklara başlanamayan Medresetü’n-Nüvvâb’ın nizamnamesini, talimatnamesini ve programını oluşturan sekiz kişilik komisyonda
19 Mahmut Bolat, “Bulgaristan Türk Öğretmenler Birliği (1906-1933)”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 23 (2020), 227-228.
20 Bahtiyar, Balkanlar’da Türk Ünlüleri, 53.

21 Ezgi Tuna, Batı Anadolu Türk Ocakları 1923-1931 (Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi,
Yüksek Lisans Tezi, 2015), 8-10.
22 Burhan Paçacıoğlu, “Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?”, TÜBİAR 10 (2001), 231, 224.
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o dönem Rusçuk Mekâtib-i İslâmiyye müdürü olarak görev yapan
Mehmed Masum da yer almıştır. 1923 yılında eğitime başlayan medrese 1950 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.23
Bulgaristan’da yeni usul üzere öğretim faaliyetleri yürüten, eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerin içinde olan Mehmed Masum 1930 yılında İstanbul’da gelmek zorunda kalmış vefat ettiği 1939
yılında kadar öğretmenlik mesleğine devam etmiştir.24
Mehmed Masum araştırmaya konu olan Osmanlı Türkçesi okuma yazma öğretimi hakkındaki Usûl-i Savtiyye ve Usûl-i Savtiyye Elifbâ
isimli çalışmalarının yanı sıra, rüşdiyeler için yazdığı Rüşdiyelere
Tarih-i Ulûm25, Osmanlı Türkçesi okuma metinlerine yer verilen Ana
Dili26, tiyatro oyunlarından oluşan Mektep Müsamereleri27 isimli çalışmaları bulunmaktadır.

2. Savti Usul Üzere Osmanlı Türkçesi Öğretimine
Genel Bir Bakış
Osmanlı Türkçesi öğretiminde yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek;
daha hızlı ve akıcı okuma yazma öğretimi gerçekleştirilebilmek amacıyla harf yöntemi ile öğretime alternatif olarak ortaya koyulan savti
usul, birçok yazar tarafından benimsenmiş ve bu usul üzere elifbâlar
hazırlanmıştır. 1800’lü yılların sonlarından itibaren yayımlanmaya
başlayan savti usul üzere elifbâlar iki ayrı içerik ile karşımıza çıkmaktadır. Birinci grup elifbâlar İsmail Gaspıralı tarafından hazırlanan
Hâce-i Sıbyan’da (1890)28 olduğu gibi harflerin gruplar halinde ya da
tek tek öğretildiği, cezimli seslerinin esas alındığı ve her bir harf veya
23 Ali Mehmedov, “Bulgaristan’daki Medresetü’n-Nüvvab’ın Eğitim-Öğretim Sistemi”,
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 5/1 (2019), 100, 113.
24 Bahtiyar, Balkanlar’da Türk Ünlüleri, 9.

25 Mehmed Masum, Rüşdiyelere Tarih-i Ulûm (İstanbul: İkramiyeli Matbaa, 1326/1910).

26 Mehmed Masum, Ana Dili: Kıraad İkinci Kısım (Bulgaristan: Terakki Kütüphanesi, 1926).
27 Mehmed Masum, Mektep Müsamereleri (Şumnu: Terakki Matbaası, 1922).

28 Hâce-i Sıbyan’ın ilk nüshasının 1884-1887 yılları arasında yayımlandığı anlaşılmaktadır.
Özkaya, “İsmail Gaspıralı’nın Hoca-i Sıbyan Kitabı Hakkında Bazı Düşünceler”, 1662.
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harf grubu verildikten sonra öğretilen harflerle okuma alıştırılmalarının yapıldığı elifbâlardır.29 Şekil 1’de görüleceği üzere İsmail Gaspıralı

alfabe sıralamasını değiştirmiştir. İlk grup için belirlemiş olduğu yedi

harfin hem müstakil yazılışlarını hem de yazım sırasında almış oldukları şekillerini vermiş ve ilk derste yedi harflerin isimleri ile birlikte
seslerinin de öğretilmesini önermiştir.

Şekil 1: İsmail Gaspıralı’nın Hâce-i Sıbyan İsimli Elifbâsı

İkinci grup elifbâlar ise ilk örneğini İsmail Hakkı’nın hazırladı-

ğı İsmail Hakkı Elifbâsı (1891) gibi önce sesli harf görevi üstlenen imla
harflerinin öğretilmesini esas kabul eden elifbâlardır. Elifbâlarda harfler 1847 yılında sıbyan mektebi hocaları için yayınlanan talimatta

önerildiği üzere üstün harekeli sesleri ile öğretilmektedir. İsmail Hakkı Elifbâsı’nda Hâce-i Sıbyan’dan farklı olarak alfabedeki tüm harfler
29 İsmail Gaspıralı, Hâce-i Sıbyan (Bahçesaray: Tercüman Basımhanesi, 1890).
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gruplar halinde verildikten sonra hece ve kelimelerin okunmasına
geçilmektedir.30

Şekil 2: İsmail Hakkı Elifbâsı

1890 yılından itibaren savti usul üzere yeni elifbâlar yayımlan-

masına rağmen 1900 yılında hazırlanan ‘’Maarif Salnamesinde’’elifbâ
öğretiminin hala harf yöntemi üzere öğretilmesi önerilmektedir. Hatta

hazırlanan elifbâlardaki usulün aksine elifbâ dersinin yıllık progra-

mında önce Kur’an öğretimi daha sonra Osmanlı Türkçesi ile yazılmış
metinlerin okunmasının öğretimi planlanmaktadır.31 Satı Bey 1909 yılında yayımlanan makalesinde harf yöntemi ile elifbâ öğretimi eleştiri30 H. Hüsnü, Renkli ve Resimli Elifbâ-i Tefeyyüz (İstanbul: Artin Asaduryan ve Mahdumları
Matbaası, 1331), 5.
31 Salnâme-i Nezâret-i Maarif-i Umûmiye, 3. Def’a (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1318), 222,223,
229; Müfredat programlarında elifbâ dersinin değerlendirmesi için bk. Şahbaz, Türkiye’de
İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-1, 108-119.
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lerek savti usulün niçin benimsenmesi gerektiğini şu cümlelerle ifade
etmektedir:
“Harfler eskeriyetle isimleri ile öğretilmektedir. Hâlbuki ekseri
harflerin sadaları başka, isimleri başkadır; onun için çocukların harflerden hecelere intikal etmesi pek müşkül olmaktadır. Mesela ( )دharfi
()ا, ( ) harfi ( ) diye öğretildikten sonra (
eder denilmektedir.
diye telaffuz etmek için aradan üç ses gâib etmek
savtlerini bir tarafa bırakmak lazımdır. Bu müşkülü izâle için elifbâya
başlarken harflerin isimlerini hiç söylememek, yalnız savtlarını öğretmek yani her harf sakin (cezimli) veya meftuh (üstünlü) olarak nasıl
telaffuz ediliyorsa çocuklara doğrudan doğruya o suretle belletmek
lazım ve kâfidir. Harflerin asıl isimlerine gelince bunları çocukların
hecâ ve kıraata iyice alışmalarından sonra öğretmek pek kolaydır.”32
Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Satı Bey harflerin üstün
harekeli veya cezimli sesleri ile öğretilmesini savti usul olarak tanımlamıştır. Ses yöntemi ile yapılacak olan elifbâ öğretiminin öğrenmeyi kolaylaştıracağı vurgulanmıştır. 1911 yılında Selanik’te düzenlenen Muallimler Kongresine kadar resmi öğretim programının harf yöntemi
üzere devam ettiği anlaşılmaktadır. Muallimler Kongresinde Kur’an
ve Osmanlı Türkçesinin aynı elifbâ ile öğretilmesinin sakıncaları üzerinde durulmuş ve iki ders için iki ayrı elifbâ hazırlanması kararı alınmıştır. Aynı zamanda kongrenin katılımcıları elifbâ derslerinde -uzun
yıllardır hazırlanan elifbâların içeriğinde olduğu gibi- önce Osmanlı
Türkçesi daha sonra Kur’an öğretilmesinin uygun olacağı fikrinde birleşmişlerdir. Elifbâlarda harflerin sırasının değiştirilmesi ve harflerin
üstün harekeli sesleri ile öğretilmesi hususu da kongrede alınan diğer kararlardandır.33 Bu kararlar 1914 yılında yayımlanan Mekâtib-i
İbtidâiye Ders Müfredatına yansımış ve elifbâ öğretimi önce Osmanlı
32 Satı Bey, “Elifbâyı Nasıl Öğretmeli”, Tedrisat-ı İbtidâîye Mecmuası 1 (1326), 21-23.

33 Heyet, “Elifbâ Müzâkerâtı”, Selanik Vilâyeti Birinci Muallimler Kongresi Mecmuası, 1328,
38-39; Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Şefika Kurnaz – Cemal Kurnaz, Birinci
Öğretmenler Kongresi Selanik (Ankara: Berikan Yayınevi, 2012), 64-71.
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Türkçesi sonra Kur’an öğretimi olmak üzere iki aşamalı olarak planlanmıştır.34

Savti usul üzere hazırlanan elifbâlarda bu yeni usulün daha et-

kili uygulanabilmesi amacıyla öğretmenlerin derslerine yön veren

bazı notlar yazılmıştır.35 Mesela Mustafa Faik öğretmenlere öğrencileri

ile ses çalışmaları yapmalarını önermekte, elifbâya başlamadan önce
cümleden kelimeye, kelimeden heceye, heceden de sese ulaşmalarını
sağlayacak etkinlikler yaptırmanın öğrenmeyi kolaylaştıracağını be-

lirtmektedir. Ayrıca harflerin yazımına başlanmadan önce çizgi, daire
vb. şekillerin çocuklara çizdirilerek el alışkanlığı kazandırılması gerektiği vurgulamaktadır.

Savti usulde harflerin seslerinin öğretimi esas kabul edildiği için

bazı Arapça harflerin Osmanlı Türkçesinde kullanılan sesleri ile öğretilmesi hususu

yazılarak

ifade edilmiştir.36 Bazı yazarlar ise harflerin doğru mahreçleri ile öğretilmesinin zor olmadığını savunarak her harfin gerçek sesinin veril-

mesi gerektiğini ifade etmiştir.37 Söz konusu elifbâlarda resimlerden
de istifade edilmiş, resimler ile kelimelerin bir hecesi arasında ses benzerliği kurulmuştur.38 Mesela Tecrübeli Kolay Elifbâ’da (1919)  طharfi öğretilirken kullanılan tarak şeklinin altında  طاراقyazılarak kelimenin ilk

harfi ile  غharfinin öğretildiği sayfada karga resminin altına  قارغاyazı-

larak kelimenin son harfi ile öğretilen ses arasında bağ kurulmuştur.39
34 Mekâtib-i İbtidâîye Ders Müfredatı (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1332), 49, 50.

35 Salih İhsan, Osmanlı Lisânı Elifbâsı (İstanbul,: Matbaa-i Ahmet İhsan, 1326), 23-24; Ahmed Şükrü, Türkçe Elifbâ (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1331), 2-5; Mustafa Faik, Mükemmel
ve Musavver Elifbâ-i Osmanî (İstanbul: Şems Matbaası, 1330), 2-8.
36 Mehmed Ali Harputi, Resimli İlaveli Nev Usûl Talim-i Kırâat yahud Elifbâ-yı Türkî (İstanbul:
Mahmut Bey Matbaası, 1328), 16; İsmail Hakkı, İsmail Hakkı Elifbâsı (İstanbul: Şirket-i
Mürettibiye Matbaası, 1308), 22-23, 25, 27, 14.
37 İsmail Gaspıralı, Hâce-i Sıbyan, 1.

38 Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-I, 278.

39 Ali Haydar, Tecrübeli Kolay Elifbâ (İstanbul: Orhaniye Matbaası, 1337), 22-23.
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Elifbâların bazılarında ise harfin şekli ile resim arasında nal şeklinin ن
harfine benzetilmesi gibi benzerlik kurulmaya çalışılmıştır.40

Bazı elifbâlarda harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarının öğ-

retiminde genellikle harflerin değişmeyen kısımları vurgulanırken ba-

zılarında yazım sırasında almış oldukları şekillerin öğretimi için özel

dersler ayrılmıştır.41 Okuma yazmanın birlikte öğretildiği elifbâlarda
hocalar tahtada, öğrenciler ise kendilerine ait taş tahtalarda yazı çalışmaları yapmaya yönlendirilmiştir.42 Seçilen örnek hece ve kelimelerin yazımında geçmişte hazırlanan elifbâlardaki yaygın tercihin

aksine imla harfleri kullanılmış, hareke-i resmiyenin öğretimi ilerle-

yen derslere ertelenmiştir. Elifbâlardaki tek heceli kelimeler anlamsız
olabilirken iki veya daha fazla heceden oluşan kelimelerin genellikle

Türkçede karşılığı bulunmaktadır.43 Hecelerin okunmasını kolaylaştır-

mak amacıyla bazı elifbâlarda vezinlerden istifade edilmiştir. Mesela
kol veznini kullanarak bol, sol, şol, fol; kulak veznini kullanarak burak,

budak, bucak, kuşak; orak veznini kullanarak çomak, solak, sumak ve
konak gibi kelimelerin okunması sağlanmıştır. Böylece öğrencilerin ilk

kelimeyi okuduktan sonra diğer kelimeleri rahatlıkla okuması hedeflenmiştir.44

Bazı elifbâlarda ilerleyen derslerde, ilk derslerde okuma yapılan

kelimelerden oluşan cümlelere yer verilmiş böylece çocukların cümleleri daha rahat okuması sağlanmıştır. Elifbâlarda dini içerikli ve ahlaki
öğütlere yer veren metinler yer aldığı gibi hikâyeler, fabllar, karşılıklı

diyaloglardan oluşan okuma metinleri de bulunmaktadır. Bazı okuma
40 Mustafa Faik, Yeni Usul Resimli Türk-Osmanlı Elifbâsı Yahut Türkçe Diline Başlangıç (İstanbul: Sancakcıyan Matbaası, 1327), 8-9.

41 Osman Nuri, Kolay Elifbâ (Dersaâdet: Matbaa-i Kadr, 1326), 4,5; İsmail Gaspıralı, Hâce-i
Sıbyan, 1-5; Ahmed Cevad, Mülahhas Yeni Elifbâ Okuyorum (Selanik Matbaası: t.y.), 17;
İsmail Hakkı, İsmail Hakkı Elifbâsı, 17-19.
42 Mehmed Hilmi, Osmanlı Hürriyet Elifbâsı ve Otuz Günde Okuyup Yazmak (İstanbul:
Necm-i İstikbal Matbaası, 1327),
43 Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-I, 167-172.

44 Mehmed Şemseddin, Çocuklara Kılavuz Elifbâ (İstanbul: Arakel Matbaası, 1316), 18-19.
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metinlerinin altında konunun anlaşılıp anlaşılmadığını tespit edebilmek amacıyla konu hakkında sorular sorulmaktadır.45

3. Usûl-i Savtiyye’de Osmanlı Türkçesi Öğretiminin
Temel Prensipleri
Mehmed Masum harflerde esas olanın sesler olduğunu, şekillerin ise
harfleri hatırlatan işaretler olduğunu ifade ederek harf öğretiminde
seslerin önemini vurgulamıştır. İsmail Gaspıralı gibi harflerin sakin

(cezimli) sesleri ile öğretilmesi gerektiğini “Harfler telaffuz esnâsında
verdikleri sadâlarla öğretilir. Burada sâmitler (sessiz harfler) sakin

hâlde verdikleri sadâlarla nazar-ı i’tibâra alınırlar. Bu esâs huffâz-ı
İslâmiyyenin ilmî mahrec usûlünün aynı demek olduğundan ekseri

mu‘allimimizce zâten me’nus (alışılmış) demektir.”46 cümleleriyle ifade etmiştir. Diğer bir deyişle Mehmed Masum’a göre harfler ne isimleri ile ne de üstün harekeli sesleri ile öğretilmelidir. Bu konuda Satı
Bey’den farklı düşündüğünü şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Eskiden elifbâ taliminde harfler çocuklara esma-i müsta‘melesiy-

le öğretilirdi. Mesela  صاريقkelimesini terkib eden harfler قاف را الف صاد

diye belletilirdi. Bu isimlerle mezkûr kelimenin asıl okunuşu arasında
kati‘yyen münasebet olmadığı aşikârdır. Binaen ‘aleyh bu usûl yanlıştır. Bu yanlışlık anlaşılınca usûl değiştirme mecburiyeti hâsıl oldu. Bu

def‘a sâit harfler sesleriyle sâmitlerde nev‘ine göre hafîf veya sakîl birer fetha ile zikredilmeye başladı. Şimdi birçok yerlerde bu usûl görülür. Lakin bu usûl de hemen evvelkisi derecesinde yanlıştır. Zira harfleri bu şekil öğrenmiş bir çocuğa yukarıdaki sarık kelimesini okutmayı
teklif etsen (

) diye okuması lazım gelir. İşte buna binaen asıl

tabi’i usûl olan ‘savtî usûl’ zuhur etmiş ve ‘usûl-i harfiyye’ demek olan
diğer usullere bihakkın tercih olunmuştur.”47

45 Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-I, 172-176.
46 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 2-4.
47 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 3.
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Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere Mehmed Masum
harflerin cezimli sesleri ile öğretilmesinin savti usul olarak değerlendirilebileceğini, isimleri veya üstün harekeli sesleri ile öğretilmesinin
ise harf yöntemi olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir.
Okumanın sadece yazıdaki şekilleri çözmekten ibaret olmadığı,
seslerle ilgili tüm çalışmaları içine alan bir süreç olduğunu düşünen
Mehmed Masum’a göre okumaya başlamadan önce konuşma problemlerinin çözülmesi gerekir. Doğru seslerle konuşamayan çocukların
doğru okuyamayacağını vurgulayan Mehmed Masum, mektebe başlayan çocukların önüne ilk günden elifbâ koyulmasını eleştirmektedir.
Ona göre öncelikle çocukların sesleri doğru kullanıp kullanmadığının
tespit edilmesi, yanlış ve kısık seslerle konuşan çocukların bu sorunlarının çözümüne gayret edilmesi gerekmektedir.48
Mehmed Masum ses öğretiminde tahlîl ve terkîb esasına dayanan
iki usul olduğunu; tahlîl esasını kabul edenlerin cümleyi kelimelere,
kelimeleri hecelere, heceleri de harflere yani seslere ayırdığını belirtmektedir. Kendisinin de benimsediği terkîb esasında ise sesten hece,
heceden kelime, kelimeden cümleye ulaşılmaktadır. Türkçede ses olarak kullanılmasına rağmen alfabede şekli olmayan seslerin varlığına
dikkat çekerek  وharfinin beş türlü,  كile  ىharflerinin üç türlü sese karşılık geldiğini vurgulamaktadır. Sesi olmasına rağmen şekli olmayan
seslerin büyük bir noksanlık olduğunu ifade ederek elifbâsında  كev و
harflerine işaretler koyarak eksik harf şekillerini tamamlamaya çalıştığını ifade etmektedir.49 İlerleyen yıllarda benzer bir harf çalışmasının
İmla Encümeni tarafından yapıldığı ve bazı elifbâlarda kullanıldığı
belirtilmektedir.50
Mehmed Masum Usûl-i Savtiyye Elifbâ’da her harf sesine ders
ayırdığı gibi imla harflerine ve harekelere de ders ayırmaktadır. Böylece elifbâsında her sesi ve şekli özel bir derste ele almaktadır. Cezim
48 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye.

49 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 7.

50 Şahbaz, Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi-I, 321-325.
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işaretinin öğretimine elifbâsında yer vermeyen yazar Osmanlı Türkçesi okumayı öğrenen öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçtiklerinde birkaç alıştırma yaparak rahatlıkla cezimli kelimeleri okuyabileceklerini
vurgulamaktadır.51
Yazım sırasında şekli değişen harfler için özel dersler ayırmak yerine harfler ilk öğretilirken değişmeyen kısımlarına vurgu yapılarak
söz konusu farklı yazılışların öğretilebileceğini şu cümlelerle izah etmektedir:
“Hurûfumuzun eşkâl-i asliyyesi hakkında esâslı tahlîlâta girişilince görülür ki kelime başında, ortasında, sonunda diye gösterilen
kırık dökük o kadar galebelik (gereğinden fazla) şekillerle çocukların
zihinlerini alt üst etmeye mahal yoktur. (
) gibi harflerimizin yalnız
bir şekli vardır. Kelimenin her yerinde aynı şekil ile bulunurlar. Sonda diye gösterilen şekillerine sağdan takılan kuyruklar bu harflerden
değil, üst taraftan bunlara bitişen harflerin koparılmış bir parçasıdır.
(
ve sâ’ir) gibi harflerin bile esâsen yalnız bir şekli bulunur. Gösterdikleri tebdîl konulduğu mevkiye göre hacmen büyüyüp
küçülmekten ibâretdir. Hele bunların ortada diye gösterilen şekilleri
sarf-ı mevhûm olup elifbâ-yı esâsîmizde kat‘iyyen mevcûd değildir.
Yalnız (
) gibi harfler bazı istisnâlar gösterirler. İşte usûl-i savtiyyede bu esâslar nazar-ı i‘tinâya alınıp her harfin esâsen birbirinden
fark gösteren şekillerini irâ’e ile iktifâ edildi. Bu esâs, çocuklar için
hem sâdelik, hem tabi‘îlik hem de kolaylık cihetiyle müfîddir. Bu esâs
ibtidâları hüsn-ı hatta bir dereceye kadar aksi te’sîr gösterecek gibi görünürse de dikkat sâyesinde bu tesîr ibtâl edilebilir. Ve diğer cihetden
temin edilen fâ’ideye nisbetle bu te’sîr hîç derecesindedir.”52
Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi Mehmed Masum harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları için ayrılan sayfaları gereksiz
görerek sadece şekli değişen harflere odaklanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Harflerin şekillerinin öğretimi sırasında ayrıntıya girilme51 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 15.
52 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 16
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mesi sebebiyle yazı yazarken zorluk çıkarabileceğini öngören yazar,

bu zorluğun aşılamayacak derecede büyük olmadığını belirtmektedir.

4. Usûl-i Savtiyye’de Okuma Yazma Öğretiminin Aşamaları
Mehmed Masum Usûl-i Savtiyye’de okumayı bir makine gibi öğretmek

yerine çocukların ruh dünyalarına uygun şekilde öğretmek gerektiğini ifade etmiş bunun ise okuma öğretimi öncesinde yapılacak alıştırmalarla mümkün olabileceğini vurgulamıştır.53 Bu sebeple harflerin

öğretimi sürecini iki aşamalı olarak planlamıştır. Birinci aşama, elifbâ
açılmadan yapılacak olan ses çalışmalarını içeren idmânât-ı evveliyye,
ikinci aşama ise kıraattir.

4.1. İdmânât-ı Evveliyye Aşaması
Mehmed Masum idmanât-ı evveliyye sürecinin ne kadar sürmesi gerektiği ile ilgili farklı görüşler olduğunu belirtmiş, bazı eğitimcilerin

birinci sınıfın ilk yarısının ses çalışmalarıyla geçirilmesi gerektiğini ba-

zılarının ise üç hafta süreyi yeterli gördüğünü ifade etmiştir. Kendisi
bu sürenin öğretmenlere bırakılması gerektiğini; öğrencilerinin kabiliyetlerine göre sürenin uzatılıp kısaltılabileceğini vurgulamıştır.

Okuma yazmaya başlamadan önce yapılacak olan ses çalışmaları

çocukların tam anlamıyla sese odaklanmaları sebebiyle daha fazla fay-

da sağlayacaktır. Çünkü çocuklar okuma yazmaya başladığı zaman
harflerin şekillerine ve işaretlerine dikkatlerini verecekleri için seslere yeterince odaklanamayacaklardır. Bu sebeple idmânât-ı evveliyyede kıraat değil mükâleme yapılmaktadır. Kıraatin temelini oluşturan

konuşma düzelmedikçe harflerin sesleri doğru çıkmayacaktır. Muallimin görevi sese ehemmiyet vermek, sesi esas kabul etmek ve çocukların dikkatini sese çekmektir.54
53 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 5.
54 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 7.
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Mehmed Masum’a göre harflerin seslerinin keşfettirilmesi zihinde yer etmesine bağlıdır. Bu sebeple tabiattaki seslerden istifade etmek, öğretilecek olan ses ile dışarıdaki herhangi bir ses arasında bağ
kurmak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Her sese uygun hikâyeler anlatılarak sesin keşfettirilmesi böylece çocukların sesleri merakla dinlemesi bu aşamada yapılması gereken etkinlikler arasındadır. Sesler
öğretilirken yeni sese geçmek için acele edilmeden doğru çıkarılması
beklenmelidir. Dersin konusu olan ses kavrandıktan sonra sessiz harfler için bir nokta, sesli harfler için bir çizgi çekilerek öğretilen sesler
kodlanmalıdır. Böylece öğrencilerin hem sınıf tahtasında hem de kendi siyah tahtalarında seslerin çalışabilmeleri sağlanmalıdır.
Usûl-i Savtiyye isimli risalede idmânât-ı evveliyye sürecinde muallimlerin derslerini nasıl işlemeleri gerektiğine dair örnek sunumlara
yer verilmiştir. İdmânât-ı evveliyyenin birinci dersinde ses çalışmaları
yapılırken muallimlerin ilk olarak çocuklar ile duyular hakkında konuşması önerilmektedir. İnsanların duyduğu seslerin nereden geldiğini görmeden de anlayabileceği vurgulanarak doğada her sese karşılık
gelen bir nesne, şekil veya canlı olduğuna dikkat çekilmelidir. Daha
sonra dışarıdan gelen rüzgârın uğultusu, suyun şırıltısı vb. sesler, hayvanların sesleri, insanların çeşitli zamanlarda çıkardıkları ahh, vahh
gibi her türlü ses hakkında çocuklarla konuşulması ve işitme duyularının aktifleştirilmesi istenmektedir.55
İdmânât-ı evveliyyenin ikinci dersinde  صve (s) ( ٱa) harflerinin seslerinin öğretimi planlanmıştır. Harflerin seslerini vurgulamak için muallim, Numan isminde bir çocuğun hikâyesini anlatmaktadır. Hikâye
şöyledir:
Numan annesi komşudayken avluda kazların peşine koşar, onlarla oyun oynar. Daha sonra kazlardan birini de evin içine sokar. Annesi
geldiğinde içeri girmek isterken kazın sesini kapının arasından duyar.
Muallim burada hikâyeyi böler ve çocuklara:
55 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 8-10.

208

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

- Kazın sesi nasıldır? diye sorar. Çocuklar:
- ( صsssss) sesini çıkarırlar. Muallim hikâyeye devam eder:
Annesi kazın sesini yılan sanarak korkar. O sırada evden bir kaz
çıkınca şaşırır. (Muallim tekrar çocuklara soru sorar):
- Çocuklara şaşırınca nasıl ses çıkarırız? Çocuklar:
- ( ٱٱa aaaa) cevabını verir.
Muallimin her iki sesi öğrencilerden aldıktan sonra harfleri tahtaya ( صs) sesi için bir nokta, ( ٱa) sesi için ise bir çizgi çekerek kodlaması
istenmiştir. Böylece muallim tarafından çizgilerden istifade edilerek
tahtaya ٱص
ْ ( . _ ) (as) ve _ ( صا. ) (sa) heceleri kodlanmış ve öğrencilerin
kısa ve uzun sesleri kavraması sağlanmaya çalışılmıştır.56 Her harf için
örnekteki gibi kısa hikâyeler anlatılarak çocukların dünyası ile harflerin sesleri arasında irtibat kurulmak istenmiştir. Alfabe öğretiminde
hikâyelerden yararlanılması başka yazarlar tarafından da tercih edilmiştir.57

4.2. Kıraat Aşaması
İdmanât-ı evveliyyede tüm harflerle ses çalışması yapıldıktan sonra
ikinci aşamaya geçilir. Kıraat aşamasında önce kitaplar açılmadan tahtaya öğretilecek olan harf yazılır ve okunur. Daha sonra kitaplar açılarak kitapta yazılı olanlar hece ve kelimeler okunur.58 Usûl-i Savtiyye’de
ilk derslerde öğrenilen harflerin az olması sebebiyle anlamsız heceler
ve çocukların dünyasında olmayan kelimeler kullanılmış olsa da ilerleyen derslerde çocukların zihin dünyalarına uygun kelimelerin kullanıldığı vurgulanmıştır.59 Usûl-i Savtiyye Elifbâ’da öğretilen ilk iki harf,
arı resmi ve kelimesi ile bağ kurularak öğretilen ( ٱa), lamba resmi ve
kelimesi ile bağ kurularak öğretilen ( لl) harfleridir. İlk iki harf veril56 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 10.

57 Mustafa Faik, Mükemmel ve Musavver Elifbâ-i Osmanî, 2-9.
58 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 12.
59 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye, 13.
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dikten sonra a, la, al, ala, lala, lale hece ve kelimeleri önce rik’a daha
sonra da nesih hattıyla yazılmıştır.
Mehmed Masum sesleri olmasına rağmen harfleri olmayan seslere işaretler koyarak Osmanlı Türkçesinin kolay ve doğru okunmasına
katkı sağlamaya çalışmıştır. Şekil 3’ün sağ üst köşesindeki resmin altında
(horoz) yazmaktadır. Arap harflerinin arasında yer almayan o sesi ( وv) harfinin üzerine bir çeker koyularak  ۈelde edilmeye
çalışılmış, elifbâ boyunca o sesi bu şekilde yazılmıştır. Şekil 3’ün sol
üst köşesindeki resmin altında yazan koyun kelimesindeki u sesi ( وv)
harfinin üzerinde sağa doğru yatık bir çizgi ile gösterilmiştir.60 Böylece
Osmanlı Türkçesinde sesli harf görevi üstlenen  وharfi, tek bir şekil ile
dört sesi ifade etmek yerine çeşitli formlarla o, ö, u, ü seslerine karşılık
olarak kullanılmıştır.61

Şekil 3. Usûl-i Savtiyye Elifbâ’da Harf Öğretimi.
60 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 3, 4.

61 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 4, 5, 18, 23.
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Yukarıdaki resimden de anlaşılacağı üzere yazar kıraat aşamasında harflerin şekillerini öğretirken her bir harf için bir resim seçmiştir.
Seçilen canlı veya nesne resimlerinin bazen ilk harfi, bazen son harfi bazen ise ortadaki harfi derse konu olmuştur. Harflerin seslerinin
öğretildiği idmanât-ı evveliyyede harflerin cezimli seslerine vurgu
yapan yazarın kıraat aşamasında bu tercihine devam etmediği görülmektedir. Mesela at kelimesi ile ( تt), kuş kelimesi ile ( شş) harfini
öğreten yazarın nar kelimesi ile ( رr) harfini öğretmesi beklenmesine
rağmen nar kelimesi ile ( نn) harfini, araba kelimesi ile de ( رr) harfini öğretmiştir.62 Yazarın harflerin sakin sesleri ile öğretilmesi tercihini
harflerin şekillerinin öğretildiği kıraat aşamasında zaruri görmemesi, harflerin seslerinin öğretimini idmanât-ı evveliyye aşamasında tamamlamış olması ile ilişkilendirilebilir. Mehmed Masum otuz ikinci
derse kadar ince sesli harfleri öğretmiş, bu derste üstün, esre ve ötre
harekenin kalın sesli harflerle okunduğunda kalın ses çıkardığını vurgulayarak otuz dördüncü dersten itibaren kalın ve ince sesli harflerin
karışık olarak verildiğine dikkat çekerek muallimleri kelimelerin doğru seslendirilmesi hususunda uyarmıştır.63
Her yeni harf ile okunacak hece ve kelimelerin arttığı elifbâda
resimler çocukların dünyasına uygun seçilmiştir. Okuma yazmanın
birlikte öğretildiği elifbâda öğrencilere çeşitli resimler gösterilerek çalışmalar yaptırılmıştır. Şekil 4’nün sağ tarafında sayfada öğrencilerin
gördükleri resimlerdeki canlı ve nesnelerin isimlerini yazmaları, sol
tarafındaki sayfada ise cümleleri okurken içerisine resimlerdeki canlı
ve nesne isimlerini yerleştirerek okuyup yazmaları istenmiştir.64
62 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 10, 11.

63 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 29, 30.
64 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 40, 41.
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Şekil 4. Usûl-i Savtiyye Elifbâ Okuma ve Yazma Çalışması

Usûl-i Savtiyye Elifbâ’da harflerin tamamı öğretildikten sonra oku-

ma metinlerine geçilmektedir. Okuma metinleri çocukların anlayabilecekleri sadelikte ve sıkılmayacakları uzunluktadır. Metinlerinin bir

kısmı mektebe gitme, okuma yazma öğrenme, yeni bilgiler edinme,
çalışkan olma ile ilgiliyken diğer bir kısmı zaman ile ilgili kavramlar,

mevsimlerin özellikleri, ayların isimleri, hayvanların çıkardığı sesler
ve mübarek gün ve geceler hakkındadır. Elifbâda ayrıca çocukların

yaşlarına uygun bilmece, şiir, atasözü, hikâye ve fıkralara da yer verilmiştir.65

Elifbânın son bölümü Kur’an öğretimine ayrılmış, şedde, tenvin,

medler, med gibi okunan  وve  ىharfi, şemsi ve kameri harfler, yazıl-

dığı halde okunmayan harfler konuları kısaca izah edildikten sonra
örnek kelimelere ve dualara yer verilmiştir.66
65 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 44-53.
66 Mehmed Masum, Usûl-i Savtiyye Elifbâ, 54-60.
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Sonuç
Osmanlı Devleti’nde savti usul üzere elifbâ yazımı 1890’lı yıllarda
başlamıştır. Bu usulün resmi müfredat programlarına girmesi 1911 yılında Selanik’te yapılan öğretmenler kongresinde alınan kararlardan
sonra mümkün olabilmiştir. Hem dönemin siyasi ve sosyal şartları
hem de eğitimde yenilikleri benimsemenin kolay olmaması bu sürecin uzamasına sebep olmuştur. Her ne kadar müfredat programlarına
yansımasa da söz konusu yıllar arasında savti usul üzere hazırlanan
elifbâların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan Mehmed Masum’un Usûl-i Savtiyye
Elifbâ’sı ve onun öğretici kitabı niteliğindeki Usûl-i Savtiyye isimli risalesi Bulgaristan Türklerine usûl-i cedîd üzere elifbâ öğretimini tanıtmaktadır. Mehmed Masum’un bu usulü uygulama ve yaygınlaştırma
hususunda gayret içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma kapsamında yapılan incelemede yazarın savti usul üzere elifbâ öğretimi hakkındaki görüşlerinin İstanbul’da eğitim aldığı ve
Azerbaycan’da öğretmenlik yaptığı yıllarda usûl-i cedîd hareketinin
ilk okuma yazma öğretimine yönelik yansımalarından etkilendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca yazarın hafızlığı sırasında almış olduğu eğitim
ile öğretmenlikten elde ettiği tecrübelerini birleştirerek savti usule
yeni bir soluk getirdiği görülmektedir. Mehmed Masum’un okuma
yazma öğretimini iki aşamalı olarak planlaması, özellikle harflerin
seslerinin hissettirilmesi, fark ettirilmesi ve doğru çıkarılması için çalışmalar yapılan idmânât-ı evveliyye aşamasına önem vermesi, harflerin seslerinin çizgi ve nokta ile kodlanması Usûl-i Savtiyye Elifbâ’sının
özgün yönlerindendir.
Mehmed Masum’un Usûl-i Savtiyye’de önerdiği ilk okuma yazma
öğretimi usulünün günümüzde Türkçe ilk okuma yazma öğretiminde
benimsenen ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi usulü ile benzer bir
sürece sahip olduğu, birkaç hususta söz konusu yöntemden ayrıldığı
görülmektedir. Bu hususlar idmânât-ı evveliyyenin sadece harflerin
seslerinin çalışıldığı bir süreç olması, bu süreçte çizgi ve yazı çalışma-
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larına yeterince ehemmiyet verilmemesi, ses esaslı ilk okuma yazma
öğretiminde uygulanan yeni öğrenilen sesi diğer seslerden ayırt etme
aşamasının Mehmed Masum’un ders işleme sürecinde olmamasıdır.
Söz konusu hususlara rağmen 1900’lü yılların başlarında okuma yazma öğretiminde asıl olanın sesler olduğunun vurgulanması, okuma
yazmaya başlamadan önce kısa sayılmayacak bir zaman diliminin sadece harflerin seslerine ayrılması, çocukların zihinlerini dağıtmamak
için harf şekillerinin öğretiminin harflerin seslerinin öğretiminden
sonraki sürece ertelenmesi dikkate değer uygulamalardır.
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19. Yüzyıl Osmanlı Müzik Kurumlarındaki Değişim
ve 20. Yüzyıla Etkisi: Dârü’l-Elhân Örneği
1

Cemal Karabaşoğlu*

Giriş
19. yüzyılın ilk yarısında Tanzimat fermanıyla başlayan süreçte özellikle siyasi, askeri ve eğitim alanlarında yapılan ıslahat ve yeniliklerin

Osmanlı müzik kültürü üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bu etkilerin ortaya çıkış sürecinde geleneksel saray okulu Enderun’un yerine

açılan eğitim kurumları ile Mehterhâne-i Hümâyûn’un yerine kurulan Muzika-i Hümâyûn, müzik kültüründeki değişimin de başlangıcı

olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda geleneksel müzik eğitim ve
icrasının yapıldığı kurumların faaliyetlerinin sonlanması ve yerlerine

Muzika-i Hümâyûn’un ihdas edilmesi sonrasında Batı müziğinin kurumsal tarzda icra edilmeye başlanması, önemli bir zihniyet değişimi-

ni ifade etmektedir. 19. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan bu değişimin
bir sonucu olarak Batı müziği icracılığı ve bestekârlığı, yüzyılın sonu-

na doğru bilhassa saray ve çevresinde yaygınlaşmıştır. Batı müziğinin
bu düzeyde yaygınlaşması ve kurumsal olarak icra edilmesi karşısında Türk Müziği çevrelerinde de kurumsallaşma çalışmaları ortaya
çıkmıştır. 19. yüzyılda başlayan ve etkileri günümüze kadar uzanan

*		 Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, (cemalk@sakarya.edu.tr)
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bu dönüşümün boyutlarını tespit edebilmek için Türk Müziği geleneğinin açıklanması faydalı olacaktır.

1. 19.Yüzyıla Kadar Türk Mûsikisinde Eğitim, Aktarım ve
Bilimsel Çalışmalar
1.1. Meşk Geleneği
Türkler’in İslâmiyet öncesindeki müzikal uygulamalarına dair kaynaklarda sınırlı bilgiler olmakla birlikte, dini ayinlerinde, savaş meydanlarında, hakanın huzurunda ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarımda müziği kullandıkları belirtilmektedir. Yazılı müzik geleneğinin tespit edilemediği bu dönemdeki müzik kültürlerinin daha
çok sazla söylenen halk şiirlerinden, mille destanlardan ve kahramanlıklardan ibaret olduğu söylenebilir. Mûsiki ile şiirin henüz ayrılmadığı bu ilk devir eserlerindeki kafiye kaideleri de basit ve iptidai idi.2
Ayrıca sözlü gelenek içerisinde müzikal aktarımın gerçekleştirildiği
bu dönemde, müzisyenlerin eğitimlerinin de usta-çırak ilişkisi tarzındaki meşk ile olması muhtemeldir.
İslam Medeniyetinde geleneksel mûsikî eğitimi meşk metoduyla
gerçekleştirilmiş, çalgı ve ses eğitiminin yanı sıra repertuvarın korunması ve nesilden nesile aktarımı da bu metotla sağlanmıştır. 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Türk Müziği öğretimi tamamen bu metoda
dayalı olarak devam etmiştir.
Türklerin Orta Asya’dan beri kullandıkları bir eğitim ve aktarım
metodu olan meşkin kurumsal olarak uygulanışına dair elimizdeki en
eski tarihsel bilgiler Ali Ufkî Bey’e aittir. XVII. yüzyılda Enderûn’da
gerçekleştirilen uygulamaya dair; “Meşkhâne mûsikî talim edilen odaya
denir. Akşama kadar açık olan bu odaya oda müzikçileri ile askerî müzikçiler
meşk etmeye gelirler. Divândan sonra üstadlar gelip meşkhânede otururlar.
İçoğlanları da üstadların karşısına otururlar. Kâh çalgı eşliğinde kâh çalgısız
olarak kendilerine en hoş eserleri öğretilir... Tonları bilirler ve bunlarla ezber2		 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,1981), 11-12.
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den şarkılar bestelerler. Murabba, kâr, nakış, semâî gibi çeşitli ince eserlerde
ritim her zaman küçük bir davulla sağlanır... Tesbih, ilâhi, tevhid gibi samimi
ve ciddi dinsel eserlerde ise ellerini kaldırıp indirerek ölçü vurmazlar. Mûsiki
hep ezbere öğrenilir, yazılabilmesi ise neredeyse bir mucize gibi görülür.”3
tarzında bilgiler vermektedir.
Hafızayı ön plana çıkaran bir eğitim yöntemi olarak meşk metodunun en büyük faydası, talebenin bir eseri, bir çalgıyı ya da herhangi
bir müzik türünün icrâ tekniğini hocasının tarz ve üslubuyla öğrenerek “tavır” denen ekolü devam ettirmesi olmuştur.
Türk Müziği nazariyatı bilgisi bakımından hocaların farklılaşmasının yanı sıra ayrıca her hocanın uzmanlaştığı farklı türler ve formlar vardır. Başarılı bir icrâ için ise bu formların üslup ve tavırlarının
yansıtılması gerekir. Bu yüzden öğrencinin bir hocadan bütün türleri
ve formları meşk etmesi mümkün olmamıştır. Bu sebeple “Mahzen-i
Esrâr-ı Mûsikî” unvanıyla şad edilen Hafız Mehmed Zekâi Dede Efendi’nin
oğlu Hâfız Ahmed İlhâmi Efendi, önce babasından meşk etmiş, Eyüp Câmii
derslerine devam ile medreselerde okutulan ilimlerden icâzetnâme almış ve
Bahariye Mevlevîhânesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede Efendi’den ney, Yenikapı Mevlevîhânesi Kudümzenbaşısı Ahmed Dede’den Na‘t-ı Mevlânâ’yı
ve bestelenmiş Mi‘râc-ı Şerîf’i meşk etmiştir.”4 Ayrıca “ Zekâi Dede’nin talebesi Darüşşafakalı muallim Kazım Bey’e “na‘t ve durağın tavrını bu zattan
[ Behlül Efendi (ö. 1895)] öğren.”5 demesi, mûsiki formlarındaki icra ve
tavır hususiyetlerine gösterilen önemini vurgulamaktadır.
15. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı sarayında eğitim veren
Enderun’da; başta mevlevîhâneler6 olmak üzere Halvetî, Kâdirî, Rifâî,
3		 Ali Ufkî, Saray-ı Enderun, çev. Türkis Noyan, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013), 49; Cem
Behar, Ali Ufkî ve Mezmurlar, (İstanbul: Pan Yayıncılık, 1990), 44-45.

4		 Şemsettin Şeker, Ders İle Sohbet Arasında On Dokuzuncu Asır İstanbulunda İlim, Kültür ve
Sanat Meclisleri, (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2013), 568; Mahmud
Kemal İnal, Hoş Sadâ – Son Asır Türk Mûsikîşinâsları, (İstanbul: Maarif Basımevi, 1958),
46.
5		 İnal, Hoşsada, 104-105.

6		 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlevî Adab ve Erkânı, (İstanbul: İnkılap ve Aka Kitapevleri,
1963), 75-109.
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Gülşenî, Bektâşî tekkelerinde; ses ve makam uygulamalarına dayanan
“Hafızlık” geleneğiyle camilerde; “Nevbet” geleneğiyle Askeri müzik
kurumu mehterhânede7 Özel dersler ve ev toplantılarında8 ; Mûsiki
topluluklarında ve cemiyetlerde9 ve kahvehanelerde10 meşk yöntemiyle mûsiki öğretilmiş, icra tavrı ve repertuvar aktarımı gerçekleştirilerek bestekârlar yetişmiştir.11 19. ve 20. yüzyıllarda Batılılaşma etkisiyle
kurulan müzik eğitim kurumları ile konservatuarlarda meşk metodu
kısmen uygulanmış olup günümüzde de belirli ölçülerde sürmektedir.
Hafızaya dayalı bir yöntem olması sebebiyle meşk, Kâr, âyîn,
mirâciye gibi büyük formların öğrenim ve aktarımını zorlaştırarak
zaman içerisinde değişmelerine ve unutulmalarına sebep olmuştur.
Ancak repertuardaki bu değişiklik dönemsel olarak değişiklik gösterebilen müzik zevkiyle, makam ve usûl algılarının değişmesi ya da
gelişmesi gibi nedenlerle de açıklanabilir. Başka bir ihtimal ise döneme göre basit düzeydeki eserlerin talebelere meşk edilmeye değer görülmemesi neticesinde bu eserlerin repertuardan çıkarak kaybolmasıdır. Bu durum kendisinden meşk edilen bazı hocaların zor parçaların
öğrenilmesi konusundaki yetersizlikleri12, estetik kaygılarla seçtikleri
eserleri meşk etmesi, kalıcı bir değerde görmedikleri ya da problemli
olduğunu düşündükleri eserleri ise intikal ettirmemesi ile icracıların
bilgi ve seviyelerinin yetersizliği gibi sebeplerle açıklanabilir. Saz eserlerin meşkinde ise sözlü eserlerin meşkinde yararlanılan güfte mecmuaları gibi yardımcı materyal olmaması sebebiyle kayıp eser sayısı
7		 Haydar Sanal, Mehter Mûsikîsi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1964), 65.
8		 Şeker, Ders İle Sohbet Arasında, 571-575; İnal, Hoşsada, 74-104-105-178.

9		 Cinuçen Tanrıkorur, Türk Müzik Kimliği, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004), 167; Nuri
Özcan, “Dârütta‘lim-i Mûsikī”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları,1994), 9/9-10.
10		
Rauf Yektâ, Esâtîz-i Elhân: Hoca Zekâî Dede Efendi, (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1318), 23-23; Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2000), 1/223; Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, (İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1943), 2/ 468.
11 Yalçın Çetinkaya, Müzik Yazıları, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999), 50.

12 Yılmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü, (Ankara: Orient Yayınları, 2006),
2/133.
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artmıştır. Bu durum mevcut enstrümantal repertuara ait eserlerde değişiklik oranını yükseltmiştir.
Olumsuz tarafları bulunmasına rağmen nota yerine meşkin tercih
edilme nedenine dair Sadettin Nüzhet Ergun’un şu açıklaması önemlidir: “ İstanbul konservatuarının başardığı mühim işlerden biri de dini ve
ladini eserlerden muhtelif tipleri plakla tespit etmek olmuştur. Ve bu tarz, hiç
şüphe yok ki notaya pek çok defalar müreccahtır. Çünkü nota, tavır ve mahalli
lehçe farklılıklarını gösterecek mahiyette değildir. Türk mûsikîsinin hakiki üstatları bunun içindir ki münhasıran notaya bağlanmamışlardır. Nitekim bu
asırda ve XIX. asrın son yarısında sadece nota ile Türk mûsikîsini öğrenen ve
öğretenlerin besteledikleri eserlerde bariz bir donukluk vardır.”13 Bu açıklama eser kayıpları ve değişikliklerine rağmen meşk metodunun üslup
ve tavır intikalini mükemmel bir şekilde sağlamaya olanak verdiğini
belirterek Türk Müziği otoriteleri tarafından niçin tercih sebebi olduğunu açıklamaktadır.
İnsan belleğinin ve hatırlama gücünün yetersizliği, eserlerin zamanla çeşitlenerek çoğalması, zorlaşması ile meşk usulünün artık yetersiz kalması, eserlerin unutulmaması, tekrar icrâ edilmesi imkânı ve
başkalarına da öğretilmesi gereği müziğin bir tespit aracının, yani müzik yazısının lüzumunu doğurmuştur.

1.2. Edvar Geleneği ve Nota
Müziğin tekrarlanabilmesi amacıyla bir takım özel işaretlerle müzikal seslerin yazılmasını ifade eden nota, günümüzdeki yaygın şekline
ulaşıncaya kadar çok değişik evrelerden geçmiştir. Müzik yazısının ilk
defa ne zaman ve nerede ortaya çıktığı konusunda kaynaklarda faklı
bilgiler yer almakla birlikte eski çağlarda ve değişik kültürlerdeki varlığı kabul edilmektedir.
İslamiyet döneminde Dârülhikme faaliyetleriyle riyâzî bir ilim
olarak sınıflandırılan mûsikinin yazılı geleneği sonraki yüzyıllarda
13 Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, 2/629.
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yaygınlaşmaya başlamıştır. Türk Müziği Tarihi’nde farklı dönemlerde müzik kuramının bilimsel boyutuna dair telif edilen edvar kitapları, yazıldıkları dönemin müzik nazariyesini açıklamak, çalgıların
akort düzenleri hakkında bilgi vermek ve kısmen bestekârlığa dair
açıklamalar yaparken melodik örnekler sunulurken kullanılmıştır.14
Mevcut repertuarı kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak ya da
bestekârların eserlerini korumak amacıyla kullanımı yaygınlaşmamıştır. Ancak el-Fârâbî (ö.950), İbn Sînâ (ö.1037), Safiyyüddîn Urmevî
(ö.1294), Abdülkâdir Merâgî (ö.1435), Kutbunnâyî Osman Dede
(ö.1729)15, Abdülbâkî Nâsır Dede (ö.1821) gibi nazariyatçılar tarafından farklı sistemlerde ebced nota yazımı kullanılmıştır. “ Esasen Arap
ebced notasının mûsikîşinaslar, icrâcılar tarafından bilinmediği, hiç olmazsa kullanılmadığı, bilginlere ve filozoflara mahsus olduğu muhakkaktır. ”16
düşüncesi ise eserlerin yazıldığı yüzyıllardaki nazari ve ameli mûsikî
algısıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir durumdur.
Türk Müziği’nin pratik ve teorik alanlarında önemli bir şahsiyet olarak Rauf Yekta Bey: “Mûsiki ile lisanlar arasında birçok cihetten
müşâbehet ve münâsebet vardır. Bütün lisanlar gibi mûsikî de ya amelî
ve ya nazarî olarak ta’lim edilebilir.”17 şeklindeki açıklamasıyla Türk
mûsikişinaslarının nazariyata ve notaya bakışlarını dile getirmiştir.
Türk Müziği Tarihi’nde ebced notasının dışında repertuarı kaydetmek için de nota sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında Ali
Ufkî Bey (ö.1675), Kantemiroğlu (ö.1723)18 ve Hamparsum Limonciyan (ö.1839) tarafından geliştirilen yazım teknikleri, ebced sistemine
14 Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,
1990), 2/136; Ruhi Ayangil, “ XVII. yüzyılda Türk Mûsikisi”, Yeni Türkiye 57 (Mart Nisan
2014), 472; Murat Bardakçı, Maragalı Abdülkadir¸ (İstanbul: Pan Yayıncılık, 1986), 129.

15 Ayangil, “XVII. yüzyılda Türk Mûsikisi”, 472; Eugenia Popescu Judetz, Türk Mûsikisi
Kültürünün Anlamları, çev. Bülent Aksoy, ( İstanbul: Pan Yayıncılık, 1998), 37-38.
16 Yılmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1974), 9699.
17 Rauf Yektâ, Türk Mûsikîsi Nazariyâtı, (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1926), 5.

18 Kantemiroğlu, Kitâbu ‘İlmi’l-Mûsikî ‘Alâ Vechi’l-Hurûfât, haz.Yalçın Tura, (İstanbul: Yapı
Kredi Yayınları, 2001), 1/XXVII-XXXVI; Ayangil, “ XVII.yüzyılda Türk Mûsikisi”, 476.
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kıyasla daha fazla eser notasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. 19. Yüzyılın
sonlarına doğru ayrıca Muzıka-i Hümâyûn öğrencilerine ders vermek
üzere yurt dışından gelen hocalar aracılığıyla yaygınlaşan grafik batı
notası da kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde Türk müziği eğitiminde meşk ile birlikte Hamparsum notası da sınırlı düzeyde kullanılmıştır. Galata Mevlevîhânesi neyzenbaşısı Mehmed Emin
Dede Efendi, Hâfız İshakzâde Sâdık Bey’in hânesine akşamları devam
ederek evvelâ Dede Efendi’nin “Nevâ” faslından başlayarak birçok
nadide eser geçmişler, her dersi müteakip eserlerin notalarını defterine yazmıştır. Bolâhenk Nuri Bey’e de devam eden Emin Dede, onun
bestelediği Karcığar ve Bûselik âyînlerini kendisinden yazmıştır.19 Bu
durum nota kullanımının müzik eğitimi ve aktarımı için bir metot olarak değil sadece eseri hatırlamaya yardımcı bir araç olarak kullandıklarını, diğer bir açıdan ise geleneksel müzik eğitiminde batı tarzına
benzer değişimlerin ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir.
19. yüzyılda yaşanan değişimler neticesinde batı tarzı grafik notanın Türk Müziğinde kullanılması Dârülelhan ile olmuştur. Buradaki
yazım şekli porteli batı notası tarzında ancak güfteler Osmanlı Türkçesi yazım tekniğinin tersine soldan sağa heceler halinde uyarlanmıştır.
Bu yazım sistemindeki alterasyonun gösterilmesi konusundaki eksiklikler özellikle is 20. yüzyılda Hüseyin Sadettin Arel ile Suphi Ezgi’nin
yaptığı çalışmalarla giderilmeye çalışılarak günümüz Türk Müziğinde
kullanılan müzik yazısı sistemi oluşturulmuştur.
Türk Müziği geleneğinde yaşanan bu değişimlerin ortaya çıkmasında ise 19. yüzyılda yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerin
önemli etkileri olduğu muhakkaktır.

2. 19. Yüzyılda Siyasi ve Kültürel Hayat
XIX. yüzyılın başlarında III. Selim (ö.1808) ve II. Mahmud (ö.1839)
devrinde çağdaş bir devlet mekanizması kurmak için merkezî devlet
19 Şeker, Ders İle Sohbet Arasında, 568-569; İnal, Hoşsada, 176-177.
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otoritesi tahkim etme gayesiyle önemli ıslahatlar gerçekleştirmiştir.

1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla ıslahat düşünce ve uygulaması yeni bir ivme kazanmıştır.20 II. Mahmud devri, Osmanlı siyasi tarihinde, Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma gayesiyle yapılan

ıslahatların ve batılılaşma akımının etkilerinin, dönemin düşünce,
eğitim, hukuk, edebiyat, mimari ve mûsiki hayatında ortaya çıktığı

bir dönemi ifade etmektedir. Bu etkilerin daha çok eğitim sisteminde
ve özellikle Batı tarzında eğitim veren Muzıka-i Hümâyun (1826)’un
kurulmasında ortaya çıktığı söylenebilir.21 Batı tarzı kurumların kurulmasının yanında geleneksel kültürü yaşatan kurumların da faaliyetlerini sürdürdüğünü ayrıca belirtmek gerekir.

Sultan Abdülmecid (ö.1861) döneminde mekteplerinin ıslahı ga-

yesiyle 8 Kasım 1846’da Mekâtib-i Umûmiyye Nezâreti’nin kurulmuş
ve Büyük ölçüde Fransız akademisi örnek alınarak şekillendirilen

Dârülfünun açılmıştır.22 Nezaretin yayınladığı nizamnâmeler ile ilköğretim mecburi öngörülmüş, genel öğretim kademe ve derecelere ayrılmış, batı ölçülerine uygun öğretim ilke ve yöntemleri belirlenmiştir.

Ayrıca kızların eğitiminin önemi vurgulanarak öğretim meselelerine
modern bir yaklaşımla çözümler bulunmaya çalışılmıştır.

Batıdaki gelişmeleri yakından takip eden II. Abdülhamid

(ö.1909)’in saltanat döneminde ise maarifte batılılaşma yönünde

önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kızların eğitim ve öğretimine verilen önemin bir sonucu olarak 12 Eylül 1914’te edebiyat, riyâziyyât ve

tabiat bölümlerinden meydana gelen müstakil bir İnâs Dârülfünunu

kurulmuş, daha sonra da hukuk ve tıp bölümlerine kız öğrenciler alınmıştır.

20 Kemal Beydilli, “Islahat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,1999), 19/183-184.
21 M. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul:
TDV Yayınları, 1992), 5/148-152.

22 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları, 1983), 1/397.
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Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) fermanları ile birlikte batı me-

deniyetinin tesirlerine resmen açılan Osmanlı Devleti, Batı’nın siyasî,
edebî ve felsefî birikimini Fransız kültürü üzerinden tanımıştır. Batı

kültür ve medeniyetini anlamak için yapılan temasların neticesin-

de Osmanlı Devleti’nin mevcut içyapısı ve kültürü gerilik sebebi,
Avrupa’nın ve kültürünün üstünlüğü ise mutlak olarak değerlendirilmiş, batıyı taklit etmekten başka bir çarenin olmadığı vurgulanmış-

tır. Bu düşünce etrafında gelişen ve zamanla şekillenen yeni akımlar
edebiyat, mûsiki, resim vb. güzel sanat dallarında da değişik tarzda

eserlerin ortaya konmasına zemin hazırlamış ve bu yenilikçi hareketten kültürün neredeyse bütün unsurları etkilenmiştir.

Asrilik, asrileşme ve muasırlaşma kelimeleriyle ifade edilen bu

hareketin müzik alanında ortaya çıkardığı en belirgin düşünce ise

geleneksel müziğe alaturka tabiri ile gericilik, Batı Müziğine ise alaf-

ranga tabiriyle çağdaş ve ilericilik anlayışının atfedilmesi olmuştur.
Müzik alanında 19. yüzyılda başlayan ve 20. yüzyılda devam eden bu

zihniyetin ortaya çıkarttığı bir çatışmanın etkileri halen devam etmektedir. Bu sebeple batılılaşma akımının etkilerinin Osmanlı mûsiki mu-

hitlerinde gelenekseli yeniden yorumlama ve çağın gereksinimlerine
ayak uydurma tarzındaki zihniyet değişikliğinin hazırlayıcısı olduğu
söylenebilir.

2.1. 19. Yüzyılda Türk Mûsikisi
19. yüzyılın ilk yarısında Türk Mûsikisi tabii seyrine devam ederek
en yüksek derecesini bulmuştur. Yüzyılın başında hüküm süren III.

Selim’in ve II. Mahmud’un bestekârları, müezzinleri23, hânendeleri,

sâzendeleri himaye etmeleri ve onlara ihsanlarda bulunmaları saye-

sinde, Türk Mûsikisi gelişim kaydetmiş, Hammâmîzâde İsmail Dede,
Küçük Mehmed Ağa, Numan Ağa, Zeki Mehmed Ağa ve Şâkir Ağa

23 Yılmaz Öztuna, “Müezzin”, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi,
1969), 1/55.
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gibi birçok önemli şahsiyetin yetişmesinde müessir olmuşlardır.24
Bununla birlikte her ikisinin de müzikle irtibatları ilgi düzeyinde
kalmayıp Türk Mûsikisi’nin önemli bestekârları arasında yer almaktadırlar. Özellikle III. Selim, zamanının en tanınmış sâzendelerini,
hânendelerini, bestekârlarını saraya toplayarak fasıllar yaptırmış,
çalan ve okuyanların çokluğu münasebetiyle küme faslı tabiri o zamandan itibaren bu türlü çalış ve okunuşlar hakkında kullanılmaya
başlanmıştır.25
Klasik mûsiki Dellâlzâde İsmâil, Kazasker Mustafa İzzet, Tanbûrî
Büyük Osman Bey, Yusuf Paşa ve Zekâî Dede gibi mûsikişinaslarla
son sanatlı örneklerini vererek yerini Hacı Ârif Bey ve ardından Şevki Bey’le “şarkı” formuna bırakmaya başlamıştır. Bu yeni dönemden
sonra artık kâr, murabbâ, semâî gibi büyük formlardaki bestelere ve
usûllere daha az rastlanacaktır. Ayrıca yüzyılın sonuna doğru Dînî
mûsikî formlarından mirâciye, mevlid, durak, mersiye ve tevşihlere
rağbetin gittikçe azalarak bunların yerine öğrenilmesi kolay eserlerin
yayılması, mûsikî zevkinde diğer dönemlerden farklılaşan bir değişimin göstergesidir. Hammâmîzâde İsmâil Dede’nin, “Artık bu oyunun
tadı kaçtı”26 şeklindeki serzenişi ise bu gerçeğin bir ifadesidir.
19. yüzyılın ikinci yarısında Türk Mûsikisinde bir gerileme
dönemi başlayarak gerek klasik mûsikide, gerekse cami ve tekke
mûsikilerinde bariz bir durgunluk görülür. Olgun eserler ibda eden
bestekârlar azalmış, evvelce vücuda getirilen sanatkârane mahsuller
unutulmaya başlanmıştır.27 Bunun bir neticesi olarak yüzyılın başlarında besteli bir şekilde okunan mevlid ile mirâciyenin nevâ bahri, 20.
yüzyılın ilk yıllarına ulaşamadan unutulmuştur.
Yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yenileşme hareketleri dolayısıyla yeniçerilikle birlikte Mehterhâne-i Hümâyûn’un kaldırılması
24 Ergun, Antoloji, 2/399-401.

25 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 2/340.

26 Haydar Sanal, “Batılılaşma”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/183.
27 Ergun, Antoloji, 2/401.
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(1826)28 ile Türk Mûsikîsinin en önemli müesseselerinden birisi ortadan kaldırılmıştır. Yerine kurulan Muzika-i Hümâyûn ile de Batı müziği öğretimi Osmanlı Devleti’nde resmen başlatılarak günümüze kadar
sürecek “Türk-Batı” müziği ikiliğinin de temelleri atılmıştır. Muzika-i
Hümâyûn başlangıçta millî mûsikiye yeni bir değer katmadığı halde
zamanla “marş” adı verilen bestelerin büyük rağbet görmesi sayesinde askerî mûsikide yeni bir unsur olarak yer almıştır.29 Bando, orkestra, fasıl takımı ve müezzinân kısımlarının yanı sıra opera, operet
ve tiyatro gibi yan şubeleri de bulunan Enderûn’un bu yeni bölümü,
klasik faslı devam ettiren “fasl-ı atîk” ve genellikle armonize şarkılar
ve fantezi eserler icrâ eden “fasl-ı cedîd” olmak üzere ikiye ayrılarak
faaliyetlerini sürdürmüştür.
Tekkelerde temerküz eden mûsikîyi vücuda getiren mutasavvıf
bestekârlar, aynı zamanda klasik mûsikînin de şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. Klasik Türk Mûsikisi’nin tüm kurallarını çok
iyi şekilde uygulayan bu mûsikîşinâslar, verdikleri eserleriyle Türk
Müziği’nin en seçkin bestekârları olmuşladır. Etkileri sadece klasik ve
dînî mûsikî ile sınırlı olmayan bu şahsiyetler kendi tarikatları ve dindaşlarının yanı sıra aynı zamanda gayr-i müslim bestekârlar üzerinde
de müessir olmuşlardır. Yine bestekârların müntesip olduğu tekkeler, mûsikî alanında birer konservatuar vazifesi icrâ ederek30 mûsikî
alanında önemli şahsiyetler yetiştirmeye devam etmişlerdir. Türk
Müziği’nin kuramını tetkik edebilecek düzeyde nazarî ve amelî boyutlarına hâkim olan tekke mûsikişinaslarının faaliyet ve etkileri, sokaktan
saraya kadar icrâ edilen tüm türler üzerinde etkili olmuştur. Bu şahsiyetler arasında Abdülbâki Nâsır Dede (ö.1821), Abdurrahim Künhî
Dede (ö.1831), Şikârîzâde Ahmed Efendi (ö.1831), Hammâmîzâde İs28 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 2/450.
29 Sanal, “Batılılaşma”, 185.

30 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, (İstanbul: İnkılap Kitapevi, 1953),
446-447; Sezai Küçük, “İstanbul Mevlevîhanelerinin Türk Sanat ve Edebiyat Hayatına
Katkıları”, Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik, Ulusal Sempozyumu
14–16 Aralık 2006 Bildiriler, (Konya: 2007), 508.
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mail Dede (ö.1842), Mutafzâde Ahmed Efendi (ö.1883), Eyyübî Zekâî
Dede (ö.1897) ve Hüseyin Fahreddin Dede (ö.1911)31 sayılabilir.
19. yüzyılın sonlarına doğru Galata Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed
Atâullah Dede, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed Celâleddin
Dede ve Bahâriye Mevlevîhânesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Türk
Mûsikisine ilmî olarak eğilme ihtiyacını hissetmiştir. Türk Mûsikisi
Tarihi, nazari sisteminde yer alan perdeler, aralıklar, makamlar ve
usuller üzerinde ortak tedkikler yapan bu mûsikişinasların çalışmaları yazılı bir metin haline getirilememiş, onların elde ettikleri bilgiler
kendileri tarafından Rauf Yektâ Bey ve Mehmet Suphi Ezgi’ye intikal
ettirilmiştir. Sonraki yıllarda aralarına Hüseyin Sadettin Arel’i de alan
Rauf Yektâ ile Ezgi, nazariyat konusundaki bu çalışmaları genişleterek makale ve müstakil eserler halinde yayımlamışlardır. Bunlar günümüzdeki Türk Mûsikisi ses sisteminin ilk adımlarını oluşturmuştur.
Bu yüzyılda ayrıca Abdülbâkî Nâsır Dede, yazdığı nazariyat kitapları ve ortaya koyduğu nota sistemiyle; Hamparsum Limonciyan
da Cumhuriyet’e kadar devam eden süre içerisinde rağbetle kullanılan ve kendi ismiyle anılan yeni bir nota sistemiyle mûsikî müellifliğinin başarılı örneklerini vermişlerdir.
19. yüzyılın sonlarında nota yayımcılığı faaliyetleri ve özellikle II.
Meşrutiyet’ten sonra hızla gelişmiş, Notacı Hacı Emin Efendi, Batı notası ile neşrettiği eserlerin bir kısmını Servet-i Fünûn ve Ma‘lûmât dergilerinin eki olarak yayımlamıştır. Nota yayımcılığı daha sonra Şamlı
Selim, Tevfik ve İskender ile İsmâil Hakkı Bey, Ûdî Âpet Mısırlıyan,
Ûdî Arşak Çömlekçiyan, Onnik Zaduryan ve Fahri Kopuz’un çalışmalarıyla devam ederek Cumhuriyet döneminde de resmî kuruluş,
dernek ve şahıslarca devam ettirilmiştir.

2.2. 19. Yüzyılda Osmanlıda Batı Musikisi
Batı dünyası ile devam eden kültürel irtibatın doğal bir sonucu olarak mûsiki tarihinin çeşitli dönemlerinde karşılıklı etkileşimler ortaya
31 İnal, Hoş Sadâ, 192.
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çıkmıştır. Türk müziğinde kullanılan firençîn ve firengîfer usüllerinin
bu doğal etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 17. yüzyılda Türk askeri mûsikisinin usûl, melodi, makam ve çalgı
yönünden tesirleri, Batı mûsikisinde doğululaşmayı ifade eden “Alla
Turca” tarzının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak 19. yüzyılda
Muzıka-i Hümayun çatısında kurumsal olarak Osmanlı kültürüne giren Batı mûsikisi zamanla revaç bulmaya ve doğal bir etkileşimden
ziyade Türk Mûsikisi üzerinde baskı unsuru olmaya başlamıştır.
Tanzimat’ın ilk yıllarında Beyoğlu’ndaki özel tiyatrolarda opera
ve operetler oynanmaya başlanmış, Sultan Abdülmecid zamanında
Dolmabahçe Sarayı’nda yaptırılan tiyatro binasında da bir süre opera,
operet ve temsiller seyredilmiştir. Yine bu dönemde Batı müziği sazlarının yanı sıra özellikle klavsenin gelişmiş bir şekli olan piyano yakından tanınma imkânı bulunarak saray orkestrası teşekkül ettirilmiştir.
Abdülmecid devrinin sonlarında ise bazı aristokratlar arasında sarayı
takliden piyano öğrenme merakı başlamıştır. Sultan Abdülaziz döneminde Batıcı eğilimler zayıfladı ise de II. Abdülhamid’in saltanatında
bu eğilimler Abdülmecid dönemindeki kadar olmamakla beraber tekrar devam etmiştir.32
Bu dönemde bazı Türk mûsikişinasları millî mûsiki geleneğiyle batı müziğindeki çok seslilik göreneğini bir araya getirip yeni bir
sanat anlayışı ortaya koymaya çalışarak çok seslilik denemeleri yapmışlardır. Bu durum yüzyılın bitiminde Türk mûsikisi ses sistemi ile
Avrupa’dan gelen tamperemanın Türk ruhunu ifadedeki çelişkilerinin
hala anlaşılamadığını göstermektedir. Ancak buna rağmen başlangıçta millî mûsikiye yeni bir değer katmadığı halde zamanla “marş” adı
verilen bestelerin büyük rağbet görmesi sayesinde askerî mûsikide
yeni bir formun oluşması sağlanmıştır. Yine bu dönemde Orkestra
bünyesinde yetişen Batı müzisyenleri Cumhuriyet dönemine intikal
ederek Batı müziğinin Türkiye’de kökleşmesi için yapılan faaliyetlerde öncülük etmişlerdir.
32 Sanal, “Batılılaşma”, 185.
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19. yüzyılda başlayan batılılaşma akımının Osmanlı devlet adamı
ve aydınlarında meydana getirdiği zihinsel dönüşümün etkileri büyük
oranda 20. yüzyılda görülmüştür. Bu dönüşüm Türk Müziği açısından
büyük sıkıntılar doğuracak düşüncelerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Genel olarak bu fikirler, milli mûsikinin halk mûsikisi olduğu,
sanat mûsikisinin Arap-Fars gibi Yakındoğu milletlerinin kültürlerinden gelen yabancı bir mûsiki olduğu; sanat mûsikisinin yöntemsiz ve
metotsuz olması sebebiyle Türk medeniyetinin ruhunu temsil edemeyeceği; ideal Türk müziğinin halk ve batı mûsikilerinin sentezlenmesiyle ortaya çıkacağı şeklinde özetlenebilir. Bu düşüncelerin hepsi 20.
yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşen mûsiki inkılabının zihinsel amacı
ve gerçekleştirilme nedeni olmuştur.
Mûsiki inkılabı ve sonrasında, batı müziği öğretimi yapan Mûsiki
Muallim Mektebi’nin kurulması ve Dârülelhan’da Batı müziği bölümünün açılması (1924), Türk Müziği icrası ve eğitimi açısından
önemli bir yere sahip tekke ve zaviyelerin kapatılması (1925), Türk
Mûsikisinin tüm eğitim kurumlarından ve Dârülelhan’dan (1926) kaldırılarak Dârülelhan’ın batı müziği konservatuvarı haline getirilmesi
ve ileriki dönemde Türk Müziğinin Türkiye Radyolarından (1934) kaldırılması gibi süreçler yaşanmıştır.
Yüzyılın sonunda Batı müziğinin Osmanlı toplumunda revaç
bulmasına mukabil geleneksel mûsikinin onun karşısında verdiği var
olma mücadelesinin somut bir örneği olarak kurulan Dârülelhan’ın
yapısı ve eğitim anlayışı, Osmanlı mûsikişinaslarının 19. yüzyılda yaşadığı değişimin ipuçlarını içermektedir.

3. 19. Yüzyıldaki Değişimin 20. Yüzyıl Türk Müziğine
Yansıması: Dârülelhân Örneği
1914 yılında kurulan Dârülbedayi bünyesindeki doğu ve batı müziği
bölümleri iki yıl kadar faaliyette bulunduktan sonra kapanmış ancak
1917 yılında münferit bir müzik okulu olarak kurulan Dârülelhan’ın
altyapısını oluşturmuştur. Şark ve Garp mûsikîsi olmak üzere iki bö-
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lümle teşekkül eden bu okulda bayanlar ve erkekler ayrı bölümlerde
eğitim almışlardır. Şark mûsikîsi bölümünün amacı, klasik mûsikîyi
unutulmaktan ve bozulmaktan kurtarmak, geliştirmek, klasik eserleri
aslına uygun olarak notaya almak, bu eserleri yaşatmak ve mûsikî zevkini topluma yaymak şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca mûsiki hocası
yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim programının uygulanması hedeflenen Dârülelhan tâlimatnâmesinde Garp mûsikisine de yer
verilmekle beraber müfredat Türk mûsikisi ağırlıklı olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu müfredatta nazariyat, solfej, dinî mûsiki, Türk
Mûsikisi usülleri, Türk mûsikisi aletleri, gınâ (şan) gibi derslerin yanı
sıra viyolonsel, piyano, kompozisyon, edebiyat ve mûsiki tarihine de
yer verilmiştir. Yine bu müfredatla verilen tüm eğitimler notaya dayalı
bir şekilde gerçekleştirilmekle birlikte meşk metodu da pratik olarak
kısmen uygulanmıştır.
Öğrenim süresi dört yıl olarak belirlenen Dârülelhan’a ilköğretimden sonra alınan öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfı akabinde bölümlere
ayrılmışlardır. Batı Mûsikisi Bölümü’nde kompozisyon, armoni, şan,
piyano, viyolonsel, flüt ve diğer orkestra sazları; Türk Mûsikisi (Alaturka) Bölümü’nde ise keman, kemençe, santur, ney, tanbur, ud, kanun ve tegannî eğitimi verilmiştir.33 Bunların yanı sıra tüm öğrenciler
mûsiki nazariyatı, solfej, armoni, füg, mûsiki tarihi dersleriyle orkestra ve koro çalışmalarına da devam etmeye mecbur tutulmuşlardır.
9 Aralık 1926 tarihli Sanâyi-i Nefîse Encümeni kararı ile öğretim
programı değiştirilen Dârülelhan’ın Türk Müziği bölümü kapatılmıştır. Sonraki dönemlerde ise Dârülelhan, İstanbul Mûsikî Konservatuarı (1927) ve İstanbul Belediye Konservatuarı adıyla faaliyetlerine
devam etmiştir.34
Dârülelhan’daki Türk Mûsikisi çalışmalarının Tarihî Türk Mûsikisi
Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti’nin faaliyetleriyle sınırlandırıldığı
33 Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü, 1/217.

34 Nuri Özcan, “Dârülelhan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/518-520.
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dönemde Rauf Yektâ Bey’in başkanlığında Zekâîzâde Hâfız Ahmet
Efendi ve Muallim İsmâil Hakkı Bey tarafından çok önemli ilmi çalışmalar ve folklor araştırmaları yapılmıştır. Bunların yanı sıra mûsikî
eserlerini notayla tesbit ve tedkik ederek yayımlamak gibi faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler çerçevesinde Dârülelhan Külliyâtı adı
altında klasik Türk mûsikîsi eserlerinin tedkiki ve nota yayımı gerçekleştirilmiştir. Tasnif ve Tesbit Heyeti’nce derlenip yayımlanmaya
başlanan eserler ayrıca Dârülelhan İcra Heyeti tarafından çeşitli konserlerde icra edilmiş ve plak olarak da yayınlanmıştır. Folklor araştırmaları alanında Halk mûsikisine yönelik derleme gezileri neticesinde
elde edilen eserlerin Anadolu Halk Şarkıları serisiyle yayımlanması, bu
alana yönelik ilk çalışmaları teşkil etmesi bakımından ayrıca önemlidir. Ayrıca 1924-1926 yılları arasında Dârülelhan Mecmuası adıyla 7 sayı
devam edebilen bilimsel nitelikte bir dergi yayını gerçekleştirilmiştir.35
19. yüzyılın sonlarında ve 20. ilk çeyreğinde yaşayan musikişinaslarla Dârülelhan’ın faaliyetleri incelendiğinde, Türk Müziğine yapılan eleştirilerin zımnen kabul edilerek bunlara cevap mahiyetinde
faaliyetlere yönelimlerin olduğu değerlendirilebilir. Türk Mûsikisinin
yöntemsiz ve metotsuz olduğu düşüncesine karşı 19. yüzyılın sonlarında Galata Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed Atâullah Dede, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed Celâleddin Dede ve Bahâriye
Mevlevîhânesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Türk mûsikisi nazariyatına ilmî olarak eğilme ihtiyacı hissetmişlerdir. Onların başlattığı
bu çalışmayı daha sonra Rauf Yekta Bey sürdürmüş, edvar kitaplarını
inceleyerek, Türk Müziğinin sistemini ve nazariyesini anlatan Türk
Müziği Nazariyatı adında bir eser yayınlamıştır. Bu hususu eserinin sunum kısmında : “Türk Mûsikîsi nazariyatından bâhis olarak lisanımızda
birinci def’a yazılan bu eseri mevki-i intişâre çıkarırken milli mûsikîmizin
müstenid olduğu nazarî kâideler hakkında müellif-i âcize ilk fikirleri vermiş
olan hâce-i idrâk u irfânım sabikâ Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi merhum
35 Kubilay Kolukırık, Türk Müzik Tarihinde Dârü’l-elhân ve Dârü’l-elhân Mecmuası, (Ankara:
Barış Kitabevi, 2015), 68.
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Celâleddin Efendi’nin mukaddes hatırasını lisan-ı hürmetle ta’zîz ve tebcil
etmeyi vicdânî bir vazife addeylerim...” ifadeleriyle açıklamıştır. 36 Rauf
Yekta’nın bu sunumundaki milli mûsikimiz ve Türk Mûsikisi nazariyatına dair ilk eser vurguları ayrıca önemlidir. Rauf Yekta’nın bu hususa dair diğer açıklamaları şöyledir:
“Türkiye’de bu güne kadar mûsikî nazariyatı nâmı altında müteaddid
kitaplar neşr olunmuş ise de bunların bir kısmı Garb Mûsikîsi nazariyatından bâhis ecnebi eserlerden tercüme edilerek Türk Mûsikisi’yle bittabi’ hiç
münasebeti bulunmayan kavâidi aynen ihtiva etmekte, bir kısmı da rub’ asırdan beri gazetelerde ve resâil-i mevkutelerde neşr ettiğim makalelerin ötesinden berisinden iktibas olunarak bir araya getirilen ve mûsikîmizin kendisine
mahsus nazariyesi hakkında kâri’lere – velev ki muhtasar olsun – bir fikir
dahi veremeyen nâkıs ve müteferrik bir takım ma’lûmâtı müştemil bulunmaktadır. Bilâ tereddüt iddia edilebilir ki hakiki Türk Mûsikisi’nin dakik
nağmelerini, ruh-perver makâmlarını, mütenevvi’ ve muntazam îkâlarını,
ve bu üç unsur-ı esâsînin istinâd ettiği ve yekdiğerleriyle birleşmesinin tâbi’
bulunduğu kâideleri tamamıyla ilmî ve asrî usüllere tevfikan izah eden elde
bir kitabımız mevcut değildir. Fenn u ilm şu’belerinin her birine dair cidden
kıymetdâr eserlerle müzeyyen bulunan Milli Kütüphânemizin mûsikî gibi
medeni ihtiyâcâtın en birincilerinden olan âlî bir ilme ve bilhassa bu ilmin
Türk Mûsikîsi unvanı tahtındaki müstakil ve mümtâz bir mebhasına müteallik nazarî ve ‘ilmî ma’lûmâtı câmi’ küçük bir esere bile mâlik bulunmaması
bizim için ne kadar mûcib-i teessüf bir mahrumiyet olduğu şüphesizdir.”37
Bir diğer açıklamada ise “ Mûsiki sanatının ilmi bir surette öğrenilmesi ve mûsikiye ait eski eserlerin neşr ü ihyası maksadıyla Ma’ârif-i Umûmîye
Nezâreti’nce ilm ü ihtisâs sahibi zâtlardan mürekkeb bir mûsiki derneği teşkil
ve “Dârülelhan” adıyla bir de mûsiki mektebi açılmıştır…”38 ifadeleriyle
Türk Mûsikisinin geleneksel öğretim yönteminin aksine batı tarzı bir
müzik okulunun açılmasıyla müziğin bilimsel bir şekilde öğretiminin
36 Yektâ, Türk Mûsikîsi Nazariyâtı, 3.
37 Yektâ, Türk Mûsikîsi Nazariyâtı, 4.

38 Türk Yurdu 11/127, ( İstanbul: Kader Matbaası, 1332), 3325.
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yapılacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, Türk Müziğinin nazarî alandaki eksiklerini tamamlamak maksadıyla kendi geliştirdiği harf odaklı
nota sistemini, Türk Notası İle Kıraat-ı Mûsikiyye adlı eserinde açıklamış
ve böylelikle Türk müziğine çevrelerine yeni bir sistem önerisi sunmuştur.
Türk Mûsikisinin Arap-Fars gibi Yakındoğu milletlerinin kültürlerinden gelen yabancı bir mûsiki olduğu düşüncesine karşılık ise
mûsiki tarihine dair yurt içinde ve dışında telif ettiği birçok makalenin
yanında Esâtiz-i Elhân serisiyle, Abdülkadir Merâğî, Dede Efendi ve
Zekâî Dede gibi önemli bestekârlara dair yayınlar yapmıştır.
Dârülelhan’daki öğreticilere meşk etmekte oldukları eserleri, tespit heyetince tasdiklenmiş notalardan talim etmeleri zorunluğu getirilerek39 nota ile meşk uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple ayrıca
hem notaya dayalı eğitimde kullanılmak hem de Türk müziği eserlerinin kaybolmasını önlemek üzere önce Dârülelhan’da ve sonrasında
Rauf Yekta Bey’in hususi matbaasında nota yayıncılığı yapılmıştır.
İdeal Türk müziğinin Türk ve Batı mûsikilerinin sentezlenmesiyle
ortaya çıkacağı şeklindeki düşünceye yaklaşımları ise Dârülelhan’ın
ders müfredatı üzerinden değerlendirilebilir. Ayrıca “Dârülelhan’daki
mûsiki eğitiminde sadece mansur ahengin kabul olunması40, Türk
müziği açısından günümüzde dahi tartışma konusu olan bir hususun
o dönemde Türk müziğinin batı müziğiyle uyumlu hale getirilmesi
yönünde bir adımla çözümlenmeye çalışıldığı şeklinde algılanabilir.
Milli mûsikinin halk mûsikisi olduğu düşüncesine karşı ise folklor sahasında yapılan halk müziği derlemeleri neticesinde elde edilen
eserlerin notalarının Anadolu Halk Şarkıları adıyla yayınlanması tarzında faaliyet gösterilmiştir.
39 Erhan Özden, Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı Dârülelhan, (Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, 2019), 41.
40 Özden, Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı Dârülelhan, 35.
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Sonuç
19. yüzyılda başlayan Batılılaşma akımı toplumun sosyal kültürel ve
sanatsal alanlarda olduğu gibi mûsiki alanında günümüze kadar devam eden bir ikilemin başlangıcı olmuştur. Başlangıçta müzik çevrelerince yeterince fark edilmeyen ya da anlaşılamayan bu durum 19.
yüzyılın son çeyreğinde kendisini iyice hissettirmeye başlamış, özellikle batı müziği karşısında Türk mûsikişinaslarının geleneksel müziği
koruma ve yeni eğitim tarzına uygun hale dönüştürme gayretlerine
sahne olmuştur. XIX. yüzyıldan itibaren Batı mûsikisi nazariyatı kitapları ve öğretim metotları ile tanışan Rauf Yektâ, Suphi Ezgi, Hüseyin
Sadeddin Arel gibi mûsikişinasların eserlerinde bu gayretin izlerini
görmek mümkündür.
Batı müziğinin okul ortamında ve kapsamlı bir surette öğretiminde lazım olan altyapıya sahip olmasına karşın Türk Müziğinin bu alanındaki eksiklikleri, batı metodolojisi örnek alınarak Türk müziğine
uyarlanmaya ve böylece okul ortamında öğretime uygun hale getirilerek giderilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple mûsiki öğretiminde asırlardır tercih edilen geleneksel meşk eğitimi ve usta-çırak ilişkisi kısmen
uygulanarak, bunun yerine nota ile çalışma sistemine dönülmüştür.
Bu durum önceki dönemlerde hassasiyet gösterilen üslup ve tavır eğitiminden taviz verilmesi anlamına gelmektedir.
Dârülelhan’ın talimatnamesinde mûsiki eğitiminin piyanoya
uyumlu bir ahenk olan mansur akorduyla yapılması şartı getirilmesi,
Türk Müziği icralarını batı müziğine yakınlaştırma ve uyumlu bir hale
getirme çabası olarak yorumlanabilir.
Batılılaşma sürecinin ayrıca Türk Müziği bestekârlık alanındaki
yönelimlerde, teknik ve üslûpta etkileri olmuştur. Ayrıca batı koro ve
orkestra biçimleri mûsiki topluluklarında örnek alınmaya başlanmış,
şef değneğiyle ve el hareketleriyle koro yönetme usulü geleneksel
Türk Mûsikisi icra yöntemlerinin yerine geçmiştir. Çalgılarda keman,
viyola, viyolonsel, kontrbas, klarnet gibi bazı batı çalgıları, bu süreç-
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le birlikte Türk Mûsikisi saz topluluklarında yer almaya başlamıştır.
Yine Türk Mûsikisi ses sistemine uygun olmamasına rağmen zaman
zaman fasıl aralarında, bazen da refakat sazı veya solo olarak piyano
da kullanılmıştır.
Çalgı eğitimi alanında batı sazları için yazılmış mevcut metot kitaplarına karşılık Türk Müziği çalgılarına dair herhangi bir metodun
olmaması eksiklik olarak addedilerek bu durum çalgı ustalarını metot
yazmaya yöneltmiştir. Dârülelhan muallimi Ziya Bey’in santur metodu bu alanda yazılan ilk eser olarak kabul edilmektedir.
Dârülelhan’da geleneksel eğitim kurumlarındaki gibi sadece erkeklere eğitim verilmek yerine, daha çok Fransız akademisi örnek
alınarak oluşturulan Darülfünunun yapılanmasına benzer bir şekilde
erkek (zukur) ve bayan (inas) ayrı olmak üzere eğitim yapılmıştır. Bu
durum geleneksel eğitim anlayışındaki değişimi göstermekle birlikte
toplumun dini hassasiyetlerinin de gözetildiğini göstermektedir.
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Mehterhâne-i Hümâyûn’dan Muzika-i Hümâyûn’a:
Osmanlı Müzik Kurumlarında Değişim ve Dönüşüm
Murat Can DİLBER1
Giriş
Türklerde istiklâl, özgürlük gibi düşünceler, toplumsal yaşamların-

daki birçok geleneğe ve mûsikî uygulamalarına yansımıştır. İslâmiyet
öncesinde Türklerde mûsikî, dinsel ve büyüsel bir araç olarak kullanılmış ve aynı zamanda savaş alanlarında da yer almıştır. İslamiyet sonrası Türk toplumlarında ve bilhassa Selçuklu ile Osmanlı devletlerinde bağımsızlığın ve hâkimiyetin sembolü mûsikî ile ifade edilmiştir.

Askeri müzik geleneği Osmanlı devletinin kuruluşunun ilk yıllarına

tarihlenmektedir. Osman Bey ilk devirlerde uçta bir aşiret beyi ve daha

sonra uçbeyi olmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın aktardığına göre, Sel-

çuklu hükümdarlarından II. Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey’e
berat, tuğ, bayrak, davul ve nakkare gönderilmiş olması ile Osmanlı’da
mehterin bu tarihten itibaren oluşmaya başladığı2 söylenebilir.

Farsça daha büyük, en büyük anlamına gelen ve Türkçede kulla-

nımı mehterân olarak yaygınlaşan mehter kelimesinin önceki dönem1
2

Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (muratdilber@sakarya.edu.tr)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I. Cilt (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988), 109.
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lerde mûsikî terimi olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.3 XV.
yüzyıla ait kaynaklarda ise bu kelimenin bir mûsikî topluluğunu ta-

nımladığı görülmektedir.4 Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde
ortaya çıkan çalıcı mehter terimindeki çalıcı ifadesi zamanla kullanılmamış ve mehter, tek başına müzik topluluğunu ifade eden bir terim

olarak halk diline yerleşmiştir.5 Bununla birlikte Osmanlı sarayında
mehter kelimesi, Fatih döneminden önce hizmetli sınıfı için de kulla-

nılmıştır. Bu hizmetli sınıfında Bâbıâli çavuşu, rütbe-nişan müjdecisi,
at uşağı ve çadır uşağı görevlileri yer almıştır.

Savaş alanlarında düşmana karşı gösterdiği tesir sebebiyle, meh-

ter mûsikîsi Batılı toplumların müziklerinde de görülmüştür. Özellikle XVII ve XVIII. yüzyıldaki Avrupa müzik topluluklarında, mehterde

kullanılan çalgılar ve mûsikî motifleri yer almaya başlamıştır. Mehterin bu etkisi ile Batı mûsikîsi bestekârlarının Alla Turca başlığı altında
mehter mûsikîsine benzer eserler ortaya koydukları görülmektedir.

XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı toplumsal hayatı Tanzimat

Fermanı (1839) ile birlikte, geleneksel yapıdan uzaklaşmaya ve Batı

tarzında yaşama adım atmaya başlamıştır. XIX. yüzyılda yaşanan gelişmeler, çeşitli sanat dallarında hissedilir değişimleri ortaya çıkartmıştır. Bu durum, Osmanlı sarayına bağlı mûsikî kurumları ve top-

lumu arasında bir takım değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerin
en belirgin yaşandığı mûsikî kurumlarına, Osmanlı’da askeri müzik
tarihi açısından önemli bir geçmişi bulunan Mehterhâne-i Hümâyûn
ve yine Osmanlı’da Batı tarzında askeri müziğin görüldüğü Muzika-i
Hümâyûn örnek verilebilir.
3
4
5

Nuri Özcan, “Mehter”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2003), 28/545.

Mahmut Ragıp Gazimihal, Türk Askeri Muzikaları Tarihi (İstanbul: Tarih Doğu Kütüphanesi Yayınları, 2019), 26.

Timur Vural, “Türklerde Askeri Müzik Geleneği”, Yeni Türkiye 57 (Mart-Nisan 2014),
1066.
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1. Mehterhâne-i Hümâyûn ve Osmanlı Devletinde Mehter
Mûsikîsi
Osmanlı Devletinde mehter mûsikîsinin, devletin kuruluşuyla birlikte başladığı tahmin edilmekle birlikte kuruluş döneminden Fatih
dönemine kadar mehter ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. II. Sultan Murad döneminde başlayan ve Fatih devrinde devam
eden ilim ve sanat faaliyetlerine uygun olarak İstanbul Demirkapı’da
nevbethâne yapılmış ve bu nevbethâne Fatih devrinden III. Selim
devrine kadar mehterler tarafından faaliyetlerin ve konserlerin icrâ
edildiği bina olarak kullanılmıştır.6 Aynı zamanda mehter takımı bu
nevbethânede ve şehrin diğer nevbethânelerinde günün belirli vakitlerinde nevbet vurmuştur.
Evliya Çelebi, Topkapı Sarayı girişlerinden Demirkapı’daki
nevbethâneden sabaha karşı divan erkânını ve saray çevresinde yaşayan halkı sabah namazına ve güne uyandırmak için üç fasıl nevbet
vurulduğunu belirtmektedir.7 Mutad olan nevbet vurma geleneğinin,
mühim kişilerin vefat günlerinden itibaren bir kaç gün ertelendiği
hakkında arşiv belgeleri mevcuttur.8

Sözlük anlamı topluluk, felâket gibi mânalara gelen nevbet (nöbet)
kelimesi, genellikle hükümdarın saray veya otağı önünde davul vurarak icra ettiği mûsikî anlamında kullanılmaktadır. Mûsikî takımının
şehirde veya şehir dışında faaliyette bulundukları yerlere tablhâne,
nakkârehâne, nevbethâne denilmektedir.9 Nevbet geleneği İslâmi
devirde kurulan Türk devletlerinde de görülmektedir. Ortaçağ Türk
ve İslâm devletlerinde nevbet çaldırma, savaş dışında bir hâkimiyet
göstergesi olarak önem kazanmıştır. Mehter takımının nevbet vurmak
için kullandıkları çalgıların yanında diğer mehter çalgıları da önem
göstermektedir.
6
7
8
9

Haşmet Altınölçek, “Askerî Mûsikî Geleneği ve Mehterhânenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci”, Yeni Türkiye 57 (Mart-Nisan 2014), 1116.
İlber Ortaylı, Osmanlı Sarayında Hayat (İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2008), 65.
Osmanlı Arşivi (COA), Kâmil Paşa Evrakı [Y.EE.K.P.], No. 4, Gömlek No. 349.

Abdülkerim Özaydın, “Nevbet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2007), 33/39.
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1.1. Mehter Takımının Yapısı
Mehter takımının kadrosunu net bir şekilde ifade etmek çok mümkün değildir. Dönemler arasında mehter takımı sayısı zaman zaman
değişikliğe uğramıştır. Fatih döneminde nevbethânenin kurulması ile
birlikte Evliya Çelebi’nin aktardığına göre çalıcı mehter takımında 300
kadar sanatkâr bulunmaktadır.10
Bu sanatkârlar belirli çalgıları toplu olarak icrâ etmektedir. Her
çalgı topluluğunun başında bir ekip başı bulunmakla birlikte bu ekip
başlarına ağa denmektedir. Davul çalanların başında bulunan kişiye
baş mehter ağa mehter takımının başında bulunan kişiye ise mehterbaşı ağa denmektedir. Mehter takımı, yurağ (zurna), borğuy (boru),
tümrük (davul), küvrük (kös), çarığ (zil) çalgılarından oluşmaktadır.11
Ana iskeleti oluşturan bu çalgıların yanına eklenen diğer çalgılar da
olmuştur.
Mehter takımları sayıları ve büyüklükleri bakımından farklılık
göstermiştir. Mehter takımındaki sâzendelerin sayıları kat olarak belirtilmiştir.12 En büyük mehter takımına dokuz kat mehter denilsede
bu sayı XVII. yüzyılda on iki kat olmuş ve savaş alanlarında ise yirmi
dört kata kadar çıkarılmıştır. Dokuz kat mehter takımı 1 zilzen başı
ile 8 zilzenden, 1 zurnazen başı ile 8 zurnazenden, 1 nakkareci başı ile
8 nakkareciden, 1 borazan başı ile 8 borazandan, 1 davulcu başı ile 8
davulcudan oluşmaktadır.13
Mehter takımının bulunduğu mehterhânede meşkhâne, koğuş,
yemekhane gibi birçok bölüm bulunmaktadır. Mehter takımında görevli bulunanların mûsikî eğitimi de bu binada verilmiştir. Çaldıkları çalgılara göre bölüklere ayrılan mehter takımı, Davulcular bölüğü,
10

Gazimihal, Türk Askeri Muzikaları Tarihi, 27.

11

Cemal Ünlü, Osmanlı Marşları (İstanbul: Kalan Müzik, 2009), 6.

13

Süleyman Kâni İrtem, Osmanlı Sarayı ve Haremin İçyüzü Muzika-i Hümâyun ve Saray Tiyatrosu (İstanbul: Temel Yayınları, 2018), 227.

12 Haluk Yücel, “Osmanlı Dönemi Musiki Kurumları Enderun-i Hümayun, Mehterhane-i
Hümayun, Musıkâ-ı Hümâyûn, Dârülelhan”, Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler III,
ed. Haluk Yücel, Serda Türkel Oter (Konya: Eğitim Yayınevi, 2019), 12.
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Zurnazenler bölüğü, Alemdârlar bölüğü gibi isimlerle bilinen bölüklerde görevde bulunmuştur.14 Bahsettiğimiz yapı XIX. yüzyıla kadar
faaliyetlerine devam etmiştir.

1.2. Mehterhâne-i Hümâyûn’un Kaldırılması
Mehterhâne-i Hümâyun’un faaliyetlerine devam ettiği XIX. yüzyılın
ilk çeyreği olan III. Selim döneminde Nizâm-ı Cedîd girişimi ile birlikte Avrupa tarzında düzenli ve eğitimli birlik kurma düşüncesi oluşmuştur.15 Batı tarzında oluşturulan bu birliğe eşlik edecek bir boru takımı tertîb edilmiştir. Ancak Osmanlı’nın ilk Batı tarzda bando takımı
olarak bilinen bu boru takımının Osmanlı ordusunun geneline yayılmayan Nizâm-ı Cedîd girişimi ile birlikte ciddi bir etkisi olmamıştır.16
Türklerde askeri müzik kullanma geleneği içerisinde ortaya çıkan
Mehterhâne-i Hümâyûn teşkilatı, II. Mahmud döneminde yaşanan ve
Yeniçeri Ocağı’nın lağvedilmesiyle sonuçlanan Vak‘a-i Hayriyye’ye
(1826) kadar savaş alanlarında ve toplumsal yaşamda varlığını sürdürmüştür.17 Ocağın lağvedilmesi ve Mehterhânenin kapatılmasıyla
birlikte, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye adıyla yeni bir teşkilât kurulmuş ve bu teşkilâta bağlı olarak Batı tarzında bando takımı kurulması ihtiyacı tekrar oluşmuştur. Böylece Muzika-i Hümâyûn adında kurulan bando takımı II. Mahmud döneminde faaliyetlerine başlamıştır.

2. Muzika-i Hümâyûn ve Osmanlı’da Batı Müziği
Kuruluşunun ilk zamanlarında Muzika-i Hümâyûn, Enderûn’daki
genç müzisyenler tarafından yönetilmeye çalışılmıştır. Bu genç müzis14 Hikmet Toker, Erhan Özden, “Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Veren Önemli Kurumlar”, Rast Müzikoloji Dergisi 1/ 2 (2013), 110.
15 Kemal Beydilli, “Nizam-i Cedid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul:
TDV Yayınları, 2007), 33/175.

16 Erhan Özden, Osmanlı Maârifi’nde Mûsikî (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2020),
53.

17 Yılmaz Öztuna, II. Sultan Mahmud (İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2006), 80; Cemal
Karabaşoğlu, “Osmanlı Dönemi Türk Müziğinde Eğitim Kurumları ve Müzikal Aktarım”, Osmanlıda Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü (İstanbul: Mahya Yayınları, 2018), 292.
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yenlerin yetersiz kalması sebebiyle Fransız Manguel bando takımının
şefi olarak görevlendirilmiştir. Bando şefliği görevi uzun sürmeyen
Fransız Manguel’in yerine, Muzika-i Hümâyûn’un şefliğine 1828 yılında İtalyan Guiseppe Donizetti getirilmiştir.18 Donizetti’nin Muzika-i
Hümâyûn’un başına getirilmesi ile birlikte, Osmanlı döneminde III.
Selim döneminden itibaren kurulması hedeflenen Batı tarzında bando
takımı kapsamlı bir şekilde varlık göstermeye başlamıştır.
Muzika-i Hümâyûn kadrosunda bulunan müzisyenlerin Hamparsum notasını bilmesi sebebiyle, Donizetti göreve geldiği ilk yıllarda
Hamparsum nota yazısını öğrenmiştir. Bu sayede Muzika-i Hümâyûn
efrâdına Batı nota yazım sistemini de öğretmesi kolaylaşmıştır.19
XIX. yüzyıla kadar Osmanlı’da mûsikî eğitimi usta - çırak anlayışı ile birlikte meşk usûlü üzerinde varlık göstermiştir. XIX. yüzyılda yaşanan yenilikçi hareketlerle, dönemin mûsikî eğitiminde ve
mûsikîşinaslar çevresinde görülen nota kullanma alışkanlığı, bir takım nota yazılarını da ortaya çıkartmıştır. Hamparsum Limonciyan
tarafından icat edilen Hamparsum notası da XIX. yüzyıldaki mûsikî
eğitiminde kullanılan nota yazılarından bir tanesi olmuştur.
Donizetti Osmanlı Saltanat Muzıkalarının Baş Ustakârı unvanıyla
görevde bulunduğu 28 yılda, Osmanlı’da Batı tarzında bandonun gelişmesi için büyük çaba harcamıştır. II. Mahmud döneminde başarılarından dolayı çeşitli rütbelerde nişanlar ile taltif edilmiştir. Bestelediği
marşlar, vefatından sonra dahi unutulmamış, en önemli mercilerde
el üstünde tutulmuştur. 1918 yılında, II. Mahmud döneminde bestelediği bir marş Osmanlı Marşı olarak kabul edilmiştir.20 1856 yılında
İstanbul’da öldükten sonra yerine Callisto Guatelli gelmiştir.21
İlk zamanlarda Batı tarzında bando takımından mürekkep
18 Emre Aracı, Donizetti Paşa Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006), 51.
19 Nuri Özcan, “Muzika-i Hümâyun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul:
TDV Yayınları, 2006), 31/422.
20

Osmanlı Arşivi (COA), Paris Sefareti [HR. SFR.4], No. 287, Gömlek No. 96.

21 Aracı, Donizetti Paşa Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu, 42.
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Muzika-i Hümâyûn bünyesinde zamanla alt bölümler açılmıştır. Bu
bölümler Ziya Şakir’in aktardığına göre, muazzam bir bando takımı,

zengin kadrolu bir orkestra, kırk kişilik bir gitar takımı, hanende ve
sazendelerden oluşan alaturka ince saz takımı, tiyatro dram heyeti,
tiyatro komedi heyeti, yeni kukla takımı, cambaz takımı, orta oyun

takımı, hokkabaz takımı, kabakçı takımı ve müezzin takımından oluş-

maktadır.22 Sonradan kurulan Türk mûsikîsi bölümü, Fasl-ı Atîk ve
Fasl-ı Cedîd alt bölümleriyle faaliyetlerine devam etmiştir.

Mehterhâne-i Hümâyûn’un Yeniçeri Ocağı ile birlikte kapatılma-

sından sonra II. Mahmud’un himayesi ile kurulan Muzika-i Hümâyûn,
Osmanlı’da Batı tarzda bandoyu temsil eden kurum olma özelliğini

göstermiştir. Muzika-i Hümâyûn kadrosunda bulunanlar, mûsikîşinas
olmakla birlikte nefer olarak da görev yapmıştır. İlk yıllarında 80 kişilik kadrosu bulunan bando, zamanla genişletilmiştir. Yetenek sahibi

kişilerden oluşan kadro mensupları zamanla neferlikten yüksek rütbelere kadar yükseltilmiştir.23

Muzika-i Hümâyûn’un yapısı, kadrosu ve mûsikî çalışmaları ile

ilgili arşiv belgeleri kurumun işleyişine dair bilgiler içermektedir.
2.1. Arşiv Belgeleri Işığında Muzika-i Hümâyûn ve Mûsikî

Eğitimindeki Dönüşüm

Muzika-i Hümâyûn bölümlere ayrıldıktan sonra dönemin Sa-

ray Konservatuvarı olarak görev yapmıştır. 1831 yılında Muzika-i
Hümâyûn ve askeri bandolara müzisyen yetiştirmek için Muzika-i

Hümâyûn mektebi kurulmuştur.24 Bu dönem itibariyle kurumsal anlamda Osmanlı’da Batı müziği eğitiminin verildiği söylenebilir. Eğitim - öğretim materyalleri ise Muzika-i Hümâyûn muallimleri tarafından oluşturulmuştur. Avrupa’dan Batı müziği repertuvarına ait nota
22

Ziya Şakir, “Muzikai Hümâyun”, Büyük Doğu Dergisi 1/17 (Şubat 1946).

24

Özcan, “Muzika-i Hümâyun”, 31/422.

23

Şakir, “Muzikai Hümâyun”.
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siparişleri edilmiş25, nota kitapları neşredilmiştir.26
Farklı dönemlerde Muzika-i Hümâyûn’da muallimlik yapanların
maaş kayıtları, rütbe tevcihleri, terfi ve mükellef bulundukları vazifeler arşiv belgelerinde yer almaktadır. Mûsikî derslerinin verildiği
mekteplerde uygulanacak yönteme dair yayınlanan Maarif Nezareti
Tedrisat-ı İbtidâiyye Kalemi 370 - 20 numaralı tâlimatnâmede dönemin ilköğretim seviyesindeki mûsikî derslerinin işlenişi hakkında bilgi verilmektedir.
Fotoğraf 1: Mekâtiblerde Okutulacak Mûsikî Derslerine Daire
Tâlimatnâme

Bu tâlimatnâme ile mûsikî derslerinin belirli kurallara göre yapılması gerektiği, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti tarafından ifade edilmiştir. Nota eğitiminde öğrencinin dokuz yaşını doldurmuş olması ve
25
26

Osmanlı Arşivi (COA), İdare [HR.İD.], No. 1841,Gömlek No. 31.

Osmanlı Arşivi (COA), Mektubi Kalemi [MF.MKT.], No. 245, Gömlek No. 32.
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günde 1 saat nota ile çalışma şartının getirilmesi, Türk mûsikî eğitimindeki geleneksel meşk yaklaşımının yanında Batı müziği eğitiminde nota kullanımının tercih edildiği söylenebilir. Nefesli çalgıların
icrâsında bulunacak öğrencinin 16 yaşını bitirmiş olması ve herhangi
bir sağlık sorununun olmadığı doktor tarafından rapor edilmesi ile
kurumdaki eğitim kalitesini etkileyecek problemlerin önüne geçildiği
anlaşılmaktadır.27
Arşiv belgeleri arasında yer alan Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi 35174 - 20 numaralı nizamnâmede ise Muzika-i Hümâyûn’un kurumsal anlamda ne kadar düzenli bir işleyişe geçtiğini gösteren imtihan programı görülmektedir. Bu belgede aynı zamanda Muzika-i
Hümâyûn alt bölümleri, şubeleri, sınıfları, müezzin takımı, ince saz
takımı ile ilgili de bilgiler bulunmaktadır.
Fotoğraf 2: Muzika-i Hümâyûn İmtihan Programını Gösteren
Nizamnâme

27

Osmanlı Arşivi (COA), Tedrisat-ı İbtidaiyye Kalemi [MF.İBT.], No. 370, Gömlek No. 20.
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Mûsikî eğitiminde Batı müziği formlarının kullanıldığı, kısım muavinliği ve muallim muavinliğine terfi imtihanlarında görülmektedir.
XIX. yüzyıl itibari ile Klasik Türk mûsikîsinde büyük formda eserlerin
yerini küçük formlar alırken, konçerto gibi Batı müziğindeki büyük
formların Muzika-i Hümâyûn müfredatında yer aldığı bu noktada
ifade edilebilir. Osmanlı’da mûsikî eğitimindeki değişimi göstermesi
adına bu arşiv belgesi detaylı bilgiler içermektedir.28 Bu nizamnâme ve
tâlimatnâmeler ile Osmanlıda mûsikî alanında yeni bir eğitim anlayışının filizlendiği söylenebilir.
Osmanlı mûsikî eğitiminde dönüşümün başladığı Muzika-i
Hümâyûn, Cumhuriyet dönemine kadar faaliyetlerini sürdürmüş,
Cumhuriyet ile birlikte Riyâseticumhur Mûsikî Heyeti adını almıştır.

2.2. Muzika-i Hümâyûn’da Görev Alan Türk Mûsikîsi
Bestekârları
Sermüezzin Rifat Bey, Hacı Ârif Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey,
Mehmet Zâti Arca gibi Muzika-i Hümâyûn bünyesinde görev alan
Türk mûsikîsi bestekârları Osmanlı’daki Batıya yönelme hareketi doğrultusunda, bestekârlık alanında daha küçük formları tercih etmişlerdir. Bu bağlamda Türk mûsikîsi repertuvarına şarkı formunda birçok
eser kazandırılmıştır. Eğitim - öğretim aşamasında ise büyük formlu
eserlerin yerine, Batı müziği formlarına daha yakın olan şarkı formundaki eserler ve yine bu dönemde Batı müziği formlarından olan marş
besteleri geçmeye başlamıştır.
Fotoğraf 3: Sermüezzin Rifat Bey Tarafından Çoksesli Bestelenen Hamidiye Marşı
28

Osmanlı Arşivi (COA), Dosya Usulü [İ.DUİT.], No. 22, Gömlek No. 20.
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Türk mûsikîsi bestekârlarının süreç içerisinde Batı müziğini de

öğrendikleri, Batı müziği eserleri besteledikleri ve Batı müziğinin nota
yazım sistemine hâkim oldukları arşiv belgelerinde görülmektedir.
Sermüezzin Rifat Bey’in 1876 yılında tertib ettiği piyano notası için
muvakkat ruhsat aldığı29, yine aynı yılın Haziran ayında ise kaleme

aldığı piyano notasını neşretmesi için izin verildiğine dair arşiv belgeleri mevcuttur.30

Muzika-i Hümâyûn’a dair yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla ku-

rumun yapısı, işleyişi, müfredatı ve yetişen bestekârlara dair daha detaylı bilgilere ulaşılacağı kanaatindeyiz.

29 Osmanlı Arşivi (COA), Maarif Nezareti Mektubi Kalemi [MF.MKT.], No. 37, Gömlek No.25.

30 Osmanlı Arşivi (COA), Maarif Nezareti Mektubi Kalemi [MF.MKT.], No. 38, Gömlek No 35.
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Sonuç
Bu çalışmada kökeni Osmanlı’nın ilk yıllarına dayanan en eski askeri müzik teşkilâtı Mehterhâne-i Hümâyûn ve XIX. yüzyıl itibari ile
Batı müziği çalışmalarının yapıldığı kurum olma özelliğini taşıyan
Muzika-i Hümâyûn ile Osmanlı mûsikî kurumlarındaki değişimler ve
dönüşümler incelenmiştir.

III. Selim döneminde başlayan Batı tarzında bando takımı kurma
isteğinin Muzika-i Hümâyûn’la başarıya ulaşması Osmanlı sarayında
Batı müziğinin kurumsal anlamda başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Osmanlı toplumsal yaşamının yenilik arayışları neticesinde ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın Batılılaşma akımı ile mûsikî eğitimindeki
değişim ve dönüşümleri başlattığı söylenebilir.

Türk mûsikîsinin geleneksel eğitim modeli olan meşk usûlünün
yanında XIX. yüzyıl yenilikleri kapsamında Batı müziğinin Osmanlı
sarayına girmesi ile nota kullanımının yaygınlaştığı ifade edilebilir.
II. Mahmud’un gerçekleştirdiği yenilikçi yaklaşımlar sebebiyle geleneksel mûsikî eğitimi ve aktarımı modeline alternatif seçeneklerin de
ortaya çıktığı ve Muzika-i Hümâyûn idaresine getirilen yabancı uzmanların Batı notasını resmî olarak mûsikî eğitimine dâhil etmeleri,
Osmanlı sarayındaki mûsikî eğitimi değişimin bir diğer sebebi olarak
değerlendirilebilir.
Tüm bu yenilikler ve gelişmeler ile birlikte, Mehterhâne-i
Hümâyûn zamanında başlayan askeri müzik hareketlerinin, XIX. yüzyıla gelindiğinde köklü bir değişime uğradığı ve Muzika-i Hümâyûn
ile resmî anlamda Batı tarzında bando takımının görüldüğü Osmanlı
Devletinin, mûsikî tarzında geleneksel eğitimin yanında Batı metotlarına da yer vermeye başladığı ifade edilebilir. Eğitim sistemi meşk
usûlünden, nota ile icrâya temayül etmiş ancak Muzika-i Hümâyûn’un
Türk mûsikîsi bölümünde yer alan Fasl-ı Atîk ile Türk mûsikîsi çalışmalarının da devam ettiği söylenebilir.

Fasl-ı Atîk bölümünde görevli Türk mûsikîsi bestekârlarının
eserlerinin yabancı muallimler tarafından çok seslendirilmesi, Türk
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mûsikîsinde çok seslilik çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu noktada Cumhuriyet döneminden günümüze kadar devam
eden Türk mûsikîsindeki çok sesliliğin Muzika-i Hümâyûn döneminde başlayan çalışmaların bir sonucu olduğu kanaatindeyiz.
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III. BÖLÜM
ÖZEL AMAÇLI MEKTEPLER VE
MİSYONLER OKULLARI

19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Sorunuyla Mücadelede Midhat Paşa
Islahhaneleri: Tarihçe, Amaç Ve Yöntem
Muammer Salim*
1

Giriş
Tarihi açıdan bakıldığında, Osmanlı devlet ve toplum düzeninin özellikle 19.yüzyıl itibariyle giderek artan düzeyde sosyal problemlerle
karşı karşıya kaldığı görülür (Ortaylı, 1987; Özbek, 2002). Yoksulluk
veya kimsesizlik sebebiyle korunmaya muhtaç hale gelen çocuklar
bunlardan birisidir. Dönem koşullarında kimsesiz veya korunmaya
muhtaç hâle gelen çocukların, sistematik bir biçimde devlet erkanı
başta olmak üzere Osmanlı kamuoyunun dikkatini çekmesi hassaten 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren söz konusudur. Böylelikle
devletin bu soruna doğrudan müdahil olduğu adımlar atılabilmiştir.
Kurumsallaşmasında dönemin devlet adımlarından Midhat Paşa’nın
yoğun çabalarının bulunduğu ıslahhaneler (Ergin, 1977, 627-630), Osmanlı Devleti tarihinde korunmaya muhtaç çocuklar sorununa planlıprogramlı müdahale içeren ilk uygulama örnekleri arasında sayılmaktadır (Özbek, 2002, 248).
Islahhaneler üzerine literatür incelendiğinde, Midhat Paşa
Islahhaneleri’nin ekseriyetle meslekî eğitim boyutunun öne çıkarıldı*		 Öğr. Gör. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, muammersalim@sdu.edu.tr ORCID:
0000-0002-4708-0189
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ğı, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik işlevi üzerinde yeterince durulmadığı görülür. Bu çalışma, Midhat Paşa Islahhaneleri’ni özellikle
Osmanlı çocuk koruma sistemi bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır.
Anlayıcı/Yorumlayıcı perspektif ve doküman taramasına dayanan bu çalışmada Midhat Paşa Islahhaneleri ile ilgili şu sorulara cevap
aranmaktadır: Osmanlı Devleti’nde ıslahhanelerin kuruluşuna zemin
hazırlayan gelişmeler nelerdir? Islahhaneler hangi amaçla kurulmuştur? Islahhanelerin düzen ve işleyişi nasıldır? Islahhanelerde korunmaya muhtaç çocuklara yönelik ne tür çalışmalar yapılmıştır? Bu çalışmalarda benimsenen yönteme ilişkin hangi tespitlerde bulunmak
mümkündür?

1. Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyıla Kadar Çocuk Koruma
Faaliyetlerinin Kısa Tarihi
Türk toplum yaşamının hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası dönemlerinde, toplumda korunmaya muhtaç durumda bulunan
çocuklar için çeşitli koruyucu çalışmalar yapıldığı görülür. Örneğin
eski Türklerde kimseli veya kimsesiz ama bakıma muhtaç çocukların
evlatlık verildiğine ilişkin uygulamalara rastlanmaktadır (Yakut, 2002,
403). Türklerin, İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından sahip oldukları
kültürel değerlerle dinî değerleri özdeşleştirip çocukların korunması
amacıyla bazı adımlar attığını ifade etmek mümkündür. İslam dininin,
kimsesiz veya korunmaya muhtaç konumdaki çocukların korunması,
haklarının takip edilmesi yönündeki direktifleri, devlet ve toplumun
bu konudaki sorumluluğunu güçlü bir biçimde vurgulamıştır (Yazıcı,
2007, 4).
Osmanlı Devleti’nin geleneksel döneminde devletin hakimiyeti
altında bulunan topraklarda geçerli ve doğrudan korunmaya muhtaç
çocukların bakımına odaklanan bütüncül bir kurumsal yapılanmadan söz edebilmek mümkün değildir (Gökçe, 1971, 65). Bu evrede,
anne-babası olmayan veya ailesinin yoksulluğu sebebiyle korunmaya
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muhtaç halde bulunan çocukların korunmasına yönelik sorumluluk
öncelikle geniş aile çevresi içinde çözümlenmeye çalışılmıştır (Yazıcı,
2007, 20). Eğer bu çocuklara bakacak kimseleri yok ise, şer’i hukukun
çizdiği çerçevede besleme, ahretlik, manevi evlat gibi çeşitli isimler
altında evlat edindirildiği görülmektedir (Tabakoğlu, 1999, 26).
Osmanlı Devleti’nin geleneksel döneminde sosyal sorunlarla mücadelede başvurulan en güçlü toplumsal kurumların başında vakıf
sistemi gelir. Gerek İslam dinine mensup toplumlarda gerekse Osmanlı toplum düzeninde sosyal ve ekonomik yaşam üzerine müspet
faydalar sağlayan vakıflar (Köprülü, 1942, 1); düşkün, yoksul ya da
diğer dezavantajlıların ihtiyaçlarını temin hususunda var olan sosyal ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmuştur. İslam inancıyla beslenen hayırseverlik ikliminin tüm boyutlarıyla gündelik hayata aksettirilmesine vakıf kurumlarının aracılık ettiğini dile getirmek
mümkündür (Yediyıldız, 1988, 404). Bu kurumlar, halkın bayındırlık,
ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi ortak bazı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstlenmiştir. Bununla birlikte vakıf
sistemi, Osmanlı toplumunda kimsesiz ve muhtaç çocukların özellikle maddi açıdan desteklenmesi veya ihtiyaçlarının karşılanması gibi
koruyucu uygulamaların da temel dayanağı konumundadır (Canan,
1991, 57). Örneğin korunmaya muhtaç çocukların aileleri veya onlara
bakan kimselere gıda, giyim ya da para desteğinin sağlanmasında vakıf kurumlarının destekleri söz konudur (Çağlar, 1973, 67).
Vakıf kurumlarının sağladığı hizmetlerinin etkinliği, parçası olduğu toplumsal düzenin sosyal ve ekonomik gelişme seyriyle doğrudan bağlantılıdır. Diğer bir ifadeyle devletin ve toplumun ekonomik
açıdan güçlenmesi bu kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlerinin
etkinliğine yansırken, devletin veya toplumun sosyo-ekonomik bunalımlar içerisinde bulunması yine bu kurumların yürüttüğü faaliyetlerin nitelik ve niceliğine menfi olarak yansımıştır (Köprülü, 1942, 32).
Korunmaya muhtaç çocuklar sorunu ise diğer bütün toplumsal sorunlar gibi dinamik karakterlidir. Korunmaya muhtaç çocukların ba-
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kım, gözetim ve topluma kazandırılmaları her dönem toplumun gündeminde olmasına rağmen, devlet ve toplum düzeninin gidişatı bu
sorunu ağırlaştırabilmiştir. Nitekim Osmanlı Devleti’nin gerileme ve
çöküş döneminde savaşlar, toprak kayıpları ve sosyo-ekonomik açıdan içinde bulunulan krizler korunmaya muhtaç çocuklar sorununun
büyümesine sebebiyet vermiş ve onların toplumsal/kamusal alandaki
görünürlüğünü arttırmıştır (Yıldırım, 1996, 14). Dolayısıyla Osmanlı
Devleti’nin zayıfladığı dönemler itibariyle vakıf kurumlarının diğer
sosyal sorun alanlarında olduğu gibi korunmaya muhtaç çocuklar
alanındaki etkinliğinin de zayıfladığı ve ihtiyaca cevap veremez hale
geldiği görülmüştür (Karatay, 2007, 98-100).
Osmanlı Devleti’nde korunmaya muhtaç çocuk sorunu 19.yüzyıl
boyunca giderek artan boyutta kamuoyunu meşgul eder hale gelmiştir. Bununla birlikte Tanzimat ile başlayan yeni dönemde devletin çocukları korumaya yönelik bazı adımlar attığı da görülmektedir. Diğer
bir ifadeyle uzunca bir süre doğrudan müdahil olmadığı sosyal sorunlar alanına devlet eliyle müdahaleler bu dönemde gündelik hayatta
hissedilir düzeyde yoğunlaşmıştır (Karatay, 2007, 101). Midhat Paşa
Islahhaneleri bu adımlardan biridir.

2. Islahhanelere Duyulan İhtiyaç: Sosyo-Ekonomik Dinamikler
Osmanlı’nın devlet ve toplum nizamında 18.yüzyıldan itibaren genel bir çöküntünün başladığını ifade etmek mümkündür (Kodaman,
1980, 287). İçeriden ve dışarıdan kaynaklı nedenleri bulunan bu çöküş
sürecinin özellikle 19.yüzyılda sarsıcı bir hâl aldığı ve toplumsal sorunları kronikleştirerek gündeme taşıdığı görülür. Maksudyan (2012,
167), dönemin koşulları içerisinde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların belirgin bir şekilde artmasını bu bağlamda ele alır ve billurlaşan
sosyal problemler arasında sayar.
19.yüzyıldan itibaren, milliyetçiliğin yayılması ve çöküşü hızlandıran diğer sebeplerle Balkanlar’da yaşayan Müslüman ve Türk unsurlar, Osmanlı Devleti’nin kontrolünden çıkan topraklardan tehcire

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

259

zorlanır. Söz konusu insani göçün yönü, devletin henüz kontrolünden

çıkmamış vilayetlere doğrudur. Tehlikenin giderek tüm imparatorluk
coğrafyasına yayılma olasılığına karşı Osmanlı Devleti’nin birtakım

reformist tedbirlere başvurması kaçınılmaz olur. Eskisinden farklı bir
devlet ve toplum düzeninin inşası olarak Tanzimat dönemi bu gelişmeler ışığında gelişmiştir. Bu dönemle birlikte yeni bir devlet anlayışı

şekillenmeye başlamıştır. Hukuki düzenlemelere dayalı devlet-toplum ilişkileri aracılığıyla Osmanlı’ya bağlılık duygusunun geliştirile-

bileceğini ve devletin böylece kurtarılabileceğini savunan bu devlet
anlayışı hâkim bölgelerde sosyal ve ekonomik reformlara yönelmiştir.

Yüzyılın ikinci yarısının başlarında daha sonra Tuna olarak isimlendirilecek bölgeye vali olarak görevlendiren Midhat Paşa’nın bu zihni-

yetteki devlet adamlarından birisi olduğunu ifade etmek mümkündür
(Kocahanoğlu, 1997).

Midhat Paşa, hatıralarında değindiği üzere, Balkanlarda kamu

düzeninin yeniden sağlanması ve Osmanlılık kimliğine aidiyetin

güçlendirilmesi amacıyla bayındırlıktan eğitime, sağlıktan güvenlik

hizmetlerine varıncaya kadar kamusal hizmetlerin halka ulaştırılması hususunda yoğun bir icraat programı yürütmüştür. Toplumsal düzenin sağlıklı işlemesine engeller çıkaran sosyal içerikli problemlerle

mücadele bu programın bir parçasıdır. Midhat Paşa, sosyal problem-

lerin yıkıcı etkisinin farkında olan bir devlet adamıdır. Midhat Paşa,
Tuna vilayetinde yerine getirdiği valilik görevi esnasında, kaybedilen

topraklardan tehcir ettirilen muhacirler ve onların çocuklarının menfi
koşullarını yakinen gözlemleyerek “İslam ve Hıristiyan bazı kimsesiz ve

yetim çocuklar şurada burada sürünüp mahv ve telef oldukları” tespitinde bulunmuş ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili devletin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunmuştur (Kocahanoğlu, 1997, 34).

Bölgede kimsesiz ve bakıma muhtaç durumda olan çocuklara her ne
kadar bölgenin hayırseverleri tarafından sahip çıkılmaya çalışılsa da

sorunu sadece sivil sorumlulukla aşabilmenin mümkün görünmemesi
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ve toplumsal düzenin tehdit altında bulunması Midhat Paşa’yı harekete geçiren temel dinamikler arasındadır (Maksudyan, 2012, 159).

3. Midhat Paşa Islahhaneleri’nin Kuruluş ve
Yaygınlaşma Süreci
19.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için hızlı bir değişim dönemidir.
Devletin bürokratik yapısında yeni birimler oluşturulmuştur. Devlet
nizamının güçlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler sunan danışma meclisleri bu birimler arasındadır. Berkes, söz konusu bürokratik
birimlerin, güçlü devlet ve toplum nizamı için yeni politikalar önerdiğini belirtir. Kimsesiz veya korunmaya muhtaç çocuklara yönelik özel
önlemler alınmasını bu öneriler arasında sayar (2012, 182).
Tanzimat reformlarının devletin içinde bulunduğu bunalımlara
deva olacağına güçlü bir şekilde inanan devlet adamlarından birisi
olan Midhat Paşa, bu önerileri titizlikle uygulamaya çalışan bir devlet adamı profili çizer. Midhat Paşa, korunmaya muhtaç çocuklar için
iyileştirici çalışmaların toplumsal düzenin sağlıklı işlemesine katkı sunacağını savunmaktadır (Göyünç, 1982, 288). Nitekim hatıralarında,
“kimsesiz ve aciz çocukların toplattırılıp, hayırseverlerin yardımıyla bir yer
yaptırılarak tahsil ve terbiyelerine bakmak, sanat öğretmek için hocalar ve
muallimler tayin olunduğu gibi, geçim ve idareleri için lüzumlu vâridat da
tedarik ve tahsis olunmuştur” diyerek Tuna valiliği sırasında korunmaya
muhtaç çocuklara yönelik yapılan çalışmalardan söz etmektedir (Kocahanoğlu, 1997, 34).
Midhat Paşa’nın Tuna valisi olduğu dönemde korunmaya muhtaç
çocuklara bakım, gözetim ve meslekî eğitim hizmeti vermek amacıyla
ortaya koyduğu çabalar, Osmanlı/Türk modernleşmesinin eğitim ve
sosyal hizmet boyutunda ayrıcalıklı bir yere sahip olan ıslahhanelerin kurumsallaşmasına vesile olmuştur. Midhat Paşa’nın hem Kuran-ı
Kerim’de geçen“Sana yetimlerden sorarlar. De ki: Salâh ve Islâh onlar için
daha hayırlıdır” ayetinden (Kocahanoğlu, 1997, 35) hem de Rumeli coğrafyasında “pek iyi ve güzel” manasında kullanılmasından esinlenerek
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ismini verdiği (Ergin, 1977, 633) ıslahhanelerin ilki 1863 yılında Niş’te
açılmıştır. Niş Islahhanesi’nin kısa sürede faydalı işler başarması Mid-

hat Paşa’yı ıslahhanenin daha iyi ve geliştirilmiş modellerini hizmete
açma hususunda teşvik etmiştir. Bölgedeki Müslüman ve Hristiyan

kimsesiz ve korunmaya muhtaç durumdaki çocukların durumu, Rus-

çuk ve Sofya’da da bu kurumun bir örneğinin açılmasını gündeme
taşımış ve gerekli fiziki ve hukuki altyapı hazırlığının ardından açılışlar gerçekleştirilmiştir (Kocahanoğlu, 1997, 52). Erkek çocuklarına

yönelik olan bu kurumlardan (Özbek, 2002, 249) kız çocukları için de
açılması planlamış ve Rusçuk’ta erkek ıslahhanesinden ayrı bir de kız
ıslahhanesi açılmıştır (Bayraklı Ferlibaş, 2013, 604).

19.yüzyıl Osmanlı toplumunda korunmaya muhtaç çocuklar so-

runu sadece Tuna vilayetinin sorunu değildir. Bu sorun Anadolu’da da
önemli boyuta ulaşmış durumdadır. Nitekim devlet katı bu durumun

farkındadır. Tuna vilayetinde elde edilen başarı Anadolu’daki vilayet-

lere örnek olmuş ve Anadolu’da bazı kentlerde ıslahhaneler açılmaya
başlamıştır (Öztürk, 1999, 190). Akyol, Osmanlı yönetiminin ıslahhaneler açılması yönünde valiliklere talimat verdiğini ifade etmektedir

(1950, 49). Kodaman’a göre ıslahhanelerin kısa bir süre içinde birçok
kentte açılmış olması bu kurumların toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına ne denli hizmet ettiğinin apaçık bir göstergesidir (1980, 288).

Bakıldığında Midhat Paşa Islahhaneleri’nin meslekî eğitim üzeri-

ne programlandığı görülür. Kurulmalarının ardından meslekî eğitim-

de kullanılacak makine ve teçhizat gibi malzemelerin temini önemli
bir husus olarak belirmiştir. Bu bağlamda Midhat Paşa’nın, ıslahhanelerin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla Avrupa’dan makine ve ih-

tiyaç duyulan diğer teçhizatın getirtilmesinde sorumluluk üstlendiği
anlaşılmaktadır (Kocahanoğlu, 1997, 52-53). Bununla birlikte ıslahha-

nelerde korunmaya muhtaç çocuklara verilen meslekî eğitimde Macar

ve Polonyalı mühendis ve teknisyenlere görev verilmiş, usta öğretici
temin edilmeye çalışılmıştır (Ortaylı, 1987, 146).
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Islahhanelere devam eden kayıtlı çocukların etnik ve dinî kökenlerine bakıldığında çok kültürlü bir yapının söz konusu olduğu görülür. Ergin (1977, 629), Rusçuk erkek ıslahhanesinde 85 Müslüman, 51
Bulgar ve 1 Musevi öğrencinin kayıtlı olduğunu, kız ıslahhanesinde
ise 27 Müslüman ve 23 Bulgar kız öğrencinin kayıtlı olduğu naklederek bu tespiti güçlendirmektedir.
Midhat Paşa’nın hatıralarında yer verdiği kadarıyla ıslahhanelerden kısa sürede sağlanan pratik faydaya istinaden Osmanlı yönetiminin kendisinden İstanbul’da daha kapsamlı bir sanayi okulu kurmasını istediği anlaşılmaktadır (Kocahanoğlu, 1997, 81). Özbek, Sultan
II. Abdülhamid’in kız ve erkek çocuklar için sanayi mektepleri açarak
Midhat Paşa’nın öncülüğünü yaptığı bu yolu takip ettiğini savunmaktadır (2002: 249).

4. Islahhanelerde İşleyiş ve Benimsenen Yöntem
Midhat Paşa’nın hatıratından, ıslahhanelerin açılmasında ihtiyaç
duyulan maddi kaynağın bir araya getirilmesinde devletin yanı sıra
toplumun sorumluluk üstlendiği anlaşılmaktadır (Kocahanoğlu,
1997, 34). Ancak bu kurumların açılması kadar hizmetlerinde süreklilik sağlayabilmesi de son derece önemli bir detaydır. Bu noktada
ıslahhanelerin kendini çevirebilecek bir yönetim anlayışıyla hizmete
alındığı görülür. Örneğin ihtiyaç duyulan maddi kaynağın sağlanmasında, ıslahhanelerde korunmaya muhtaç çocuklara verilen meslekî
eğitim sürecinde üretilen mal ve hizmetlerin satışından elde edilen
gelir kullanılmaktadır (Kocahanoğlu, 1997, 53). Ayrıca ıslahhanelere
gelir sağlamak üzere bazı gayrimenkullerin tahsis edildiği, bağış ve
yardım kampanyaları düzenlendiği ifade edilmelidir (Kapcı, 2016, 41).
Korunmaya muhtaçlık durumu söz konusu olmadığı halde ailesinin
talebi üzerine dışarıdan kaydı yapılan öğrencilerden alınan eğitim ücreti de (Ergin, 1977, 629) dahil edildiğinde ıslahhanelerin faaliyetlerini
devam ettirebilmesi için gerekli maddi kaynağın önemli bir kısmının
karşılandığını tahmin etmek mümkün hale gelir. Bu ve diğer özellik-
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leri ıslahhanelerin inşasından hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı
sunacak maddi kaynağın oluşturulmasına varıncaya değin üzerinde
düşünülmüş bir proje olduğunu kanıtlamaktadır (Yazıcı, 2007, 33).
Islahhanelerin temel hedeflerinin başında korunmaya muhtaç durumda bulunan kimsesiz, yoksul veya suç işlemiş çocukların bir sanat ve meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılması gelmektedir
(Kocahanoğlu, 1997). Akyüz, ıslahhanelerin kimsesiz ve korunmaya
muhtaç çocuklara yönelik bir yatılı meslekî eğitim kurumları olduğunu savunur (2007, 172). Bu yönüyle meslekî eğitim odaklı yapısı ıslahhanelerin sosyal hizmet yönünü geri planda bırakmış görünmektedir.
Nitekim Özbek (2002, 248), ıslahhanelerin Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk yetimhaneler olduğunu dile getirerek ıslahhanelerin sosyal hizmet kurumu yönünü ön plana çıkarmaktadır.
Kurulduğu bölgedeki dönemin şartları içerisinde çocukları koruma sisteminin temel direği halini alan ıslahhanelerin kuruluşlarının
ardından sevk ve idaresi bir müddet özerk talimatnamelerle yerine
getirilmiştir (Maksudyan, 2012, 162). Midhat Paşa, ıslahhanelerin işleyişine yön veren mevzuatının hazırlanmasında önemli düzeyde pay
sahibidir. Başlangıçta Tuna vilayetindeki ıslahhanelerin işleyişine yön
veren bu hukuki metinler, daha sonra açılan ıslahhanelere hukuki açıdan yön vermek üzere hazırlanan “Islahhanelere Dair Nizamname”nin
şekillenmesine katkı sunmuştur (Bayraklı Ferlibaş, 2013, 584). Söz
konusu hukuki düzenleme, ıslahhanelerin işleyişinde bölümlemelere
gidildiğini ortaya koymaktadır. Buna göre ıslahhaneler yönetim açısından, teorik eğitim ve öğretim hizmetlerinin takibinden sorumlu bir
birim ve atölye ya da uygulama programının takip edildiği bir başka
birimden oluşmaktadır. Her birim konusunda uzman bir sorumluya
bağlıdır. Bütün bu birim ve sorumluların üzerinde ise ıslahhanenin
genel yönetiminden sorumlu bir müdür bulunmaktadır (Öztürk, 1999,
190).
Islahhanelerde korunmaya muhtaç çocukların bakım ve gözetimlerinin yerine getirilmesine yönelik hizmetlerin sunulmasından
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sorumlu yöneticiler dışında, usta öğreticiler, idari memurlar ve hizmetliler görev yapmaktadır (Yazıcı, 2007, 39). Islahhanelerde, koruma
ve bakım altında bulunan çocukların beslenme, barınma, eğitim kişisel bakım, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır (Bayraklı Ferlibaş,
2013, 586). Akyüz, ıslahhanelerde gündelik yaşamın akışında ortaya
çıkan bazı gereksinimlerin yerine getirilmesinde kayıtlı çocukların çalışmalara katkı sunduğunu aktarmaktadır (Akyüz, 2007, 172).
Islahhanelerin çalışmaları hakkında kamuoyuyla iletişim kurulduğu görülmektedir. Bu hususta bölgede yayınlanan Tuna gazetesinin
etkin bir şekilde kullanıldığı dikkatleri çekmektedir. Gazetede ıslahhanelere kabul şartlarından, buralarda sunulan hizmetlere, ıslahhanelerde kalan çocukların başarılarına ilişkin haberler halkla paylaşılmaktadır (Bayraklı Ferlibaş, 2013).
Islahhanelere kabul edilecek çocuklara ilişkin özel şartlar bulunmaktadır. Bunların başında yaş sınırı gelmektedir. Islahhanelere
6-13 yaş aralığında çocukların yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Kabulde öncelik kimsesiz çocuklara aittir. Bununla birlikte anne ya da babasından birisinin hayatta olduğu ama ailenin yoksulluğu sebebiyle
bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar ikinci öncelikli konumda
bulunmaktadır. Ayrıca ailesinin bir meslek edinmesi için ıslahhaneye
kaydedilmesini istediği çocuklar ıslahhanelere kabul edilebilmektedir
(Öztürk, 1999, 190). Yukarıda zikredilen çocuklar dışında ıslahhanelere bir de suç işlediği için hakkında adli tahkikat yapılan ve cezaevine
konulmasına karar verilen çocuklar yerleştirilmektedir. Bu çocukların ıslahhanelerde özel bir birimde kontrol altında tutulmalarının ve
meslekî eğitimle topluma kazandırılmalarının planlandığı anlaşılmaktadır (Gökçe, 1971, 65). Akyol, ıslahhanelere işlediği suçtan ötürü
bir yıl ve üzerinde ceza almış çocukların yerleştirildiğini beyan etmektedir (1950, 49). Suç işlemiş çocukları yetişkinlerden ayrı bir kurumda
mesleki rehabilitasyona dayalı kontrol altında tutma düşüncesinin,
dönemin modern çocuk paradigmasından izler taşıdığını ifade etmek
mümkündür. Kimsesiz, korunmaya muhtaç ve suç işlemiş çocuklar
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herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak ailesinin bir meslek edinmesi
için ıslahhaneye kaydettiği çocuklar için alınan bir ücret söz konusudur (Kapcı, 2016, 46).
slahhanelere, 6-13 yaş grubundaki korunmaya muhtaç çocuklar
dışında zaman içinde bazı farklı özelliği bulunan dezavantajlı kimselerin yerleştirilmesi söz konusu olmuştur. Bunlar içinde bazı tutuklu kadınlar (Bayraklı Ferlibaş, 2013, 575-576), görme engelli çocuklar
(Bayraklı Ferlibaş, 2013, 591), ailesi tarafından terk edilen bebekler
bulunduğu görülür. Bu gruplar için, örneğin bebeklere süt anne tayin
edilmesi gibi, özel hizmetler verildiği anlaşılmaktadır (Yazıcı, 2007,
40).
Müslüman ya da gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın tüm etnik ya
da dinî gruplara mensup çocukların korunmasına yönelik faaliyetler
yürüten ıslahhanelere (Yazıcı, 2007, 33) görevlendirilen öğretmenler
öğrencilerin inançlarına ve konuştukları dile göre özel olarak seçilmiştir (Bayraklı Ferlibaş, 2013, 575). Çocukların kuruma kabul edilmesinde kolluk kuvvetlerinin yerinde yapacağı tespite veya ahaliden gelecek ihbara göre hareket edilmektedir (Maksudyan, 2012, 165).
Islahhanelere yerleştirilmesine karar verilen çocukların öncelikle
hangi mesleğe yatkın olduğuna ilişkin bir değerlendirmeye tabi tutulduğu anlaşılmaktadır (Öztürk, 1999, 190). Hem öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerine göre yönlendirilmeleri hem de o sanat dalında iyi bir
eğitim alabilmeleri için mesleklerinde ileri seviyede olan usta öğretmenler ıslahhanelerde görevlendirilmiştir (Kapcı, 2016, 45). Maksudyan, ıslahhanelerde yürütülen çocuk koruma faaliyetlerinin eğitim,
gözetim ve kontrol odaklı olduğunu ifade eder. Bu faaliyetlerin yerine
getirilmesinde kolluk kuvvetleri, din adamları ve meslek öğretmenleri
birinci derecede rol sahibidir (2012, 168).
Islahhanelere yerleştirilen çocukların meslek sahibi kılınması
esastır. Bununla birlikte okuma-yazma, dinî bilgiler, cebir ve yabancı
dile dayalı bir müfredat oluşturulmuştur. Meslekî eğitim boyutunda
ıslahhanelere kayıtlı çocuklara eğitim sadece ıslahhane ve bağlı atöl-
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yelerde verilmemektedir. Kurum dışında, diğer bir ifadeyle sahada
uygulama imkânı bulunmaktadır. Günümüzle kıyaslama yapacak
olursak, öğrencilere meslek alanlarına göre staj olanağının tanındığı
anlaşılmaktadır. Çocuklar, ıslahhanelerin eğitim müfredatına uygun
olarak, kendi namına çalışan ustaların atölyelerine ya da kamu kurumlarına yerleştirilerek eğitimini aldıkları mesleğin teoriden pratiğe
tatbikini yerinde gerçekleştirme fırsatı bulmaktadırlar (Ergin, 1977,
628-629).
Islahhanelerin işleyişinde karşımıza çıkan bir başka kural çocukların eğitim-öğretim sürecinde kendilerini tanımlayan bir forma giymeleridir. Ayrıca kayıtlı çocukların izin ve boş zaman etkinlikleri bir
plan dahilinde yerine getirilmektedir. Ancak bu çocuklar içerisinde
herhangi bir suç nedeniyle ceza alanların izin hakkı bazı özel durumlar haricinde bulunmamaktadır (Maksudyan, 2012, 172). Ayrıca başarı
elde edenlerin ödüllendirildiği buna mukabil kurumun işleyişine uygun davranmayanların cezalandırıldığı bir eğitim yaklaşımıyla hareket edildiği anlaşılmaktadır. Çocukların eğitimi tamamlanmadan ıslahhaneden alınması durumunda, çocuğa yapılan masrafı ailenin ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır (Bayraklı Ferlibaş, 2013, 586-588).
Islahhanelere yerleştirilen çocukların belli bir dönem içerisinde
sorumlu olduğu okuma-yazma, basit matematiksel hesap işlemleri ve
yönlendirildiği meslekî alanda başarılı olmaları durumunda mezuniyet ve ustalık diploması alma hakkı bulunmaktadır (Öztürk, 1999,
191). Bayraklı Ferlibaş (2013, 588), mezuniyet sonrası iş bulma veya
kendi işini kurmaları için çocukların desteklendiğini bildirmektedir.
Midhat Paşa hatıratında, ıslahhanelerde terzilik, kunduracılık,
araba yapım ve tamirciliği, matbaacılık, daha çok askerî amaçla kullanılan kumaş üretimi, dericilik gibi iş kollarında meslekî eğitim verildiğine değinmektedir (Kocahanoğlu, 1997, 53). Kodaman’a göre, bu
alanlarda üretilen mal ve hizmetler, çoğunlukla askerî birliklerin ihtiyaçlarının temininde kullanılmaktadır (Kodaman, 1980, 288).
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5. Islahhanelerin Kurulmasıyla Ulaşılmak İstenen Amaçlar
Midhat Paşa Islahhaneleri’nin açılmasıyla erişmenin arzulandığı birtakım amaçlardan söz etmek mümkündür. Bunlar içinde en önemlilerinden birisi korunmaya muhtaç çocukların bir meslek sahibi kılınarak kendi kendilerine yeterli hale gelmelerinin sağlanmasıdır (Kocahanoğlu, 1997). Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir
amaç, toplumsal düzenin sağlıklı işlemesine risk teşkil eden özellikle
suç işlemiş veya suç işlemeye meyilli çocukların kontrol altında tutulmasıdır (Maksudyan, 2012, 162).
Bir başka amaç, dönemin koşulları içerisinde çoğunlukla ithal
edilen basit tüketim malzemelerinin üretimi ve bunlar için duyulan
teknik servis ihtiyacının temel düzeyde karşılanmasıdır. Bununla birlikte teknik ve meslekî bilgi gerektiren hususlardan anlayan meslek
elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (Kocahanoğlu, 1997,
81). Ergin’in (1977, 686) ıslahhanelere yönelik çizdiği genel çerçeveden
özellikle ordunun ihtiyaç duyduğu kumaş ve dokuma mamullerinin
temininde ıslahhanelerdeki üretimden yararlanmanın planlandığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda zikredilen amaçlara ek olarak Bayraklı Ferlibaş’ın (2013,
573) işaret ettiği, ıslahhanelerin açılmasıyla birlikte ulaşılmak istenen
örtük bir amaçtan da söz edilebilir. Bu amaç Balkanlarda giderek yayılan “panslavist ideoloji” ile mücadele etmektir. Bu bağlamda ıslahhaneleri, Osmanlı Devleti’nden ayrılma düşüncesinde bulunan etnik ve
dinî grupların aidiyetini güçlendirmeye hizmet edecek bir araç olarak
değerlendirmek mümkün hale gelir.

Sonuç ve Değerlendirme
Korunmaya muhtaç çocuklar konusunun, Osmanlı Devleti’nin 19.yüzyılının özellikle ikinci yarısından itibaren toplumsal bir sorun olarak
gündeme geldiği görülmektedir. Midhat Paşa Islahhaneleri modern
manada çocukları koruma düşüncesinin Osmanlı/Türk modernleş-
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mesinde karşımıza çıkan ilk örneklerinden birisidir. Bu meslekî eğitime dayalı sosyal hizmet kurumunun açılışı, hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak binlerce korunmaya muhtaç çocuğun hayatına
dokunmasında, dönemin Osmanlılık düşüncesine gönülden inanan
devlet adamı Midhat Paşa’nın önemli düzeyde emeği geçtiği anlaşılmaktadır. Nitekim Midhat Paşa’nın oğlu Ali Haydar Mithat, hatıralarında babasının görev yaptığı her yerde öncelikle eğitim kurumlarına
önem verdiğini ve buralarda kimsesiz ve yetim çocukların yetiştirilmesine yönelik özel çaba harcadığını dile getirmektedir (Mithat, 1946).
Midhat Paşa Islahhaneleri’nin işleyiş ve çalışma disiplinine ilişkin
bilgi ve belgeler üzerinden korunmaya muhtaç çocukların kategorik
olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Islahhaneler aracılığıyla korunmaya muhtaç çocuklara yönelik benimsenen kamusal stratejinin bu
çocukları meslek sahibi kılarak topluma kazandırmak olduğu görülmektedir (Özbek, 2002: 250). Nitekim bu kurumlar, sonraki dönemde
meslekî eğitim odaklı çocukları koruma politikalarının geliştirilerek
kurumsallaştırılmasına geçiş sürecinin temelini oluşturmuştur (Akyüz, 2007, 240). Bu bağlamda ıslahhaneleri meslekî eğitim odaklı sosyal hizmet kurumu olarak değerlendirebilmek mümkün hale gelmektedir.
Ayrıca bu çalışmada üzerinde ayrıntılı olarak durulmayan boyutuyla ıslahhaneler Osmanlı Devleti’nde meslekî eğitim düşüncesinin
büyüyerek gelişmesinde dönüm noktalarından birisidir.
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde eğitim ve öğretimin temel
amacı din olarak görülmüş ve eğitim din adamları tarafından verilmiştir. İlköğretim XIX. yüzyılın sonuna kadar basit bir düzeyde kalmıştır. Ortaöğretim eğitim kurumlarından yalnızca erkekler faydalanmıştır. Azınlık ve yabancılara öğretim hakkı tanınmış fakat bu faaliyetler denetlenemediğinden dolayı bazı siyasî ve ekonomik sorunlara
sebep olmuştur1. İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde
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süne tekrar kavuşturmak için birçok yol denenmişse de istenilen hedefe ulaşılamamıştır3. Osmanlı Devleti’nde eğitim sistemine bilim ve
tekniğin alınması gerektiği Tanzimat Fermanı ile açık bir şekilde görülmüştür. 1869 yılı maârif alanında ayrı bir öneme sahiptir. Bu dönemde ilk defa Maârif Teşkilâtı bir bütün olarak kabul edildi ve genel
eğitim nizamnâmesi hazırlandı4. Bu nizamnâme, Osmanlı Devleti’nde
maârif alanında yapılan ilk kapsamlı nizamnâme5 yanı sıra, başkent ve vilayetler olmak üzere genel eğitim sistemini bir düzen içine koymayı hedefleyen ilk hukukî belge niteliğini taşımaktadır6. 1869
Maârif-i Umûmîye Nizamnâmesi’nde özellikle ilköğretim ve ortaöğretim üzerinde duruldu. Bundaki amaç; devletin farklı din ve dillerine mensup toplumlarını Osmanlıcılık ideali etrafında birleştirmektir.
Bu nizamnâmeyle rüştiye okullarının sayısı çoğaltılarak kentlerdeki
eğitim ve öğretim oranı artırılmıştır. Böylece medreseler düzeltilmeye
giderek artık merkezden bildirilen kurallar çerçevesinde hareket edilmeye başlanmıştır7. Bu nizamnâme ile maârif alanında değişimler yapılmak istenildiği halde teşkilâtlanma yapılamadı ve okulların sayısı
yeterince artırılamadı8. Kanunî tedbirlerle zorunlu hale gelen ilköğretimin her yere yayılması sağlanmıştır. Sıbyan mekteplerinde yeni usul
öğretimin benimsenmesi ve Müslüman halkın ağırlıklı olarak kaldıkları yerlerde ilköğretime önem verilmesi gibi yapılan ıslahatlara rağmen Avrupa düzeyine çıkılamamıştır9 .

1. Osmanlı Devleti’nde Özel Okullar
Osmanlı Devleti’nde ilk özel okulun nerde ve ne zaman açıldığına
dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, eğitim tarihçilerin ortak
3		 Ömer Özyılmaz, Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, 13.
4		 Nafi Atuf, Türk Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, Ankara, 1930, 131.
5		 Özyılmaz, a.g.e.13.

6		 İbrahim Caner Türk, Mine Çağır, a.g.e.

7		 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Ankara:
TTK Yayınları. 2013, 283.
8		 Atuf, a.g.e. 138.

9		 Yaşar Baytal, “II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları”, OTAM,11, Ankara, 2000, 30.
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düşüncesine göre özel okulların da XIX. yüzyılda başlayan yenileşme
hareketlerinden meydan geldiğidir. Tanzimat’la birlikte eğitime büyük bir önem verilerek düzenlemeye gidilmiştir. Ancak bu dönemde
yapılan yenilik hareketlerinden istenilen sonuç alınamamıştır. Bunun
sebepleri ise devlet adamlarının gerekli adımları kararlılıkla atmamaları, yapılan yeniliklerin belli kesimlerin tepkisini çekmesi ve bu dönemde yaşanan maddi yetersizliklerdir. Bu sebepler ve Osmanlı’nın
orta sınıfı içerisinde bulunan kesiminin çocukları daha iyi bir eğitim
almaları için arayış içine girmeleri üzerine özel okulların açılması düşüncesini güçlendirmiştir. Bir yandan eğitimin daha alt tabakalarda
bulunan kesimlere ulaştırılması diğer yandan da eğitim düzeyinin
daha iyi seviyeye çıkması için oluşan taleplere karşılık vermek özel
okulların açılmasını hızlandırmıştır10.
XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren şahıslar eliyle bazı özel
okullar açılmış ve kısa sürede hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Ergin,
1882 tarihli devlet salnamesinde dokuz özel okulun var olduğu beş
yıl sonra ise bu sayının neredeyse iki katına çıktığını belirtmiştir. Bu
dönemde özel okullar resmi okullara kıyasla daha çok gelişme sağlamıştır. Devlet özel okul açtırmak isteyenlere kolaylık sağlayarak maddi destek vermiştir. Özel okullar resmi okullardan daha fazla Türk
kültürünün gelişmesine yardımcı olmuştur. Özel okulları açan kesimlerin çoğu asker, memur ve ilmiye sınıfı içerisinde yer alan kimselerdi. Mektebin müdürlüğünü, ders nazırlıklarını, hocalıklarını ve idare
amirliklerini yine mektebi açanlar yapardı. Bu mekteplerde okuyan
öğrenciler ücretli okudukları gibi bazı ücretsiz okuyan öğrenciler de
bulunmaktaydı11.

2. Aşiret Mektebi (1892-1908)
Osmanlı Devleti, himayesinde bulunan toplulukların din ve mezhep
ayrımını yapmaksızın devlete olan bağlılıklarını artırmak amacıyla
10 Şimşek, H. (2014).‘’Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler”, Bilig Dergisi, Ankara, 68, 67-68.
11 Osman Nuri Ergin, Türk Maârif Tarihi, I.-II. Cilt. Ankara: TTK Yayınları. 1977, 935-939.
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eğitimlerine önem vermiştir12. Bu amaç doğrultusunda hareket eden
II. Abdülhamid özellikle İslâmcılık politikasıyla Müslüman Arap,
Arnavut, Boşnak ve Kürt halklarını denetim altında tutmaya çalıştı.
Bundan dolayı Arnavutlar için Saray Muhafız Alayları, Kürtler için
Hamidiye Alayları, Araplar için de Aşiret Mektebi kuruldu113.
XIX. yüzyıldan itibaren Avrupa devletleri Balkanlar’daki gayrimüslimleri ve Türk olmayan Müslümanları Osmanlı’ya karşı kışkırtarak onlar üzerlerinde siyasî ve ekonomik hâkimiyet kurmaya çalışmışlardır. Bu faaliyetler özellikle Araplar üzerinde yoğunlaştırıldı.
II. Abdülhamid, Araplar üzerindeki bu etkilerin kırılması için aşiret
yapısının hâkim olduğu bölgelerde aşiret reisleri ve devlet arasındaki
bağı kuvvetlendirme gereğini duymuştur14. Bu doğrultu da 1890’da
Arap aşiretlerinden kırk sekiz kişi eğitimlerini sağlamak amacıyla
Harbiye Mekteplerine gönderildi15.
Söz konusu mekteplerde okuyan öğrenciler üç yılın sonunda orduda görevlendirilmek amacıyla zâbit (subay) olarak mezun edilirdi.
Adı geçen zâbitlere daha sonra piyade ve süvari unvanları verilir ve
kendi memleketlerinde askerî bölgelere gönderilirdi. Bu okuldan mezun olan öğrencilerin memleketlerine gittikten sonra yaptıkları faaliyetlerden ve aşiretlerin de bu okuldan memnun kalmasını göz önünde bulundurarak iki yıl sonra Arap çocuklarının Harbiye Mektebi’nde
okutulmasından vazgeçilmiştir16. Onlar için ayrı özel bir mektebin
açılması istenmiştir17.
II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan
Arap aşiretlerinde ileri gelen ailelerin çocuklarını devlet himayesi al12 Ergin, III-IV, a.g.e. 1180.

13 Bekir Biçer, “Sultan II. Abdülhamid’in Kürt Politikası”, Tarih Okulu Dergisi, 26, İzmir,
2016, 81.
14 Kodaman, “Mekteb-i Hümâyunu”, DİA, VI, TDV, İstanbul, 1991, 9.

15 İbrahim Sivrikaya, “Osmanlı İmparatorluğu Aşiretlerin Eğitimi ve İlk Aşiret Mektebi”,
Türk Tarih Dergisi, XI, 63, Ankara, 1972, 17.
16 Ergin, III-IV, a.g.e. 1182.

17 İbrahim Sivrikaya, “Osmanlı İmparatorluğu Aşiretlerin Eğitimi ve İlk Aşiret Mektebi”,
Türk Tarih Dergisi, XI (63) , 1972, 17.
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tında bulunan özel bir okulda toplamak istemiştir. Mektebin ilk taslağı
sadece Araplar çocukları için oluşturulurken daha sonra bu mektebe
Kürt ve Arnavut çocukları da dâhil edilmiştir. Çocuklara, Türkçe öğreterek, eğitim ve öğretimlerini sağlamayarak, saltanata ve hilafete bağlılıklarını artırılması hedeflenmiştir. Söz konusu çocuklar eğitimlerini
tamamlayıp memleketlerine döndükleri zaman buralarda devletin âli
menfaatlerini ön planda tutacaklardı18. Aşiret Mektebi’nin kuruluş gayesi, eğitim ve öğretimden ziyade daha çok siyasî, idarî ve dinî nedenler olmuştur. Yönetim altında bulunan aşiret reislerinin çocuklarının
Osmanlıcılık fikriyle yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla eğitim
alacak çocukların öncelikle Türkçe öğrenerek Osmanlı kültürüyle
daha yakın temas kurabileceği düşünülmüş ve böylelikle onların devlete olan bağlılıkları da artmış olacaktı. II. Abdülhamid Osmanlıcılık
fikrinin yanı sıra, Panislâmizm (İslâmcılık) fikrini benimsemiş ve döneminin her alanında bu fikir ile hareket etmiştir. Avrupalıların yaptığı milliyetçilik propagandasının etkisi azaltılmış olacaktı. Böylelikle
İslâm Birliği sağlanarak Avrupa karşısında daha güçlü bir Osmanlı
Devleti olacaktır.
XVIII. ve XIX. yüzyıllarında âdem-i merkeziyetçilik sistemiyle hareket edilerek devlet otoritesinden uzaklaşan aşiretlerin tekrar kontrol
altına alınması ve merkez idare kontrolünün sağlanması istenmiştir.
Bu sayede kurulan Aşiret Mektebi’ne çocuklarını gönderen aşiret reisleri padişaha bağlılıklarını göstermiş olacaklardı19. Bu gibi nedenlerden dolayı II. Abdülhamid harekete geçerek Dersaadet’te açılacak olan
Aşiret Mektebi’ne dair bir nizamnâmenin hazırlanması için Fahri Yaveri Ferik Osman Nuri Paşa’yı görevlendirdi120. Osman Nuri Paşa’nın
seçilmesindeki neden, kendisinin Hicaz ve Yemen bölgelerinde valilik
yaptığı sırada bir rapor hazırlayarak söz konusu yerlerde alınması gereken tedbirlerden bahsetmiş ve denetimden uzak olan bu bölgelerin
18 Kodaman, “Mekteb-i Hümâyunu” , 9.

19 Kodaman, Doğu Anadolu Politikası, 99-101.
20 BOA, BEO, 30/2219.
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denetiminin nasıl sağlanacağı ile ilgili 7 Temmuz 1885’de hazırladığı
raporda belirtmiştir. Bu bölgelerde yaşayan halk ile padişah arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi gerektiği ve bununda eğitim yoluyla
sağlanabileceğini vurgulamıştır. Aşiret çocukların eğitim almalarının
sağlayarak onların kaymakam, memur, kaza müdürü gibi görevlere
tayin edilerek aşiretlerinin devlet kontrolüne alınabileceğini belirtmiştir. Osman Nuri Paşa böylelikle aşiret reisi ve şeyhlerin çocuklarının
babalarından sonra şeyh olmak yerine devlet memuru olmalarıyla
devletin buradaki hâkimiyeti ve tesirinin artacağını vurgulamıştır21.
Bu rapordan yedi yıl sonra açılacak olan Aşiret Mektebi’nin kuruluş amacı da aynı sebeplere dayanmaktaydı. 12 Zilkade 1307/30 Haziran 1890 tarihli Sadaretten Dâhiliye Nezâretine gönderilen tezkirede
Arap aşiret çocuklarını talim ve terbiyesi için Dersaadet’te açılması
kararlaştırılan Aşiret Mektebi’nin padişahın emir ve fermanıyla gazetelerde ilan edilmesini bildirmiştir22.
İlannâmede Padişahın emriyle aşiret çocuklarına mahsus Aşiret
Mektebi adıyla özel bir mektebin açılması ve bu mektebin devlet bünyesinde bulunan mekteplerle eşdeğer şekilde kurulması istenmiştir.
Aşiretlerin kabul ve isteği doğrultusunda Beşiktaş’taki Akarat-ı Seniyyede bulanan binaların birkaçının bu mektebe tahsis edilmesi de
ilanâmede yer almaktaydı23. Aşiret Mektebi’nin kuruluşu, nizamı ve
bu mektebe gönderilecek öğrencilerin eğitim ve öğretimi hakkındaki
tebliğinin Maârif Nezâreti’ne bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sebeple mektep ile ilgili olan masrafların karşılanması, mektebin tamamlanması için ihtiyaçların giderilmesi ve mektebe alınacak olan öğrencilerin
açılış gününe kadar İstanbul’a getirilmiş olmaları gerektiği vurgulanmıştır 5 Zilhicce 1309/1Temmuz 1892 yılında gerekli nezaretlere bildirildiği gibi İstanbul’da açılacak mektep için belli vilayetlerden gelecek
21 Selçuk Akşin Somel, “Osman Nuri Paşa’nın 17 Temmuz 1885 Tarihli Hicaz Raporu”,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi,
XVIII, 29, Ankara,1996, 5.
22 BOA, BEO, 28/2029 (1. vrk.)
23 BOA, BEO, 28/2029 (2. vrk.)
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olan öğrencilerin rebiulevvel ayından önce Dâhiliye Nezâreti’nin vasıtasıyla aşiretlerin bilgilendirilip, çocukların buraya getirilmiş olmaları
gerektiği, okulun açılışı ve nizamnâmenin hazırlanması gibi konuların
cevabının verilmesi istenilmiştir24.
II. Abdülhamid mektebin kuruluş sürecinden başlayarak, kapanışına kadar mekteple ilgili her konuyla yakından ilgilenerek mektebe
büyük bir önem vermiştir. Sadaret ’ten Maârif Nezâreti’ne gönderilen 23 Zilhicce 1309/ 19 Temmuz 1892 tarihli iradeyle Dersaadet’te
kurulması kararlaştırılan Aşiret Mektebi’nin açılış tarihinin, II.
Abdülhamid’in isteği üzerine doğum gününe denk getirilerek 12 Rebiulevvel 1310/4 Ekim 1892’de açılmasına karar verilmiştir. Bunun
üzerine nizamnâmenin hazırlanması ve ihtiyaçların tamamlanması istenmiştir. Maârif Nezâreti’ne ulaşan bu tezkerede, Meclisi Mahsusa’da
kaleme alınan bu nizamnâmenin içeriğinin verildiği şekilde kabul edilip uygulanacağı belirtmiştir.

2.1. Mektebin Açılması ve Nizamnâmesi
2.1.1. Mektebin Açılması
II. Abdülhamid mektebin kuruluşundan başlayarak kapanmasına
kadar ki süreçte mekteple ilgili gelişmeleri yakından takip etmiştir.
İstanbul’da kurulması amaçlanan mektebin II. Abdülhamid 12 Rebiulevvel 1310/4 Ekim 1892’de açılmasına karar verilmiştir25. Bu tarihe
kadar öğrencilerin İstanbul’da hazır bulunmaları ve gerekli olan hazırlık ve ihtiyaçların karşılanması istenmiştir26. Sultan Abdülhamid’in
istekleri doğrultusunda hareket edilerek, Arap aşiret çocuklarının eğitim ve öğretimlerine mahsus olarak gençleri kapsayan ve şu ana kadar
mevcut olan mektepleri esas alarak şimdilik Dersaadet’te Aşiret Mektebi namıyla bir mektebin kurulması kararlaştırılmıştır.
24 BAO, BEO, 30/2219 (2. Vrk). BOA, İ.MMS, 131/5641 (6.vrk).
25 BOA, İ.MMS, 131/5641 (6.vrk).
26 BOA, İ.MMS, 131/5641 (6.vrk).
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Bâb-ı Âlî tarafından Mektûbî Kalemi’ne 26 Zilkade 1309/22 Haziran 1892 tarihinde Yaver-i Fahr-i Şehr-i Yarî Osman Nuri Paşa’nın
mektep için hazırladığı layihası gönderilmiştir. Bu layihada Nuri Paşa,
Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde yer alan, sürekli olarak sorun
çıkardıklarından ve devlete karşı kışkırttıklarından bahsetmiştir. Arap
aşiretlerinin zaman zaman devlete karşı olan bu nahoş hareketlerinin
cehaletten kaynaklandığını ve bu cehaletin önünü ancak eğitimle kesilebileceğini belirtmiştir27. Aşiret çocuklarının eğitim ve öğretimleri için
şimdilik İstanbul’da Aşiret Mektebi namıyla onlara özgü bir mektebin
açılmasına karar verilmiştir. Kurulacak olan bu mektepte eğitim gören
çocukların ileriki zamanda muallim veya başka memuriyetlere geçerek devlete faydalı bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.
Mektebin her yıl yirmi beş mezun verebilmesi için yüz veya yüz
yirmi civarında öğrenci alınması yeterli olsa da mezun sayısını artırmak için ilk birkaç yılda kırk kadar mezun vermesi için iki yıl boyunca
yılda kırk beş veya elli öğrencinin kayıt yapması uygun görülmektedir. Mektebin mevcudu hakkında en doğru bilgi ancak aşiretlerin
sayıları ve ihtiyaç dereceleri göz önünde bulundurularak kesinleşecektir. Eğitim verebilmek için yeni bir bina inşa edilene kadar şimdilik
Beşiktaş’ta bulunan akartlarda birkaç hane Maârif Nezâreti tarafından
kiralanarak mektebe tahsis edilecektir. Yatılı olacak olan bu mektebin
tertibatı, yönetimi, asayiş ve öğrencilere giydirilecek kıyafetler Harbiye Mektebi ve Mülkiye Mektebi’ne göre tanzim olunacaktır. Her yıl
yaz tatillerinde memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin gidiş ve
gelişleri için gereken para ve izin padişahın buyruğu üzerine olacaktır28.
Bu mektebin eğitim süresi beş yıl olup, her yıl kırk öğrencinin
alınacağı fakat ilk yıla mahsus elli öğrenci alınarak beş yılın sonunda mektep mevcudunun iki yüz ona ulaşması hedeflenmiştir. Mektebe alınacak Arap aşiret çocuklarının yetenekli ve itibarlı olmasına
27 BOA, DH. MKT, 1964/35 (1. vrk.), BOA, A.}DVN. MKL, 33/17.

28 BOA, DH. MKT, 1964/35 (1. vrk.), BOA, DH. MKT, 1964/79 (1. vrk.)
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dikkat edilerek saygıdeğer ailelerin çocukları arasından on ikiden on

altı yaşları arasında olanlar seçilecektir. Bu öğrencilerin giyim kuşamı
beslenme ve eğitimle ilgili vs. masraflarının tümü devlet tarafından

karşılanacak ayrıca şimdilik onlara her ay otuz kuruş maaş verilecek-

tir. Mektebe alınacak öğrenciler her yıl Suriye, Halep, Bağdat, Basra,
Musul, Trablus, Yemen, Hicaz ve Diyarbakır vilayetleri ve bağımsız

olan Bingazi, Zor ve Kudüs sancaklarından, dördüncü maddede yer
alan şartlara uygun olarak Maârif Nezâreti tarafından öğrenciler belirlenip İstanbul’a gönderilecektir. Mektebin bir müdürü ve bir kâtibi

olacak ayrıca gerektiği kadar öğretmen, memur ve hademe alınacaktır.
Mektep, İdadî Mektebi’yle benzer şekilde düzenlenecektir. Öğretmen

ve memur atamaları, ders programı ve ders kitaplarının hazırlanması
Maârif Nezâreti’ne bırakılacaktır. Mektepten Mezun olan öğrenciler
kendi memleketlerine dönerek buralarda öğretmen ya da başka uygun bir görevde devlete hizmet edeceklerdi.

Aşiret Mektebi için Arap aşiretlerinin bulunduğu vilayet ve san-

caklarda talep edilen elli öğrenciden sadece yirmi beşinin yola çıkmış

ve bildiri gönderildiği halde Suriye, Halep vilayetleri ve Bingazi sancağından cevap alınamamıştır. Ancak Hicaz, Musul ve Diyarbakır vilayetlerinden istenilen talebeler eksiksiz gönderilse bile sayı kırk bire
çıkacak ve halen dokuz talebe eksik kalacaktır. Şayet Suriye, Halep

ve Bingazi’den cevap alınmazsa uygun görüldüğü takdirde dokuz
talebenin Tiblis, Revân, Erzurum, Mamûret’ül-Aziz vilayetlerinde
bulunan Kürt aşiret reislerinin çocukları arasından seçilerek sayının

tamamlanması uygun olacaktır29. Arap aşiretlerinden istenilen talebelerin gönderilmediğinden eksik sayıyı Kürt aşiretlerinin çocuklarından tamamlanması istenilmiştir. Yapılan çalışmalarda Kürt aşiret ço-

cuklarının okulun açılışından birkaç yıl sonra mektebe kabul edildiği
ifade edilmişti. Ancak bu belgeyle Kürt aşiret çocuklarının mektebin
ilk yılında alındığını ve alınma sebeplerinin ise Arap aşiretlerinden
29 BOA, DH MKT, 1997/32.
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hedeflenen sayıya ulaşılmadığı takdirde bu sayıyı Kürt aşiret çocuklarıyla tamamlamayı düşündükleri görülmektedir.
Mektebin tüzüğü 14 Cemazeyilahir 1310/3 Ocak 1893 tarihinde
hazırlanmıştır. Tarihe bakıldığında mektep tüzüğünün mektebin açılışından iki ay sonra hazırlanabildiği görülmektedir. Mektebin iç tüzüğünde her konunun üzerinde dikkatle durulmuştur. Tüzükte; müdür,
müdür yardımcısı, muallim, muhasebe, mubassır (bakıcı), müstahdemin (temizlik çalışanları) görevleri, öğrencilerin imtihanlarının nasıl
yapılacağı, başarılarına göre derecelendirmelerinin ne şekilde olacağı
ve cezalandırma şekillerinden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir30.

2.1.2. Mektebin açılması
İstanbul’a gönderilen Arap ve Kürt çocukları rıhtımda Mekteb-i Mülkiye öğrencileri tarafından karşılanmış ve Aşiret Mektebi açılıncaya
kadar Mekteb-i Mülkiyede misafir olarak kalmışlardır31. Tüm hazırlıklardan sonra belirtildiği gibi Aşiret Mektebi 4 Ekim 1892’de Akaratlardaki yerinde açılmıştır. Osman Nuri Ergin, okulun şöyle bir başlanmış olsun diye Akaratlardaki okulun üstün körü bir açılış töreni
yapıldığını fakat hazırlıkların tamamlanıp, öğrencilerin gelmesinin
iki yılı bulduğunu belirtmiştir. Ergin, arşiv de bulduğu belgeyi göstererek, Mektebin 1 Eylül 1894 yılında padişah tarafından Kabataş’taki
Esma Sultan yalısının mektep için tahsis edildiğini ifade etmiştir32. Alişan Akpınar ise Ergin’in tezine karşılık mektebin 4 Ekim 1892 yılında
açıldığını ve eğitime başladığını gösteren birçok belge olduğunu söylemiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Alişan Akpınar’ın dediği gibi mektebin açılış tarihinin 4 Ekim 1892 olduğunu görmekteyiz.
Bunu kanıtlayan belge ise açılış tarihinden bir gün önce gazetede 21
Temmuz 1308/ 3 Ekim 1892 tarihinde sadaretten Dâhiliye Nezâreti’ne
30 Bu konuda daha fazla detay öğrenmek için bakınız: Esmer Duman, Osmanlı Belgeleri
Işığında Aşiret Mektebi, Van Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi
31 Alişan Akpınar, Osmanlı Devleti’nde Aşiret Mektebi. İstanbul:Göçebe Yayınları, 1997,
29.
32 Ergin, a.g.e. 1184.
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gönderilen tebliğ de, Aşiret Mektebi için daha önce tertip edilip mektebe gönderilen talebeler için dünkü (2 Ekim 1892) yapılan mevlüd-ü
şerif alayından sonra Padişah, çocukların yerleştirilip dinlenmelerini
ve onların hoşnut edilmelerini emretmiştir. Ahmed Esad Efendi’nin
vasıtasıyla çocuklara selam göndererek istirahatlarının sağlamalarını
ve her şeyin eksiz ve tam yapılmasını buyurmuştur33. Mektebin açılış gününden iki gün önce yani 2 Ekim’de mevlüd alayı yapılmış 3
Ekim de Padişahın selamı yayınlanmıştır. Bu belgeye dayanarak açılış
tarihinin 4 Ekim olduğunu söyleyebiliriz. Düşüncemize göre, Osman
Nuri Ergin’in o dönemde ulaşılan belge sayısının azlığından ötürü
mektebin asıl açılış tarihinin mektebin Esma Sultan Sarayı’na taşındığı
yıl olarak almasıdır.
Mektebin açılış gününde öğrenciler memleketlerinden geldikleri elbiseleri ile mevlüd alayı resm-i âlisinde bulunduruldu. Burada
Maârif Nazırı konuşma yaparak mektebin açılış sebeplerini ve amaçları hakkında bilgi verdi. Mektebe alınan öğrenciler İrade-i Seniyye ile
Beşiktaş’taki Akaratlara yerleştirildi34 .

3. Mektebe Alınan Öğrenciler
Bu mektebe Yemen, Halep, Musul, Hicaz, Bağdad, Basra, Mısır, Kudüs,
Cebel-i Lübnan, Trablusgarp, Kosova, Suriye, Erzurum, Diyarbakır,
Van, Bitlis, Hakkâri, Malatya220 gibi vilayetlerinden öğrenci alınmıştır. Aşiret Mektebi açılışının duyulmasıyla aşiret ailelerinin çocuklarını bu okula kaydetmeleri için talepleri giderek artmıştır35. Hamidiye
alaylarına mensup aşiretler de kendi çocuklarının mektebe alınmasını
istedi. Zilan Aşiret reisi ve beşinci ve altıncı Hamidiye Alayları kumandaları bir telgraf yollayarak Bayezid cihetindeki on dört Hamidiye Alaylarına mensup aşiretlerin her birinden senede ikişer çocuğun
mektebe alınmasını talep etmişlerdir. Devlet tarafından hem mektebin
33 BOA, DH. MKT, 2007/72.

34 BOA, DH. MKT., 2062/10.
35 BOA, BEO, 72/5348.
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amacına uygun olmasından hem de onların isteklerini geri çevirmek
istemediğinden bu teklifi uygun görülmüştür36. Hamidiye süvari alaylarından, ilgili kanuna göre, Aşiret Mektebi’ne öğrenci alınırsa, buna
mektep mevcudunun ve mektep masraflarının yeterli olmayacağını,
gelecek öğrencilerin Mekatib-i Askeriye’ye alınmalarının daha uygun
olacağı belirtilmiştir37. Ancak nezâret dikkate alınmamış ve Bayezid
cihetinden ümera ve zabıtanın çocukları mektebe alınmıştır. Mektebe kaydedilmek üzere İstanbul’a gönderilen Hakkâri Sancağı rüesalarından İzzet Efendi’nin mektebe kabul edilmesi Maârif Nezâreti’ne
bildirilmişse de Şakir Paşa bunun kabul edilmeyeceğini söylemiş ve
çoğunun misafirhanede zorlandığından bahsetmiştir38.
Arnavut’taki siyasî sorunlardan ötürü buralarda özellikle ıslahat
yapılması istenmiştir. Bu ıslahatlarda da bölgenin çeşitli yerlerinde
yolların yapılması, karakolların kurulması, yeni okulların açılması ve
birkaç öğrencinin İstanbul’daki mekteplere kayıtlarının yapılması düşünülmüştür. Dolayısıyla Maârif Nezâretine 29 Haziran 1892 tarihli
bir iradeyle Arnavut Çocuklarının da mektebe alınacağı bildirilmiştir.
Böylelikle Kürt aşiret çocuklarından sonra Arnavut aşiret çocukları da
kabul edilmiştir. Aşiret Mektebi’ne alınacak öğrencilerin yukarıda verdiğimiz nizamnâmede belirtilen özelliklere rağmen mektep aşiretler
tarafından olumlu karşılanmış ve mektebe kendi çocuklarını almaları
için de talepte bulunmuşlardır. Bu talepler sadece aşiret ve reisler tarafından olmamıştır. Kasaba ve köylerde yaşayan insanlarda çocuklarının mektebe kabul edilmesi için talepte bulunmuşlardır. Ancak
gönderilen tezkire de Aşiret Mektebi sadece aşiret çocuklarına mahsus olduğundan kasaba ve karyelerde sakin çocukların mektebe gönderilmemesi özellikle vurgulanmıştır. Böylece mektebin asıl özelliği
korunmuş ve mektebe aşiret ve reis çocukları dışında hiçbir kesimden
öğrenci alınmamıştır.
36 BOA, BEO, 70/5195.

37 BOA, MF. MKT, 161/94.

38 BOA, İ. HUS, 5/72. BOA, Y.EE, 139/62.
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4. Mektebin Genel Durumu
Aşiret Mektebi İdaresi
Müdür
Muavin
Muhasebeci
Dâhiliye Müdürü
Kâtip
Heyet-i Sıhhiye
Tabip
Eczacı
Cerrah
Dâhiliye Zabitleri ve Diğer Memurlar
Dâhiliye Zabiti
Depo ve Anbar Memuru
İmam
Heyet-i Talîmiye
Arabî Muallimi
Hesap Muallimi
Hıfzısıhha Muallimi
Tarih ve Kitabet Muallimi
Hüsn-i Hat Türkiye Muallimi
Kavaid-i Osmanî ve İmlâ Muallimi
Kur’an-ı Kerim ve Tecvîd Muallimi
Malûmat-ı Mütenevia Muallimi
Ulûm-u Diniye Muallimi
Farisi ve Kırâ’at-ı Türkiye Muallimi
Türkçe Muallimi
1316-1317 Sene-i Tedrisiyesi Zarfında Mevcud Talebe
Leyl-i Talebe Adedi: 139
Mubesirin Adedi: 6

Hademe Adedi: 19

Yukarıda verilen, 1319/1901 Maârif Salnamesinde geçen Aşiret
Mektebi’ne ait idare, öğretmen ve çalışanları gösteren tablodur. Bu
tabloda bir öğretmenin birden fazla derse de girebildiği görülmektedir. Nizamnâmede istenildiği gibi öğrenci sayısına ulaşılmadığı da görülmektedir. Mektep sayısının iki yüz on civarında olması gerekirken
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bu sayı yüz otuz dokuzdur. İlk yıllarda mektebe olan talebin mektebin
sonuna doğru azaldığı açık bir şekilde görülmektedir.

Mektep asayaişi ile ilgili ise, mektepte okuyan öğrencilerin gü-

venliğinin sağlanması amacıyla askerî zabıtalar bulundurulmuştur39.

Mektebin son yıllarında Arap, Kürt ve Arnavut öğrencileri arasında
çıkan kavgalar ilk zamanlarda basit düzeyli problemler olarak ele alın-

sa da mektebin sonuna doğru bu durum büyük sorun haline gelmiş
olacak ki mektepte sürekli olarak asker bulundurulmaya çalışılmıştır.
Alınan bu tedbirlerin sebepleri belgelerde birebir geçmese de biz bu

durumu II. Abdülhamid’in saltanatının bitimine yakın tarihte oluşan
milliyetçi fikirlere ve mektep içinde öğrenciler arasında çıkan sorunlara bağlayabiliriz.

Aşiret Mektebi, ilk mezunlarını 1314/1896 yılında yani mektebin

açılışından beş yıl sonra vermiştir. Mezun olan yirmi altı öğrenci dışın-

da mektebin beşinci sınıfından da yirmi beş kişi eklenerek diplomaları
verilmiştir40. Mektep ilk yıl toplamda elli bir mezun vermiştir. Mezun
sayısına dikkat ettiğimizde aşiretler içerisinde mektebin ilgi ile karşılandığını görmekteyiz.

Mektepten mezun olanlar kendi istekleri doğrultusunda hareket

edebilmekteydiler. Okula devam etmek istemeyenlere belli bir maaş

tahsis edilerek kendi memleketlerine gönderilirdi. Eğitimlerine devam
etmek isteyenler ise yine kendi istekleri doğrultusunda Harbiye veya

Mülkiye Mektebine kayıtları yapılmaktaydı. Bu mekteplere geçen

öğrenciler içinde özel bir sınıf açılarak buraya alınırdı41. Anlaşılacağı
üzere Aşiret Mektebi’nden gelen öğrencilere diğerlerinden farklı ola-

rak özel bir muameleye tâbi tutuluyorlardı. Belgelerden anladığımız
kadarıyla Aşiret Mektebi’nden mezun olup eğitimlerini tamamlamak

üzere diğer mekteplere geçenler burada da bir yıl kadar eğitim aldık39 BOA, MF. MKT, 470/18
40 BOA, İ.HUS, 49/127.

41 BOA, MF. MKT, 340/7.
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tan sonra kendi memleketlerinde devletin uygun gördüğü görevlere
atanırlardı.
Harbiye Mektebi’nden mezun olanlar mensup oldukları vilayetlerde bulunan alay ve taburlara atanmaktaydılar. Mülkiye
Mektebi’nden mezun olanlar ise Salisa, Rabia, Hamse rütbelerinin
verilmesiyle mensup oldukları vilayetlere mülkiye memurluğuna atanırlardı42. Bu görevler sırasında da aldıkları maaşlar genellikle üç yüz
ellişer kuruştu43. Dâhilliye Nezâreti tarafından Maârif Nezâreti’ne 20
Zilkade 1320/18 Şubat 1903 tarihinde gönderilen tezkirede Mekteb-i
Mülkiyeden mezun olan Aşiret Mektebi talebelerinin mensup oldukları vilayetlerce istihdamlarına dair bir emir bulunmadığından bunların, Hazine-i Hassa misafirhanelerinden birine gönderilmeleri hususunda gereğinin yapılmasının Dâhiliye Nezâretince talep edilmiştir 44.
Mezunlar görev yeri belli olana kadar İstanbul’da bekletilmekteydiler.
Mülkiye Mektebi’nden mezun olanların bazıları ise vali yardımcılığında bulunduktan sonra vilayetlere kaymakam olarak atanmaktaydılar.
Mektepte bulunan Şammar Aşiret Reisi Ferhad Paşa’nın vefatı üzerine
yerine oğlu Mücvel geçmiştir. Ancak Mücvel Bey’in iktidarsızlığından
dolayı aşiretin başına diğer oğlu olan ve Aşiret Mektebi’nde tahsil gören Hamdi Ferhan Bey’in tayin edilmesi istenilmiştir45. Bu durumda
mektepte okuyan reis çocuklarının ancak tayin yoluyla aşiretlerinin
başına geçebilecekleri anlaşılmaktadır.
1896 yılında yeni bir düzenleme yapılarak Aşiret Mektebi’nden
Mülkiye Mektebi’ne gönderilen öğrencilerin bundan sonra gönderilmeyerek eğitimlerini geri kalanını mektebe alınacak özel öğretmenler
aracılığıyla tamamlamaları kararlaştırılmıştır46.17 Şubat 1904 tarihinde Maârif Nezâreti tekrar düzenlemeye giderek mezunlarla ilgili bir
değişiklik yapmıştır. Aşiret Mektebi’nden mezun olan öğrencilerin
42 BOA, MF. MKT, 340/7.
43 BOA, Y.MTV. 167/189.

44 BOA, MF.MKT. 686/16.

45 BOA, BEO, 2012/150886.
46 BOA, MF. MKT, 909/29.
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görev tayinleri ve maaş ücretleri diplomalarının derecelerine göre
belirlenecektir. Böyle bir düzenleme ilk defa uygulanmıştır47. Aşiret
Mektebi’nin sonuna doğru mezun sayısının artması ve bu durumun
maliyeti zorlaması üzerine Maârif Nezâreti bu durumun çözümü için
sürekli olarak Sadarete bilgi vermiştir. Her yıl atamaların yapılması
hem maliyeyi zorlamış hem de önceden yapılan atamalardan dolayı
yeni mezunların hangi görevlere atanacağı bilinmemektedir. Bu durum üzerine yeni bir yöntem geliştirilmiş ve memleketlerinde mülkiye
hizmetinde göreve başlayanların bundan sonra yaşlarına dikkat edilerek yaşı uygun alanların nahiye müdürlüğüne tayin edilmeleri, yaşı
uygun olmayanların ise uygun yaşa gelinceye kadar mülkiye hizmetlerinde göreve başlamaları kararlaştırılmıştır48.

5. Mektebin Kapatılması
Maârif Nezâreti okulun kapatılma sebebi olarak öğrencilerin yemekleri beğenmemelerinden ötürü çıkardıkları isyana dayandırmıştır.
Bu isyan sonucunda II. Abdülhamid’in mektebi kapattırdığı belirtilmiştir. Ancak Akpınar, okulun kapatılmasıyla ilgili herhangi bir
nizamnâmenin olmadığını ve okulun her yıl olduğu gibi tatil edildiğini ifade etmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde mektebin kavga
sebebiyle kapatılmadığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Mektep 1907
yılına kadar da öğrenci almıştır. Mektep, Akpınar’ın ifade ettiği gibi
her yıl olduğu gibi tatil edilmiş fakat 1908 yılında açılmamıştır. 1908
yılında Aşiret Mektebi’nin İdadî Mektebi’ne çevrilmesi kararlaştırılarak mektep kapatılmıştır49.

Öğrencilerin eğitimlerini devam etmesini sağlamak amacıyla da
diğer okullara dağıtılması için Maârif Nezâreti’ne tebliğ gönderilmiştir. 08 Rabiulevvel 1327/ 22 Mart 1909 tarihli belgede; kapatılan
Aşiret Meketebi’nin öğrencileri için kıyafet yaptırıldığı halde öğrencilerin memleketlerine gönderilmesinden dolayı kıyafetler Kabataş
47 BOA, MF.MKT. 765/56.

48 BOA, DH. MKT, 1215/51

49 BOA, MF.MKT., 1040/41.
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İdadisi’ndeki fakir öğrencilere dağıtılmıştır50. Bu belgeye dayanarak
mektebin kapatılmasının ani bir karar olduğu söylenilebilir. Bir sonraki yıl için hazırlıkların yapılmasına rağmen mektep açılmamıştır. Arşiv kaynaklarında kapatılma sebebine ait bir belge bulunmamaktadır.
Ancak mektebin kapatılma sebepleri mektebin artık aşiretler arasında
ilgiyle karşılanmaması, bütçenin mektep ihtiyaçlarını karşılamaması
hatta öğrencilerin mektep içinde birbirleriyle uyuşmamaları olarak da
gösterilebilir. Aşiret Meketebi’nin kapatılmasından belli bir süre sonra
bu sefer Bağdad Vilayeti’nde aşiret çocukları için yatılı Seyyar Mekteplerinin kurulmasının daha faydalı olacağı gündeme gelmiş ve bu
mekteplerin kurulması için isteklerde bulunulmuştur. 1327/1909’da
Bağdad’da yeni bir Aşiret Mektebi’nin açılması istenilmiştir. Fakat bu
istek reddedilerek, ibtida tahsilleri temin edilmedikçe böyle mekteplerin fayda sağlanamayacağı ileride aşair için Seyyar Mekteplerinin açılacağı cevaben bildirilmiştir51. Seyyar Mekteplerinin kurulmasından
bahsedilmişse de böyle bir mektep kurulamamıştır.
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Amerikalı Misyoner Eğitimcilerin İkna Metotlarına
Dair Kendi Söylemleri Çerçevesinde Bir Analiz
Ayşe Aksu*

1

Giriş
19. yüzyılın başlarında American Board adlı misyonerlik teşkilatı tarafından Osmanlı coğrafyasındaki bütün kitleleri Protestanlaştırmak
amacıyla gönderilen misyonerler, her şeyden önce büyük bir idealin
ve bir davanın adamıydılar. Bu davaya hizmet maksadıyla “seçilen”
ve “yola koyulan” bu kişilerin gittikleri yörelerde birden fazla alt görevi bulunmaktaydı. Onlar okulda öğretmen, şapelde veya evlerde vaiz,
bulundukları her ortamda halktan gelen soruları cevaplayan Protestan temsilci/pastör/din adamı, kilise mensuplarıyla dinî münakaşalara giren bir Protestan ilahiyatçı idiler. Yükümlülükleri bununla da
kalmıyor; kişilikleri ve aileleriyle “Protestanca bir yaşam tarzının” nasıl olduğunu da göstermekle yükümlü tutuluyorlardı.
Bu misyonerlerin Osmanlı muhatapları genel olarak üç kitleden
oluşuyordu: 1. Hıristiyanlar (Ortodoks, Süryani, Gregoryen, Keldani,
Nesturi vd.), 2. Yahudiler, 3. Müslümanlar. Hal böyle olunca bir Protestan misyonerin bu kitlelerin her birine önce şahsiyetini, ardından
da yeni iddia ve vaatlerini kabul ettirmesi gerekiyordu. Bu ise etkili ve
sonuç getirici ikna metotlarını kullanmasıyla mümkündü. Öte yandan
*		 Dr. Öğr. Üyesi, Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ayse.aksu@edeniyet.edu.tr. ORCID NO: https://orcid.org/0000-0001-6088-6980
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kendi dindaşlarına yönelik mesajları ile diğer din mensuplarına yönelik mesajları da elbette birbirinden farklı olmalıydı.
Bütün bunlar göz önüne alındığında misyoner teşkilatının bazı
üst-söylemler ihdas etmesi kaçınılmazdı. Böylece sahadaki misyonerler öz düşüncelerini bunların etrafında örecek, onlar sayesinde anlaşılır kılacak ve aktaracaklardı. Zira misyonerin vazifesi yalnızca kendi
dinini ve dünya görüşünü “anlatmaktan” ibaret değildir. Bu sadece
başlangıç safhasıydı ve o bu basamakta aktif değildi. Çünkü sadece
anlatmak, karşıdakinin görüş ve inançlarına temas etmemek ve onları
yanlışlamamak demekti. Eğer onlara temas etmeye kalkarsa bu defa
da muhatabının kaçma veya içine kapanması söz konusu olurdu. Bunun sonu ise güçlü bir direnç oluşumuna çıkardı ki bu sonuç misyoner
nezdinde bu hiç istenmeyen bir durumdu. O halde karşıt görüşleri
çürütmenin ve geçersiz kılmanın, akabinde muhatabı ikna etmenin
yolu üst-söylemlerden hareketle olacaktı. Misyonerin asıl aktif olacağı
kısım “ikna” safhasıydı.
Peki, bu ikna sürecinde nasıl başarıya ulaşılmış olabilir? Bu soru
eşliğinde misyoner raporlarına baktığımızda bunun için iki yol takip
edildiği gözlemlenmektedir: 1. Kendini, davasını ve ait olduğu evreni tanımlamak 2. Muhatabını ve onun bulunduğu evreni tanımlamak.
Bunu yaparken mümkün olduğunca “vurucu”, “çarpıcı”, “isabetli”,
“muhatabın inancını/değerlerini veya yaşam tarzını doğrudan hedef almayan” ve “özel seçilmiş” kelime ve kavramlar kullanmalıydı.
Öyle ki, bu tanımlamaları dinleyenler veya okuyanlar hem misyonerleri bunlarla özdeşleştirmeli hem de onların verdikleri “gözlüklerle”
kendi değer dünyalarına, ontolojilerine ve yaşam tarzlarına bakıp sorgulamalı ve bir sonuca varmalıydılar. Böylece misyoner ile muhatabı
arasındaki yarık ortadan kalkmış olacak, onu kabule veya reddedişe
giden bir köprü inşa edilebilecekti.
Bu makalenin konusu, Amerikalı misyonerlerin inşa ettikleri üstsöylemlerden dördünü gündeme getirmek, bu çerçevede kendilerine
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ve muhataplarına dair tanımlamalara yer vermektir. Söz konusu dört
söylem şunlardır:
1. Tanrı’nın Krallığı’nın tesisi
2. Aydınlık-karanlık metaforu
3. Sorgulamacı ruh
4. Öncü olma ideali
Bunlar birbirini takip eden, bir başka deyişle katmanlar halinde,
birbirini tamamlayarak ilerleyen metotlardır. Bu makale çerçevesinde
her biriyle ilgili izahlar yapıldıktan sonra büyük ölçüde Osmanlı coğrafyasındaki Amerikan okulları ve misyoner eğitimcilerin raporları
bağlamında örneklendirileceklerdir. Böylece temel Protestanlık felsefesinin bir eğitim idealine ve pratiğine nasıl dönüştürüldüğü üzerinde
bir fikir mesaisi gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Tanrı’nın Krallığı’nın Tesisi (Kingdom of God)
American Board misyonerlerinin hareket noktalarının en kuvvetli dayanağı, Hıristiyan teolojisindeki “Tanrı Krallığı’nın tesisi” meselesidir.2 İncil’de pek çok yerde zikredilen bu krallık ideali,3 misyonerlerin
bütün faaliyetlerinin zeminini ve nihai hedefini oluşturduğu gibi, görevleri sırasında çektikleri sıkıntı, mahrumiyet ve zahmetlere tahammül göstermelerine ve neredeyse hiçbir şeyden yılmamalarına yardım
eden en önemli unsurdur.
Söz konusu krallık anlayışının temelleri Hz. İsa öncesinde atılmaya başlanmıştır. Buna göre Tanrı, dünyayı adaletle, kavimleri doğrulukla yönetmeye gelecektir. (Mezmurlar, 98/9) Kraliyet merkezini
Kudüs’e kuracak, tahtının bulunduğu yer Sion Dağı olacaktır. Orada
saltanat sürecektir ve bütün kavimler onun önünde titreyecektir. (Mez2		 American Board teşkilatı nazarında Tanrı’nın Krallığı’nın bir yorumu için bkz. Joseph K.
Greene, The Kingdom of God, İstanbul: Bible House, 1909, s. 5-31.
3		 Hıristiyan teolojisinde Tanrı’nın Krallığı hakkında geniş bilgi için bkz. H. R., “Kingdom
of God”, New Bible Dictionary, Londra: Inter-Varsity Press, 1980, s. 657-658; Fuat Aydın,
“Melekût”, DİA, c. 29, s. 46-47.
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murlar, 99/1-2) Hz. İsa öncesi metinlerde günah kiriyle ve diğer topluluklarla münasebet sonucu inancında bozulmalar sebebiyle Tanrı’dan
uzaklaşmış ve onun gazabını hak eden, dolayısıyla bozguna uğrayan
herhangi bir topluluğun, Tanrı’nın Krallığı gelmeden evvel temizlenmesi, arındırılması ve krallığa hazır hale getirilmesi gerekmektedir.4
Zira bu arınma gerçekleşmeden Tanrı Krallığı’nın kurulamayacak
olması düşüncesi, Hıristiyan kiliselerinin ontolojisini ve ilaveten misyonerlik kurumunun da felsefesini, dayanaklarını ve uygulama alanındaki yöntemlerin meşruiyetini teşkil etmektedir. Nitekim Hz. İsa,
kendinden önceki peygamberlerin ve kutsal metinlerin bu doğrultudaki haberlerini tasdik ederek insanları beklenen son (kıyamet) için
birtakım hazırlıklar yapmaya çağırmıştır. Buna göre Tanrı’nın Krallığı
yoksulların, yaşlıların, naif kişilerin, merhametlilerin, barış ve huzurdan yana olanların, doğruluk uğruna eza cefa görenlerin olacaktır.
(Matta, 5/1-10)
Bu durumda iki farklı krallıktan söz etmek mümkündür. İlki, yukarıda bahsedildiği üzere nesnel olarak kurulacağı, mekanı ve zamanı
bildirilen dünyevi krallık; ikincisi ise bu krallığa hazırlık safhasını teşkil eden manevi krallıktır. Dünyevi krallığın kurulabilmesi, ikincinin
gerçekleşmesi şartına bağlanmış gibidir. Hz. İsa, krallığa dahil olup
olmamanın, ahlaki yaşam tarzına göre belirleneceğini açıkça bildirmektedir: “Eğer gözün seni günaha sokuyorsa, onu çıkar at; tek gözlü
olarak Tanrı’nın Krallığı’na erişmen, iki gözünle Hinnom Vadisi’ne
atılmandan iyidir.” (Markos, 9/47) Nitekim Amerikalı misyonerlerin
muhataplarında Protestanlığa giriş şartı olarak ısrarla takvalı ve ahlaklı bir yaşantıları olmasını şart koşmaları, sürekli bu iki hususu telkin etmeleri bu uyarıya göre hareket ettiklerini doğrular mahiyettedir.
Dünyevi iktidarların Tanrı Krallığı’na dahil edilmesi birtakım
vaatleri de peşinde getirmektedir. İstanbul’un Beyoğlu (Pera) bölgesinde 1834 yılında (günümüz anlayışına göre) orta öğretim seviyesin4		 Cengiz Batuk, “Kıyameti Beklerken: Hıristiyanlıkta Kıyamet Beklentileri ve Rus Ortodoks Kilisesindeki Yansımaları”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, S. 14, s.
8.
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de (high school) bir okul girişiminde bulunan William Goodell adlı
misyonerin raporunda, bir yörenin fizik şartlarının düzelmesi bile bu
krallıkla mümkün olabilecektir:
“Pazartesi günü Adapazarı’na gittik. Geçtiğimiz kırsal alan çok
güzeldi. Birkaç köy vardı ve perişan vaziyetteydiler. Pek çok yöredeki
yollardan geçmek imkansızdı. Fakat İsa gelip krallığını kurduğunda
bu tarlalar nasıl da şâd olacak; tepeler neşelenecek. Dağlardan akan
nehirlerin sesleri şarkı gibi yükselecek. Sık ormanlar kıvançla dolacak.
Kayalar ve yollar sevinçten el çırpacak! İsa geldiğinde, bütün inayetler
de onunla birlikte gelecek. Dokuz saatinizi alan yorucu ve sıkıntılı seyahatler bir saatte gerçekleştirilecek. ‘Gel ey Efendimiz İsa, çabuk gel!
Ve bu ülkenin sahibi sen ol!’ cümlesi çok kişinin duası olacak.”5
Bu yorumda, Tanrı Krallığı’nın kurulması sonrası yeryüzü bir
cennete dönecektir. O halde misyonerler, muhataplarına hem uhrevi
hem de dünyevi ikbal va’dederek onlar nezdinde “yeni mesajı” daha
cazip hale getirmeye çalışmışlardır. Hal böyle olunca Protestan misyonerliğinin temel felsefesi de bu düalist anlayış üzerine inşa edilmiştir.6
American Board’un yayın organı The Missionary Herald’ta 1812 tarihli
bir makalede şöyle söylenmektedir: Kâfirler arasında gerçek inancın propagandası için her kim parasını veya vaktini harcayarak katkıda bulunursa,
dünya üzerindeki gelecek nesillerin mutluluğunu doğrudan yükseltmiş ve
İsa, tövbekar günahkarların kalplerine saltanatını kurduğu o şerefli günün
yaklaşmasını çabuklaştırmış olacaktır.”7
American Board’un misyoner adaylarını seçerken onlarda bu
şuur seviyesini aramaları, geldiğimiz bu noktada artık doğal kabul
edilmelidir. On sekiz yıl (1885-1913) Merzifon Anadolu Koleji’nin mü5		 “Letter from Mr. Goodell (25 Mayıs 1849)”, The Missionary Herald, Eylül 1848, Vol. 45, s.
314.
6		 Bu ikili anlayışı sistemleştiren Luther’in görüşleri için bkz. Hakan Olgun, Sekülerliğin
Teolojik Kurgusu Protestanlık, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006, s. 216-223. Konunun Cemaatçi
Kilise (Congregationalist) yorumu için bkz. Hüseyin Erdem, Hıristiyanlıkta Kongregasyonalist Akımın Ortaya Çıkışı ve Görüşleri, Ankara Üniversitesi SBE, YL tezi, 2009, s. 11-12,
61-65 vd.
7		 A. B., “Foreign Missions”, The Missionary Herald, Mart 1812, Vol. 4, s. 448.
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dürlüğünü yapmış olan Charles C. Tracy henüz Union İlahiyat Okulu
mezunu bir genç olarak 1864’te kendisini American Board teşkilatına
takdim ederken bu yöndeki şuurunu ve idealizmini şöyle açıklamıştı:
“Bütün insanlar yolunu şaşırmış, günahkar kimselerdir. (…)
Misyoner olmak istiyorum. Çünkü İsa’nın Krallığı’nın (Kingdom of
Christ) yücelmesine doğrudan giden yol budur. Bu yolda çile çekmeye
gelince, şayet İsa o çilelerle beraber gelecekse can baş üstüne. Dilerim
bu benim hayatımın mesleği olur.”8
Bu denli kuvvetli bir şuur ve ideal sahibi kimselerden oluşan
American Board okulları da aynı ideale hizmet için kurulmuşlardı.
İstanbul Kız Yatılı Okulu, İsa’nın Krallığı ile yakından bağlantılıydı.9
Antep Koleji’nin dört büyük hedefinden biri “İsa’ya ve onun krallığına sadakat ve takva” olarak belirlenmişti.10 Robert Kolej’in kurucusu
Hamlin, yetiştirdiği gençlerin Tanrı’nın Krallığı’na dahil olduklarını şu sözleriyle dile getirmektedir: “Esas itibariyle hayatım fakir ve
ezilen insanlarla birlikte geçti. Şayet sonsuz lütuf sayesinde Tanrı’nın
Krallığı’na ulaşırsam, orada uzun süreden beri bulunmakta olan o gariplerden bazıları benim öğretmenim olabilirler, tıpkı bir zamanlar benim onların öğretmeni olduğum gibi.”11 Amerikan Kız Koleji müdiresi
Mary M. Patrick, kolejin esas itibarıyla Tanrı Krallığı’nın genişlemesi için kurulduğunu belirtmişti.12 Elli yıllık eğitim faaliyetlerinin ardından 1924’te emekliye ayrılıp memleketine gitmeden evvel yaptığı
veda konuşmasını Miss Patrick bir dua ile bitirmiş, son cümlesini bu
idealle noktalamıştı: “Ey Efendimiz İsa, kendisinden yeni ışık alabileceğimiz basiretimizi pâk eyle; sevginin yaratıcı gücüyle dünyayı yeniden yaratmak adına bize çağrıda bulunan sesleri duyabilmemiz için kulaklarımızı işitir
8		 George E. White, Charles Chapin Tracy: Missionary, Philanthropist, Educator, First President
of Anatolia College, Boston: The Pilgrim Press, 1918, s. 9.

9		 “Letters from Mr. Goodell (27 Ocak 1846)”, The Missionary Herald, Haziran 1846, Vol. 42,
s. 201.

10		
Frank A. Stone, Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011, s.
243.
11 Cyrus Hamlin, Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012, s. 451.
12 John A. Freely, A History of Robert College, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009, s. 193.
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kıl. Herkesin ancak tamamıyla kardeş olduğu ve Tanrı’nın insanları olarak
kabul edildiği bir yeryüzü parçasına geleceği va’dedilen Göksel Krallığın ruhuyla donat bizleri.”13
Harput Kız İlahiyat Okulu öğrencilerinden Kohar adlı Ermeni
kızı okulunu bitirip öğretmen olduğunda, oranın müdiresi Maria A.
West onun annesine yazdığı mektupta şunları söylüyordu: “Kızınız
Kohar’ı bize verdiğiniz için pişmanlık duyacağınızı asla düşünmüyorum. Bilakis mutlulukla dolacaksınız. Çünkü o, yüzlerce çocukla beraber Tanrı’nın Krallığı’na dahil edildi.”14 Nihayetinde Kohar da bir
mektubunda bu ideal uğruna çabaladığını söyledikten sonra öğretmenlerine teşekkür ediyordu:
“Yıllar evvel Efendimiz İsa, benim gibi zayıf bir hizmetkarı, kendi üzüm bağında çalışmam için sizin gibi elçiler vasıtasıyla çağırdı.
Pek çok şehre ve köye gönderdi. Elimden geldiğince İncil’in başarısını
görmek için dolaştım. Öncelikle Efendimiz İsa’ya şükranlarımı arz etmeliyim. Çünkü bana siz hizmetkarları eliyle yaşayan İncil’i gönderdi.
Sadece bu ülkeye değil, Rabbin Krallığı bütün ülkelere gelsin diye dua
ediyorum.”15
Görüldüğü gibi ideallerini ve davalarını bu şekilde tanımlayan ve
anlatan, bunları yetiştirdikleri öğrencilerine de benimseten misyoner
eğitimciler bundan sonra diğer basamağa geçmişlerdir: Aydınlık-karanlık metaforu. Çıkış noktaları yine -dolaylı da olsa- krallık idealinin
zeminindeki felsefeden beslenmiştir: İncil’in ışığı/nuru. O çağın ruhuna da pekala uygun düşen bu tasavvur, tabiatıyla, İncil ışığından
mahrum bölgelerin karanlık, o ışığa nail olan yöreleri aydınlık olarak
nitelendirecektir. Keza İncil’e dayalı düşünce ve yaşayışa sahip olanlar
aydın/aydınlanmış, diğerleri ise karanlıklar içinde yaşayanlar olarak kabul
edilecekti.
13 Hester D. Jenkins, Robert Kolej’in Kızları, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014, s. 243.
14 “Letter from Harpoot”, The Missionary Herald, Şubat 1868, Vol. 64, s. 66.

15 Crosby H. Wheeler, “Letter from Kohar”, The Missionary Herald, Kasım 1882, Vol. 78, s.
492-493.

296

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

Aydınlık-Karanlık Metaforu (Enlaghtened-Darkened)
Misyonerler “öteki” (the other) olanı “aydınlık-karanlık” metaforu
üzerine yerleştirmiş, bu tezattan ortaya çıkan gerilimi başarılı bir şekilde kullanmışlardır. Raporlarında sürekli olarak aydınlanma (enlighten) ve karanlık (darkness, darkened) kavramları ile türevlerini
kullanmaları bunun ispatı olarak alınabilir. Burada bir cepheleşme,
bir ast-üst konumlandırması vardır. Konumlananlar ise sadece kişiler
(misyoner ve muhatapları) değildir; onun çok ötesinde medeniyetler,
inançlar, gelenekler, kültürel birikim, toplumsal değerler; kısacası köklerdir.
Bu tasnife göre Protestanlığı benimseyenler, yayanlar ve uygulayanlar elbette ışığın/nurun safındaydılar. Onlar kurtulandı, ışık/nur
yayandı; aydınlatan, öğreten, yol gösteren, mutlu olan ve mutlu edendi. Çünkü onlar İncil’in ışığına/nuruna, ebedi hakikatin ışığına kavuşmuş,
aydınlanmış, nurla tanışmış, zihin karışıklıkları kaybolmuş insanlar haline
gelmişlerdi. Işığın karşısında karanlık ve ilaveten şeytan da yer almaktadır: “Tanrı’nın ışığı/nurunun karanlığın ortasında parladığı bu
topraklarda yüzlerce, binlerce sevgili Protestan kardeşlerimle ve kız
kardeşlerimle tanışmak benim için bir ayrıcalıktır. Şeytanın ikametgahında Tanrı’ya şahitlik etmek ne güzel bir duygu.”16 Görüldüğü gibi
bu iki zıt kutup iyiden iyiye metafizik boyutlara taşınmıştır.
Onlara göre İncil bizatihi ışıktır/nurdur. Harrison Dwight, “İsa
Mesih’in İncil’i dünya sathına yayılacaktır ve bütün insanlar onunla aydınlanacaktır”17 derken bu düşünceyi ilan etmiştir. Bursa ve
Antep’te yıllarca öğretmenlik ve okul müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş olan Benjamin Schneider, Bursa’nın bir Ermeni köyünde bazı
kimselerin oradaki okulun öğretmenine gelerek İncil okuduklarını görünce şu yorumda bulunmuştu: “Onlar şimdi okul öğretmeniyle bir
araya gelip İncil okuyorlar ve üzerine konuşuyorlar. Işık, böylelikle
16 “Western Turkey Mission, Personal Notices”, Annual Report of the ABCFM, 1862, s. 70.

17 “Extracts from the Journal of Mr. Dwight (21 Ocak 1841)”, The Missionary Herald, Ekim
1841, Vol. 37, s. 416.
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zihinlerine boşalıyor ve onlar da [eski] kiliselerinin hurafe ve yanlışlarını keşfediyorlar.”18 William Clark’in Arapkir’de çok sayıda kişinin
aydınlandığını, ailecek her gün İncil okuduklarını, yıl içinde büyük bir

ışığın şehrin dört bir yanına yayıldığını, yüzlerce Kitab-ı Mukaddes ve

Yeni Ahit’in satılıp dağıtıldığını”19 söylemesi, İncil-ışık/nur ilişkisine
güçlü bir vurgudur. Aynı vurgu Diyarbakır misyoneri Mr. Walker’in

raporunda da yer almaktadır: “Yerli yardımcımızın Kürtçeye çevirdiği

Matta İncili, İstanbul’daki matbaada basıldı ve birkaç nüshası bura-

ya gönderildi. Umuyoruz ki Tanrı kelamı, bu yörenin kuzey ve doğu
dağlarında yaşayan ve yalnızca Kürtçe konuşan sözde Hıristiyan kalabalıklara ışık verir.”20 Bu bakış açısına göre İncil okuyanlar dışındaki

herkes, Hıristiyan olsalar dahi karanlıklar içerisindedir. Sivas misyoneri Fayette Jewett, çalıştığı şehrin artık aydınlanmakta olduğunu ilan

etmiştir: “Sivas’ta bugüne kadar İncil düzenli olarak vaaz edilmemişti.
Şimdi ise ışık/nur bu şehrin üzerine düşmeye başladı. Hatta dağlar
arasındaki vahşi ve güzel yerleri delip geçiyor.”21 Antep Kız İlahiyat

Okulu’nun kurucu müdiresi Myra A. Proctor, Antep’e “ilk aydınlan-

manın (enlightenment) Ermeni harfli Türkçe Yeni Ahit’le geldiğini”22

belirtmektedir. Vaftizci Kilise misyoneri olup bir Doğu gezisi sırasında
İstanbul’a da uğrayan Samuel F. Smith, meslektaşlarına dair gözlem-

lerini aktardığı Watchman adlı gazetedeki yazısında bütün coşkusuyla
şunları kaydetmişti: “Ne kendisiyle övünen Müslümanlık ne de anlaşılması güç hâle getirilmiş İncil, Tanrı’nın Ruhu’nun ışığını söndürebi-

lir. Bu ikisi O’nun aydınlanmasını istediği en karanlık ruha girmesini
18 “Journal of Mr. Schneider (4 Kasım 1844)”, The Missionary Herald, Temmuz 1845, Vol. 41,
s. 223.
19 William Clark, “Armenians-Stations Reports”, The Missionary Herald, Eylül 1855, Vol. 51,
s. 277-278.
20 “Letter from Mr. Walker (15 Ağustos 1856)”, The Missionary Herald, Kasım 1856, Vol. 52,
s. 332.

21 “Letter from Dr. Jewett (22 Ağustos 1856)”, The Missionary Herald, Kasım 1856, Vol. 52, s.
338.
22 Myra A. Proctor, “Aintab”, The Missionary Herald, Temmuz 1891, Vol. 87, s. 278.
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de engelleyemezler.”23 Trabzon’da görev yaptığı dönemde Maria A.
West bir Ermeni kilisesinde kadınlara İncil okuma vazifelerini bütün gücüyle hatırlatan vartabeti (kilise öğretmeni) gördükten sonra
şöyle demiştir: “Aradaki duvar yıkılıyor ve ışık oradan yayılıyor.”24
Miss West’in bahsettiği “duvar” tabirini, iki meslektaşı Türklere ulaşmalarında engeller için de kullanmışlardır: “Tanrı izin verirse kısa
süre sonra Türkleri İncil’in ışığından/nurundan alıkoyan duvarlar
yıkılacaktır.”25 Bahsedilen süre uzasa aynı hedefin yıllar sonra da hükmünü sürdürmekte olduğu, duayen misyonerlerden Jonas King’in şu
sözlerinde ortaya çıkmaktadır: “Müslümanlara yanlış yolda olduklarını söylemek mecburiyetinde değiliz. Ancak onlara [İncil’in] nurunu
göstereceğiz.”26
İncil’den ayrı olarak misyoner kitapları da en az o oranda ışık/
nur kaynağı olarak addediliyordu. “Misyonerlerin yayınladıkları
kitaplar her nereye dağıtıldıysalar çok geçmeden oradaki karanlık
kaybolup gitmekteydi.”27 Sivas’tan gelen bir raporda da oradaki iki
kitapçı dükkanının, “sadece Sivas’taki binlerce kişiye değil, aynı zamanda civardaki Türk, Ermeni ve Rum köylerine de en önemli ışık/
nur kaynakları olarak hizmet verdikleri28 bildirilmişti. Öte yandan Hanım misyonerlerin raporlarını ve görüşlerini Amerikan kamuoyuyla
paylaştıkları bültenin adının Life and Light (hayat ve ışık) olması da bu
açıdan bakıldığında oldukça manidardır.
Hal böyle olunca bütün bu İncil, dinî kitap ve risalenin basıldığı ve dağıtımının yapıldığı merkez olan İstanbul’daki Bible House da
göz kamaştıran bir ışık/nur merkezi sayılması şaşırtıcı olmamalıdır:
23 Samuel F. Smith, “Testimony to American Missions in Turkey”, The Missionary Herald,
Mart 1883, Vol. 79, s. 99-100.

24 Maria A. West, “The Bible in Trebizond”, The Missionary Herald, Ekim 1886, Vol. 82, s.
387-388.

25 “Letter from Mr. Adger and Mr. Dwight (20 Mayıs 1841)”, The Missionary Herald, Kasım
1841, Vol. 37, s. 464.
26 Jonas King: Missionary to Syria, by F. E. H. H., New York 1879, s. 90.

27 “Letter from Mr. Everett (14 Mayıs 1851)”, The Missionary Herald, Ağustos 1851, Vol. 47,
s. 262.
28 “Station Reports, Sivas”, The Missionary Herald, Eylül 1859, Vol. 55, s. 273.
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“Havarilerin mektuplarında şöhret bulan Asya’nın yedi kilisesi kayıplara karışmıştır. Lakin Bible House’dan yayılan ışık bütün
bu kilise bölgelerini ziyaret ediyor; İncil’in ilk zaferlerini kazandığı
ve misyonerlerini gönderdiği Karadeniz’den en güneydeki Ege denizine, Efes’ten Tarsus’a kadar tüm topraklarda bir ışık yakıyor. (…)
Türkiye’nin doğusunda, ortasında ve batısında; Antep, Merzifon, Bursa, Trabzon ve Beyrut’ta yol hazırlanıyor, ışık vadiden vadiye, dağdan
dağa aksediyor.”29
Misyonerlerin söylemlerinde bir başka ışık/nur kaynağını Hıristiyanlık, Protestanlık ve Protestan misyonerler teşkil etmektedir. İstanbul’daki ahvali aktaran misyonerlere göre “burada iki yol vardı. Biri
ışığa ve huzura çıkıyor ve cennete götürüyordu. Diğeri ise karanlığa,
günaha ve ölüme...”30 Ancak “gerçek olan bir şey vardı ki, o da ebedi
hakikatin ışığı ülkede yayılıyor ve insanların zihinleri hızla aydınlanıyor olmasıydı.”31 Hekim misyonerlerden Azariah Smith, “Tanrı’nın
Ruhunun Antep’i bir ışık/nur merkezi yaptığını, ilahi takdirin onlara
o ışığın parlaması için davette bulunduğunu”32 söylerken Protestanlığa olağanüstü bir mevki veriyordu. George Dunmore ise Palu için
müjdeyi vermektedir: “Palu kalabalık bir Ermeni nüfusu barındırmaktadır ve ışık oraya girmiştir.”33
Karanlıkta olduğunu var saydıkları Türkler için de tek kurtuluş
yolu Hz. İsa ile buluşmalarıydı. Manisa-Akhisar’da bir camiyi ve orada namaz kılan birkaç Türk’ü izleyen Mr. Dwight, notlarını şu sözlerle
tamamlamaktadır: “Müslümanlar, Tanrı ile insan arasındaki yegane
şefaatçi olan İsa’yı küçümserlerken ibadetleri nasıl kabul olacaktır ki?
Lakin onları zifiri karanlığın ortasında görünce derinden etkilenmi29 S. F. Smith, “Testimony to American Missions in Turkey”, The Missionary Herald, Mart
1883, Vol. 79, s. 100-101.

30 William Goodell, Harrison O. G. Dwight, “Religious Inquiry and Reform among the
Armenians”, The Missionary Herald, Ocak 1836, Vol. 30, s. 32.
31 “Journal of Mr. Dwight (15 Eylül 1841)”, The Missionary Herald, Mart 1842, Vol. 38, s. 89.

32 “Letter from Doct. Smith (1 Ağustos 1848)”, The Missionary Herald, Aralık 1849, Vol. 45, s.
422.
33 “Mr. Dunmore’s Journey to Erzrum”, The Missionary Herald, Kasım 1852, Vol. 48, s. 335.
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yor değilim. Kendimize serzenişte bulunmaktan alıkoyamıyor, etrafımızda parlayan ışığı/nuru istismar eden Hıristiyan çoğunluk adına
utanç duyuyoruz.”34 Burada bir yandan huşu içerisinde ibadet eden
Türklere yönelik belli belirsiz de olsa bir takdir söz konusuyken, diğer
yandan onlar üzerinden dindaşlarını sarsıp uyandırma ihtiyacı hissedilmektedir. Birkaç yıl sonra raporlarda Müslümanlarla ilgili daha
umutlu söylemler yer alacaktır. Sivas ve çevresiyle ilgili bir raporda
“Muhammedîlerin zihinleri, İsa’nın dinine dair yeni ışığın, yeni düşüncelerin, yeni duyguların ve yeni hedeflerin girmesi için adım adım
açılmaktadır”35 haberi buna örnektir. Bununla beraber 1866’da gelinen
nokta, Türklere ulaşmanın çok zor olduğu, hükümetin onlara yönelik misyonerlik faaliyetlerine karşı çıktığı, bu durumda en iyi yolun
“Müslümanlarla kişisel sohbet etmek ve doğrudan aydınlanmalarını
sağlamak”36 olduğu bildirilmektedir. Yıllar geçse de umutları tükenmiş değildir: “Protestan nurunun etkisi şu an Müslüman inancının karanlık arka planında da görülebilmektedir.”37
Bu anlam ve değer dünyasına sahip misyonerlerin okullarında da
aynı bakış açısı ve tanımlamaların telkin edildiği görülmektedir. Hasköy’deki misyoner okulunda bir müddet okumuş olan 18 yaşlarındaki
İznikli bir genç, “ziyadesiyle aydınlanmış”, “sorup soruşturan aktif
bir zihne sahip” ve “gerçek anlamda yeniden doğmuş (regenerated)”
şeklinde tavsif edilmiştir.38 İstanbul Yatılı Kız İlahiyat Okulu’ndaki
öğrenciler de karanlıktan kurtulup ışığın/nurun zırhını giymenin,
eğitimlerinin önemli bir bölümünü teşkil ettiğini anlamış görünüyorlardı.39 Hasköy Kız İlahiyat Okulu’nun o civarın aydınlanmasında iyi
34 “Extracts from a Letter of Mr. Dwight (25 Nisan 1830)”, The Missionary Herald, Ekim
1830, Vol. 26, s. 310.
35 “Station Reports”, The Missionary Herald, Eylül 1858, Vol. 54, s. 276.

36 “Letters from the Missions, Turkish Department”, The Missionary Herald, Eylül 1866, Vol.
62, s. 263.
37 Henry Marden, “Central Turkey”, The Missionary Herald, Şubat 1880, Vol. 76, s. 49.

38 “Extracts from the Journal of Mr. Dwight (26 Şubat 1841)”, The Missionary Herald, Ekim
1841, Vol. 37, s. 417.
39 “Letters from Mr. Goodell (27 Ocak 1846)”, The Missionary Herald, Haziran 1846, Vol. 42,
s. 201.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

301

bir itibarı vardı ve okulla bağlantılı aileler güçleri yettiğince evlerini
açıyorlardı. Böylece onlara hakikati anlatma fırsatı doğuyordu.”40 Anlaşılan, bir okulun fonksiyonu yalnızca gençlerin dönüştürülmesiyle
sınırlı kalmıyordu. Öğrenci velileri de bu sayede kolaylıkla samimiyet
ve ikna çemberine alınabiliyordu. Bu manzarada misyonerlerin neden
1870’lerden sonra “okullaşmaya” olması gerekenden çok daha fazla
önem vererek en ufak yerleşim birimlerine kadar irili ufaklı okul açtıklarının izahı kolaylaşmaktadır.

Benzer bir aydınlatma süreci de okulların mezunları üzerinden
gerçekleştirilmekteydi: “Bebek İlahiyat Okulu’ndaki pek çok öğrencimizi kitap çerçisi, kitap çerçisi olarak göndermeyi istiyoruz. Onlar
kitap dağıtacak, insanlarla konuşup görüşecek ve onlara vaaz edeceklerdir. Bu yararlı faaliyet, bu toplumun aydınlanmasında araç olarak
kullanılması ve öğrencilerimizin misyonerlik çalışmalarında disipline
edilmeleri bakımından bizim için bir hayli kıymetlidir.”41 Bu cümleleri
kuranların, daha evvelden öğrencilerin birer meşale olduklarına inandırdıklarını ve onları sahaya inmeye teşvik ettiklerini tahmin etmek
güç değildir.
Aynı şekilde “Maraş Teoloji Okulu öğrencileri de aydınlatma çalışmalarında işbirliği halindeydiler.”42 O coğrafyadaki bir diğer eğitim kurumu olan Fırat Koleji de “daha ötelerdeki karanlık bölgelere
uzanan misyonerlik gücünün ve etkisinin merkezi”43 olarak tanımlanmıştır. Her daim seküler bir kurum olduğu ileri sürülen Robert Kolej,
misyonerlerin gözünde “hayırseverliğin güçlü bir şahidi, gerçek dinin medenileştirici ve aydınlatıcı etkisinin deliliydi.”44 Bu cümlelerin
40 “Armenians-Annual Meeting”, The Missionary Herald, Eylül 1854, Vol. 50, s. 265.
41 “Station Reports”, The Missionary Herald, Eylül 1857, Vol. 53, s. 283.

42 Henry T. Perry, “Marash Station Report”, The Missionary Herald, Ağustos 1872, Vol. 68, s.
243.
43 James L. Barton, “Euphrates College”, The Missionary Herald, Aralık 1899, Vol. 95, s. 533.

44 “Robert College and the Bible House”, The Missionary Herald, Eylül 1872, Vol. 68, s. 281.
Yazar raporunda bu kurum ile Bible House’ı şu şekilde konumlandırmaktadır: Bu iki
müessese, insan ırkının restorasyonunda ikiz Hıristiyan temsilcileridirler. Bible House
ile Robert Kolej, yani din ve eğitim burada yan yana olmalılar. Yeryüzünde Tanrı’nın
mabedini destekleyen iki sütun gibi olmalıdır. Güç ve azametin birlikteliğiyle daima bir
arada dursunlar.”
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devamındaki temenniden, oranın bir ışık/nur merkezi olarak kabul
edildiği açıktır: “Onun ışığı, şamdanın yüksek ve belirgin olduğu kadar saf ve parlak olsun.” Aynı kurumdan bahseden diğer bir raporda
ise “Robert Kolej’de emek verenleri, bu toprakların Evangelizasyonu
(Protestanlaştırılması) ve aydınlatılması için gerçekleştirilen büyük girişimde mesai arkadaşımız olarak addediyoruz”45 denilerek ona çok
yüce bir anlam yüklenmektedir. Üsküdar Kız Okulu (ileride İstanbul
Kız Koleji) da aynı misyona sahiptir. Çünkü “güzel bir tepede kurulmuştur ve karanlıklar içinde yaşayan binlerce kadın için bir deniz feneridir (beacon light).”46
Öte yandan misyonerlerin, her kesimden muhatapları (Ermeni, Rum, Yahudi, Türk) arasında kendilerinin gerçekten karanlıklar
içerisinde olduğunu kabul etmiş, ışığın ise misyonerlerde ve onların
kurumlarında olduğunu açıkça beyan etmiş olanların sayısı az değildir. Bursalı bir Ermeniden aldığı mektuptan bahseden Mr. Schneider,
mektubun muhtevasını paylaşırken böyle bir kabullenişi örneklendirmektedir: “Işık ve hakikat saçmakla (diffusing light and truth) meşgul olan aydın bir din adamının çabaları sayesinde o yöredeki ‘İncil
kardeşlerinin’ sayısının arttığını söylüyordu. Ayrıca kalplerine İncil’in
nurunu almış olan üç öğretmenden de bahsetmiş.”47
Bir diğer örnek, Antep Kız İlahiyat Okulu’nun yirminci kuruluş
yıldönümü kutlamasında eski mezunların yaptıkları konuşmalarda
dile getirdikleriydi. Bu konuşmalarda onlar, “yıllar öncesinin karanlığını hatırlattıktan sonra şimdi ışığın/nurun tadını çıkaranları, İsa
Mesih’in hizmetinde uyanık ve sadık olmaya çağırmışlardı.”48
Merzifon Teoloji Okulu’ndan mezun olup memleketi GeyveKurtbelen’de misyonerlikle görevlendirilen Hagop adlı Ermeni genci,
45 “The Home-Robert College”, The Missionary Herald, Ağustos 1875, Vol. 71, s. 236.

46 Mrs. S. H. Hayes, “The Need, the Call, the Method”, Life and Light, Nisan 1880, Vol. 10, s.
122.

47 “Journal of Mr. Schneider (30 Kasım 1844)”, The Missionary Herald, Temmuz 1845, Vol. 41,
s. 224.
48 Myra A. Proctor, “Reunion at the Aintab Female Seminary Twentieth Anniversary”, Life
and Light, 1880, Vol. 10, s. 445.
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oradaki Protestanlarla bir cemiyet kurdu. Kendilerine ışık/nur dağıtıcıları (light distributro) adını veren bu kişilerin amacı takvalı bir yaşam sürmekti. Aralarında para toplayarak gereken yerlere harcıyor,
Pazar akşamları toplanıyor, hepsinden önemlisi de bir hafta zarfında
İsa için ne yaptıklarını düzenli olarak rapor ediyorlardı. Pazar günleri
asla dükkanlarını açmıyor, o günü İncil okuyarak geçiriyorlardı.49 Buradaki tüm faaliyetlerin “ışık, aydınlık” belirtileri olarak ve “mutlak
doğru” telakki edilmesine karşılık, diğer Hıristiyan köylülerin baştan
aşağı karanlıklar içinde olduklarına dair kuvvetli bir ima ve reddediş
söz konusudur.
İstanbul Kız Koleji’nden diploma alan ilk Türk kızı unvanına sahip Halide Edip Adıvar da bir yazısında, okuduğu koleji ve oradaki
öğretmenleri “aydınlık-karanlık” denkleminde tasvir etmekte ve minnettarlığını o çizgide ifade etmektedir:
“Memleketi kesif sisler örttüğü karanlık günlerde bütün kalplerin
pür-fütûr, pür-endişe mahkum ve me’yus ezildiği felaket devirlerinde gözlerimin matuf olduğu âli bina! Medeniyet ve insaniyeti en ince
nükteleri, en vâsi hakâyık ile Türkiye’nin muzlim ufuklarına tefhim
eden müessese! Ya siz muhterem kadınlar! Ya siz, kendi memleketiniz, kendi cinsiniz olmayan bu mahrum-ı hürriyet, bu bî-nasib-i ziya
köşesinin tenevvür ve teâlisi için hayatınızın en güzel senelerini heba
eden beşeriyet fedaileri muallimeler! Osmanlı toprağını, Osmanlı medeniyetini aydınlatmaya cehd eden ilim ve irfan mücahideleri! Sizi
Osmanlı matbuatında selamlamak için bana salahiyet veren bu günü
takdis ederim.”50
Buradaki bakış açısına göre bir yanda kapkaranlık bir ülke vardır. Hürriyetten mahrum, ışıktan nasipsizdir. Kalpler endişeli, ümitsiz ve ufuklar kapalıdır. Buna mukabil o karanlık dünyayı aydınlatan
bir okul ve onun saygıdeğer öğretmenleri yer almaktadır. Onlar bu
49 “Annual Report, Organized Christian Work at an Out-station”, The Missionary Herald,
Ağustos 1877, Vol. 73, s. 247.
50 Halide Salih, “Bir Dost Çehresi Etrafında-Amerikan Koleji”, Tanin Gazetesi, 14 Şaban
1326/28 Ağustos 1324/10 Eylül 1908, nr. 41, s. 2.
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memleketin her köşesini aydınlatmak uğruna ömürlerini feda etmiş,
bu medeniyeti aydınlatmışlardır. Yazarın onlara, Müslüman literatüründe Allah yolunda cihat eden kimseyi tanımlayan “mücahit” kavra-

mını yakıştırması ayrıca dikkat çekicidir. Dolayısıyla onun Amerikan
Kız Koleji’ni tanımlaması, misyonerlerin tanımlamalarıyla son derece
uyumlu, hatta daha da ileri giden bir kabullenişi sergilemektedir.

Görüldüğü üzere aydınlık-karanlık perspektifi, Tanrı’nın Krallığı

idealinden daha kapsamlı bir işleve sahip olmuştur. Zira onu yalnızca
Hıristiyan ve Yahudiler karşısında kullanabilirken, aydınlık-karanlık
metaforunu Müslümanlara yönelik de kullanmışlardır.

Sorgulama Ruhu (Inquiry Spirit)
Misyoner raporlarında sıkça geçen “sorgulama ruhu” ifadesinin ve
çoğu zaman da Protestanlığa meyleden bir kişinin “henüz başlangıç

aşamasında” olduğunu anlatmak için kullanılan “sorgulamacı”, “sorgulamacı bir ruha sahip” gibi tanımların, okullarda öğrencilere kazandırılması gereken bir değer haline dönüştüğü görülmektedir. Misyon-

larda açılan müstakil bir dersin veya bir okulun ilk hedeflerinden biri
bu ruhu uyandırmaktı. Bunun için kullandıkları kriter, ilk Hıristiyan

neslinin yaşantısıydı. Bir başka deyişle, bir Hıristiyan öğrencilerine
kendini sorgulatmanın başlangıcı, ona kıyas yapabileceği aslî dayanak

vermekti. O da ilk Hıristiyan nesliydi. O nesille ilgili sahih bilgilerin
bulunabileceği yegane kaynak ise İncil’di.

Bebek İlahiyat’ta verilen kilise tarihi dersinin amacı, “özellik-

le yerleşik Hıristiyanlık anlayışındaki doktrinel yanlışları ortaya

koyabilmekti.”51 Aynı okulun ortamından bahseden Cyrus Hamlin
şunları söylemektedir: “Misyonun gelecekteki faaliyetlerinin unsurları buradadır. İncil’in doğrudan ve muntazam vaazı için, halkla daha

fazla teklifsiz görüşmeyi, onların uyanışını, yönlendirilmesini ve sor51 Reports of the ABCFM, “Armenians”, 1846, s. 99.
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gulama ruhlarını tatmin için en iyi fırsatları sağlamaktadır.”52 İki yıl
sonra ise “bütün sınıflar içinde bir sorgulama ruhunun uyandığını,
dinî duyguların iyi bir gelişme kaydettiğini”53 rapor etmiştir.
Hasköy Yatılı Kız Okulu’nun “büyük ders kitabı olan İncil’deki hakikatleri öğrenen kızlar arasında bir sorgulama ruhu zuhur etmişti.”54
1854’te Antep Erkek Yüksekokulu’nun çekirdeği mahiyetinde bir sınıf
açan misyonerler oradaki dokuz gencin “aktif ve sorgulamacı zihinlere sahip olduklarını”55 belirtmişlerdi. Bursa misyoneri Schneider’in
İncil’i dikkatle okumasını öğütlediği öğrencilerden biri bir gün ona,
“dinî konularda çok düşündüğünü, eski kilisesindeki usullere güveninin kalmadığını, İncil’i eline alıp yalnızca onu rehber kabul edeceğini, gelenekleri dikkate almayacağını” söylemişti.56 Misyonerlerin
basıp dağıttıkları kitaplardan birinin adı da Anxious Inquirer (Meraklı
Sorgulamacı)’ydı. Neticede bu sorgulama ruhu, yerel dinî otoriteleri
sarsacak dereceye kadar gelmişti. Bir seyyahın kayıtlarında buna dair
bir izlenim yer almaktadır:
“Bu gibi okullar mükemmel olmayabilirler, ama Türkiye’deki Hıristiyan topluluklarda büyük ve artmakta olan bir yükselişin kanıtlarıdırlar. Fevkalade önemi haiz ve öyle umuyoruz ki en hayırlı sonuçlara
yol açabilecek bir değişim şu an Ermeni Kilisesi’nde vuku bulmaktadır. Şüphesiz bu değişim Amerikalı misyonerlerin sağduyulu, ciddi ve
istekli çabalarına; Osmanlı İmparatorluğu’nun neredeyse tamamına
yayılmış ve Hıristiyanlar (bilhassa Ermeniler) arasında bir sorgulama
ruhu oluşturan, zihinlerinin işlenmesine ve reforma yönelik bir arzu
uyandıran müesseselerine dayandırılmaktadır. Zihinlerinin işlen52 Cyrus Hamlin, “The Seminary at Bebek”, The Missionary Herald, Kasım 1849, Vol. 45, s.
399. Aynı raporun devamında, “halihazırdaki kiliselerin ve hurafelerin kalın peçesini
yırtmak için sorgulama ruhunun başlatıldığı sayısız mekanların istikbalinin ne umutsuz
olduğu” da dile getirilmektedir.
53 “Letters from Mr. Hamlin (25 Haziran 1852)”, The Missionary Herald, Eylül 1852, Vol. 48,
s. 266.
54 “Armenians-Annual Reports”, The Missionary Herald, Eylül 1856, Vol. 52, s. 260.

55 “Armenians-Stations Reports”, The Missionary Herald, Eylül 1855, Vol. 51, s. 271.

56 “Extract from the Journal of Mr. Schneider”, The Missionary Herald, Haziran 1836, Vol. 32,
s. 219.
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mesi, eninde sonunda onların siyasi alanda olduğu kadar toplumsal
alandaki eğilimlerini ve insanlık göstergesindeki yerlerini yükseltmiş
olmalıdır.”57
Bütün bunlar göstermektedir ki, çeşitli sorular sorularak eski
inançları ve gelenekleri sorgulatılan gençler, yeni sunulan inancı ve
yaşama tarzını daha kolay kabul ediyorlardı. Bu meyanda Halide
Edip’in hatıraları da önemli ip uçları vermektedir:
“Garip olarak on beş yaşındaki bir kızda nadir olan dinî insiyak
bende çok kuvvetliydi. Aynı zamanda dinde dahi her şeyin neden ve
niçinini arar dururdum. Ruhumda, göze görünen realitelerden ziyade,
görünmeyen manevi realitelere susamış gibiydim. O yaşa kadar dinimin sadece harici şartlarına tâbi olmuş, namaz kılmış ve oruç tutmuştum. Fakat kafamda hudutsuz sualler vardı.”58
Bu suallerine nasıl ve ne şekilde cevap bulduğu meçhul olsa da
kendisine bir sorgulama ruhunun kazandırıldığı açıktır.

Öncü (Pioneer) Olma İdeali
Öğrencileri okul sonrasında misyonerlik, öğretmenlik ve vaizlik hizmetlerinde rol almaya iten en önemli etken, okulda kazandıkları “ötekileri aydınlatma, onlara rehber ve öncü olma” idealiydi. Bu idealin
altında yatan felsefe ise yukarıda değindiğimiz “aydınlık-karanlık”
denklemidir. Zira kendisine “aydınlanmış”, “doğru yolda” ve “model” olduğu belletilen bir kişi otomatik olarak zihninde kendisi ve
kendisi gibilerin dışında kalan herkesi ve her şeyi karanlıkta, yanlış
yolda, rehberliğe muhtaç olarak algılamaya başlayacaktır. Bunun sonraki adımı, onlara rehber olma rolünü benimsemektir. Bu rol bir tarafıyla öncü şahsı muhatabına karşı üstün konumda hissetmesini ve
öyle davranmasını şart koşarken, karşılıklı olması gereken bilgi akışını
ve etkileşimi tek yönlü hale getirir. Diğer tarafıyla ise öncü şahsa, ka57 Frank A. Stone, s. 215.

58 Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev, İstanbul: Özgür Yayınları, 2000, s. 124.
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zanımlarını diğerleriyle paylaşma ve bu yolda zahmete girme fazileti-

ni ve bu faziletin yaşattığı güzel hisleri ikram eder. Birincisi olumsuz,
süreci kilitleyen bir anlayıştır. Çünkü bir insan, kurum, eser vb. mut-

lak manada doğru, iyi, hayırlı, faydalı, güzel olamaz. Onun dışında da
bu niteliklere sahip olanlar vardır. Burada öncülük zehabındaki şah-

sın kendisini muhataplarından üstün ve müstağni görmesi, onlardan
hiçbir etkiyi veya katkıyı kabul etmeme gibi kısır bir eğilime girmesi
muhtemel olmasına rağmen misyonerlerin istediği sonuç buymuş gibi
durmaktadır.

Amerikan okullarının hedeflerinden birinin, öğrencilerine bu

öncülük vazifesini yüklemek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim okulların kuruluş amaçlarında, müfredatlarında ve etkinliklerinde bu anlayışın hakim olduğu görülmektedir. American Board Sekreteri James

L. Barton’ın, açmış oldukları kolejlerin kuruluş amaçlarını sayarken

bunlardan üçünün öncülük misyonuna dair olması dikkat çekicidir:
1. Kendi halklarını doğrudan aydınlatacak olan kadın ve erkekler yetiştirmek, 2. Ülkelerin öğretmen ve eğitimcileri ve ayrıca eğitim sistemlerinin kurucuları ve yöneticileri olacak kimseleri eğitmek, 3. Hı-

ristiyan topluluğun tamamını hayatın her adımında aydın liderlerle
donatmak.59

Genel anlamda herhangi bir misyoner okulu, “bölgeyi çepeçevre

sarmış olan karanlığa ışık saçmalı, öğrencilerini topyekun İncil vaazına hazırlamalıydı.”60 Bebek İlahiyat Okulu’nda “misyonerlerin zaruri

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli temsilciler yetiştirilmesi, Hıristiyanlaştırılmış ve aydınlatılmış bir kişi olan bu temsilcilerin de halkın

kurtuluşu ve Protestanlaştırılması için istihdam edilmesi”61 planlanmıştı. Zaten bazı öğrenciler “hakikati sevgiyle kabulleniyor ve onu ka59 James L. Barton, “Higher Educational Institutions of the American Board”, The Missionary Herald, Mayıs 1904, Vol. 100, s. 184.

60 “Extract from the Journal of Mr. Schneider”, The Missionary Herald, Haziran 1836, Vol. 32,
s. 224.
61 “Station Reports”, The Missionary Herald, Eylül 1857, Vol. 53, s. 283.
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ranlık Ermenistan yörelerinde bilinir kılmak için hazırlanıyorlardı.”62
Onlar vasıtasıyla Tanrı’nın hakikat ışığının, bu toprakların en ileri sınırlarını aydınlatacağı umuluyordu.”63
“Gençleri, İsa Mesih’in vaizi ve öğreticisi olsunlar diye yetiştirmeyi” hedefleyen Tokat İlahiyat Okulu’nun kurulmasıyla “derin ve
uçsuz bucaksız bir karanlığın ortasında bir işaret ateşi yakılmıştı. O
ateşin bu kadersiz bölgedeki karanlıkları bastırması, ilahi hakikatin
ışığını yayması ve birçok ruhun yolunu aydınlatması” için dua ediliyordu.64 Bursa’da haftada bir düzenlenen İncil dersinde, “körlere kılavuz, karanlıkta kalanlara ışık, ahmaklara eğitimci ve çocuklara öğretmen
olacak kişilere [Romalılara Mektup, 2/19-20] düzenli bir teoloji eğitimi
veriliyordu. Bu da herhangi bir topluluğun reformasyonu için ihtiyaç
duyulan şeydi.”65
Fırat Amerikan Koleji’nin hedefi, “bütün bölümlerinde yetenekli Protestan liderler yetiştirmek, bu sayede değişik milletlerden topluluklarda meyve verecek olan İsa’nın Kilisesi’ne kontrollü bir etki sağlamaktı. Kolejdeki her
öğrencinin vaiz olması beklenemezdi. Ülkenin durumu Hıristiyan öğretmenleri, tüccarları, hekimleri ve avukatları çağırmaktaydı. Bu kişiler pastörlerin
güçlü destekçileri olacaktı.” Bu bağlamda “Kürtlerin yaşadığı ıssız bölgelerden getirilen kız ve erkek çocuklar eğitilmişler, kendi insanları için çalışmak
üzere geri gönderilmişlerdi. Böylece kolej, misyonerliğin karanlık bölgelere
uzanan güç ve etki merkezi olmuştu.”66 Robert Kolej “köken itibarıyla bu
memleketin Evangelize edilmesi ve aydınlanması için gerçekleştirilen
büyük girişimde” yer almakta,67 “yaklaşık bir düzine milliyetten ge62 “Letter from Mr. Hamlin (1 Mayıs 1853)”, The Missionary Herald, Ağustos 1853, Vol. 49, s.
233.

63 “Letter from Mr. Wood (13 Temmuz 1845)”, The Missionary Herald, Eylül 1845, Vol. 41, s.
293.

64 “Letter from Mr. Jewett (12 Nisan 1855)”, The Missionary Herald, Ağustos 1855, Vol. 51, s.
236.
65 “Letter from Mr. Powers (28 Ekim 1843)”, The Missionary Herald, Nisan 1844, Vol. 40, s.
120.
66 James L. Barton, “Euphrates College”, The Missionary Herald, Aralık 1899, Vol. 95, s. 530531 ve 533.
67 “The Home-Robert College”, The Missionary Herald, Ağustos 1875, Vol. 71, s. 236.
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len gençleri uyandırmaktaydı.”68 Merzifon Anadolu Koleji müdürü
George E. White’ın kaleminde bu müessesenin varoluş gayesi de öyle
sıradan bir gaye değildi:
“Anadolu Koleji bir erkeğin veya bir kadının hatırasını ebedileştirmek için dikilmiş bir anıt değildir. Prestij vasıtası da değildir. Maddi
menfaatler için gerçekleştirilmiş bir girişim değildir. Büyük bir ideal
için doğmuştur ve bunu başlangıcından beri korumuştur. Bu ideal,
Tanrı’nın oğluna yakışacak güç ve nefesin geliştirilmesi, O’nun karakterinin şekillendirilmesidir. Zira düşük bir gayeyle verilen yüksek öğretim, tenakuz değilse bile öldürücü bir hatadır.”69
Misyonerler nezdinde bütün Amerikan okulları “tebea ve serf olarak tutulmak istenen uysal ve iddiasız kişilerin aydınlandığı ve terakki ettiği kurumlardı.”70
Öncülük ideali, Amerikan okullarındaki öğrenci modellerinde de
karşımıza çıkmaktadır. Bebek İlahiyat Okulu’ndan Antepli Zenope
adlı bir Ermeni genci, İngiltere’deki bir işadamından gelen mükemmel bir iş teklifini, “kendisini fakir Ermeni halkına öğretmen olarak
adamak” uğruna geri çevirmesi71 bu idealizme iyi bir örnektir. Aynı
okuldan Mardiros, mezun olduktan sonra Harput’ta görevlendirilmiştir. Oradaki yerli yardımcılara günlük eğitim veriyordu. Ayrıca onlara
ve kilisenin erkek üyelerine haftada bir teoloji dersi yapmaktaydı.72
Pera Kız Okulu’ndan Iskoohi, hastalandığı için evine gönderildiği halde iki ay sonra okula geri dönmüştü. Sebebi sorulunca “İznik civarında o kadar çok kör cahil kadın var ki, ben bir şeyler öğrenip onlara
öğretmenlik yapmaya gitmek istiyorum” cevabını vermişti.73 Üskü68 “The New Aspiration”, The Missionary Herald, Şubat 1871, Vol. 67, s. 36.

69 George E. White, Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları, (çev) Cem
Tarık Yüksel, İstanbul: Enderun Yayınevi, 1995, s. 193.
70 “The Massacres in Turkey”, The Missionary Herald, Şubat 1896, Vol. 92, s. 55.
71 Zenope ile ilgili geniş bilgi için bkz. Cyrus Hamlin, s. 247-251.
72 Reports of the ABCFM, “Nothern Armenians”, 1858, s. 46.

73 Maria A. West, Romance of Missions, or inside Views of Life and Labor in the Land of Ararat,
New York: Anson D. F. Randolph Company, 1875, s. 47-50.
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dar Kız Yüksekokulu’ndan 1880 mezunu Mianzare Gabrielyan, Bursa
Amerikan Kız Koleji’nde öğretmenlik yaparken sefalet içinde olduğunu öğrendiği Ermeni köyü Çalgara’ya gitmek için görevinden istifa
etmişti. Orada bir sosyal yardım derneği başlatmış, öğretmenlerinin

yolladığı maddi yardımlarla bir eğitim evi inşa etmişti. Köy geliştirme

çalışmaları sonucunda bir “süt üretim endüstrisi” kurulmasına öncülük etmişti.74 Antep’teki misyon okulunda okuyan 14 yaşındaki Ando-

ne, Bebek İlahiyat’a girme konusunda hayli istekliydi. Vaiz olmaya ve
Maraş-Zeytun’daki Ermenilere vaaza gitmeye can atıyordu. Zira orası

Ermenilerin bir tür bağımsız yaşadıkları, “hurafeye, cehalete gömül-

dükleri ve vahşi tavırlar sergiledikleri” bir yerdi. Arkadaşı Sarkis de
misyonerlik bölgesi olarak kendisine 500 Ermeni hanesinin yaşadığı,
Antep’e 12 saatlik mesafedeki Gavur Dağı’nı seçmişti.75

Adana-Saimbeyli’deki Haçin Kız Okulu’ndan 1894’te mezun

olan Rahel adlı Ermeni genç kız, iki yıl mezun olduğu okulda öğretmenlik yaptıktan sonra kendi köyü Yerebakan’a dönerek orada bir

okul açtı. Mesleğinin yanı sıra günde altı saatini, ilaveten Çarşamba
günlerini hanımlar için düzenlenen dua toplantısına, Pazar günleri

Pazar okulundaki kızlara, her öğle vaktini ise okula gelemeyen yaşı

büyük kızların ve gelinlerin katıldığı toplantıya ayırıyordu.76 Ameri-

kan Kız Koleji’nden Efdim, mezuniyet sonrası memleketi Afyon’da
eniştesi Harutun’la birlikte 50 öğrencili bir okul açtı.77 Mardin Erkek

Yüksekokulu’nun üçüncü sınıftaki öğrencileri önemli misyonerlik
alanlarında istihdam edildiler.78 Bursa Yatılı Kız Okulu mezunu Eras-

mia Derebi, mezuniyetinden sonra o civardaki memleketi Demirtaş
74 James P. McNaughton, “What One Woman has Done”, The Missionary Herald, Eylül 1913,
Vol. 109, s. 408-409; Hester D. Jenkins, s. 58-61.
75 “Journal of Mr. Johnston”, The Missionary Herald, Nisan 1848, Vol. 44, s. 132.

76 Miss Swenson, “The Work of Native Teachers”, The Missionary Herald, Ocak 1898, Vol. 94,
s. 25.

77 Mrs. Bowen, “Death of Native Helpers”, The Missionary Herald, Ekim 1879, Vol. 75, s. 377.
78 Alpheus. N. Andrus, “Mardin, the Educational Work”, The Missionary Herald, Ekim 1879,
Vol. 75, s. 380.
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köyüne yakın bir yerde okul açtı. Öğretmenlerine yazdığı teşekkür
mektubunda öğrenciyken kazandırdıkları değerleri şöyle kaydetmişti:
“Bana verdiğiniz emeklere ve gönderdiğiniz paraya çok teşekkür
ederim. Öğretmenimiz Miss Rappleye’nin vaktiyle bizim için yaptığı
gibi Tanrı adına yapılan çalışmalarda nasıl yararlı olabileceğimizi öğrenmeye çalışmalıyız. O daima Tanrı adına ve fakirlere iyilik için çalışıyordu. İyi bir Hıristiyan olmamız için bize pek çok bilgiyi öğretmeye
çabalıyordu.”79
Fırat Kız Koleji’nden mezun bir kız da Bitlis yakınlarındaki 800
haneli Hüseynik köyünde bulunan kız okulunda öğretmenlik yapıyordu. İncil okunmasına karşı çıkan ahalinin, ondan İncil okutmamasını ve okulu açıp kapatırken dua etmemesini istemesi üzerine “başka
bir usul bilmiyorum, öğretmenliğim süresince buna devam edeceğim”
demiş ve dediğini yapmıştı.80 İdeallerini, okudukları okullardaki dinî
ve ahlaki değerler üzerine inşa eden bu gençler geleceğe taşıyacakları
toplumsal ve siyasi değerlerin ipuçlarını da vermiş oluyorlardı.
Amerikan okulu mezunu gençlerin gittikleri toplumlara “öncü olmaları” hedefi bilhassa kızlar üzerinden daha etkili bir şekilde gerçekleşiyordu. Bunlardan biri, Pera Yatılı Kız İlahiyat Okulu mezunu Trabzonlu bir Ermeni kızıydı. Pastör Mugurdiç’le evlenerek oraya yerleşen
bu kızın çevresinde oluşturduğu etkiyi ve rol modelliğini yine orada
görevli Philander O. Powers şu şekilde anlatmaktadır:
“Bu hanım coşkulu dindarlığını, hakiki sağduyusunu ve Amerikan eğitimini şahsında birleştirmiş biri. Öncelikle bir Hıristiyan ve bir
pastör eşi olması yönünü kastediyorum. Dindarlığıyla ve aldığı eğitimle Ermeni kadınlarına asil bir numune teşkil edecek, böylece eğitim
gördüğü müesseseye de şeref katacaktır. Öğretmenler ve tüm idareciler bu hanımın diğer kadınları karanlıktan çıkarıp yetiştirme faaliyetleri sayesinde, kazandıklarından daha fazlasıyla ödüllendirilecekler.
79 “School-Girl Letters”, Life and Light, Eylül 1880, Vol. 10, s. 357.

80 Royal M. Cole, “Influence of the Educational Work”, The Missionary Herald, Temmuz
1889, Vol. 85, s. 290.
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Biz onu takvası, sağduyusu, pratik hünerleri, gayret ve tutumluluğu,
cemaatimizin kadınları üzerindeki kuvvetli nüfuzu sebebiyle seviyoruz. Bir iki kişiden onun hakkında şunları işittim: ‘Kadınlarla ve çocuklarla şimdi o meşgul olacak. Kendi işleriyle o kadar uğraşmayıp
vaktini cemaate adayacak. Onun ruhuna ve prensiplerine hayranım.
Tasarruf ve çalışkanlıkta Amerikanlaşmış (Americanized) ve kendini
gerçekten işine adamış biri. Her yerde iyi bir etki bırakıyor.’”81
Burada anlatıldığı gibi Amerikan okullarından mezun olan gençlerden beklenti, evlerine döndüklerinde çevrelerine rol model olmalarıydı. Bunu başardıkları takdirde misyonerler hem kendi görev ve
sorumluluklarını gönül rahatlığıyla yerlilere devredecekler hem de
daha az emek ve masrafla yayılmasını istedikleri bilgi ve düşüncelerin
toplumun en kılcal damarına kadar ulaşmasını sağlamış olacaklardır.

Sonuç
Amerikan okullarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin
yalnızca bilimsel bilgi aktarımı ve pratik beceriler kazandırma çabasıyla sınırlı kalmadığı bir gerçektir. Kimliği misyoner, hedefi ise karşısındakini mutlaka kendi görüşlerini benimsemesi yönünde ikna etmek olan bir öğretmen kadrosunun, bu yolda belli metotlar kullanmış
olması elbette eşyanın tabiatına uygun düşmektedir. Bu bakış açısıyla misyoner raporlarını ve hatıralarını incelediğimizde karşımıza bir
“metotlar silsilesi” çıkmaktadır.
Silsilenin ilk aşamasında “Tanrı’nın Krallığı’nı tesis etmek” gibi
yüksek bir ideal yer almaktadır. Bu ideal hem dünyaya hem de ahirete
dair karşı konulamaz vaatler barındırmaktadır. Böylece öğrenciler öncelikle okuldaki kazanımlarını, uğrunda kullanabilecekleri bir ideale
kavuşturulmuştur. İkinci olarak, arkadaşları ve öğretmenleri ile “ideal birliği” içerisine girmişler, samimiyetleri ve işbirlikleri artmıştır.
Üçüncü olarak, o gençler “hedefsizlik” gibi bir problemle karşı karşı81 “The Female Boarding School”, The Missionary Herald, Aralık 1848, Vol. 44, s. 410-411.
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ya kalmamışlardır. Nitekim yukarıda verilen öğrenci modellerinde bu
sonuçlar gayet açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
İkinci aşamayı aydınlık-karanlık metaforu oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda her Amerikan okulu mezunu “aydınlanmış” olarak telakki edilmektedir. Aydınlanmış olduğuna inan kişi diğerlerinin hepsini topyekun “karanlık” addetmek durumunda kalmıştır. O durumda
da onlardan alması gereken hiçbir şey olmadığı fikriyle hareket etmiş
olma ihtimali yüksektir.
Bundan sonraki aşamada öğrencilere “sorgulama ruhu” kazandırılmıştır. Bu sayede öğrenciler eski inançlarını, geleneklerini ve yaşam
tarzlarını sorgulayarak, telkin edilen yeni inanç ve yaşam tarzlarıyla
kıyaslama sürecine girmişlerdir. Son kertede, çok iyi yetişmiş misyoner öğretmenlerin karşısında öğrencilerin eski olanı savunmaları güçleşmiş, hatta imkansızlaşmış gözükmektedir. Bu üç aşamayı eğitimcilerinin hedeflediği şekilde geçtikten sonra da “öncülük” sorumluluğu
üstlenmişler, kendi halklarına rehberlik etmeye başlamışlardır. Netice
olarak bu makale, Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren American
Board okullarının başarısının arka planına vâkıf olabilmek için bu katmanlı metotların takip edilmesini ve varsa diğer metotların onlara eklenmesini tavsiye etmektedir.
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Üsküdar İttihat ve Terakki Mektebinin Eğitim
Programının Niteliği Üzerine
Giriş
Siyasi yapıların iktidara gelme ve bunun süresini uzatmak için farklı
unsurları kullanması olağan bir durumdur. Bunun kökeninde değişik propaganda yöntemleri ile rızanın yaratılması düşüncesi bulunmaktadır. Günümüzde farklı ülkelerde eğitimin yapılandırılmasında,
basın yayın araçlarının kullanılmasında, kitle iletişim araçlarının şekillendirilmesinde bunun izlerini görmek mümkündür. Amaç istenilen toplumsal yapının ortaya çıkması için eğitimin ideolojik bir aygıt
olarak kullanılmasıdır. Osmanlı’nın son döneminde İttihat ve Terakki
de bu anlayışla hem gazete, hem kitap, hem de kurduğu mekteplerdeki eğitim faaliyetleriyle bunu sağlamaya çalışmıştır. Kendi siyasal
sistemini meşrulaştırma, değerlerini benimsetme ve varlığını sürdürebilmesi için bu gerekli bir durumdur. Osmanlının farklı bölgelerinde İstanbul’un değişik yerlerinde ve önemli ilçelerinden biri olan
Üsküdar’da görüşlerini benimseyen sosyal bir tabanın oluşması ve
yapılan çalışmaların daha etkili kılma amacıyla “İttihat ve Terakki”
adını taşıyan okulların açılması, ileri zamanlarda bu görüşe sahip olan
bireylerin devamlılığını oluşturması açısından önemli görülmüştür. İttihat ve Terakki, tarihsel olarak 1908–1918 arasında etkili olmuştur ve
eğitim kurumlarının oluşturulması bu döneme denk gelmektedir. Gizli
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bir örgütten ülke yönetimine gelen bu yapının eğitimdeki yapılanması
onun uzun süreli hedeflere sahip olduğunun bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Üsküdar’da bulunan okul gibi İttihat ve Terakki’nin himayesinde bulunan okullara “İttihat ve Terakki Mektebi” adı verilmiş,
okul programları İttihat ve Terakki’nin genel merkezine bağlı eğitim
komisyonunca maarifin genel ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Biz de çalışmamızda, Üsküdar’da bulunan “Üsküdar İttihat ve Terakki Numûne Mektebî Sultânisi”nin yayınladığı okulun “Talimatnamesi
ve Müfredat Programı”nın bir incelemesini sunacağız. Buna bağlı olarak Üsküdar’daki okulun teşkilat ve öğretimi, öğrenci kabul şartları,
eğitim ücreti, öğrencilerin görevleri, öğrencilere verilecek olan ceza
ve ödüller, idare ve eğitimde görevli olan: müdür, müdür yardımcısı,
ders nazırı, kâtip, öğretmen, dâhiliye memuru, hizmetli, kapıcı gibi
kişilerin görevleri, sınavlar, nota bağlı derecelendirmeler, sınıf seviyelerine bağlı olarak oluşturulan ders programı ve derslerin içerikleri ele
alınacaktır. Çünkü müfredat programları, resmî ideoloji ya da resmî
tarihin yansıdığı en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Çalışma ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Üsküdar’daki bir okulu üzerinden eğitim faaliyetinin içeriğinin incelenmesi ortaya konulacaktır.
Çalışmamızda, 1914 yılında Üsküdar’daki okul tarafından hazırlanan
(Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Üsküdar Kulübü Taht-ı İdaresinde İttihat ve Terakki Numune Mekteb-i Sultanisi Talimatnamesi ve
Müfredat Programı, İstanbul: Yeni Turan Matbaası, 1332) adlı eser ana
hatlarıyla incelenecektir.

Tarihsel Süreç
1871 yılında Alman birliğinin gerçekleşmesi ile İngiltere’nin karşısında bir güç olarak ortaya çıkması Osmanlı ülkesinin eğitimde serbestçe davranabileceği bir ortam oluşturmuştur. Lale devrinden beri
düzeltilmeye çalışılan yükseköğretim ilk ve orta öğretime dayandırılmadığı için istenen yarar elde edilememişti. II. Mahmut Dönemi’nde
başlayan, rüştiyelerin kurulması sonrasında bunlara İdadilerin eklen-
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mesiyle ortaöğretimi gerçekleştiren eğitim kurumları II. Abdülhamit
zamanında ülkenin her tarafına yayılmaya başlamıştır. Medreselerin
yanında/karşısında oluşturulan bu çağdaş eğitim kurumları, Osmanlı
gibi mutlak bir iktidar için ileride sorun oluşturma potansiyeli olsa da
II. Abdülhamit hem emperyalist ülkelerin baskısı hem de ülkesindeki
özel okullarıyla kendilerini toplumda farklı alanlarda oldukça iyi bir
yere getirmiş olan gayri Müslim tebaanın eğitim sisteminin karşısında tutunmanın tek yolunun bu olduğuna inandığından belirttiğimiz
okulları yaygınlaştırmıştır.1 II. Abdülhamit’in kurduğu okullar kendisinin siyasi muhaliflerini yetiştirmiş ve parti ve dernekler farklı fikirlerin ele alındığı ve dönemin aydınlarının yetiştiği ana kaynak haline
gelmiş ve bu yüzyıl bir yönüyle halkın tarih sahnesine çıkıp başrolü
üstlenmeye başladığı bir dönem olmuştur.2 Osmanlıda modern eğitiminin oluşturduğu siyasi muhalefet 1909’dan sonra Abdülhamit’in
tahttan indirilmesini beraberinde getirmiştir.3
II. Meşrutiyet dönemi diğer bütün özellikleri öncelikle bu devrin “örgütlü toplum” olma özelliği ile ilgilidir. İttihat ve Terakki 1913
yılındaki kongresinde kendisini “efrad-ı Osmaniye ve gazeteler ve
zümrelerden mürekkep bir fırka-ı siyasiye” olarak tanımlamıştır.4
Yükseköğretimin yanında orta öğretim kurumlarında gayrı resmî örgütlenmeler olmaktaydı ve bunlar İttihat ve Terakki’nin temelinde yer
alan unsurlardan birini oluşturmaktaydı.5 İttihat ve Terakki hem bir
cemiyetin hem de 1908 seçimlerinden sonra bir partinin adıdır. Resmî
1
2
3
4
5

Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1987), 17.

Mehmet Ö. Alkan, “II. Meşrutiyet’te Eğitim, İttihad ve Terakki Cemiyeti, Milliyetçilik,
Militarizm veya “Militer Türk-İslam Sentezi”, II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek, der. Ferdan Ergut, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010), 57, 61.

Mustafa Gündüz, “II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Döneminde Eğitim”, 2. Baskı, edt.
Mustafa Gündüz, Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, (İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019), 101-102.
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, c. III, 3. Baskı, (İstanbul: İletişim Yayınları,
2007), 257.

Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 54. İttihat ve Terakkinin kuruluşunda öğrencilerin
konumu için bkz. Ali Birinci, “İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve İlk Nizamnamesi”, 45-62, Tarih Yolunda Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali, 2. Baskı, (İstanbul: Dergâh
Yayınları, 2012).
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olarak basın yayın alanının yanında bu örgütlenme özgürlüğü, özel
eğitim kurumlarında daha hızlı gelişmelerin olmasını beraberinde getirmiş ve bunun sonucunda 1915’te “Hususi Mektepler Talimatnamesi” çıkarılmıştır. Bununla özel okulların belli bir kalite ve standartta
bulunması, denetimsiz yabancı okulların denetiminin sağlaması ve
böylece resmi ideolojinin aktarılması yanında yerel veya dini otoriteye değil devlet otoritesine yönelinmesi amaçlanmıştır. Fakat devlet
aynı zamanda İttihat ve Terakki olduğundan okullar partinin ideolojik
aygıtı haline gelmiştir.6
İttihat ve Terakkinin kendisini resmen duyurması 28 Mayıs 1908’de
olsa da daha önceki tarihlerde yapmış olduğu kongrelerde farklı konular yanında eğitim konusuna değinilmiştir. Örneğin 1907’de İttihat
ve Terakki’nin Kongre bildirgesinde eğitimle ilgili mevcut yönetimin
problemli durumu eleştirilmiştir. Buna göre eğitime engel olunduğu,
okulların kapatıldığı, öğretmenlerin hapse atıldığı, açık kalan okullarda ise sansürün eğitimi hiçe indirgediği, basının tamamen esaret
altında olduğu gibi.7Eğitim ile ilgili düşünceler daha sonraki yıllarda
yapılan kongrelerde de ele alınmıştır. 1908’de yapılan kongrede bütün
okullarda devlet denetimi ilkesi kabul edilmiştir. 1909 yılında İstanbul,
Kadıköy’de Osmanlı İttihat Mektepleri Cemiyeti kurulmuş ve ilerleyen yıllarda İstanbul ve diğer çeşitli Osmanlı vilayetlerinde İttihat ve
Terakki adını taşıyan okullar açılmıştır.81910 kongresinde eğitimle ilgili olarak yetişkinler için gece kursları oluşturulması kararlaştırılmıştır.
6
7

8

Alkan, “II. Meşrutiyet’te Eğitim, İttihad ve Terakki Cemiyeti, Milliyetçilik, Militarizm
veya “Militer Türk-İslam Sentezi”, 59, 67.
Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 66. İttihat ve Terakki’nin etkili olduğu dönem olan
meşrutiyette okullara hürriyetçi mektepler de denilmiştir. Bunun okullarda sağlanan
disiplini kapsaması da söz konusudur. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö.1000M.S.2006, 10. Baskı, (Ankara: Pegem Yayıncılık, 2006), 265.

Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö.1000-M.S.2006, 277. İttihat ve Terakki’nin “denetimli
iktidar dönemi”nde (1908-1913), Türkiye’ye bazı şeylerde kazandırmıştır. Bu noktada
özellikle düşünce özgürlüğünün yayın ve derneklerde etkisi görülmüştür. Oluşan özgürlük ortamında kurumsal ve örgün eğitim kurumlarında özellikle toplumsal konulu
derslere yeni bir içerik kazandırılmıştır. Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 238-240.
İttihat ve Terakki’nin “tam iktidar dönemi” ise 1913-1918 yıllarıdır. İttihat ve Terakki tam
hâkimiyet döneminde ders müfredatları, programı ve kitaplarında değişikler kendisini
göstermiştir.
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1913’te İstanbul’da İttihat ve Terakkinin 5. Kongresi yapılmış,

bu kongrede eğitimin geliştirilmesi konusuna genişçe yer ayrılmıştır.

Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkat” kanunu ile eğitimin millileştirilmesi gidilmiştir. Bu noktada Balkan Savaşlarında alınan yenilginin etkisiyle eğitim konusuna toplumun ilgisi artmıştır. Devleti çökmekten eğitimin kurtaracağı görüşü benimsenmiş fakat bunun gereği

tam anlamıyla yerine getirilmemiştir.9İslamiyet’in çağdaş koşullara

uydurulması gerektiğine değinilmiştir. Eğitimin ilk ve ortaokullarda
mahalli dilde yapılması Türkçenin dil olarak zorunlu okutulması öngörülmüştür.10 Bu ve farklı unsurlar dikkate alındığında İttihat ve Te-

rakki her ne kadar kendini Osmanlıcı olarak ilan etmiş olsa da aslında
Türkçü ve merkeziyetçi bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebiliriz.11

Aslında bu değişimi getiren unsurlardan bir tanesi de Balkan Savaşında alınan yenilgidir.12 Çünkü Balkan Savaşı’ndaki yenilgi bir yönüyle halkın milli şuur ve bilinçten uzak olmasına bağlanmıştır. Bu,

bir yönüyle eğitimin siyasileşmesini beraberinde getirmiştir. Konu-

muzla doğrudan alakalı olmadığı için burada ele almadığımız İttihat
ve Terakki kurduğu Paramiliter gençlik kuruluşları ve izcilikle ilgili

faaliyetleri bunun en bariz örneğidir. Bu kuruluş ve faaliyetlerin oluş9

Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M. Ö. 1000-M. S. 2006, 265.

10 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 256.

11 Gündüz, “II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Döneminde Eğitim”, 87-115. Akşin, Jön Türkler
ve İttihat ve Terakki, 192. Fakat bazı kaynaklar büyük ölçüde gayrı Müslümlerin yaşadığı
Balkan savaşıyla elden çıktığından İttihat ve Terakki’nin İslamcı bir politika izlediğini de
belirtmiştir. Erol Akcan, İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları, (Ankara:
Türk Tarih Kurumu, 2015), 137. 2 Nisan 1917 yılında çıkarılan bir nizamname ile medreselerin çağdaş din eğitimi kurumları haline dönüşmesi için bir sistem getirilmeye ders programına doğa bilimleri ve Batı dilleri sokulmaya çalışılmıştır. Eski Türkçe harfleri Türkçeye
daha uygun hale getirmek için Islahat-ı Huruf Cemiyeti kurulmuş Hüseyin Cahit Latin
alfabesine geçilmesini Enver Paşa ise harflerin bitişik değil de Latin harfleri gibi ayrı yazılması denemesini yaptırmışsa da benimsenmediği için terkedilmiştir. Akşin, Jön Türkler ve
İttihat ve Terakki, 303. Bu ve buna benzer düşünceleriyle İttihat ve Terakki’nin burjuva zihniyetli olduğunu da söylenebilir. Bu büyük ölçüde İttihat ve Terakki’nin mensuplarının,
gördükleri eğitimin bir sonucudur ve ülkenin ancak burjuva düzeni içinde kalkınabileceğine inanmaktadırlar. Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 80.

12 Sanem Yamak, “Vatandaşlık Eğitimi ve Militer Eğitim”, edt. Mustafa Gündüz, Kronolojik
ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, 2. Baskı, (İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019), 320.
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masındaki en önemli unsur Enver Paşanın Harbiye Nazırı olmasıdır.13
İttihat ve Terakki’nin 1916’daki kongresinde Ziya Gökalp’in verdiği
layiha’da eğitimde dikkat edilmesi gereken hususları yabancı ülkelerle
karşılaştırmalı olarak içermektedir.14 İttihat ve Terakki’nin temel anlayışına göre halkın bilgisizliği dolayısıyla eğitime önemli görevler düşüyordu. Meşrutiyeti tanıtmak, öğretmek, lehinde propaganda yapmak
ve onu muhtemel saldırılara karşı korumak gerekiyordu. Bunun için
eğitim kurumları amaca yönelik işlevsel bir niteliğe sahipti. Bu anlamda belirttiğimiz gibi farklı yerlerde İttihat ve Terakki’nin açtığı okullarla
bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlamıştır. Ayrıca özellikle Balkan
Savaşı’ndaki yenilgi politik nedenlerin yanında eğitimle ilgili nedenlere
de bağlanmıştır. Balkan uluslarının da başarısı askeri nedenlere değil
eğitim sistemlerinin üstünlüğüne bağlanmıştır.15
Sonuç olarak, her şeyin doğrusunu ve iyisini bildiğine inanan İttihat ve Terakki kendisini bir öğretmen gibi görerek, güzelin, faydalının
ne olduğunu bilmeyenlere bunları öğretmekle görevli saymıştır. Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmanın tek yolunun eğitimden geçtiğine
inanmıştır.16

Üsküdar İttihat ve Terakki Numûne-i Mektebi Sultanisi’nin
Genel İşleyişi
Mekteb’in amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Üsküdâr İttihâd ve
Teraķķî Numûne-i Mektebî Sultânisi, sine-i terbiyâtına aldığı evlâd-ı
vatana itâ‘at, intizâm, hürmet ve ri‘âyet gibi münâsebet-i rûz-i mer’a-i
hayâta elzem olan hasâ’il-i insâniyeyi metîn esâslara istinâden ta‘lîm
ederek terbiye-i ahlâķlarını tarsîn eder.”17 Bu ifadeden anlaşılacağı
13 Akcan, İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları, 138-9.

14 Ziya Gökalp’in layihada verdiği bilgilerin genel bir değerlendirmesi için bkz. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö.1000-M.S.2006, 309-311.
15 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö.1000-M.S.2006, 290-294
16

Tevfik Çandar, İttihat ve Terakki, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1991), 133-134.

17 Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Üsküdar Kulübü Taht-ı İdaresinde İttihad ve Terakki Numune Mekteb-i Sultanisi Talimatnamesi ve Müfredat Programı, (İstanbul: Yeni Turan Matbaası,
1332), 1. (Bundan sonra eser Talimatname ve Müfredat Programı adıyla belirtilecektir).
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üzere mektep asıl görev olarak ahlaki unsurların öğrencilere verilmesi ilkesini kendisine şiar edinmiştir. Bu dönemde kurulan hemen
bütün özel mekteplerin eğitim politikalarında öğrencilerin eğitiminin
tamamlayıcı unsuru olarak ahlak ile özellikle İslami ahlak ile yetiştirilmesi temele alınmıştır.
Üsküdar İttihat ve Terakki Numune-i Mektebi Sultanisi, beşi
ibtidâ’î ve dördü dâ’ire-i ûlâ ve üçü dâ’ire-i saniye olmak üzere yedi
tâlî sınıftan oluşmaktadır. Ayrıca altı yaşından küçükler için ihzâr-ı sınıf yani eğitime hazırlayan bugünkü anaokulunu ifade eden bir sınıfı
da bulunmaktadır.18 Zaten ilk resmî anaokulları da içinde bulunulan
dönemde yani Meşrutiyet’te açılmıştır. 1908’den önce bazı vilayetlerde açılan anaokulları ve bu tarihten sonra İstanbul’daki anaokulları
özeldi. Resmî mektepler Balkan Savaşı’nda sonra açılmaya başlamıştır.19 Eserde, anaokullarında uygulanan eğitimden bahsedilmemiştir.
Öğrencilerin mektebe kabul şartları beş maddede ifade edilmiştir:
Buna göre; Soy ve mezhebe bakmaksızın mektebe kabul edilecek öğrencilerin evvelâ kimlik belgeleri ve aşı kartları ve başka bir mektepten geldi ise geldiği okuldan aldığı tasdiknameyi doktor raporu ve iki
adet vesikalık fotoğrafları bulunmalıdır. Bu madde de dikkati çeken
hususlardan biri İttihat ve Terakki’nin ilk 1887’de basılan talimatnamesinden (2. Madde) itibaren milliyet, kavmiyet, mezhep arasında
farklılık olmadığı ilkesini benimsemiş olmasıdır.20 Okuma bilmeden
mektebin ibtidâ’îye kısmına kayıt olacakların yedi yaşından aşağı ve
tâlî sınıflara kayıt yaptıracakların da on iki yaşından büyük olmamaları gerektiği belirtilmiştir.21
Mektebin kabul şartlarında, öğrencinin sakat ve hastalıklı olmaması gerektiği belirtilmiştir. Bunun eklenmesinin sebeplerinden biri
18 Talimatname ve Müfredat Programı, 3.
19
20
21

1913’te Tedrisi İptidaiye Kanun-u Muvakkati anaokulunu da ilköğretimin içinde saymış 1915’te
Ana mektepleri nizamnamesinin yayınlanmasıyla bu okulların sayısı artmıştır. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö.1000-M.S.2006, 267.
Birinci, “İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve İlk Nizamnamesi”, 54.

Talimatname ve Müfredat Programı, 3-4.

326

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

mektebin öğrenciden istenilen görevleri yapmasında, mektebe geliş
gidişlerde sorun yaşanmaması içindir. Ayıca mektebe kaydını yaptıracak öğrenciler başka bir mektepten tasdiknamelerini getirmiş olsa
bile kayıt olacakları sınıfın bir altında yer alan sınıfın ders konularından sınava tabi tutularak kayıt olacağı sınıf belirlenecektir.22 Mektep,
bu anlamda kendi eğitim sisteminin içerdiği kazanımlara öğrencinin
sahip olup olmamasına göre bir öğrenci başarısını dikkate almaktadır.
Mektep, bugün özel okulların çoğunda görülen başarılı fakat
maddi durumu iyi olmayan öğrencileri burslu olarak okutacağını belirtmektedir. Günümüzde bu okulun merkezi sınavlarda başarısını
arttırmak için başvurulan bir yöntem iken Osmanlı Dönemi’nde bunun çok farklı bir temeli vardır. Mektep, özellikle fakirlik ve yoksulluk dönemlerinde başarılı olduğu belirlenen toplam öğrenci sayısının
yüzde on oranında öğrenciyi parasız olarak okutacağı belirtilmiştir.23
Eğitimin ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili hususlar beş maddede
açıklanmıştır. Dersler on ay boyunca devam edecektir. Eğitim ücretleri
de her ayın başlangıcında ödenmesi istenmektedir. Bu konuda da bugünkü uygulamadan farklı bir yola başvurulmuştur. Ödenecek ücret
öğrencinin velisinin servetine göre belirlenmektedir. Ücret ödenmediğinde durum öğrencinin önce velisine yazılı olarak bildirilir, on gün
geçmesine rağmen ödenmemmiş ise öğrenci mektepten evine gönderilir ve bir ay içinde ödenmez ise öğrencinin kaydı silinir. Ayrıca
ikiden fazla çocuğunu mektebe kaydettirecek olanların çocuklarına
kardeş indirimi yapılarak ücretin yarısı alınacaktır.24
On altı maddede öğrencilerin mektep içinde ve dışında uymaları
ve dikkat etmeleri gereken görevleri belirtilmiştir. Buna göre öğrenci
her sabah hizmetlinin nezaretinde mektebe gelecektir. Ailelerin hizmetçileri varsa onlar bu işi yapabilir. Bunun dışında postasız yani düzensiz bir şekilde okula gelmek, tatil zamanları da dâhil olmak üzere
22

Talimatname ve Müfredat Programı, 4.

24

Talimatname ve Müfredat Programı, 5.

23

Talimatname ve Müfredat Programı, 4.
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adaba aykırı ve terbiyeye muhalif davranışlarda bulunulması yasaktır.25 Dolayısıyla ahlaki davranışlar sadece mektepte değil hayatın her
anında her zaman ve her yerde geçerlidir. Burada posta hizmeti olarak
belirtilen husus günümüzdeki okulların servis hizmetine benzetilebilir. Fakat Osmanlı Dönemi’nde bu bir araçla değil, görevli insanların
nezaretinde gerçekleştiriliyordu.
Mektebe meşru bir sebeple gelmeyen öğrenciler velilerinden imzalı belge getirmeleri gerekmektedir. Derse giren hoca sınıfa girdiğinde herkes ayağa kalkacak hocanın izin vermesiyle öğrenciler oturacak,
anlayamadığı yerleri sormak için hocanın anlatımının bitmesini bekleyecektir. Ders dışında bir şeyle uğraşmak ve bir başkasıyla konuşmak
yasaktır. Ödevler evde hazırlanacak, mektepte sadece derse çalışılacaktır.26 Bu ve aşağıda ifade edeceğimiz bazı uygulamaların bugün de
kendisini devam ettirdiğini söyleyebiliriz.
Talimatnamede yer alan ve gönümüzde okunduğunda birçok
insanın anlamada zorlanacağı kura, mektepte lavanta sürmek yasak
olmasıdır.27 Bu yasağın konulmasının sebebi, lavanta yağının özellikle
büyüme çağındaki erkeklerde jinekomasti adı verilen anormal meme
büyümesine sebep olmasıdır. Mektebe devam eden çocukların hepsinin erkek olması koku kullanılmasında böyle bir yasağın getirilmesine
neden olmuştur.
Giysilerin nasıl olması gerektiği fesinden ayakkabısına kadar
açıkça ifade edilmiştir. Talimatnamenin girişindeki resimde görüldüğü gibi mektebin formasının giyilmesi ve mektebin bir anlamda amblemini taşıyan madalyanın takılması zorunludur. Buna uygun giyinmeyenlerin evlerine geri gönderileceği belirtilmiştir.28
Bu dönemdeki bazı mekteplerin talimatnamelerinde yer verilmemesine rağmen Üsküdar İttihat ve Terakki Numune Mektebi dokuz
25
26
27
28

Talimatname ve Müfredat Programı, 6.
Talimatname ve Müfredat Programı, 6.
Talimatname ve Müfredat Programı, 7.
Talimatname ve Müfredat Programı, 7.
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yaşından büyük olan öğrenciler mektepteki görevliler nezaretinde
abdest alıp cemaatle namazlarını kılacağı ve buna uymayanlara ceza
verileceği belirtilmiştir.29 Özel mekteplerde cemaatle namaz kılınması,
İttihâd ve Terakki Dönemi’nde hem kendisinin açtığı hem de farklı
kuruluşların açtığı mekteplerde devam eden bir uygulamadır. Müslümanlara ait özel okulların büyük bir kısmının talimatnamesinde bu
husus açıkça belirtilmiştir.
Öğrenciler, mektebin idari ve eğitim görevlilerine nezaketle itaat etmesi ve resmî selamı verip öğrenci arkadaşlarına da aynı saygıyı göstermesi gerektiği uyulması gereken bir zorunluluk olarak ifade
edilmiştir. Öğrencinin müdüre, müdür yardımcısına, özel mekteplerde öğretimi düzenleyen ve denetleyen görevli olan ders nazırına veya
ders dışında öğretmenine müracaat etmek istediğinde bunun gerçekleşmesi görevli memurun uygun görmesine bağlanmıştır. Öğrencilerin birbirlerinden ders araç ve gereçlerini alıp satması ders kitapları dışında kitap, gazete kalemtıraş dâhil kesici aletler bulundurması
değerli eşyalar (saat, yüzük, fazla para) bulundurması yasaktır. Her
ne sebeple olursa olsun yalan söylemek yasaktır. Teneffüse, okuldan
her sınıf ikişerli bir şekilde ve geldiği grupla çıkacaktır. Ayakta yemek
yemek, teneffüs vaktinde sınıfta oturmak, okul olmadığı zamanlarda
okulda bulunmak yasaklanmıştır. Öğrencinin ders çalışma durumu,
hal ve hareketleri, ders çalışmayanlar ve mektebin uygun görmediği
hâl ve hareketlerde bulunanlar velisine yazılı olarak bildirilir.30
Günümüzde, okulların yaptığı gezi ve piknik uygulaması daha
farklı bir şekilde uygulanıyordu. Mektebin talimat namesinde bu şöyle ifade edilmiştir: Öğrencilerin zihnen dinlenmesi ve hava değişikliği olması için her hafta perşembe günleri öğleden sonra hava müsait
olduğunda uygun bir yere gidilecektir ve buna bütün öğrenciler katılmak zorundadır.31 Bu uygulama, Osmanlı Devleti’nde yeni olarak
29

Talimatname ve Müfredat Programı, 7, 11.

30 Talimatname ve Müfredat Programı, 7-8.
31 Talimatname ve Müfredat Programı, 9.
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nitelendirebileceğimiz bir uygulamadır. Bu konuda Genç Dernekleri
Umum Müfettişi olan Alman asıllı Von Hoff, araziye çıkmayla öğrencilerin beş duyu organlarını kullanma becerilerini geliştireceklerini
belirtiyordu. Bu nedenle haftada bir gün öğleden sonra okulların tatil
edilerek çocukların araziye çıkarılmasını öneriyordu. Bunun öğrencilerin renk, şekil ve hareketleri tanımalarına, çeşitli varlıkların sayısını
ve saatin tahminine yardımcı olacağına, rüzgâr ve güneşin hareketleriyle yön tayinini sağlayacağına ve bu şekilde ruhen ve bedenen iyi
yetişkin yurttaşlar olacaklarını sağlayacağını belirtmiştir.32
Talimatnamenin beş maddesinde de mükâfatlar ve çeşitleri anlatılmıştır. Bunlar: 1. Aferin: Öğretmen ve görevliler tarafından günlük ders
çizelgesinde belirtilen çalışma gayret ve güzel hal ve hareketlerine karşılık verilir. 2. Tahsin: Dört aferin demektir. Derslerine iyi çalışan mektebin içinde ve dışında güzel hal ve hareketlerine şahit olunanlara ve özel
sınavlarda ikinci olanlara idari heyet tarafından verilir. 3. İmtiyaz: İki
tahsin demektir. Özel sınavlarda birinciliği elde edenlere verilir. 4. Taltif:
On imtiyaz veya yirmi tahsin veya seksen aferine bağlıdır. Bu derecede
olan öğrenciye müdür, ders nazırı, öğretmen ve öğrencilerin huzurunda
açıkça durumu ifade edilerek uygun bir hediye verilir.33
Cezalara ise sekiz maddede dört cezalandırma şekli ile izah edilmiştir. Devamsızlık yapan, derslerine çalışmayan mektep yönetmeliğine aykırı hareket eden mektep içinde veya dışında edep ve terbiyeye
ters hareketlerde bulunan öğrenciye beş farklı cezadan biri uygulanır.
Bunlar: 1. Tevbih: Mektebe devam, çalışma ve güzel hareketlerde veya
vazifeyi yerine getirmede eksiklik gösterenler öğretmen veya dâhiliye
memuru tarafından bu ceza verilir. Bu ceza, okul bittikten sonra öğrenci dâhiliye memuru gözetiminde derslerine çalıştırılmasıdır. Bu tür
hareketler artarsa o zaman cezası ‘izinsiz’e çevrilir. Öğrenci bu cezadan bir aferin alarak kurtulabilir. 2. İzinsiz: Özürsüz, mektepte bulunması gereken saatte mektepte bulunmayanlar, bir haftada sekiz defa
32 Von Hoff’un görüşlerinin değerlendiresi için bkz. Akcan, İttihat ve Terakki Fırkasının Paramiliter Gençlik Kuruluşları, 234-245.
33

Talimatname ve Müfredat Programı, 9-10.
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tevbih cezası alanlar, namaz kılmayanlar ve özel sınavlarda dörtten
aşağı not alanlara bu ceza verilir. İzinsizlik cezası cuma günü öğrencilerin dâhiliye memurları gözetiminde derslerine çalıştırılmasıdır. Bu
cezadan bir imtiyaz, iki tahsin veya sekiz aferin alarak kurtulabilir.
3. Tekdir-i Aleni: Mektep idaresinde bulunanlara veya öğretmenlerine
itaatsizlik ve saygısızlıkta bulunan, bir ayda dört defa izinsiz cezası
alan, mektepten kaçanlara bu ceza verilir. Bu ceza öğrencinin arkadaşları huzurunda müdüriyet tarafından tekdir edilir ve ahlak notundan
üç puan kaybeder. 3. İhrac-ı Muvakkat: Bir senede iki defa tekdir-i aleni cezası almaktır. Velisi uyarılır bir hafta mektepten uzaklaştırılır ve
ahlak notundan sekiz puan kırılarak uygulanır. 4. Müebbeden Tard:
Bir senede iki defa ihrac-ı muvakkat cezasına çarptırılan veya iki sene
sınıfını geçemeyen ve idari heyete veya öğretmenlerine başkaldıran,
namus ve genel edebe aykırı harekette bulunanlara uygulanır. Normal
durumlarda ve zamanlarda bu ceza okul müdürünün başkanlığında
toplanan üç öğretmenden oluşan bir heyetin açıkça olayın tahkikini
yapıp olayı kayıt altına alıp maarif komisyonunun tasdikine sunulduktan sonra uygulamaya konulur.34 Bu uygulama günümüzde, okullardaki disiplin kurulunu ifade etmektedir. Maddelerden de anlaşılacağı üzere eğitimde uygulanan mükâfat ve cezalar hukuk, öğrenci,
mektep ve toplum göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir.

Mektep Görevlileri ve Vazifeleri
Mektepte müdür, müdür muavini, ders nazırı, tabip ve müfettişten
oluşan idari heyet ve ders nazırının gözetiminde öğretmenlerden oluşan eğitim heyeti bulunmaktadır. Mektep, Üsküdar İttihat ve Terakki
kulübünün idaresinde olduğundan kulübün üyelerinden oluşturulan
bir topluluk eğitimi denetlemektedir. Bu topluluktan birisi geniş bir
yetki alnına sahip olarak mektebin eğitim ve diğer durumlarını teftiş
ve kontrol etmekle görevlidir.35
34
35

Talimatname ve Müfredat Programı, 10-12.
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Müdür, mektebin genelinden gerek maarif nezaretine ve gerekse
kulübün eğitim kuruluna karşı sorumludur. Mektebin gidişatından,
öğrencilerin genel hal ve sağlığından, öğretmenlerin ve hizmetlilerin
hal ve hareketlerinden ve vazifelerini yerine getirip getirmelerinden
sorumlu olarak her ay durumu kayıt altına alıp eğitim komisyonuna
rapor edip genel ve özel sınav listelerini ve günlük ders programlarını düzenleyip, öğrenciye fayda vermeyen kitapları eğitim kuruluna
bildirerek değiştirmek ve danışman kurulu tarafından onaylanmış
bütçeye uygun olarak masraflarda bulunup bunların kâtip tarafından
tutulmasını sağlamak, kısaca mektebin gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli hususların ve alınması gereken tedbirlerin yerine getirilmesine
nezaret etmekle sorumludur. Maarif bakanlığıyla iletişim yine müdürün görevidir ve bütün görevlilerin görevlerine ait tüm hususlarda
müdüre bağlıdırlar.36
Müdür Yardımcısı: Müdür olmadığında müdüre vekâlet etmek,
öğretmen ve hizmetlilerin vazifelerini yerine getirmelerine, mektepte
düzeni sağlamakla, demirbaş eşyanın kaydı, doktorun öğrenci hakkında sıhhi tedbirlerin yerine getirilmesiyle, cezaların ifasıyla ve her
ay ve yıl sonunda muhasebe defterini tutmakla sorumludur.37
Ders Nâzırı: Eğitimin uygun şekilde yönetilmesi kısaca eğitim
işleriyle ilgili olarak başvurulacak mercidir. Mektebin kuruluş amacına uygun olarak ders müfredat programını, her sınıfta okutulacak
kitapların listesini oluşturup eğitim komisyonuna tasdik ettirmek ve
öğretmenlerin eğitim ile ilgili fiillerini teftiş edip her ay öğrencilerin
genel ve özel sınavlarına nezaret edip not defterlerini kontrol edip eğitimle ilgili konuları müdüre bildirecek heyete başkanlık etmek temel
görevidir.38
Kâtip: Kâtibin görevi mektebin genel yazışmaları, alınan ücretlerin içerik ve miktarlarının kaydedilmesi, ödenmeyen ücretleri ve bun36
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ları ödemesi gerekenler hakkında araştırmanın yapılması ve kaydedilmesidir.39
Muallim: Öğretmenler derslerine beş dakika önce gidip öğrenci
sayımı yapılarak gerekli yerlere imza atarlar. Derslerinin dörtte biri
miktarınca geç girenlerden ders ücretinin yarısı, fiilin tekrarında tamamı kesilir. Sürekli böyle yapanların işine son verilir. Öğretmenler öğrenciye ders ezberletmekten ziyade anlatmak ve belletmek ile görevli
olduklarını unutmamalıdır. Öğretmen öğrenciye şefkat ve güzel ahlaka uygun bir şekilde davranacaktır. Öğretmenler önceden anlatmış
olduğu konularda öğrencilerine soru sorup not verebilir. Ders esnasında öğrencinin adaba aykırı hareketlerini ve anlattığı dersin özetini,
sadece müzakere edilmişse bu yönde dersin işlendiğini sınıf defterine
yazmalıdırlar. Zorunlu ve meşru bir sebep olmadıkça öğretmen ve hizmetli okuldan görevli oldukları zaman diliminde ayrılamaz. Sürekli
mazeret veya hastalık durumunda yerine birisinin bulunması gerekir.
Bunu müdür, ders nazırı yazılı olarak öğretmene bildirecek ve gerekli
yerde istifa etmiş sayılacaktır. On beş gün izinsiz gelmeyen öğretmene
maaşı verilmeyecektir. Öğretmen, derste öğrencilerin ders için gerekli
materyali, kitaplarının olup olmadığını kontrolden sorumludur. Öğretmen, eğitim kurulunca düzenlenen ve ders nazırı nezdinde bulunan müfredat programına göre eğitimi yürütecektir. Öğretmenin okulun ve eğitimin ilerlemesi için görüşlerinin uygun görülenlerini eğitim
komisyonuna sunar. Uygun görülürse bunlar uygulamaya konulur.40
Görüleceği üzere eğitimde öğretmenden ezberletecek değil öğretecek
şekilde dersi işlemesi istenmektedir. Ders esnasında öğrencinin cezalandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan eğitimin
müfredat programı belirlenmiştir ve öğretmenin bu programa uygun
olarak dersi anlatması gerekmektedir. Bu uygulamalar içinde bulunulan dönem düşünüldüğünde nispeten yeni diyebileceğimiz bir niteliğe sahiptir.
39
40

Talimatname ve Müfredat Programı, 15.
Talimatname ve Müfredat Programı, 16-17.
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Dâhiliye Memurluğu: Öğrencilerin düzenleriyle ilgili olarak yok-

lama ve sınıf defterlerinin düzenlenmesi, verilen cezaların müdüriyete tasdik ettirilmesi, devamsız öğrencilerin raporlarının hazırlanması,

öğrencinin güzel davranışlarının rapor edilmesi, postaların yoldaki

durumunu hizmetlilerden öğrenip müdüriyete bildirilmesiyle görevlidir. Dâhiliye memurları akşam öğrenciler gidip nöbetçi hizmetli
gelinceye kadar mektepten ayrılmayacaktır. Müdüriyetten gönderilen

ve müdüriyete gelen evrakların kaydının tutulması görevi de ona aittir. Ayrıca öğrencilerden mektep formasını giymeyenleri ve elbisesi

temiz olmayanları ve öğrencilerin idare ve düzenle ilgili şikâyet ve
isteklerini müdüriyete bildirir.41

Hademe: Mektepte bir baş hademe vardır ve diğerleri ona bağlıdır.

Diğer hademelerin görevlendirmesi baş hademe tarafından yapılır ve

demirbaş ve diğer eşyanın korunması onlara aittir. Hademeler öğrenci-

leri evlerinden alıp doğruca mektebe ve akşam üzere evine teslim etme-

ye ve postasındaki öğrencilere (Talimatnamede öğrenci değil “efendi”
kelimesi geçmektedir) yolda nezaret edip ayrılan ve söz dinlemeyenleri
uyarıp itaat etmeyenleri idareye bildirecektir. Öğrencilerin ayakkabıları

hademeler tarafından silinip mektepteki ayakkabılığa konulacak, şemsiye, palto vs. temizlenerek yerlerine asılacak, yemekhanede yemekler

ısıtılarak verilecektir. Her Cuma mektep baştan aşağıya yıkanarak te-

mizlenecek, harik yani yangın için olan su kovaları sürekli dolu tutulacaktır. Mektepten ayrılanların veya başka postaya geçenlerin isimlerini

dâhiliye memurlarına bildireceklerdi. İdare veya eğitim kademesinde
görevli olanların yanında sigara içmeleri yasaktır.42

Kapıcı: İzinsiz öğrencilerin dışarı çıkmasına ve izin verilmeyen ki-

şilerin içeri girmesine engel olmakla görevlidirler.43
41

Talimatname ve Müfredat Programı, 17-19.

43

Talimatname ve Müfredat Programı, 21.

42

Talimatname ve Müfredat Programı, 19-20.
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Sınavlar ve Notlar
Eğitim-öğretim her yılın eylül ayında başlar ve haziranın sonunda biter. Öğrenci bir eğitim yılında iki özel sınav ve iki genel sınava tabi
tutulur. Bunlar üç ayda bir yapılır. Dört ay mektebe gelmeyen öğrenciler sınavlara giremez. Sınavlarla ilgili hususlar müdür, ders nazırı ve
öğretmenler tarafından okutulan derslere göre bir hafta içinde oluşturulur. Özel imtihanlar yazılı, genel imtihanlar sözlü olarak yapılır. Resim, güzel yazı ve imla yazılı olarak yapılır. İptidai ve tali kısımlarının
son sınıflarının umumi sınavları eğitim bakanlığından gelen ve eğitim
komisyonunun uygun görmesiyle davet edilen kişilerin huzurunda
yapılır. Bu sınavların sonuçları önce Maarif Bakanlığına gönderilir ondan sonra öğrencilere sonuçlar ilan edilir.Genel sınavlar on beş gün
öncesinde ilan edilir. Bu sınavların sonuçları kayıt alınır. Sınavlarda
hiçbir şekilde öğrencilere karşı kabalık ve şiddete yer verilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu ilkelere bağlı olarak yapılan sınavlarda şu puanlar not olarak verilir ve bunlar öğrencinin başarı derecesini belirtir.

Dereceler
İmtihanda tam puan 10’dur. Derecelerde şöyledir:
Puan

Derece

9-10

‘Aliyyü’l-a‘lâ

8

Ala

7

Garîb-i a‘lâ

6

Vasat’tır

İlkokul ve ortaokulun son sınıfında (4), diğer sınıflarda (3) sıfır

olarak sayıldığı gibi ilkokulda Ķur’ân-ı Kerîm’den (6)’dan aşağı olan
notlar sıfır olarak değerlendirilir. Geçmek için ve diploma için en az
6 puan alınmalıdır. İlkokul ve ortaokul son sınıfında beşten, diğer sı-

nıflarda dörtten az puan alanlar 15 Ağustos tarihine kadar on beş gün
içinde o derslerden tekrar ikmal sınavlarına girmek zorundadır. İki
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dersten dörtten az puan alanlar sınıfta kalırlar. İptidai ve ortaokulu bitirenlere diplomalarını Maarif Bakanlığı verecektir. Verilecek diploma-

lar: ‘aliyyü’l-â‘lâ, a‘lâ, garîb-i a‘lâ, vasat olarak dört kısımdır. Derslerin
ortalaması (9-10) arasında bulunursa diplomanın derecesi ‘aliyyü’l-

â‘lâ, (8-9) arasında bulunursa a‘lâ, (7-8) olursa garîb-i a‘lâ ve (6) olursa
vasat olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.44

Tatilller
Eğitimde genel ilke ilmin tatili olmayacağı şekilde olsa da bu dönemde mekteplerin tatilleri resmi bir şekilde ayarlanmıştır.
Mektep, cuma günleri dışında şu günlerde tatildir:
1 gün peygamberimizin doğum günü;
4 gün ramazan bayramı ve arefe;
5 gün kurban bayramı ve arefe;
1 gün padişahın tahta çıkışı
1 gün padişahın doğum günü
1 gün 10 temmuz milli bayramı45
45 gün genel tatil;
Toplam 58 gün.

Müfredat Programı
Müfredat (haftalık ders) programı iki kısma ayrılmıştır. İlk beş sene iptidai sınıflarının ders programı olarak hazırlanmış, sonraki dört yıllık
dönem devre-i ülâ’nın ders programı olarak hazırlanmıştır. Müfredat
programında gösterilmeyen fakat adı zikredilen derslerin dışında üç
tane daha dersin üst sınıflarda yani devre-i ülâ’da görüleceği belirtilmiştir. Bunlar; haftada 3 saat beden eğitimi (terbiye-i bedeniye) ve bir
44
45

Talimatname ve Müfredat Programı, 21-24.
II. Meşrutiyetin ilanı 1909’dan itibaren 24 Temmuz, Hürriyet Bayramı olarak
tatil verilen tek bayramdır. Bu uygulama 1935 yılına kadar devam etmiştir.
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saat müzik (müzîk-i savt) bu derste herhangi bir müzik aletinin çalınması veya nota bilgisinden ziyade ses eğitimine yönelik bir eğitim yapılacaktır ve perşembe günleri öğle namazından sonra dinî ve ahlaki
öğütler verilmesi şeklindedir.
İptidai sınıfların haftalık ders programı şu şekilde hazırlanmıştır.
Birinci Sene Haftalık Ders Programı
Derslerin İsimleri

Haftalık Ders Saati

Ma‘lûmât-ı dîniye (şifâhî)

4

Lisân-ı Osmânî (elifbâ, ķırâ’at)

12

Hesâb (hesâb-ı zihnî)

6

Coğrafya (şifâhî)

2

Durûs-ı eşyâ

4

Ma‘lûmât-ı ahlâķiye ve dîniye

2

Resim ve el işleri

2

Toplam

32

Haftalık 32 saatte yedi farklı ders işlenmesi kararlaştırılmıştır.
İkinci Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri
Kur’ân-ı Kerîm
Ma’lûmât-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî
Hesap
Coğrafya
Tarih
Durûs-ı eşyâ
Ma‘lûmât-ı ahlakiye ve medeniye
Resim ve el işleri
Hüsn-i hat
Toplam

Haftalık Ders Saati
4
2
10
4
2
2
2
2
2
2
32

İkinci sene haftalık 32 saatte 10 farklı ders işlenmesi kararlaştırılmıştır.
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Üçüncü Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri

Haftalık Ders Saati

Ķur’ân-ı Kerîm ve ma‘lûmât-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî

4
10

Hesap

4

Hendese

2

Coğrafya

2

Tarih

2

Durûs-ı eşyâ

2

Ma‘lûmât-ı ahlakiye ve medeniye

2

Resim ve el işleri

2

Hüsn-i hat

2

Toplam

32

Haftalık 32 saatte on farklı ders anlatılmıştır.

Dördüncü Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri

Ķur’ân-ı Kerîm ve ma‘lûmât-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî

Haftalık Ders Saati
4

10

Hesap

4

Hendese

2

Coğrafya

2

Tarih

2

Durûs-ı eşyâ

2

Ma‘lûmât-ı ahlakiye ve medeniye

2

Resim ve el işleri

2

Hüsn-i hat

2

Toplam

32

Haftada 32 saate on farklı ders anlatılması şeklinde düzenlenmiştir.
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Beşinci Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri
Ķur’ân-ı Kerîm ve ma‘lûmât-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî
Lisân-ı Fransevî
Ĥesâb

Haftalık Ders Saati
4
6
4
4

Hendese
Coğrafya

2
2

Tarih
Durûs-ı eşyâ

2
2

Ma‘lûmât-ı ahlakiye ve medeniye

2

Resim ve el işleri

2

Hüsnü hat

2

Toplam

32

Sultanî teşkilatına uygun olarak devre-i ûlâ için hazırlanan haftalık
ders programı şu şekilde ayarlanmıştır.

Altıncı Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri

‘Ulûm-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî
Tarih

Haftalık Ders Saati

2

6
2

Coğrafya

2

Ma‘lûmât-ı tabî‘iye

2

Hendese

2

Lisân-ı Arabî

4

Lisân-ı Fransevî

6

Hesap

Resm-i hattî

Lisân-ı Fârisî
Toplam

Haftalık 32 saatte 11 farklı ders işlenmiştir.

2
2

2

32
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Yedinci Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimlei
Ulûm-ı dîniye

Haftalık Ders Saati
2

Lisân-ı Osmânî

6

Tarih

2

Coğrafya

2

Ma‘lûmât-ı tabî‘iye

2

Hesap

2

Hendese

2

Resm-i hattî

2

Lisân-ı Arabî

4

Lisân-ı Fârisî

2

Lisân-ı Fransevî

6

Toplam

32

Haftada 32 saatte 11 farklı ders işlenmiştir.

Sekizinci Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri
Ulûm-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî
Tarih
Coğrafya
Hikmet-i tabî‘iye
Kimya
Hesap

Haftalık Ders Saati
2
4
2
2
2
2
4

Hendese

2

Resm-i hattî

2

Lisân-ı Arabî

4

Lisân-ı Fârisî

Lisân-ı Fransevî
Toplam

Haftalık 32 saatte 12 ders işlenmiştir.

2

4

32
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Doķuzuncu Sene Haftalık Ders Programı
Ders İsimleri
Ulûm-ı dîniye
Lisân-ı Osmânî
Tarih
Coğrafya
Ma‘lûmât-ı sıhhiye
Hikmet-i tabî‘iye
Kimya
Cebir
Usul-i defteri
Hendese
Resm-i hattî
Lisân-ı Arabî
Lisân-ı Fârisî
Lisân-ı Fransevî
Toplam

Haftalık 32 saatte 14 farklı ders işlenmiştir.

Haftalık Ders Saati
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
32

Ders İçeriklerinin Niteliği
Derslerin içeriğine bakıldığında Meşrutiyet Dönemi eğitim anlayışının bir yönelimi olarak daha önceki dönemde öğretimde önemli görülen öğretmen, kitap, hafıza yerine tabiat, eşya, olay getirilerek bir
anlamda eğitim ve öğretim yöntemlerinde kitap ve öğretmenden eşyaya yönelen, gözleme ve öğrencinin kendisinin araştırıp bulmasına
dayanan usûl-i tekşifî, tedris-i ayanî yoluna başvurulduğu söylenebilir. Öğrencilerin fiziki ve sosyal çevrelerini tanımaları için gözlem ve
inceleme gezilerinin yapılmasına başlanmıştır.46 Bu şekilde daha kalıcı
bir öğretim yöntemine doğru yönelinmiştir. Bunun bir amacı da ahlaki
bir vasıf olarak tabiat sevgisini öğrencilere kazandırmak olmuştur.
Müfredatta dikkati çeken en önemli husus beden eğitimi derslerinin programda yer almasıdır. Tarihsel olarak beden eğitimi dersleri
46 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö.1000-M.S.2006, 266.
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Osmanlı eğitimine yaygın olarak 1913’ten sonra girmiştir. Beden eğitiminin incelediğimiz okulun müfredat programında iptidai eğitimden

sonra yapılması kararlaştırılmıştır. Fakat ders programına müzik der-

si gibi yazılmamıştır. Beden eğitimi dersi ile amaçlanan hususlardan
biri de erkek çocuklar için gelecekteki askerlik hizmeti açısından fayda
sağlamasıdır.

İkinci sınıfta başlayan tarih dersi, öğrencilere vatan sevgisi ve ah-

laki duyguların kazandırılmasının bir aracı olarak görülmüş ve içerik buna uyacak şekilde belirlenmiştir. İlk yıllardaki tarih derslerinde

Osmanlı’nın savaşları kazandığı, başarılı olduğu dönemler anlatılmış-

tır. Dördüncü sınıfta, II. Osman’dan V. Mehmet’e kadar olan dönem
anlatılmış devamında baskı ve özgürlük mücadelesi, 10 Temmuz-31
Mart Vakası ve Trablusgarp ve Balkan Savaşları anlatılmış, genel dünya tarihi hakkında bilgi verilmiş, son sınıf olan dokuzuncu sınıfta Fatih Sultan Mehmet’ten başlayıp günümüze kadar olan olaylar anla-

tılacak şekilde düzenlenmiştir. İstibdat, Hürriyet Mücahedeleri ve 10
Temmuz konuları müfredata eklenmesi İttihat ve Terakki’nin eğitimi

denetim altına alması ve kendi düşüncelerini okuyan kesime sunmasının bir şekli olarak değerlendirilebilir. Çünkü II. Abdülhamit’in müs-

tebit, meşrutiyetin hürriyet ve ülke bütünlüğü sağlayan bir yönetim
şekli olarak verilmesi bunun ifadesidir. Bu şekilde içeriği oluşturulan

eğitimle geleceğin vatandaşları olacak çocukların yeni rejimi kurum
ve lekeleriyle benimsemeleri, sorumluluklarını yerine getirmeleri

amaçlanmıştır.47 Zaten İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin II. Meşrutiyetten sonraki ilk nizamnamesinin (1908) 110. maddesinde cemiyetin gazete, dergi eski ve yeni ahlaki, edebî eserlerin basılıp, çoğaltılıp dağı-

tılmasına çalışacağı, iktisadi, zirai, hıfz-ı sıhha, çocuk eğitimi, siyasi ve
ahlaki konularda konferansların yapılacağı belirtilmiştir.48
47 Yamak, “Vatandaşlık Eğitimi ve Militer Eğitim”, 318-319.

48 Birinci, “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin II. Meşrutiyet Sonrasındaki İlk Nizamnamesi”, 87-8.
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Müfredat programına baktığımızda, ilk dört yıl ağırlıklı olarak
ana dil eğitimine yoğunlaşılırken devamında bilgiye önem verilmiştir.
Müfredatta bulunan Lisân-i Osmânî bugünkü Türkçe dersinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ders içeriğinde vatan ve milleti sevmek,
onlar için çalışmak fedakârlıkta bulunmak gibi kültürel kimliği oluşturmaya da çalışılmıştır.49 İlaveten öğrencilerin ahlaki, estetik ve sportif açıdan yetişebilmesi için bu dönemde beden eğitiminin dışında el
işi, müzik gibi dersler ilk defa Osmanlı’daki okulların ders programına girdi. Yabancı dil olarak Fransızca seçilmiştir. İttihat ve Terakki’nin
Almanya ile bu kadar yakın ilişikler kurmasına rağmen Almanca yabancı dil olarak seçilmemiştir. Muhtemelen Almanca dil eğitimi verecek öğretmenlerin bulunması zor olacağından böyle bir uygulamaya
gidilmiştir. Arapça ve Farsça dersleri haftalık ders saatleri azaltılarak
öğretilmesine devam edilmiştir.
Medeniye ve ahlâkiye derslerinde sosyal ve siyasal konularda
temel bilgiler verilmiştir. Örneğin Ma‘lûmât-ı ahlâkiye ve medeniye
dersinin sohbet (karşılıklı konuşma) şeklinde yapılması gerektiği belirtilmiş ve bu konuşma: aile, okul, vatan, toplum (cem‘iyet), konularına ait olarak ahvâl ve zorunlu olaylara göre düzenlenmesi istenmiştir.50 Yabancı mektepler konusu ikinci sınıfın ders içeriğine eklenmiştir.
Üçüncü sene müfredatında olan Ma‘lûmât-ı ahlâkiye ve medeniye
dersinde ise hükûmetin hizmetleri; mahkemeler; jandarmalar, polisler,
askerler, mektepler, yollar, belediyeler, kânunlar, seçimler, mebûsân ve
ayan, müddetleri ve şerefleri. Osmanlı vatanı; vatana hizmet. Vatan
sevgisi dersin en önemli ahlaki kısmını oluşturuyordu.51 Vatan sevgisi ve vatanın ruhaniyetinin ne olduğu özellikle anlatılıyordu. İnsanın
yaşadığı yer küçük vatan milletinin yaşadığı yer ise büyük vatandı.
Vatanın da maddi ve manevi olmak üzere iki yönü vardı. Vatanın coğrafi özellikler maddi, gelenek, görenek ve tarihi manevi vatanı ifade
49 Alkan, “II. Meşrutiyet’te Eğitim, İttihad ve Terakki Cemiyeti, Milliyetçilik, Militarizm
veya “Militer Türk-İslam Sentezi”, 72.
50 Talimatname ve Müfredat Programı, 28.
51

Talimatname ve Müfredat Programı, 32.
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etmekteydi. Bunun için Coğrafya ve Tarihin iyi bilinmesi gerekmekteydi. Tarihte yaşamış ve bu ülkeye hizmet etmiş önemli şahsiyetleri
bilmek, bu ülkenin coğrafi açıdan üstünlüklerini ve güzelliklerini öğrenmek insana bu tarihe ve vatana sahip olduğu için övünecek ve bununla gurur duyacak hale getireceği için önemli görülmüştür. Beşinci
sene müfredatında olan Ma’lûmâtı-ı Ahlâkiye ve medeniye dersinde
devlet yönetimi, hükûmet-i mutlaka (bir hükümdarın yönetimi altında bulunma), meşrutiyet, cumhuriyet, mutlak idarenin ortaya çıkışı,
meşrutiyetin faydaları, kânun-i esasi, yürütme gücü, yasanın gücü,
adli güç, milli egemenlik, seçimler; seçimlerin yapılma şekli, merkezi
devlet daireleri, umumi iller meclisi, umûmî belediye teşkilatı, mahkemeler52 konusu müfredatta yer almıştır.
Din ile ilgili dersler daha önceki dönemden farklı olarak millî
konuları da içerecek şekilde oluşturulmuştur. Örneğin din ile ilgili
konular anlatılırken din kardeşliği konusunun öğrencilerin kalplerine yerleştirilecek şekilde anlatılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.53
Milletin menfaati için fedakârlık edilmesi54 yine ulûm-u dinîye dersi
içinde anlatılan bir konu olmuştur. Fakat genel olarak iptidai dönemdeki malûmât-ı dinîye ve ikinci kademedeki ulûm-ı dîniye dersinde
Kur’an-ı Kerim’in okunması ve ezberlenmesi dışında iman, ibadet ve
muamelat konularını içermektedir. Ayrıca ders müfredatına eklenmeyen fakat okulun talimatnamesinde belirtilen perşembe günleri öğle
namazından sonra dinî ve ahlaki öğütler verilmesi yine dini konuların
anlatıldığı bir uygulama olmuştur.
Sonuç olarak, mektebin müfredatı günümüzdeki okul programının içeriğine benzemekle beraber dönemin özelliklerini içeren kısımlarda ayrılmaktadır. Modern eğitimin ilkeleri temele alınarak müfredat programı planlanmıştır. Fakat günümüzde olduğu gibi çok sayıda
dersin bir yıl içine yerleştirilmesi eleştirilebilecek bir durumdur. Ör52

Talimatname ve Müfredat Programı, 44.

54

Talimatname ve Müfredat Programı, 60.

53

Talimatname ve Müfredat Programı, 27.
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neğin dokuzuncu sınıfta 14 farklı dersin okutulması pedagojik açıdan
tartışmalı bir durumdur. Konunun tam olarak ortaya konulması için
bu dönemdeki diğer mekteplerin talimatname ve müfredat programlarının incelenmesi gerekmektedir.

Kaynakça
Akcan, Erol. İttihat ve Terakki Fırkasının Paramiliter Gençlik Kuruluşları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015.
Akşin, Sina. Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1987.
Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi: M. Ö. 1000-M. S. 2006. 10. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2006.
Alkan, Mehmet Ö. “II. Meşrutiyet’te Eğitim, İttihad ve Terakki Cemiyeti, Milliyetçilik, Militarizm veya “Militer Türk-İslam Sentezi”, II.
Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek, der. Ferdan Ergut, 57-85. İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.
Birinci, Ali. “İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve İlk Nizamnamesi”, Tarih Yolunda Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali. 2. Baskı. 45-62.
İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012.
Çandar, Tevfik. İttihat ve Terakki, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991.
Gündüz,Mustafa.“II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Döneminde Eğitim.
edt. Mustafa Gündüz, Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, 2.
Baskı. 87-115. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019.
Tunaya, Tarık Zafer. Türkiye’de Siyasi Partiler, c. III. 3. Baskı. İstanbul:
İletişim Yayınları, 2007.
Yamak, Sanem. “Vatandaşlık Eğitimi ve Militer Eğitim”, edt. Mustafa
Gündüz, Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, 2. Baskı, 307-339.
İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019.

IV. BÖLÜM
MEKTEPLERDE
MESLEKİ EĞİTİM

Günümüz Meslekî Eğitim Problemlerine
Tarihten Tutulan Işık: Darülhayr-i Âli
Hikmet Zeki Kapcı*

Darülhayr-i Âli, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük toprak
kayıplarına yol açan savaşlar, artan isyanlar, katliamlar ve bunun zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan kitleler halindeki göçlerin neticesinde kimsesiz kalan çocuklara sahip çıkmak amacıyla kurulmuş mesleki
eğitim veren yatılı bir okuldur.1

1. Kuruluş Süreci
Darülhayr-i Âlinin kuruluş süreci 6-7 yaşlarında yetim bir Müslüman
çocuğun okumak için Padişaha verdiği dilekçe ile başlamıştır. 13 Kasım 1898’de Sadarete yazılan bir yazıda, bu dilekçeden bahsedilmiş,
kimsesiz Müslüman çocukların hem yatılı kalabilecekleri hem de meslek eğitimi alabilecekleri bir okulun açılması için çalışma başlatılması
istenmiştir. Çalışmaların geciktirilmeden başlatılması gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır. 2
*		 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. hikmetzekikapci@gmail.com
1		 Nurettin Birol, Halil Rıfat Paşa Dönemi ve İcraatı 1827-1901, Cedit Neşriyat, Ankara 2009,
s.348-359.

2		 BOA, İ.HUS, 69/1316 C.87; Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, C.3-4, İstanbul 1977, s.10421043; Nadir Özbek, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet Siyaset, İktidar ve Meşruiyet
1876-1914, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s.238.
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Okulun isminin “Darüleytam” olması tavsiye edilen tezkirede, iptidai ve rüşdiye derecesinde eğitim verilmesinin planlandığı, okulda
yetim, kimsesiz kız ve erkek Müslüman çocukların eğitim göreceği,
eğitim süresinin hazırlık sınıfıyla beraber yedi yıl olacağı ifade edilmiştir3.
Okulun eğitim vereceği binanın yapımı işi uzun zaman kaybettirmiştir. İlk etapta kız ve erkekler için ayrı ayrı binaların yapılması için
Yüksekkaldırım’da Ördekkasap Mahallesi’nde arsa satın alınmış, burada inşaata başlanmamıştır. Bilahare, 26 Temmuz 1901 tarihli Padişah
iradesi ile Haydarpaşa’da başka bir arsa alınmış, inşaata başlanmıştır.4
İnşaatın uzun sürmesi ve binaların tamamlanamaması üzerine 22 Nisan 1903 tarihinde Meclis-i Mahsusa, inşaat bitene kadar geçici olarak Mercan’daki İdadinin bir kısmının bu okul için tahsis edilmesini
istemişse de bu da mümkün olmamıştır. Nihayetinde Veznecilerdeki
Zeynep Hanım Konağı okula tahsis edilmiştir.5
Okulun açılışı Cülus-i Hümayun olan 1 Eylül 1903 tarihinde gerçekleştirilmiş6, Darüleytam ismi yerine okula Darülhayr ismi verilmiştir. Ayrıca, okulun II. Abdülhamid’in himayesi altında olduğunu göstermesi açısından isminin sonuna Âli kelimesi eklenmiş, okulun ismi
Darülhayr-i Âli olmuştur7.

2. Darülhayr-i Âli’de Eğitim
Yetimlerin barınması ve korunmasının yanı sıra eğitilmesi ve meslek
sahibi yapılmasını hedefleyen Darülhayr-i Âliyi bir yetimhaneden
çok okul olarak ele almak gerekmektedir. Yatılı bir meslek okulu olan
Darülhayr-i Âli iptidai ve rüştiye seviyesinde eğitim verdiği için bugünkü eğitim sistemimizde dengi bir okul yoktur.
3 BOA, İ.MF, 6/1317.S.25; DÜSTUR; 1.Tertip, C.7, Sayfa: 263-275.

4 Salname-i Maarif-i Nezaret-i Umumiye, Altıncı Sene, 1321 Sene-i Hicriyesine Mahsustur,
s.274.
5 BOA, İ.MF, 6/ 1321.S.18; MF.HYR, 10/37.
6 BOA, İ.HUS, 109/1321.C.37.

7 Reşat Ekrem Koçu, “Darü’l-Hayr-i Âli”, İstanbul Ansiklopedisi, C.8, İstanbul 1966, s.4247.
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Darülhayr-i Âli, ıslahhaneler model alınarak kurulduğu için kültür derslerinin yanında meslek derslerinin de işlendiği bir okul olmuş, ders saatlerinde meslekî eğitime daha fazla zaman ayrılmıştır.
Öğrenim süresi ihtiyat sınıfıyla birlikte yedi sene olarak kararlaştırılan Darülhayr’da yetenekli öğrencilerden kendisini geliştirmek isteyenlere, normal sürenin bitişini takiben bir iki sene daha eğitimlerine
devam etme imkânı tanınmıştır. Darülhayr Nizamnamesi’nin Esbab-ı
Mucibe Mazbatası’nda öğrencinin okul bittikten sonra kolayca iş bulabileceği, geçimini temin edebileceği sanatların öğretilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Okulda, marangozluk, kunduracılık, döşemecilik, oyuncakçılık, tenekecilik, mürettiplik gibi pek çok farklı branşta eğitim verilmesi gerektiği ifade edilmiştir8.
Darülhayr’da öğrenciler kültür ve meslek derslerini aynı sınıfta
okumak zorunda değildir. Şöyle ki, meslek derslerinde ikinci sınıf
derslerini alan bir öğrenci kültür derslerinde beşinci sınıf derslerini
veya kültür derslerinde birinci sınıf derslerini alırken kültür derslerinde ise ikinci sınıf derslerini alabilmektedir. Bununla birlikte mezun
olabilmek için meslekî derslerin tamamlanması şart koşulmuştur.
Fiziki olarak yetersiz veya yaşı küçük çocuklar ilk başta ihtiyat
sınıfına alınmıştır. İlk iki yıl sanayi-i iptidaiye dersleri verilmiş, başarı
gösteren ve fiziken yeterli duruma gelen çocuklar farklı mesleki dallara yönlendirilmiştir. Yaşı ve bünyesi uygun olan çocuklar ise doğrudan doğruya meslek eğitimine alınmıştır. Branşları belli olduktan
sonra öğrencinin alan değiştirmesine müsaade edilmemiştir.
Derslerin Haziran ayı sonunda tamamlandığı Darülhayr-i Âli’de
Ağustos başına kadar sınavlarla meşgul olunmuştur. Sınavları denetlemek için Maarif Nezaretinden müfettişler gönderilmiştir. Kültür
ve meslek dersleri için ayrı ayrı sınav komisyonları oluşturulmuştur.
Kültür derslerine farklı okullardan, meslek derslerine ise Sanayi Mektebi, Tophane-i Amire Fabrikası, Haddehane-i Hümayun, Zeytinbur8 BOA, MF.HYR,1/29; 10/37.
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nu Fabrika-i Hümayunu, Dikimhane ve Saraçhane-i Amire gibi kurumlardaki memurlar ve ustalar görevlendirilmiştir.

Onluk not sisteminin uygulandığı Darülhayr’da dörtten aşağı not
alan öğrenci o dersten kalmıştır. Bu durumda tekrar sınava alınan öğrenci başarılı olursa sınıfı geçmiştir. Birden fazla dersten dörtten aşağı
not alınması durumunda öğrenciye yeni bir sınav hakkı tanınmamış,
sınıf tekrarı uygun görülmüştür. Sınıf geçmek ve mezun olmak için,
derslerin tamamının tam notların toplamının onda birini almak ve her
ders için alınan notun dörtten aşağı olmaması şartı aranmıştır.

Yılsonunda yapılan umumi imtihanda ilk dörde giren öğrencilerden birinciye Mükâfat, diğer üçüne de Zikr-i Cemil verilmiştir. Birinci
sınıf için ilk beşe girmek ödül için yeterlidir. Bu şekilde dereceye giren
öğrencilerden en fazla ödül alanlara ise Fevkalade Mükâfat verilmiştir.
Darülhayr-ı Âli’de, kültür dersleri ile birlikte meslek derslerini de
başarıyla tamamlayanlara verilen diplomanın yanı sıra sadece meslekî
derslerini başarıyla tamamlayanlara verilen diploma da vardır. Diplomaların öğrenciye verilmesi için Maarif Nezaretinden gönderilen bir
heyetin huzurunda öğrencinin Padişaha bağlı kalacağına dair yemin
ettiği bir tören tertip edilmesi kararlaştırılmıştır.9 Okuldan mezun olma
hakkı kazanan ilk öğrenciler şimendifercilik ve telgrafçılık dersleri alan
59 öğrencidir.10 Darülhayr’dan mezun olan diğer bir grup da 10 öğrenciden ibaret olan mürettiplik sınıfı öğrencileridir.11 Arşiv belgelerinde
bunlardan başka mezun olan öğrenci kaydına rastlanmamıştır.
Darülhayr-i Âli öğrencisi için 30 kuruş maaş tahsis edilmiş, ihtiyat
sınıfından üçüncü sınıfa kadar haftalık 25 paradan ayda 2’şer kuruş,
dört ve beşinci sınıfta haftada 1’er kuruştan ayda 4’er kuruş ve altıncı
sınıfta haftada 2’şer kuruştan ayda 8 kuruş harçlık verilmiştir. Artan
kısmı biriktirilen harçlıkların mezuniyetten sonra öğrendikleri sanatta
çalışacaklarına dair kefil getirenlere sermaye olmak üzere 2.500 kuruşun Maarif Nezaretince öğrenciye verilmesi gerektiği ifadesi maz9 BOA, MF.HYR, 7/25; İ.MF, 6/1321.S.18
10 BOA, MF.MKT, 1089/16.

11 BOA, MF.HYR, 23/89; 23/90.
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batada yer almıştır. Ayrıca, mazbatada öğrencinin okulda üretilip satılan
ürünlerden elde edilecek gelirden paylarının olduğu da ifade edilmiştir.12
Darülhayr-i Âlide eğitim-öğretim faaliyetleri, kültür dersi öğretmenleri, mubassırlar ve meslek eğitimi veren bir okul olması sebebiyle
ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Mezuniyetine bir sene kalmış
olan veya o derecede bilgili ve tecrübeli öğrencilerden her sınıf için
ayrı ayrı olmak üzere mubassır belirlenmiştir13.
Darülhayrın açıldığı tarihte okula öğretmen ataması yapılmamıştı. Darülhayr’a ilk öğretmen ataması 14 Eylül 1903 tarihinde gerçekleştirilmiştir.14 Bilahare, her sene bir sınıf açılmak suretiyle ders ve öğretmen sayısında artışa gidilmiştir.15
Darülhayr, meslek eğitimi vermek için açılmış olmasına rağmen
ilk açılışta yapılan atamalarda usta atamasına rastlanmamıştır16. Hatta
ilk sene meslekî herhangi bir eğitim verilmemiş, 1905 yılı Ocak ayından itibaren halıcılık dersinin verilmesiyle meslekî eğitim başlamıştır17. 1905-1906 eğitim-öğretim yılında kunduracılık, halıcılık ve terzilik programa dahil edilmiş18, Haziran 1906 tarihi itibariyle marangozluk ve oymacılık derslerinin de programa eklenmesiyle Darülhayr’da
beş ayrı dalda meslekî eğitim verilmeye başlanmıştır19.

2.1. Ders Müfredatı
Okula ait arşiv belgelerinde farklı zamanlarda hazırlanmış ders programları mevcuttur. Bunlardan ilki 15 Kasım 1898 tarihlidir. Bu belgede
kız ve erkekler için ayrı ayrı iki program yapıldığı görülmüştür.20 An12 BOA, MF.HYR, 7/25; İ.MF, 6/1321.S.18.

13 BOA, MF.MKT, 1021/75; MF.HYR, 17/44.
14 BOA, MF.HYR, 1/54.

15 BOA, MF.HYR, 18/109.
16 BOA, MF.HYR, 1/54.
17 BOA, MF.HYR, 6/77.
18 BOA, MF.HYR, 9/40.

19 BOA, MF.HYR, 11/144.

20 BOA, İ.MF, 6/1317.S.25; DÜSTUR, 1.Tertip, C.7, Sayfa:268-275.
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cak okulun sadece erkekler için açılması netleştikten sonra yeni program hazırlanmış, Eylül 1902 tarihli bu belgede kızlara ait programa
yer verilmemiştir. İlk programda derslerin içeriklerine yer verilirken
bunda derslerin içerikleri kaydedilmemiştir.21 Okula ait belgelerin
içinde yer alan diğer bir ders programı ise dördüncü sınıftaki saraçlık
dersi hariç 1902 tarihli programa benzemektedir.22
Ders programında Kasım, Aralık ve Ocak aylarındaki derslerin 30
dakika, diğer aylarda ise 45 dakika olduğu ve teneffüsler için 15 dakika
ayrıldığı görülmektedir. Haftanın altı günü ders işlenen Darülhayr’da
sabah ilk üç ders saati kültür derslerine ayrılırmıştır. Meslek derslerinin yoğunluğu ise aylara göre farklılık arz etmektedir. Meslek dersleri
için ayrılan zaman dilimleri teneffüslerle bölünmemiştir23.
Kültür derslerinin çeşitliliği üst sınıflara doğru artmaktadır. İhtiyat sınıfında dört farklı kültür dersi mevcutken, altıncı sınıfta on üç
çeşit kültür dersi verildiği görülmüştür.24 Sultan İkinci Abdülhamid’in
isteği üzerine programa eklenen Kuran-ı Kerim, ahlak ve ilmihal derslerinin25 yanı sıra programda kültür derslerinden tarih ve coğrafya,
dil bilgisi için kıraat, imla ve kavait dersleri yer almıştır. Ayrıca, beden
eğitimi, resim ve müzik derslerinin yanı sıra matematik, hendese ve
ilm-i eşya dersleri de verilmiştir. Mezuniyetten sonra öğrencilerin iş
yeri açabilecekleri göz önüne alındığı için defter tutma usulü de ders
olarak programa eklenmiştir. Aşağıda Darülhayr’a ait kültür dersleri
müfredatı tablo olarak sunulmuştur. 26
21 BOA, İ.MF, 8/1321.C.1.
22 BOA, MF.HYR, 7/27.

23 BOA, MF.HYR, 26/42.

24 BOA, İ.MF, 6/1317S.25; 8/1321C.1; MF.HYR, 7/27.
25 BOA, MF.HYR, 10/37.

26 BOA, İ.MF, 6/1317S.25; 8/1321C.1; MF.HYR, 7/27.
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Kültür Dersleri
İhtiyat Sınıfı

Hesab-ı
Zihni

Tarif-i Eşya

Riyazat-ı Bedeniye

Kıraat

Tarif-i Eşya

Resim

Kıraat

Hüsn-ü Hat

Riyazat-ı Bedeniye

Kuran-ı Kerim

İlmihal

Kıraat-ı İmla

Hesap

İlm-i Eşya

Hüsn-i Hat

Eşkâl-i Huruf
Birinci Sınıf
Elifba

Hüsnü Hat

İkinci Sınıf
Eczayı Şerife
İlmihal

Üçüncü Sınıf

Hesab

Hesap

Hikayat-ı Müntehibe-i Ahlakiye
Dördüncü Sınıf

Kuran-ı Kerim ve Tecvit
Kıraat ve Ahlak

Riyazat-ı
Bedeniye

Beşinci Sınıf

Kavaidi Lisanı Osmani
Coğrafyayı Osmani

Hüsn-ü
Hat
Usulü
Tahrir

Ahlak

Muhtasar Defter Tutma
Usulü

Resim

Riyazat-ı Bedeniye

İlm-i Eşya
Muhtasar Tarih-i
Osmani

Hesap
Musiki
Resim

İlm-i Eşya

İlmihal

Mebadi-i
Hendese

Musiki
Hesap

Coğrafya-i
Umumi

Usul-ü Tahrir

İlmihal

Tarih-i
Osmani

Hüsn-ü Hat

Hendese

İlm-i Eşya

Resim

Altıncı Sınıf

Kavaid-i Lisan-ı Osmani

Mebadi-i
Coğrafya

Riyazat-ı Bedeniye

Resim

Muhtasar Defter Tutmak Usulü
Kuran-ı Kerim ve Tecvit

Resim

Hüsn-i Hat İlmihal

Muhtasar Coğrafya-i Osmani

Kuran-ı Kerim ve Tecvit

Ecza-yı Şerife

Ahlak

Tarih-i Osmani

Musiki

354

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

Mesleki eğitime gelince, ihtiyat sınıfında basit el işlerini içeren derslere yer verilmiş, kağıt ve bitkileri kullanarak çocuğun el becerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Birinci sınıfta el işleri, basit cisimler oluşturma,
çorap örme gibi konulara yer verilmiştir. İkinci sınıf derslerinde ise tel
ve oyma işlerinin yanı sıra bal mumu, alçı işleri ve sanayide kullanılacak aletlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü sınıf derslerinin bir önceki
seneden biraz daha ağırlaştırılarak aynen işlenmeye devam ettiği görülmektedir. Dördüncü sınıfta branşlaşmanın programa yansıdığı gözlemlenmektedir. Buna göre marangozluk, demircilik ve kunduracılık
dersleri programda yer almıştır. Beşinci ve altıncı sınıflarda ise okulda
verilen mesleki eğitime ait bütün derslere yer verilmiştir. Aşağıdaki tabloda meslek derslerinin sınıflara göre dağılımı verilmiştir.27
Meslek Dersleri
İhtiyat Sınıfı

Kâğıttan Eşkâl-i Basita İmali

Bazı Nebatat ve Eşcar Sap ve Kabuk ve Dallarından Muhtelif Şeyler İmali
Kâğıt Üzerine İğne İle Eşkâl-i Huruf ve Saire Tersimi
Birinci Sene
El İşleri

Mukavvadan Eşkâli Basite Kesmek ve Eşkâl-i Basite-i Mücesseme Teşkil Etmek
Renkli Çöp ve Saire Gibi Şeylerden Örgü Dokuma Yapmak
İkinci Sene
Tel İşleri

Bal Mumu ve Alçı İşleri

Oyma İşleri

Tel İle Ağaç Karışık İşler

Eğe, Burgu ve Envaı Gibi Edevat-ı Sanayi Hakkında Malumat
Üçüncü Sene

İkinci Senedeki Sanayiin Bir Derece İlerisine Devam Olunacaktır
Dördüncü Sene

Marangozluk ve Oymacılık

Demircilikte Müstamel Olan Edevattan Başlıcalarının Tarifi ve Demir Parçalarını
Eğelemek ve Delmek ve Perdaht Etmek Ameliyatının İraesi
27 BOA, MF.HYR, 7/27; 10/103; İ.MF, 6/1317S.25.
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Kunduracılık ve Envaına Müteallik Nazariyat-ı İbtidaiyye
Beşinci Sene

Marangozluk

Oymacılık

Saraçlık

Hakkaklık

Frenk Tenekeciliği

Bahçıvanlık

Oyuncakçılık

Mücellitlik

Döşemecilik

Kunduracılık
Mürettiblik

Alaturka ve Alafranga Aşçılık, Tatlıcılık, Şekerlemecilik, Pastacılık
Altıncı Sene

Marangozluk

Oymacılık

Saraçlık

Kunduracılık

Hakkaklık

Frenk Tenekeciliği

Bahçıvanlık

Çiftçilik

Oyuncakçılık
Pastacılık

Mücellitlik
Tatlıcılık

Döşemecilik
Şekerlemecilik

Aşçılık

Yukarıdaki programda yer almamasına rağmen zamanla bazı
mesleklere ait eğitimlerin müfredata dahil edildiği görülmektedir.
Ocak 1905’ten itibaren halıcılık dersi,28 Haziran 1906 tarihi itibariyle
de terzilik dersi29 müfredata eklenmiştir. Bunlara ek olarak, Hamidiye Hicaz Demiryolunda çalışacak işletme memurlarının yetiştirilmesi
amacıyla Darülhayr-ı Âli ve Sanayi Mektebinin ders programlarında
11 Temmuz 1906 tarihinde değişikliğe gidilmiştir.30 Demiryolu memuru ve kondüktör yetiştirmek amacıyla programa dördüncü seneden
itibaren üç sene boyunca haftada ikişer saat olmak üzere şimendifercilik, telgrafçılık ve Fransızca dersleri eklenmiştir.31 Bu arada, Fransızcanın zor bir dil oluşu, şimendifercilik için pek çok Fransızca ıstılah ve
tabir bulunuşu sebebiyle bu dersin dördüncü sınıftan itibaren dörder
saat olarak programda yer alması kararlaştırılmıştır.32
Darülhayr-i Âli’de rastladığımız ilginç bir uygulama da normal
ders programının Ramazan ayında değiştirilmesidir. Ramazan ayı boyunca meslek derslerine ara verilmiş, bazı dersler kaldırılmış, Kuran-ı
28 BOA, MF.HYR, 6/77.

29 BOA, MF.HYR, 11/144.

30 BOA, İ.HUS, 163/1324 Ca.67; MF.HYR, 15/123.
31 BOA, MF.HYR, 17/64.

32 BOA, MF.MKT, 1038/30.
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Kerim ve müzakere derslerinin sayısı arttırılmıştır. Her sınıfta farklı
şekilde uygulandığı görülen program; 1. ve 3. hafta ile 2. ve 4. haftalar
aynı olacak şekilde iki bölüm olarak düzenlenmiştir. Program detayları aşağıdaki tabloda incelenebilir.33
RAMAZAN AYINA ÖZEL DERS PROGRAMI
1. ve 3. Hafta

Altıncı
Sınıf

Beşinci
Sınıf

Dördüncü
Sınıf

Üçüncü
Sınıf

İkinci
Sınıf

Birinci
Sınıf

SAAT
7-15

CUMARTESİ PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Kıraat, İmla

Resim

Kuran-ı
Kerim

Elifba

Elifba

Hesap

Elifba

Elifba

Kuran-ı
Kerim

Hüsn-ü
Hat

Kıraat

Kuran-ı
Kerim

Hesap

Hesap

Tarif-i Eşya

Hüsn-ü
Hat

Kıraat, İmla

Müzakere

Kıraat, İmla

Resim

Kuran-ı
Kerim

Müzakere

Müzakere

İlmihal

Müzakere

Ahlak

Kuran-ı
Kerim

Müzakere

Ahlak

Müzakere

İlmihal

Coğrafya

Tarif-i Eşya

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Hesap

İlmihal

Coğrafya

Hesap

Müzakere

Müzakere

Müzakere

Müzakere

Müzakere

Kuran-ı
Kerim

Tarif-i
Eşya

Ahlak

Kuran-ı
Kerim

Hüsn-ü Hat

Müzakere

Kuran-ı
Kerim

Tarif-i
Eşya

Hesap

Resim

Kavait

Ahlak

Usul-ü
Defteri

İlmihal

Müzakere

Müzakere

Müzakere

İlmihal

Usul-ü
Defteri

İlmihal

Tarih

Kuran-ı
Kerim

Hüsn-ü Hat

Usul-ü
Defteri

Coğrafya

Kavait

Coğrafya

Resim

33 BOA, MF.HYR, 13/132.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

357

RAMAZAN AYINA ÖZEL DERS PROGRAMI
2. ve 4. Hafta

Altıncı
Sınıf

Beşinci
Sınıf

Dördüncü
Sınıf

Üçüncü
Sınıf

İkinci
Sınıf

Birinci Sınıf

SAAT
7-15

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Tarif-i Eşya

Tarif-i
Eşya

Kuran-ı
Kerim

Elifba

Kıraat

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Elifba

Kuran-ı
Kerim

İlmihal

İlmihal

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

İlmihal

Müzakere

Müzakere

Müzakere

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Kuran-ı
Kerim

Kıraat ve
İmla

Resim

Müzakere

Hüsn-ü
Hat

Kıraat Ve
İmla

Kuran-ı
Kerim

İlmihal

İlmihal

Kuran-ı
Kerim

Müzakere

Müzakere

Müzakere

Hüsn-ü Hat

Ahlak

Coğrafya

İlmihal

Müzakere

Resim

Müzakere

Ahlak

Kuran-ı
Kerim

Müzakere

Kıraat

İlmihal

Kavait

İlmihal

Hendese

Kavait

Tarih

Kuran-ı
Kerim

Hüsn-ü Hat

Coğrafya

Coğrafya

Müzakere

İlmihal

Müzakere

Müzakere

Tarif-i
Eşya

Kuran-ı
Kerim

Hendese

İlmihal

Hendese

Kavait

İlmihal

Hendese

Kavait

Ahlak

Kuran-ı
Kerim

2.2. Öğrenci Kabulü
Darülhayr-i Âli’de meslek eğitimi verilmesi amaçlandığı için okula
alınacak öğrencilerin öncelikle bu meslekleri yapabilecek derecede
sağlıklı olmalarına dikkat edilmiştir. Buna ek olarak, bu çocukların
yetim veya kimsesiz olması ön şarttır. Ancak, yaşlarının hangi aralıkta olması gerektiği mazbata, nizamname ve talimatnamede farklı
şekilde verilmiştir. Mazbatada 7-12, nizamnamede ondan aşağı ve on
dörtten yukarı olmamak ve talimatnamede ise 10 yaşını geçmiş olmak
şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca, okul idaresinin doğrudan doğruya

358

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

öğrenci kaydetmesi yasaklanmıştır.34 Okulun açıldığı 1903’te sadece
ihtiyat sınıfına öğrenci kaydı yapılmamış, aynı zamanda 1., 2. ve 3.
sınıflara da öğrenci kaydedilmiştir.35 1906 yılına kadar okul mevcudu
Nizamnamede ifade edildiği gibi 300 kişi ile sınırlandırılmışken Maarif Nezaretinin emriyle 301 numara ile muvakkat öğrenci adı altında
ilk kez fazladan öğrenci alınmış, zamanla bu sayı artmıştır.36 8 Eylül
1908 tarihine gelindiğinde okul mevcudu 380 kişiye ulaşmıştır. Artan
talepler üzerine okul yönetimi zor durumda kalmış, 3 Kasım 1908’de
okulun kapasitesinin dolduğu Takvim-i Vekayi yolu ile duyurularak
taleplerin önüne geçilmeye çalışılmıştır.37
II. Meşrutiyetin ilanı ile Müslüman veya gayrimüslim herkesin
eğitim imkânlarından eşit şekilde yararlanması gerektiği düşüncesi
ileri sürülerek Darülhayra gayrimüslim öğrenci alınması gündeme
gelmiştir. 12 Aralık’ta Takvim-i Vekayi’de verilen bilgiye göre; öğrenci
sayısının beş yüze çıkartılması kararlaştırılan Darülhayr’a farklı Hristiyan mezheplerinden 60 gayrimüslim çocuğun da kaydının yapılması
kararı alınmıştır.38

2.3. Disiplin İşleri
Darülhayr-i Âli’de disiplin konusunda ödül ve ceza birlikte uygulanmış, böylece yetim ve kimsesiz olan bu çocuklara bir yandan meslekî
eğitim verilirken diğer yandan içinde bulunduğu topluma faydalı bir
birey olması sağlanmaya çalışılmıştır.
Öncelikle öğrencileri başarıya ve çalışkanlığa teşvik etmek amacıyla ödüllendirme yoluna gidilmiş, devamsızlık yapmayan, hal ve
hareketlerinde iyi hali ortaya çıkan öğrenciye Aferin, Takdir ve Tahsin
34 BOA, MF.HYR,1/29; 10/37; 7/25; İ.MF, 6/1321.S.18.
35 BOA, MF.HYR, 4/121; MF.MKT, 805/66.
36 BOA, MF.HYR, 13/12.

37 Takvim-i Vekayi, 23 Teşrinievvel 324, Birinci Sene, Adet 31, Perşembe, 10 Şevval 1326,s.2.
38 Takvim-i Vekayi, 29 Teşrinisani 324, Birinci Sene, Adet 62, Cumartesi, 18 Zilkade 1326,
sayfa 3-4.
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namıyla üç çeşit ödül verilmiştir.39 Ayrıca sınavlarda başarı göstererek
dereceye giren öğrenci de ödüllendirilmiştir. Her dersin sınavından
birinci olana Mükâfat, ikinci, üçüncü ve dördüncüye ise Zikr-i Cemil
verilmiştir. Kendi sınıfında en fazla dersten dereceye giren ilk dört öğrenci ise Fevkalade Mükâfat’ı almaya hak kazanmıştır.40
Darülhayr’da disiplinin sağlanması için cezai işlemlere de başvurulmuştur. Şöyle ki; dersine çalışmayan, sınıfına, atölyesine ve camiye
vaktinde gelmeyen öğrenciye diğer öğrencilerin teneffüs vaktinde bir
saat kadar iş yaptırılmak veya yazı yazdırılmak suretiyle ceza verilmiştir. Okulun kurallarına göre emredilen işleri yapmayanlara, arkadaşlarıyla tartışan öğrencilere yemekleri azaltılmak suretiyle ceza verilmiştir. Uygunsuz davranışların devamı durumunda cezanın şiddeti
de artmıştır. Bir ay içinde iki defa ceza alanlar ve arkadaşlarıyla kavga
edenlere birinci seferde bir hafta, tekrarı halinde ise dört haftaya kadar
riyazat cezasını41 da içeren izinsizlik cezası verilmiştir.42 Okuldan atılmayı gerektirecek kadar önemli suçların işlenmesi durumunda Maarif Nezaretinin mülkiye idadilerinin idaresi için hazırlamış olduğu
talimatnamenin uygulanması yoluna gidilmiştir.43 Darülhayr öğrencilerinin yukarıda bahsi geçen kusurların haricinde okuldan kaçma,
devamsızlık, içki içme, cinsel içerikli suçlar, bıçak vb. silah bulundurma ve hırsızlık gibi suçlar işlediği, okuldan ihraca kadar cezaların da
verildiğini ifade etmek lazımdır.44.

3. Darülhayr-i Âli Atölyelerinde Üretim
Darülhayrın açıldığı sene usta ataması yapılmadığı için meslekî eğitime başlanamamıştır. 1905-1906 eğitim-öğretim yılından itibaren
39 BOA, MF.HYR, 24/4.

40 BOA, MF.HYR, 24/26.

41 Riyazat cezası, izin günü olan Cuma günü ekmekten başka bir gıda verilmemesi anlamına gelmektedir. Detaylı bilgi için bk. BOA, MF.HYR, 7/25.
42 BOA, MF.HYR, 7/25; İ.MF, 6/1321.S.18.
43 BOA, MF.HYR, 13/41; 17/47; 17/113..

44 BOA, MF.HYR, 17/113; 21/51; 2/35; 9/26; 3/25; 15/160.
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halıcılığın yanında kunduracılık ve terzilik eğitimi,45 Haziran 1906

tarihi itibariyle de marangozluk ve oymacılık dersleri verilmeye başlanmıştır.46 Küçük ölçekli bir işletme gibi çalışan Darülhayr atölyelerinde öğrenciler, öncelikle kendi istihkakları olan ayakkabı ve elbiseyi

üretmişler, sonrasında ise çeşitli okullardan, devlet kurumlarından ve
hariçten gelen siparişler için üretim yapmışlardır.47

Mekteb-i Sultanî’den48, Mekteb-i Harbiye’ye49 kadar öğrencileri

için ayakkabı, çizme, elbise ve okullar için sıra üreten Darülhayr-i Âli
öğrencileri, Maarif Nezareti, Daire-yi Ayan ve Meclis-i Mebusan hademeleri için de takım elbise ve ayakkabı imal etmişlerdir.50 Ayrıca, Ra-

mazan ayında Bayezid meydanında açılan sergi51 ve daha sonra açılan
dükkân52 ile İstanbul halkına da ürettikleri eşyaları satmışlardır.

4. Darülhayr-i Âlinin Kapatılması
Sultan II. Abdülhamid’in 31 Mart olayı sonrasında tahttan indirilmesi
sonucu İttihat ve Terakki yönetimi padişahın himayesinde olan ve ye-

timlerin, kimsesizlerin koruyucusu olarak halk nazarında Padişah’ın
yerini güçlendiren Darülhayr-i Âli’yi kapatma yoluna gitmiştir. Okulun kapatılmasıyla bu etkinin ortadan kaldırılacağını düşünen yetkililer53 Darülhayrda kültür dersleri ile birlikte meslek derslerinin verilmesinden beklenen sonucun alınamadığını iddia etmiş, ne bir sana-

yi mektebi gibi ne de diğer okullar gibi bir sonuç elde edilemediğini
45 BOA, MF.HYR, 9/40.

46 BOA, MF.HYR, 11/144.

47 BOA, MF.HYR, 11/14; 18/46.
48 BOA, MF.HYR, 14/6; 14/8.
49 BOA, MF.HYR, 9/51.

50 BOA, MF.HYR, 24/66.

51 BOA, MF.HYR, 18/101.
52 BOA, MF.HYR, 19/73.

53 Nadir Özbek, “II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr-i Âli”, Tarih ve Toplum,
S.182, Şubat 1999, s.82-83; Necdet Sakaoğlu, “Darü’l-hayr-i Âli”, Dünden Bugüne İstanbul
Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1994, s.564; Koçu, s.4248;.
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gerekçe göstererek Darülhayr-i Âli’nin 14 Eylül 1909 tarihine kadar
lağvedilmesini kararlaştırmışlardır.54

5. Günümüzde Mesleki Eğitim ve Darülhayr-i Âli
Ülkemizde yıllardan beri devam edegelen eğitime siyasi ve ideolojik
müdahaleler eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi mesleki eğitimde
de önemli ve kökleşmiş problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Problemlerin giderilmesi için meslek kuruluşları, sendikalar ve
alanın uzmanları konuya dair pek çok araştırma yapmış, hükümete
öneriler getirmişlerdir. Kalkınma Planlarında da bu öneriler göz önünde tutularak mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasına dair planlamalara yer verilmiştir.
Müsiad’ın 2008 yılında Prof. Dr. Hüner Şencan’a hazırlattığı
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Sorunlar-Öneriler isimli araştırma raporunda konu farklı yönlerden ele alınmıştır. Öncelikle raporda genel
bir çerçeve çizilmiş, yaygın ve örgün eğitim kurumlarında sorunlar
ve öneriler dile getirilmiştir. İlköğretim düzeyinden başlayarak yükseköğretime kadar konunun tüm yönleri irdelenmiştir. Raporun konumuz açısından en dikkat çekici noktası “mesleki ve teknik eğitim-öğretim esas olarak ilköğretimden itibaren başlamalıdır” ifadesidir. Çünkü bu durum Darülhayr-i Âli’nin öğretim düzeyiyle örtüşmektedir.
Raporda mesleki eğitimin ilköğretimden sonra gündeme gelmesinin
sorunun temelini oluşturduğu, ilköğretimin iyi yapılandırılmaması neticesinde ortaöğretim ve yükseköğretimde problemlerin ortaya
çıktığı ifade edilmektedir. Buna göre, mesleki ve teknik eğitimin 15
yaş yerine 11 yaşında başlaması gerektiği dile getirilmiştir. Böylece 11
yaşında eğitime başlayan öğrencilerin becerilerinin daha iyi gelişmesi ve meslekleriyle de psikolojik bağlarının güçlenmesinin mümkün
olacağı belirtilmiştir. Konumuz açısından rapordaki en can alıcı ifade
“ilköğretim yeniden yapılandırılmadan ortaöğretim kurumlarındaki
54 DÜSTUR; 2. Tertip, C.1, Numara: 133, Sayfa: 648-649; Takvim-i Vekayi, İkinci Sene, 21
Ramazan 1327/23 Eylül 1325, Numara: 349, Sayfa: 7; BOA, İ.KNM, 1327/Ş.5.
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mesleki ve teknik eğitimden beklenen faydanın hiçbir zaman elde edilemeyeceği” iddiasıdır.
Ayrıca, raporda ilköğretimin nasıl olması gerektiğine dair önerilere de yer verilmiştir. Buna göre, “ilköğretim okulları meslek yönlendirmeli ve meslek yönlendirmesiz olmak üzere iki ayrı grupta yeniden ele alınmak zorundadır. ABD, İngiltere ve Almanya okulları bu
konuda iyi birer örnektir” ifadeleriyle hükümete yol gösterilmiştir.55
Konya Ticaret Odasının 2011 yılında yayınladığı Feyzullah Altay ve
Nazlı Üstün tarafından hazırlanan Mesleki Eğitim Sistemi isimli raporda mesleki eğitimin ilköğretimden itibaren başlanması görüşü aynen
dile getirilmiş,56 Alman eğitim sistemi detaylı bir şekilde sunularak
örnek alınabileceği ifade edilmiştir.57 Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılında hazırlanan Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji
Çalışması isimli raporda ise mesleki eğitimin dünyadaki uygulamalarından örnekler verilirken Almanya’dan da bahsedilmiştir. Buna göre,
“Almanya’da eğitim 3 yaşından itibaren başlamaktadır. Altı yaşını
dolduran her çocuk Grundschule’de eğitim görmektedir. Bu okulda
dört yılını dolduran çocuklar beşinci ve altıncı yıllarında yönlendirme
eğitimleri görmektedirler ve yeteneklerine göre eğitimlerine devam
etmektedirler” denilmek suretiyle erken yaşta meslek eğitimine başlanmasına dikkat çekilmiştir.58
10. Kalkınma Planı’nda Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması
Çalışma Grubu Raporu’nda konu ele alınmış, MÜSİAD’ın 2011 yılında
gerçekleştirdiği ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı’na atıfta bulunarak, “mesleki eğitim ile ilgili yaşanan sorunların en önemlilerinden birisi toplumda bu konu ile ilgili yeterince farkındalık olmamasıdır” görüşüne yer
55 Hüner Şencan, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Sorunlar- Öneriler, Müsiad Araştırma
Raporları, İstanbul 2008, s.22.
56 Feyzullah Altay-Nazlı Üstün, Mesleki Eğitim Sistemi, Konya Ticaret Odası Etüd ve Araştırma Servisi Araştırma Raporu, Sayı:2011-46-118/17.11.2011, s. 33-34.
57 Altay-Üstün, s.3-6.

58 Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji Çalışması, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, BalıkesirÇanakkale 2020,s.18.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

363

verilmiştir. Ayrıca, “mesleki eğitimde öğretim programlarının hazırlanmasında yerel ihtiyaçların da dikkate alınması gerektiği, mesleki
eğitimin altıncı sınıftan itibaren başlaması gerektiği, katsayı kısıtlamasının meslek lisesi tercihini olumsuz yönde etkilediği, günümüz mesleki eğitim politikalarının ülkemizin sosyoekonomik yapısına uygun
olmadığı, meslek liselerinde öğretim modüllerinin zenginleştirilmesi
ve yeni mesleklerin tanımlarının yapılması gerektiği, meslek liselerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin sınavla belirlenmesi gerektiği,
mesleki eğitimde kültür derslerinin saatlerinin azaltılarak uygulamalı
derslerin sürelerinin artırılması gerektiği, meslek liseleri ile diğer lise
türleri arasında geçişlerin kolaylaştırılması gerektiği, meslek liselerinden meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş hakkının devam ettirilmesinin uygun olacağı” dile getirilmiştir. Bunlara ek
olarak “meslek lisesi mezunlarına iş hayatına atılma ve iş kurmada
özendirici olanaklar (düşük vergilendirme) ve devlet desteğinin sağlanması gerekir” ifadesine de yer verilmiştir.59
Konuya dair yapılan araştırmaların ve raporların tamamına burada yer vermemiz çalışmamızın kapasitesini aşacağı aşikârdır. Bu sebeple mesleki eğitimin sorunlarına dair diğer çalışmalara yer vermek
yerine çalışmamızın son kısmında Darülhayr-i Âli’de gördüğümüz
uygulamaların günümüz meslek eğitiminin sorunlarının çözümünde
sunabileceği katkıları değerlendirmeyi uygun görmekteyiz.
Öncelikle, Darülhayr-i Âli’nin ilköğretim düzeyinde eğitim verdiğini hatırlatmak isteriz. İptidai ve rüştiye seviyesindeki okula kaydolan yetim ve kimsesiz çocuklara öncelikle okuma yazma gibi temel
eğitim konuları verilmiştir. Sonrasında mesleki eğitime dair konulara
girilmiş, branşlaşma ise dördüncü sınıfta başlamıştır. Kültür derslerine ayrılan zamanın meslek derslerinden belirgin derecede az olduğu
Darülhayr-i Âli’de meslek dersleri işlenirken teneffüs uygulamasına
da yer verilmediği görülmektedir. Sabahın ilk saatlerinde kültür ders59 Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı 10.Kalkınma Planı 2014-2018, Mesleki Eğitimin
Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu, Ankara 2014, s.27-30.
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leri işlenirken günün kalan kısmı mesleki eğitime ayrılmıştır. Bunlara
ek olarak, meslek dersleri ve kültür dersleri aynı sınıfta okutulmak
zorunda değildir. Böylece mesleki becerisi olan ancak kültür derslerinde başarısız olan öğrenci meslek derslerinden bir üst sınıfa geçerken kültür derslerini alt sınıftan alabilmektedir. Bu durumun tersi de
mümkündür. Sonuçta mesleki eğitimi tamamlayanlara meslek diploması verilmiştir.
Bugün de buna benzer bir uygulama ile kültür derslerinde başarısız olan ancak meslek derslerini başaranlara meslek diploması verilebilir. Bununla birlikte, kültür derslerini de başarıyla tamamlamış olanlara üniversiteye girme hakkı tanınmak suretiyle kültür derslerine ilgi
artırılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu okullarda verilen eğitimin
esas gayesi mesleki yeterliliği olan insan yetiştirmektir. Yükseköğretime girmelerini sağlamak için meslek derslerinin ihmal edilmesi doğru
değildir. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarında kaliteli eğitim almış ara
eleman ihtiyacının her daim devam ettiği hatırdan çıkarılmamalıdır.
Ayrıca, Darülhayr-i Âli’de verilen mesleki eğitim o gün ihtiyaç
duyulan alanlara yönelik olmuştur. Marangozluk, ayakkabı ustalığı
ve terzilik gibi meslekler iş bulma noktasında cazip mesleklerdi. Özellikle, şimendifercilik eğitimi verilmeye başlayınca öğrenci sayısında
hızlı bir artış görülmektedir. Bugün de eğitim programları teknolojik
ve bilimsel gelişmelere uygun olarak güncellenir, mezuniyetin akabinde tatmin edici iş imkanları sağlanırsa öğrencilerin mesleki eğitime
yöneleceklerinden şüphe edilmemelidir.
Bunlara ek olarak, Darülhayr-i Âli’de dikkatimizi çeken diğer bir
uygulama da mezun olduğunda öğrenciye iş kurması için verilen sermayedir. Bu para öğrencilerin harçlıklarından yapılan kesintinin yanı
sıra bakanlık bütçesinden sağlanan destekle öğrenciye verilmekteydi.
Bugün de meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara kendi iş yerini
açması için sermaye desteği verilmelidir. Böylece, öğrencilerin ve velilerin meslek eğitimine olan ilgisi artacaktır.
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Osmanlı Mekteplerinde Çift Yanlı
Kayıt Yöntemine Dayalı Muhasebe Eğitimi
Ömer Yazan*

1

Giriş
13 Temmuz 1869 tarihinde yayınlanan ve Mehmet Nüzhet tarafından
hazırlanan “Muğni’l Küttab” isimli edebiyat, belagat ve temel matematik bilgilerinin yer aldığı eserin son kısmında “Usul-i Defterî” adlı
bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde Mehmed Nüzhed çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitimi hakkında tanımlayıcı bilgiler
sunmaktadır. İlgili eseri muhasebe tarihi açısından önemli kılan husus
Mehmed Nüzhet’in bir aydın bakış açısı ile çift yanlı kayıt yöntemine
dayalı muhasebe uygulamalarının kökeninin Batı dünyası değil İslam dünyası olduğu vurgusudur. 1306 yılında hazırlanmış bir devlet
muhasebesi eğitim kitabı olan “Saadetname”den yola çıkarak çift yanlı kayıt yönteminin İslam düşünürleri tarafından bilindiği ve devlet
muhasebesi uygulamalarında esas alındığı görüşünü savunmaktadır. Yalnız başına bu anlayış dahi çift yanlı kayıt yönteminin “babası”
olarak Avrupa’da tanıtılan Luca Paccioli’nin “Summa de Arithmetica”
adlı 1494 yılında basılmış olan eserinden yaklaşık iki asır öncesinde
ilgili yöntemin bilindiğine işaret etmesi yönüyle önemlidir. Bununla
birlikte çift yanlı kayıt yönteminin tarihini bilinmeyen eski dönemlere
*		 Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
		 omer_yazan@hotmail.com ORCİD: 0000-0001-8680-3442
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götürmekte ve bu yöntemi esas alan muhasebe bilimi için “fünun-u
mütedavile-i kadimeden olduğu”nu ifade etmektedir. Çift yanlı kayıt yönteminin Batılılar tarafından geliştirilerek kendi dönemindeki durumuna kavuşmuş olsa dahi içinde bulunduğu coğrafyadan neş’et etmiş
bir yöntem olduğu vurgusu ile yöntemin iktisadi ve ticari hayattaki
önemine işaret ederek her kesim tarafından rahatlıkla benimsenmesini amaçlamıştır. Nitekim Mehmed Nüzhet devlet yetkililerine de çift
yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe anlayışına geçişin gerekliliği
yönünde tavsiyelerde bulunmuştur (Yazan, 2019).
Çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitimi verilmesi yönünde tanımlayıcı ve tavsiye edici bir diğer yaklaşım da Ali Suavi’ye
aittir. 15 Kasım 1869 tarihinde Paris’te çıkardığı “Ulum Gazetesi”nin 8.
sayısında “Fenn-i Tanzim-i Defter” isimli kısa bir makale yayınlamıştır.
Bu makalede öncülü olan Mehmet Nüzhet kadar muhasebe anlayışına – en azından ilgili makalede görüldüğü üzere- hâkim olamaması,
görüşlerinin bir kısım kavramsal kargaşalar barındırması ve Mehmet
Nüzhet’te olduğu gibi yöntemin kökenlerini kendi coğrafyasında arama endişesi gütmemesi (ki yönteme İtalyan Üslubu adını vermektedir)
yanında çift yanlı kayıt yönteminin gerekliliği, kolaylığı ve işlevselliği
yönünde önemli görüşler belirtmiştir (Yazan - Kaya, 2017).
Eğitimin bir devlet meselesi olarak ele alındığı ve önemli yapısal dönüşümlerin öncül adımlarından biri olarak kabul edilen
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 1 Eylül 1869 tarihinde yayınlandığı (Altın, 2008, 272-274) dikkate alındığında Mehmet Nüzhet’in
Nizamname’den hemen önce, Ali Suavi’nin ise hemen akabinde çift
yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitiminin gerekliliği yönünde görüş belirttikleri görülmektedir.
Çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitimine geçilmesinde 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret’in ilgili yönteme dayalı muhasebe uygulamalarını gerektirmesinin yanında Avrupa ile artan ticaret
ve 1880 yılından itibaren devlet muhasebe anlayışının çift yanlı kayıt
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yöntemine göre yeniden düzenlenmesinin etkili olduğu açıktır (Güvemli, 2000).
Çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitimine Osmanlı mekteplerinde yer verildiği bilinmektedir. Nitekim 1869 Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi’ni takip eden yıllarda Osmanlı mekteplerinde ilgili yönteme göre verilen muhasebe eğitimi için kaynak kitap yetersizliği sebebiyle 1871 yılında Fardis Efendi’ye Fransızca bir eserin
tercümesi yaptırılmıştır (Fardis, 1871, 3). Takip eden dönemde Türkçe
pek çok muhasebe eserinin yayınlandığı ve bunların mektepler özelinde ayrıştığı da görülmektedir.
Bu çalışmada Osmanlı mekteplerinde çift yanlı kayıt yöntemine
dayalı muhasebe eğitiminin niteliğinin belirlenmesi düşüncesiyle ilgili mekteplerde okutulan ders kitapları incelenmiştir. Bu kapsamda;
mekteplerde ilk kaynak kitap olarak sunulan Fardis Efendi’nin 1871
yılında yayınlanan Usul-i Defterî’si başta olmak üzere rüşdiyeler için
Mehmed Mecdeddin (1884) ve Hasan Tahsin (1895)’in, idadiler için
Mehmed Hikmet (1895), Hasan Tahsin (1895) ve Mehmed Hikmet
(1902)’in, Mekteb-i Sultanî için İstepan Arabyan’ın (1922), Ticaret Mektebi için Hamid’in (1902), Maliye Mektebi için İstepan Arabyan (1916)
ve Berberyan (1918)’ın, Ziraat Mektebi için Agop Zakaryan (1893)’ın
ve Mekteb-i Harbiye için Muhyiddin (1886) ile Ahmed Ziya (1896)’nın
eserlerine başvurulmuştur. İlgili eserlerin tamamı orijinal kaynaklar
olup araştırmacı tarafından tahlil edilmiştir. Bu yolla Osmanlı mekteplerinde çift yanlı kayıt yönteminin niteliği hakkında bir fikir verilmesi
amaçlanmıştır.

1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Mekteplerine Genel Bir Bakış
Tanzimat Fermanı (1839)’nı takip eden dönemde Osmanlı devlet teşkilatı ve buna bağlı olarak eğitim kurumları ve eğitim anlayışı önemli yapısal dönüşümler geçirmiştir. Nitekim 1845 yılında Muvakkat
Maârif Meclisi kurulmuş, 1846 yılında Mekâtib-i Umumiye Nezareti
teşekkül etmiş ve 1857 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti oluşturul-
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muştur. Osmanlı mekteplerinde eğitim-öğretimi düzenleyen başat unsurlardan birisi olan Maârif-i Umumiye Nizamnamesi ise 1869 yılında
yayınlanmıştır (DAGM, 2014, 4).
1867-1871 yılları arasında Maarif Nazırı olarak görev yapan Mehmed Esad Safvet Paşa’nın yönetimindeki bir heyet tarafından hazırlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde ihtilal sonrası Fransız
Eğitim Sistemi’nin büyük etkisi olduğu iddia edilmektedir. 1 Eylül
1869’da yayınlanan Nizamname ile; sıbyan mektepleri, rüşdiyeler,
idadiler, Sultanî ve Alî mektepler olarak beş grupta ilköğretimden
yükseköğretime kadar tüm eğitim kurumları yeniden düzenlenmiştir.
Nizamname; okullara öğrenci kabulleri, eğitim süreleri, okutulacak
dersler, personel ücretlendirmesi vb. gibi hususlarda geniş düzenlemeler barındırmıştır (Altın, 2008, 272-274).
Medreseler dışında kalan Osmanlı eğitim kurumları olarak Tanzimat öncesinde teşekkül etmiş olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1776) ,Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1796), Mekteb-i Tıbbiye (1827), Mekteb-i Harbiye (1834) ve Tanzimat Fermanı’nın hemen
arefesinde açılması kararlaştırılan mülkî rüşdiyeler gibi mekteplerin
(DAGM, 2014, 3) Tanzimat döneminde önemli yapısal dönüşümler geçirdikleri de açıktır.
Ebe Mektebi (1842), Dârülmuallimîn (1848), ilk idadî mektepleri (1850), ilk Ziraat Mektebi (1858), Mekteb-i Mülkiye (1859), Telgraf
Mektebi (1860) ve Ticaret Mektebi (1861) Tanzimat döneminin öncül
mektepleri arasındadır. Nitekim Harbiye bünyesinde bir veterinerlik şubesi (1849), Dârülfünûn (1863), mülkiye mühendis mektebleri (1867), Galatasaray Sultanîsi (1868), Kız Sanâyi Mektebi (1869),
Darülmuallimât (1870), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (1872) ve Darüşşafaka (1873) bu dönemde açılan eğitim kurumları olup pek çok askerî
ve sivil rüşdiye ile sultanî mektepleri de bu dönemde tesis edilmiştir
(DAGM, 2014, 4).
Osmanlı mektepleri arasında XIX.yy.’ın son çeyreğinden XX. yy’ın
başlarına kadar oluşturulan diğer mektepler olarak; Mekteb-i Fünûn-ı
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Maliye (1879), Hukuk Mektebi (1880), Gümrük Mektebi (1881), Hamidiye Ticaret Mektebi (1881), Sanâyi-i Nefise Mektebi (1883), Hendese-i
Mülkiye Mektebi (1884), Ziraat ve Baytar Mektebi (1891), Sağır, Kör
ve Dilsizler Mektebi (1889), Dârülmuallimîn Âlîye Şubesi (1891), Aşiret Mektebi (1892), Gülhane Tabâbet Tatbikatı Mektebi ve Seririyatı
(1898), Polis Mektebi, Bağcılık ve Aşı Mektebi, Orman ve Maâdin Mektebi (1907), Çoban Mektebi, Zeytincilik ve Yağcılık Mektebi, Sulama ve
Drenaj Mektebi (1908), Maliye Memurları Mektebi, Orman Mekteb-i
Âlîsi (1909), Belediye Memurları Mektebi, (1911), Sıhhiye Memurları Mektebi, Kadastro Mekteb-i Âlîsi (1912), Amelî Ticaret Mektebi,
Darülbedayi (1914), İnas Sanâyi-i Nefise Mektebi (1914), Şimendifer
Memurları Mektebi, Orman Ameliyât Mektebi, İnas Darülfünunu, Darüleytamlar (1915) ve Darülelhan (1916) gibi mektepler sayılabilmektedir (DAGM, 2014, 4).

2. Osmanlı Mekteplerinde Muhasebe Eğitimi
Muhasebe eğitimine medreseler gibi klasik eğitim kurumlarının dışında teşekkül eden ilk mekteplerden itibaren eğitim-öğretim programlarında yer verilmesi planlanmıştır. Öyle ki Mühendishane-i Berrî-i
Hümayun’da 1854 yılında Ebniye-i Hassa müdürü olarak görev yapan Seyyid Abdülhalim Efendi’nin “İlm-i Muhasebe” isimli bir dersin
mektepte okutulmasının faydalı olacağı yönünde padişaha bir layiha
sunduğu belirtilmektedir (Ergün - Duman, 1996). 1886 yılında başta
Mekteb-i Harbiye olmak üzere askerî mektepler, ordu alay ve tabur
mekteplerinde muhasebe eğitimi verilmesinin planlanlandığı -bu çalışmada da incelenen- Muhyiddin’in 1886 yılında ikinci baskısı yapılmış olan “İlaveli Usul-i Defterî-i Cedid” isimli eserinden anlaşılmaktadır (Muhyiddin, 1886).
XIX. yy.’ın son çeyreği itibariyle Osmanlı mekteplerinin gerek nicelik gerekse nitelik itibariyle önemli gelişmeler gösterdiği görülmektedir. Bu doğrultuda ilgili mekteplerde muhasebe eğitimi hakkında
bir fikir vermesi düşüncesiyle Osmanlı Devleti’nin ilk istatistik yıllığı
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olan 1897 İstatistik Yıllığı’na bakılabilir. Bu Yıllık’a göre 1897 yılında
“Mekâtib-i âliyye-i mülkiyyede tedris olunan derslerin esamisi” başlığı altında İstanbul’da Dar’ül Muallimin, Mekteb-i Rüşdiye, Ticaret-i Hamidî
Mektebi, Dar’uşşafaka, Leylî (geceli/yatılı) Ticaret-i Bahriyye, Menşe-i
Kitabet-i Bahrî Mektebi ders müfredatında Usul-i Defteri adlı dersler
yer almıştır (Güran,1997:95-97,130). Yine bu Yıllık’a göre Hamidiye Ticaret Mektebi’nde “Usul-ü Muhasebe ve Tetkikat-ı Hesabiyye-i Ticariyye”,
Menşe-i Kitabet-i Bahrî Mektebi’nde de “Usul-ü Muhasebe-i Bahriyye”
adıyla Usul-i Defterî dersinin yanında başka muhasebe derslerinin de
müfredatta bulunduğu dikkat çekmektedir (Güran, 1997, 97,130).
13 Ağustos 1884 tarihinde yayınlanan Büyük Halkalı Ziraat Mektebi Nizamnamesi’ne göre mektepte okutulan derslerden biri de
“Usul-i Defterî-i Ziraat” (DAGM, 2014: 184) isimli bir tarım muhasebesi dersidir. 10 Haziran 1909 tarihinde yayınlanan İlköğretim Kanun
Tasarısı’na göre ise Darulmuallimin ve Darulmuallimin-i İbtidaiye
mektepleri müfredatında Usul-i Defterî isimli bir muhasebe dersi yer
almıştır (DAGM, 2014: 248, 316). Ek olarak 1900 yılında kız rüşdiyeleri
müfredatında “ev defteri tutmak” ismi ile hane muhasebe kayıtlarının
öğretilmesinin hedeflendiği bir derse yer verildiği de bilinmektedir
(Kaya Doğanay, 2011, 328).
1897 İstatistik Yıllığı’nda yer alan “Umum Mekâtib-i Mülkiyyede
Mevcut Memurin ve Mualliminin Nevi ve Miktarı” tablosundaki bilgilere göre “Hesap ve Usul-i Defteri” muallimleri olarak toplam 192 kişi
gösterilmektedir. (Güran, 1997:113-114). Burada Usul-i Defterî dersi
muallimlerinin çoğunlukla hesap veya riyaziye isimleriyle belirtilen
matematik derslerini de yürüttükleri görülmektedir. Öyle ki bu çalışma kapsamında incelenen rüşdiye ve idadilerde muhasebe eğitiminde
kullanılan eserlerin yazarı Hasan Tahsin de bir rüşdiye riyaziye muallimidir. Bunun sebebi olarak ilgili dönemde muhasebenin bir matematik bilim dalı olarak değerlendirilmesi gösterilebilir. Bu durum
Hamid’in bu çalışma kapsamında incelenen eserinde yer alan şu ifadelerden de açıkça anlaşılmaktadır (Hamid, 1902, 10): “Usul-i defteri bir
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ilm-i riyazî olduğu cihetle mesail ve kavaidi bilriyazî hal ve isbat olunmalıdır”.

Güvemli (2000, 92-137) muhasebe eğitimi verilen Osmanlı mektep-

lerini; Mekteb-i Rüşdiye, Mekteb-i İdadiye, Mekteb-i Sultanî, Menşe-i
Küttab-ı Askerî, Aşiret Mekteb-i Hümayunu, Evkaf Memurları Mektebi, Darulfünun-u Osmani, Darul Muallimin, Maliye Memurları Mektebi, Mekteb-i Mülkiye, Hamidiye Ticaret Mektebi, Mekteb-i Fünun-u

Maliye ve Hukuk Mektebi olarak sıralamaktadır. Buna ek olarak yabancı mekteplerde de muhasebe eğitimi verildiğine dikkat çeken Güvemli (2000, 136-137) İstanbul’daki Ermeni okullarından Pangaltı Paksadeni Ticaret Mektebi ile Mardin Amerikan Protestan Kız Okulu’nda
muhasebe dersleri verildiğini örnek olarak sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mekteplerde muhasebe eğitimi verildiği bilin-

mekle birlikte bu eğitimin niteliği ve kapsamı hakkında literatürde ayrıntılı çalışmalara henüz yer verilmediği anlaşılmaktadır.

3. Osmanlı Mekteplerinde Çift Yanlı Kayıt Yöntemine Dayalı
Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir İnceleme
Çalışma kapsamında Osmanlı mekteplerinde çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitiminin niteliğinin ve kapsamının ortaya

konulabilmesi düşüncesiyle ilgili mekteplerde muhasebe derslerinde
okutulan kaynak kitaplar ve içerikleri incelenmiştir. Bu kapsamda Osmanlı mekteplerinde devlet eliyle okutulan ilk kaynak kitap olarak su-

nulan Fardis Efendi’nin 1871 yılında yayınlanan Usul-i Defterî’sinden
başlanarak rüşdiyeler idadiler, Mekteb-i Sultanî, Ticaret Mektebi, Maliye Mektebi, Ziraat Mektebi ve Mekteb-i Harbiye’de çeşitli dönemler-

de okutulan muhasebe derslerinin kaynak kitaplarına ulaşılmıştır. Bu
doğrultuda Çalışma’nın takip eden kısmında mektepler, okutulan eser
ve yazarı, eserin basım yılı ve içeriği hakkında bilgiler sunulmuştur.
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3.1. Osmanlı Mekteplerinde Devlet Eliyle Okutulan Çift Yanlı
Kayıt Yöntemini Esas Alan İlk Muhasebe Eseri
Eser: Usul-i Defterî
Yazar: Fardis Efendi (Meclis-i Kebir-i Maarif İlmiye Dairesi Azası)
Basım Yılı: 1871
Sayfa Sayısı: 157
Fardis tarafından çevirilip Usul-i Defterî adıyla 1871 yılında basılan bu eser devlet eliyle Osmanlı mekteplerinde okutulan muhasebe
dersleri için hazırlatılmış ilk resmi muhasebe eseri olma niteliğini taşımaktadır. Bu eser kendi döneminde muhasebe eğitimi verilen tüm
mekteplerde kullanılması düşüncesiyle hazırlanmıştır. Mekteplerde
kaynak kitap yetersizliği sebebiyle yapılan araştırmalar sonucunda
Fransız yazar Kadris Marma tarafından hazırlanan bir Fransızca eserin tercümesi görevi devrin Maarif Nazırı Mehmed Esad Safvet Paşa
tarafından Meclis-i Kebir-i Maarif ilmiye dairesi azalarından Fardis
Efendi’ye verilmiştir. Muhasebe eğitim tarihi açısından dikkat çekici
bir bilgi olan bu durum Fardis tarafından şu cümlelerle ifade edilmektedir (Fardis, 1871: 3):
“Mekatib-i devlet-i aliyede…fenn-i mezburun tedris ve talimi kararlaştırılıp ancak bu fenne dair şimdiye kadar lisan-ı Osmaniye çıkarılmış olan
kitaplardan bazısı mufassal ve birazı dahi muhtasar olarak mekatib-i mezkurenin kaffesinde tedrise elverişli görülemediğine ve muharrir-i fünundan
(Kadris Marma) nam zatın Fransa lisanı üzere telif etmiş olduğu kitap suret-i
muhtasar ve müfidede fenn-i mezkurun kaffe-i kavaid ve mesail-i mühimmesini havi bulunduğuna mebni işbu kitap …. Devletlü Safvet Paşa hazretleri
tarafından bil-intihab lisanımıza nakl ve tercümesi bu abd-i acize … emr ve
irade buyurulmuş olduğundan….”
Fardis’in eseri tüm Osmanlı mekteplerinde okutulan muhasebe
derslerinde kullanılması düşüncesiyle hazırlatılmıştır. Örneğin rüşdiyelerde 1873/1874 döneminde müfredatta yer alan muhasebe dersi
kaynak kitap yetersizliği nedeniyle açılamamış iken Fardis’in Usul-i
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Defteri’sinin uygun olduğuna kanaat getirilerek rüşdiyelerde bu ders
müteakiben okutulmuştur (Kaya Doğanay, 2011: 334).
Fardis Efendi, bu eserde salt bir çeviri yapmaktan öte –özellikle
muhasebe kayıt örneklerinde görülebileceği üzere- Türk toplumuna
uyarlamalar yaparak çeviri yapmıştır.

İçerik: Defter tutmanın tanımı, sade usul üzere müsvedde defteri,
yevmiye defteri, defter-i kebir, çift yanlı kayıt yöntemine göre defter
tutma, müsvedde defteri, yevmiye defteri, yevmiye defterinin tertip ve tanzimi müsvedde defterinden yevmiye defterine kayıt nakli,
defter-i kebirin tarif, tertib ve tanzimi, defter-i kebir fihristi, yevmiye
ve defter-i kebirde işlem hataları, genel ve şahsi muhasebe işlemleri,
mizan, ay mizanı, genel mizan, hesapların kapatılması, defter-i kebirde hesapların yeniden açılması, çift yanlı kayıt yöntemine uygun
defter tutmayan bir tacirin bu defterlerinin ilgili yönteme göre düzenlenmesi, müştereken alınan emtia hesabı, komisyon emtiası, seyyar bir
tacirin muhasebe işlemleri, panayır hesabı, fabrika hesabı, likidasyon,
faizli cari hesap, kırmızı adad, kasa defteri, mağaza defteri, senedat-ı
nakdiye defteri.

3.2. Rüşdiyelerde Çift Yanlı Kayıt Yöntemine
Dayalı Muhasebe Eğitimi
Eser: Mebadi-i Usul-i Defterî
Yazar: Mehmed Mecdeddin
Basım Yılı: 1884

Sayfa Sayısı: 95 sayfa.
Rüşdiyelerde muhasebe eğitiminin niteliğini gösteren öncül bir
eser hüviyetindedir. Rüşdiye son sınıf öğrencilerine okutulacak muhasebe dersleri için kaynak kitap mahiyetinde hazırlanmıştır. Bununla
birlikte ilk defa muhasebe dersi alacak olan öğrenciler için de kullanılması düşünüldüğü eserde yer alan şu ifadelerden anlaşılmaktadır
(Mehmed Mecdeddin, 1884): “Mekatib-i Rüşdiye müntehî sınıf şakirdanıyla Usul-i Defteriden henüz ders alacak mübtedilere mahsusdur”
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İçerik: Muhasebe ve defter tutma ile ilgili temel açıklamalar, çift
yanlı kayıt yöntemine göre defter tutma: asli ve yardımcı defterler,
umumi hesaplar, yevmiye defteri, defter-i kebir, mizan, envanter, bilanço, yardımcı defterler: kasa defteri, matlup senedatı defteri, deyn
senedatı defteri, emtia/satış defteri, mektup defteri, defter tutma uygulamaları, cari hesaplar/faizli hesaplar, muhasebe belge örnekleri:
emre senet, çek, poliçe.
Eser: Usul-i Defterî

Yazar: Hasan Tahsin (Kocamustafapaşa Askeri Rüşdiyesi Riyaziye Muallimi)
Basım Yılı: 1895

Sayfa Sayısı: 75 sayfa
Kocamustafapaşa Askeri Rüşdiyesi’nde riyaziye muallimi olarak
görev yapan Hasan Tahsin tarafından hazırlanan bu eserde soru- cevap yöntemine dayalı bir öğretim anlayışı benimsenmiş olup basit bir
anlatım dili kullanılmıştır

İçerik: Ticaret, sanat, tacir ve emtia kavramlarının tanımı, makbuz
senedi, hesap pusulası, eşya pusulası, poliçe, emre senet, iflas, defter
tutma usulleri: basit usul, çift yanlı kayıt usulü, muhasebe hesapları,
muhasebe defterleri: müsvedde, yevmiye, defter-i kebir, hata düzeltme yöntemleri, muhasebe uygulamaları, faizli cari hesabın kısa tanımı.

3.3. İdadilerde Çift Yanlı Kayıt Yöntemine
Dayalı Muhasebe Eğitimi
Eser: Usul-i Defterî

Yazar: Mehmed Hikmet (Rumeli Vilayat-ı Şahanesi maarif müfettişi)
Basım Yılı: 1895

Sayfa Sayısı: 223 sayfa
1895 yılı itibariyle Maarif Nezareti’nin idadilerde okutulan muhasebe dersleri için temel konuları belirlediği ilgili eserde belirtilmekte-
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dir. Buna göre idadilerde muhasebe derslerinde şu ana konuların ele
alınması istenmiştir: Yaygın görülen ticari işlemler (tacir ve ticaret biçimleri, ticari nakliyat ve buna ilişkin evrak, fatura, diğer ticari evrak,
iskonto işlemleri), yevmiye ve defter-i kebirin düzenlenmesi, basit ve
çift yanlı kayıt yöntemlerine göre muhasebe işlemleri.
İçerik: Temel ticari bilgiler, defter tutma usulleri- teori ve uygulama, beş ana hesabın tanımı, müsvedde, yevmiye, defter-i kebir, icmal/
hülasa defteri, sandık defteri, matlup senedatı defteri, zimmet senedatı defteri, hesabat-ı cariye defteri, faizli cari hesap, hata düzeltme
işlemleri, kırmızı adad veya erkam, mizan/muvazene, icmal/hülasa
defteri, basit usulde kayıt, çift yanlı yöntemine göre kayıt, (müsvedde
defteri, yevmiye defteri, defter-i kebir kayıt örnekleri), basit usul ve
çift yanlı kayıt yöntemine göre uygulama örnekleri
Eser: Yeni Usul-i Defterî
Yazar: Hasan Tahsin (Kocamustafapaşa Askeri Rüşdiyesi Riyaziye Muallimi)
Basım Yılı: 1895
Sayfa Sayısı: 185
İçerik: Şirket türleri, ticari belgeler, banka takvimi, basit usul ve
çift yanlı kayıt usulüne göre defter tutma, yasal defterler, yardımcı
defterler, basit usulde tutulan defterler, çift yanlı kayıt usulünde tutulan defterler, senet iskontosu, beş genel hesap ve diğer muhasebe
hesapları, aylık muvazene, hata tespiti ve düzeltme yöntemleri, hesapların kapatılması, icmal defterinin düzenlenmesi, hesapların yeniden açılması, yevmiyeli defter-i kebir, faizli cari hesap, muhasebe
uygulamaları.
Eser: Muhtasar Usul-i Defterî
Yazar: Mehmed Hikmet (Hikmet bu tarihte Meclis-i Maarif azasıdır.)
Basım Yılı: 1902
Sayfa Sayısı: 155 sayfa.
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Bu eser idadi mekteplerinin beşinci sınıflarında okutulan muhasebe dersleri için kaynak kitap hüviyetindedir.
İçerik: Ticari evrak ve senetler, iskonto hesabı ve banka takvimi,
bilançonun tanımı, basit usul ve kayıt örnekleri, çift yanlı kayıt usulü
ve kullanılan defterler: müsvedde, yevmiye, defter-i kebir, yevmiyeden defter-i kebire işlem nakli, yazışmalar için müsvedde defteri, sandık defteri, icmal/hülasa defteri, matlup ve zimmet senedatı defterleri, faizli cari hesap, hesabat-ı cariye defteri, yanlış kayıtları düzeltlme
usulleri, kırmızı adad veya erkam, mizan/muvazene, icmal/hülasa
defteri düzenleme örnekleri, defter-i kebir kayıt örnekleri, çift yanlı
kayıt yöntemine göre defter tutulmasına ilişkin açıklamalı örnekler.
Yukarıda belirtilen eserlerin yanında idadilerde okutulan muhasebe dersleri için kaynak kitap mahiyetinde Hamid Bey tarafından
1906 yılında Usul-i Defteri isimli 288 sayfalık bir eser yayınlanmıştır.
Yine Hamid Bey tarafından Mekteb-i Sultanî ve idadilerde okutulan
muhasebe dersleri için kaynak kitap hüviyetinde 1914 yılında yayınlanmış Mükemmel Usul-i Defteri isimli 450 sayfalık hacimli bir muhasebe eseri daha bulunmaktadır.

3.4. Mekteb-i Sultanî’de Çift Yanlı Kayıt Yöntemine
Dayalı Muhasebe Eğitimi
Eser: Yeni Usul-i Defterî
Yazar: İstepan Arabyan
Basım Yılı: 1922
Sayfa Sayısı: 330 sayfa.
Bu eser Mekteb-i Sultanî sekizinci sınıfında okutulan muhasebe
dersleri için kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Eserin sonunda Fransızca-Türkçe muhasebe terimleri sözlüğü sunulmuştur.
İçerik: Ticari işlemler, ticarette borç ödeme, kayıt yöntemleri ve
kayıt işlemleri, yardımcı defterler, aylık mizan, kesin mizan, bilanço,
hesapların kapatılması, faizli cari hesap, muhasebe uygulamaları.
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3.5. Hamidiye Ticaret Mektebi’nde Çift Yanlı Kayıt
Yöntemine Dayalı Muhasebe Eğitimi
Eser: Mufassal Usul-i Defterî- Kısm-ı Sanî
Yazar: Hamid (Eserin yazıldığı yılda, Matbaa-i Amire ruznamçe-

cisi ve Hamidiye Ticaret Mektebi usul-i defterî muallimi, 1906 yılında
Hamidiye Ticaret Mektebi müdürü ve 1914 yılında ise Matbaa-i Amire
müdürüdür.)

Basım Yılı: 1902
Sayfa Sayısı: 452 sayfa
Bu eser, Hamidiye Ticaret Mektebi ikinci sınıfında okutulmakta

olan Usul-i Defterî dersi için kaynak kitap hüviyetinde hazırlanmıştır.
İçerik: Basit usulün tanımı ve basit usulde kayıt, çift yanlı kayıt

yönteminin tanımı, müsvedde ve yevmiye defterine kayıt yapmak

biçimleri, Hesabat-ı Umumiye (5 genel hesap):Kasa, Emtia-i Umumi-

ye, Bedeli Tahsil Olunacak Senedat, Bedeli Tediye Olunacak Senedat,
Kar ve Zarar Hesabı, hesap ve kayıt işlemleri, müsvedde ve yevmiye

defteri uygulama örnekleri (burada müsvedde defterine kaydedilecek işlemler ve müsvedde defter kayıtları sunulmuş ardından öğren-

ciden müsvedde defterinden yevmiye defterine işlem nakli yapması
istenmiş, bunun için boş işlem sayfaları ayrılmıştır. Takiben ise yevmiye defterine kaydedilecek her işlem ayrıntılı açıklamalar ile birlikte
yeniden ele alınmış ve kayıtlar sunulmuştur), defter-i kebir, defter-i

kebir fihtisti hazırlama, defterin düzenlenmesi, yevmiye defterinden

defter-i kebire işlem nakli –örnekle anlatılmış- , defterlere yanlış kay-

dedilmiş işlemlerin düzeltilmesi, mizan, bilanço, yardımcı defterler,
faizli cari hesaplar (faiz hesaplamaları ve iki farklı yöntemin karşılaştırmalarını uygulama örnekleri ile), iskonto bordrosu, banka takvimi,

komisyon hesabı, iştira hesabı ve iştira faturası, sipariş işlemlerinin
kaydı, ortaklık hesabı, şirketin usul-i muhasebesi: kolektif ve adi komandit şirketler.
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3.6. Maliye Mektebi’nde Çift Yanlı Kayıt
Yöntemine Dayalı Muhasebe Eğitimi
Maliye Nazırı Cavit Bey döneminde Maliye Memurları Mekteb-i
Alîsi ismiyle kurulduğu belirtilen (Ağar, 2007, 427). Maliye Mektebi
bir tür hizmet içi eğitim okulu olarak teşekkül etmiştir.
Eser: Usul-i Defterî

Yazar: İstepan Arabyan (Muhasebe-i Umumiye-i Maliye genel
müdür yardımcısı ve Maliye Mektebi Usul-i Defterî muallimi)
Basım Yılı: 1916

Sayfa sayısı: 284 sayfa

İçerik: Genel ve ticari işlemler, ticari evrak ve senetler, kayıt yöntemleri: basit usul ve çift yanlı kayıt usulünün tanımları, hesapların
tasnifi, muhasebe defterleri: müsvedde, yevmiye, defter-i kebir, aylık
mizan, kesin mizan, bilanço, yardımcı defterler, faizli cari hesap, ticari,
mali ve iktisadi kuruluşlar, muhasebe uygulamaları.
Eserin sonunda Türkçe ve Fransızca bazı muhasebe belge örnekleri sunulmuştur. İstepan Arabyan’ın Maliye Mektebi’nde okutulan bir eseri daha bulunmaktadır. Ders notlarının birleştirilmesinden oluşan bu eser Usul-i Defterî-i Malî ismini taşımakta olup 1910
yılında İstanbul’da Kader Matbaası’nda basılmıştır. Bu eser Maliye
Mektebi’nin tahsil ve mal memurları sınıfında okutulan temel muhasebe konularını içermektedir (Arabyan, 1910).Ek olarak yine Arabyan
tarafından 1915 yılında Maliye Mektebi tahsil ve mal memurları sınıfında okutulan muhasebe dersi için aynı eserin ikinci cildi de Kanaat
Matbaası’nda basılmıştır. Bu ciltte devlet muhasebesi anlayışı işlenmektedir (Arabyan, 1915).

Eser:Usul-i Muhasebe-i Umumiye Kanununun Şerhi ve Ahkam-ı
Münderecesinin Esbab ve Esasatı
Yazar: Berberyan (Islahat-ı Maliye Komisyonu azasından olup
eski muhasebe-i umumiye genel müdürü)
Basım Yılı: 1918

Sayfa Sayısı: 276.
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İçerik: 1910 yılında yürürlüğe giren Usul-i Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nda belirtilen hükümler hakkında ayrıntılı bilgiler, açıklamalar, Kanun’da ilgili hükümlerin neden yer aldığına dair gerekçeler ve bu hükümlerin konulmasının ardındaki mantığı içeren bu eser
Kanun’un 66 maddesi –gerekli görülen kısımlarda ayrıntılı şerhler- ile
ele almıştır.
Muhasebe ve hesap kavramlarının tanımı ile başlanan eserde 1880
yılından itibaren devlet muhasebesi anlayışına hakim olan çift yanlı kayıt yöntemi de ele alınmaktadır. Eserin yayınlandığı 1918 yılı itibariyle
Maliye Mektebi’nde bir ders olarak okutulmakta olunduğu anlaşılmaktadır. Zira eserde kullanılan dil dikkate alındığında bir tür ders notu hüviyetinde olduğu görülmektedir. Eserde Fransız muhasebe anlayışının
izleri –kullanılan kavram ve terimlerin Fransızca karşılıklarının da yer
yer sunumu dolayısıyla- açık bir biçimde görülebilmektedir.

3.7. Halkalı Ziraat Mektebi’nde Çift Yanlı Kayıt
Yöntemine Dayalı Muhasebe Eğitimi
Eser: Çiftlik İdaresi/Usul-i Defterî-i Ziraat bölümü
Yazar: Agop Zakaryan (Halkalı Ziraat ve Baytar Mektepleri Ameliyat (Uygulama) muallimi ve baytar sınıfları Ziraat-ı Umumiye muallimi olmanın yanında mektep numune çiftliği nazırı)
Basım Yılı: 1893
Sayfa Sayısı: 271 sayfalık ana eser içinde belge ve kayıt ekleriyle
birlikte 41 sayfa muhasebe bölümü
Eser literatürde çift yanlı kayıt yöntemine dayalı tarım muhasebesi eğitimi için hazırlanmış bilinen ilk Türkçe eserdir.
İçerik: Birinci defter: Yevmiye ve ahval-i hava hesapları, İkinci
defter: bütçe/muvazene, demirbaş, arazi ve emlak kayıtları, arazi ve
emlak hesapları, Üçüncü defter: sandık, hesab-ı cari, icarat, müstahdemin hesapları, Dördüncü defter: Hayvanat, tuyûr, hayvanat ve tuyûr
hasılatı, hububat, mezruat hesapları, Beşinci defter: Erzak, alet ve ede-
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vat, eşya-yı beytiye ve saire hesapları, muhasebe defter hesap ve mali
rapor örnekleri.

3.8. Mekteb-i Harbiye’de Çift Yanlı Kayıt Yöntemine
Dayalı Muhasebe Eğitimi
Eser: İlaveli Usul-i Defterî-i Cedid
Yazar: Muhyiddin (Alay Katibi)
Basım Yılı: 1886
Sayfa Sayısı: 235
Eserin Mekâtib-i Askeriyye ve Mekâtib-i Mülkiyye ile ordu alay

ve tabur mekteplerinde okutulmak üzere hazırlandığı belirtilmektedir (Muhyiddin, 1886). Mekteb-i Harbiye’de çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe eğitimi verilmesi planlanmış olup kaynak kitap eksikliğinin giderilmesi için Muhyiddin tarafından 1880 yılında

Fransa’da Albert Manilier tarafından yazılan bir eser tercüme edilerek
1884 yılında Usul-i Defterî-i Cedid adıyla yayınlanmıştır. Bu durum

Muhyiddin’in şu ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır (Muhyiddin,
1886):

“…tüccar ve esnaftan ekserisinin muamelat-ı kuyûdiye ve hesabi-

yesi buna tevfikan icra ve tanzim olunmağa başlamış ve günden güne tamam etmekte bulunmuş olmasından dolayı Mekâtib-i Askeriyye-i Şâhâne’de
dahi tedris ve talimi arzu olunarak Meclis-i Maarif-i Askeriyye’ce Fransa

müellifîn-i meşhuresinden (Alber Manilye) nin 1880 sene-i miladisinde bittelif neşretmiş ve yalnız (parti dubl) usulünü göstermekte bulunmuş olan
kitabı intihab ve hasbelmeslek tercümesi bu âcize havale buyurulmuştur”

Kitap yüksek düzeyde rağbet görmüş olup 1886 yılında genişleti-

lerek ikinci baskısı yapılmıştır. Özellikle bu baskıda kitaba Muhyiddin

tarafından önemli düzeyde eklemeler yapılmıştır. Bu kitabın Mekteb-i

Harbiye’de okutulan muhasebe derslerinde kullanılan ilk kaynak ki-

tap olduğu anlaşılmaktadır. Kitap, dönemin askeri birliklerinde icra
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edilen muhasebe işlemleri doğrultusunda muhasebe hesap ve defterlerini göstermesi bakımından özel bir önem arz etmektedir
İçerik: Defter tutma kuralları, genel hesaplar, askerî genel muhasebe
-bu bölümde askerî birimlere göre muhasebe hesapları sıralanmıştır- hakkında bilgiler, sermaye hesabı, kar ve zarar hesabı, genel masraflar hesabı, hane masrafları hesabı, emtia hesabı, sandık hesabı, bedeli tahsil
olunacak senetler hesabı, bedeli ödenecek senetler hesabı, mefruşat
hesabı, şahsî hesaplar, esas defterler, yardımcı defterler, askerî muhasebede kullanılan yardımcı defterler – defterler askerî birimlere göre sınıflandırılmıştır-, yevmiye defteri, bazı askerî muhasebe hesaplarının işleyiş
kuralları, defter-i kebir, yevmiyeden defter-i kebire işlem nakli, yazışma müsveddeleri defteri, hülasa defteri, müsvedde defteri, hesapların
muvazenesi, ay mizanı, genel mizan, emtia hesabı, mefruşat hesabı,
genel masraflar hesabı, hane masrafları hesabı, kar ve zarar hesabı,
yeni hesap –hesab-ı cedid-, sandık hesabı, bedeli tahsil olunacak senetler hesabı, bedeli ödenecek senetler hesabı, bir miktarı satılmayıp
mağazada kalan emtia hesabı, şahsi hesaplar, hesapların defter-i kebirde ilk açılışı ve eski hesap –hesab-ı atik-, hülasa/bilanço, bazı muhtelif hesaplar (ortak emtia, komisyon emtiası, panayır, fabrika, sigorta,
gemi hesapları), cari hesap, faizli cari hesap, hata düzeltme yöntemleri, uygulamalar, bir kısım ticari belgeler.
teri

Eser: Numero 2 Fenn-i Usul-i Defterî-i Askerî’den Yevmiye Def-

Yazar: Ahmed Ziya (Binbaşı, Mekâtib-i Askeriyye-i Şâhâne muhasebat müfettişi ve Mekteb-i Fünun-u Harbiyye-i Mülukâne muhasebe
memuru)
Basım Yılı: 1896
Sayfa Sayısı: İncelenen nüshanın son sayfaları kayıptır
Askeri muhasebe işlemlerinin çift yanlı kayıt yöntemi doğrultusunda gösterildiği bu eser, askeri muhasebeye bir tür ihtisas muhasebesi hüviyeti kazandırması yönüyle önemlidir
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İçerik: Yevmiye defterinin tanımı, çift yanlı kayıt yöntemine göre
muhasebe işlemleri, müsvedde defteri, yevmiye defteri ve defter-i kebire kayıt yapılması, askeri muhasebe yevmiye defteri kayıt örnekleri

Sonuç
Osmanlı mekteplerinde çift yanlı kayıt yöntemine dayalı muhasebe
eğitiminin ortaöğretimden yükseköğretime eğitim-öğretim müfredatında yer bulduğu görülmektedir. XIX. yy.’ın son çeyreğinden itibaren
sayıları hızla artan muhasebe eğitim kitapları içinde salt çeviri niteliğinde kitapların ötesine geçildiği, kimi yazarlar tarafından özgün yaklaşımların geliştirilebildiği dikkat çekmektedir.
Fardis Efendi’nin alım-satımı yapılan emtia türleri, kişi isimleri ve
mahalleri gibi yönleriyle muhasebe vaka ve işlemlerini içinde bulunduğu topluma uyarlaması, aktif ve pasif terimlerinin karşılığı olarak
a’mil ve ma’mul terimlerini kullanması, bilançoyu envanter defterinin bir özeti olarak sunması, çeviriden kaynaklandığını düşündüren
bir biçimde -devrin Osmanlıca yazım biçiminin muhalifine- bilançoyu okuma sırasına göre (sağdan sola) düzenlememiş olması eserinde
önce çıkan hususlardandır.
Hasan Tahsin’in soru-cevap yöntemi ile basit bir anlatım dili ile
rüşdiyelerde muhasebe öğretimini amaçladığı eserinin yanında Mehmed Mecdeddin’in rüşdiyelerde okutulmakla birlikte eserinde envanter ve bilanço tanımlamaları dikkat çekmekte, maliyet esasına göre
kayıt mantığına sahip olan eserde rapor tipi bilanço örnekleri sunulmaktadır.
Hasan Tahsin’in idadiler için muhasebe eğitiminde kullanılan
Yeni Usul-i Defterî adlı eseri Amerikan Usulü adıyla da bilinen defter-i
kebirli yevmiyeyi “yevmiyeli defter-i kebir” adıyla ele alan literatürde
bilinen ilk eserdir. Hasan Tahsin’in hem rüşdiye hem de idadiler için
yazılmış eserlerinde dönem sonunda hesapları kapatmak ve dönem
başında yeniden açmak için “Muvazene-i Huruç” ve “Muvazene-i
Duhul” isimli geçici hesapları kullanması dikkat çekmektedir. Hamid,
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eserlerinde bilançoyu hem bir mali tablo hem de bir muhasebe hesabı
olarak kullanmakta, bu yolla hesaplardan elde edilmiş olan bir mali
tablonun kendisinin yeniden hesaplaştırıldığı görülmektedir. Ek olarak iskonto hesaplamalarında önemli olan ve yılın herhangi iki günü
arasındaki tam gün sayısını veren “banka takvimi” isimli bir tablonun
çeşitli yazarlar tarafından kullanıldığı (örneğin Hasan Tahsin ve Mehmed Hikmet) görülmektedir.
Muhyiddin’in eserinin hem sivil hem de askeri mekteplerde
okutulması düşüncesiyle temel muhasebe bilgilerinin arasına –yer
yer bağlamından kopuk ve mükerrer olsa da- askeri muhasebe bilgilerini eklemiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte eserde 1886
yılı itibariyle Türk orduları ve bağlı birliklerde kullanılan muhasebe
hesapları ve defterleri hakkında çok değerli bilgiler sunulmaktadır.
Muhyiddin’in içinde bulunduğu dönemin muhasebe kayıt anlayışının
ötesinde yevmiye defteri kayıtlarında borçlu ve alacaklı hesapların işlem tutarlarının tek bir tutar yerine ayrı ayrı gösterilmesi önerisinde
bulunması ancak XX. yy. başlarında muhasebe eğitiminde bu yaklaşımın benimsenmiş olduğu ve günümüzde de bu anlayışın hakim olduğu değerlendirildiğinde kayda değer bir yaklaşım olarak ele alınabilir.
Ahmed Ziya’nın çift yanlı kayıt yöntemini askeri muhasebeye
uyarlaması, askeri işlemler için özel hesapları ticari muhasebe mantığı
içinde sunabilmesi, Agop Zakaryan’ın çift yanlı kayıt yöntemine göre
tarım muhasebesi için özgün bir anlayış geliştirme çabası gütmesi
dikkat çekicidir. Zira bu yönleriyle Ahmed Ziya ve Agop Zakaryan’ın
kendi dallarında ihtisas muhasebeleri geliştirme çalışmaları yürüttükleri söylenebilecek olup, her ikisinin de saha uygulayıcıları olmalarının -eserlerinde uygulamaya dönük yaklaşımlardan açıkça görülebildiği üzere- muhasebe anlayışlarına yansıdığı da değerlendirilebilir.
Fransız muhasebe alimi Edmond Degrange tarafından 1795 yılında geliştirilen ve XIX.yy.’da Batı muhasebe uygulamalarını önemli
ölçüde etkileyen 5 ana hesap ve buna dayalı olarak defter-i kebir ve
yevmiye defterinin aynı cetvelde gösterilebilmesi şeklindeki yaklaşımın izleri hemen tüm Türkçe muhasebe eserlerinde 5 ana/genel hesap
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(hesabat-ı umumiye veya hesabat-ı umumiye-i hamse isimleriyle) kullanımı vasıtasıyla izlenebilmektedir.

İstepan Arabyan’ın Maliye Mektebi’nde eğitim gören memurların saha uygulamalarında kolaylık tanıması düşüncesiyle kimi orijinal
nüshalar olan muhasebe belge örneklerini Türkçe ve Fransızca olarak
eserinde sunduğu görülmüştür. Türk muhasebe eğitimi eserlerinde
genel olarak Fransız muhasebe anlayışının izleri görülmekte olup,
eserlerin önemli bir kısmında gerekli görülen yerlerde muhasebe terimlerinin Fransızca karşılıklarının latin harfleri ile de yazılmış olması
bunun bir göstergesidir. Nitekim İstepan Arabyan, eserinin sonunda
muhasebe terimlerinin Türkçe ve Fransızca karşılıklarının yer aldığı
bir sözlük sunmuş olup bu sözlük ilk muhasebe terim sözlükleri arasında gösterilebilir.
1890’lı yıllardan itibaren eserlerin kapsam farklılıklarıyla birlikte
genel hatlarıyla benzer konu başlıklarını ele aldığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte rüşdiyeler için basit bir anlatım tercih edilirken
idadi ve sultanîlerde kapsamın genişletildiği ve dilin ağırlaştırıldığı,
Ticaret Mektebi’nde ise uygulama boyutuna önem verilmesi yanında
şirketler muhasebesi konularına da yer verilerek kapsamın genişletildiği görülmektedir.

Takip eden çalışmalarda Osmanlı mekteplerinde muhasebe eğitiminde kullanılan Türkçe muhasebe öğreti kitaplarının nicelik ve nitelik olarak daha geniş kapsamda değerlendirilmesi, başta Fransız muhasebe anlayışı olmak üzere farklı yabancı muhasebe anlayışlarının
etkilerinin irdelenmesi, Türk muhasebe anlayışının özgün yönlerinin
daha geniş bir perspektifte ele alınması tavsiye olunmaktadır.
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V. BÖLÜM
MEKTEPLERDE YÖNETİM,
TEFTİŞ VE SAĞLIK

Sâlnâmelerde Isparta Rüşdiyesi ve İdâdîsi
Muzaffer Deniz*

1

Giriş
1277/1860 yılında Isparta Rüşdiyesi adıyla açılan mektep daha sonra idâdîye çevrilmiş, Cumhuriyet döneminde önce bir devreli liseye,
daha sonra da orta mektebe dönüştürülmüş olup günümüzde (2021)
Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi olarak eğitim vermeye devam
etmektedir. Bu bilgiye göre mektep, 160 yıllık tarihiyle Türkiye’nin
köklü eğitim kurumlarından biri olarak dikkat çekmektedir.
Mektep, iki asra yakın tarihi boyunca yalnızca binlerce öğrencinin
yetişmesini sağlayan bir eğitim kurumu olarak değerlendirilmemelidir. Eğitim öğretim boyutunun dışında kente ve sancak geneline ekonomik, toplumsal, istihdam, kültürel ve sanat etkinlikleri vb alanlarda
yaptığı katkı da dikkate alınmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalar bağlamında adı geçen eğitim kurumu,
daha geniş boyutlu bir çalışma konusu olmayı hak etmektedir. Bu çalışma maârif ve vilâyet sâlnâmeleri ile sınırlı bir kaynakla, mektebin
bir döneminin, kısa bir tarihçesinin ortaya konulması amacındadır. Bu
amacın dışında, yukarıda değinildiği üzere, ileride yapılacak kapsamlı araştırmalara da katkı sunabileceği umulmaktadır. Zira Isparta Rüş*		 Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı,
Van, e-posta: mdeniz@yyu.edu.tr, orcid: 0000-0001-9331-7012
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diyesi adıyla temel eğitim düzeyinde açılan mekteple ilgili zengin bir
arşiv ve kaynak araştırmacıları beklemektedir. Her ne kadar mektebin
Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri mektep/ Şehit Ali İhsan Kalmaz
Anadolu Lisesi ve Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü arşivinde mevcut
olmasa da Cumhuriyet dönemine kadar Isparta’nın Konya Vilâyeti’ne
bağlı idarî bir birim olması nedeniyle Konya Millî Eğitim Müdürlüğü
Arşivi/Konya Maârif Arşivinde çok sayıda belge bulunmaktadır. Ayrıca mektep bilgilerinin yer aldığı çeşitli çalışmalar ile farklı kategorilerdeki Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Maârif Vekâleti 1329-1330
Ders Senesine Mahsus İhsâiyyât Mecmuası gibi Osmanlı arşiv ve yayınları da bu bağlamda başvurulacak kaynaklardır. Cumhuriyet dönemine ait veriler ise hem Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi hem de
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı arşivinde
bulunmaktadır.
Osmanlı Devleti belgelerinde geçen sâlnâme sözcüğünün günümüzdeki karşılığı yıllık olup, arşiv belgeleri ve kitaplarda daha çok
anal/annal kavramı ile ifade edilmiştir. Sâlnâmeler ya da yıllıklar Osmanlı Devleti de dahil olmak üzere tarih boyunca kurulan devletlerde
mevcut durumun görülmesi, gelecekle ilgili çıkarımlar yapılabilmesi
ve geleceğe bilgi/veri aktarılması amacıyla kullanılagelmiştir. Yıllıklar, belirli zaman diliminde bir bölge ya da ülke genelini kapsayacak
şekilde o yerin toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, eğitim gibi
alanlarda tarihsel bilgilerin/verilerin sonraki yıllara ve günümüze
ulaşmasını sağlamıştır.
Sâlnâmelerde Isparta Rüşdiyesi/İdâdîsi başlığı altında yapılan
bu çalışmada Osmanlı Dönemi’nde çıkarılmış olan Konya Vilâyet
Sâlnâmeleri ile Maârif Sâlnâmeleri temel kaynak olarak alınmıştır. Bu
kaynağın dışında ikincil kaynaklara da yer verilmiştir.
Sâlnâmeler, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında düzenlenmeye
başlanmıştır.2 1263/1847 yılında ilk devlet yıllığı, Sâlnâme-i Aliye-yi
2		 İlhan Palalı, “Osmanlı Salnameleri ve Tarih Araştırmalarındaki Kaynak Değeri”, Harran
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (Ocak-Haziran 2010), 1–14.
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Osmaniye adıyla hazırlanmış,3 sonraki yıllarda da devlet, bakanlık/
nezâret ve vilâyet sâlnâmeleri gibi resmî sâlnâmelerin yanı sıra özel
kurum ve kişilerce de sâlnâme çıkarılmıştır.4
Bu çalışmada da temel kaynak olarak vilâyet sâlnâmeleri ilk kez
1283/1866’da Bosna’da yayınlandıktan sonra 1285/1868 yılından
itibaren yaygın olarak çıkarılmaya başlanmıştır. Isparta’nın bağlı olduğu Konya Vilâyeti’ne ait veriler sunan Konya Vilâyet Sâlnâmeleri
1285/1865 ile 1332/1914 yılları arasında 30 adet yayınlanmıştır.5 Ancak 1297/1880 yılında yayınlandığı düşünülen sâlnâmeye rastlanmamıştır. Diğer temel kaynak olup Osmanlı Ülkesinin bütünü hakkında
veriler sunan maârif sâlnâmelerinin ilki 1316/1898 yılında yayınlanmıştır. Toplam altı nüsha yayınlanmış olup sonuncusu 1321/1903
yılında yayınlanmıştır.6 Çeşitli yerlerde altı ayrı maârif sâlnâmesinin
yayınlandığı bilgisine karşın 1320/1902 yılına ait sâlnâmeye henüz
rastlanmamıştır.7
Vilâyet sâlnâmelerinde vilâyetin tarihi, coğrafyası, yönetim örgüt,
yapı, birim/organları, kaza, nahiye, kasaba ve köyleri, memurları,
eski eserleri, üretim faaliyetleri, ticaret ve nüfusu hakkında bilgiler yer
almıştır. Bu bilgilerin yanı sıra çalışma konumuzla ilgili vilâyete bağlı
3		 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal Ekonomik Yapısı (Ankara:
Türk Tarih Kurumu, 1997), 293.

4		 Özel sâlnâmelerden bazıları şunlardır: Şahıslarca çıkarılanlar; Ali Suâvi-Türkiye Fî Sene
1288, Ebüzziya Mehmed Tevfik-Sâlnâme-i Hadîka; kurumlarca çıkarılanlar; Sâlnâme-i
Servet-i Fünûn, Millî Nevsal vb. Ayrıntılı bilgi için bk. Bilgin Aydın, “salnâme”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (erişim 28.07.2021); Hasan Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri
ve Nevsâlleri (Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları,
2000).
5		 Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin, 29; Bilgin Aydın, “salnâme”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (erişim 28.07.2021).
6		 Bilgin Aydın, “salnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (erişim 28.07.2021).

7		 Togay Seçkin Birbudak, “Sâlnâmelere Göre Sivas Vilâyeti’nde Eğitim-Öğretim (18981903)”, Kastamonu Eğitim Dergisi 15/1 (Mart 2007), 303-316; Ünal Taşkın, “Maârif
Sâlnâmelerinde Mamuratülaziz”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
6/3 (Mart 2013), 1327-1353; Ebru Güher, “Maârif Sâlnâmeleri’ne Göre Cebel-i Bereket
Sancağı’nda Eğitim-Öğretim (H.1316-1321/M. 1898-1903)”, Turkish Studies 9/4 (İlkbahar
2014), 457-467; Hamdi Doğan, “Karaman Kazası’nda Eğitim Faaliyetleri (1898-1940)”,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/1 (Mart 2017), 823-864.
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sancak ve kazalardaki Müslüman ve gayrimüslim mektepleri ve bu
mekteplerin yönetici, öğretmen ve öğrenci sayıları hakkında bilgilere
de yer verilmiştir.
Maârif sâlnâmelerinde Nezâretin tarihçesi, maârif nâzırları, memurlar, mektepler ve kütüphaneler, imtihanlar ve mükâfat cetvelleri
hakkında bilgiler yer almıştır. Bu sayede, ülke genelindeki tüm yerleşim merkezlerinde eğitim-öğretim hakkındaki mevcut durum ayrıntılı
olarak kayıt altına alınmıştır.

1. Osmanlı Yenileşme Hareketleri ve Bunun Eğitime Yansıması
Osmanlı Devleti kuruluşundan hemen sonra büyük bir gelişme göstermiş ve kuruluşunu izleyen yaklaşık 200 yıl içerisinde üç kıtaya yayılmış bir imparatorluk haline gelmiştir. Ancak 15. yüzyılda Avrupa’da
başlayan devrim niteliğindeki gelişmelerin sonucunda dünyanın diğer coğrafyalarındaki toplumlardan farklılaşmış ve Avrupa devletleri
17. yüzyıldan itibaren ilerlemesini sürdürerek siyasî ve askerî açıdan
dünyanın en büyük güçleri haline gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nin sınırları Avrupa’nın neredeyse ortalarına kadar uzanmış olmasına karşın Avrupa’daki yukarıda söylenen gelişmelere ilgi göstermemiştir. Zira Avrupa cephesi dahil bütün cephelerde
hep galip gelmenin, yani zaten üstün olmanın özgüveni var olmuştur.
Ancak 17. Yüzyılda 1094/1683 yılında Viyana yenilgisi ile başlayan
toprak ve güç kaybının süreklileşmesi, Osmanlı padişah ve yöneticilerine, Osmanlının geleneksel mevcut gücünün topraklarını korumada
yeterli olmayacağını göstermiştir. Yaşanan ilk şoklardan sonra padişah ve yöneticiler, Osmanlı sisteminin değişmesi kararına varmıştır.
Bu bağlamda Batı karşısında gerileme ilk olarak askerî alanda olması
nedeniyle ilk olarak askerî alanda yeniliklere girişilmiş, sonrasında,
eğitim de dahil diğer alanları kapsayacak yenilik ve dönüşümlere gidilmiştir.
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Eğitimde yenileşme hareketlerinin ilk uygulaması olarak
1187/1773 yılında Mühendishâne-i Bahrî Hümayûn (Deniz Harp
Mektebi) açılmış, devamında Mühendishaâne-i Berrî Hümayûn (Kara
Harp Mektebi), Tıbhâne-i Âmire gibi modern askerî mektepler açılmıştır. Bu mekteplere gelen öğrencilerin öğrenim düzeyi bakımından
yetersizliğinin görülmesiyle bu kurumlarda birkaç yıl süreli hazırlık
sınıfları açılmıştır. Eğitimde modernleşme sürecini sağlıklı yürütmek
ve hazırlık sınıfları ile zaman kaybını önlemek üzere sıbyan mektepleri ile askerî mektepler arasında bir mektep kademesi açılması gündeme gelmiştir. Bu bağlamda 1254/1838 yılında, bu kademede, bizzat
dönemin padişahı II. Mahmut tarafından “rüşdiye” olarak adlandırılan mektep açılması kararlaştırılmıştır. Böylece l8. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayan süreçte idâdî de dahil olmak üzere geleneksel ve
yaygın İslâm eğitim kurumları olan sıbyan mektepleri ve medreselerin dışında Batılı, modern eğitim kurumları yaygınlaşmaya başlamıştır. Çalışmamıza konu olan Isparta Rüşdiyesi de Osmanlı coğrafyasında ilk açılan rüşdiyelerden biri olarak Abdurrahman Sâmi Paşa’nın
Maârif Nazırlığı döneminde 1277/1860 yılında açılmıştır.8
1286/1869 yılına gelindiğinde de temel eğitimden yüksek öğretime kadar eğitim sistemini düzenleyen “Maârif-i Umûmiyye
Nizâmnâmesi ile aynı zamanda yine çalışmamıza konu olan idâdîlerin
açılması emredilmiştir.9 Nizâmnâmeye göre rüşdiyelerin İslâm ve
gayrimüslimler için ayrı mektepler biçiminde açılması emredilmişken
idâdîlerde ise dinî aidiyet ayrımına gidilmeden, Osmanlı tebaasının
bütün çocukları aynı mektepte okumaları kabul edilmiştir. Ancak
8		 Mahmud Cevat İbnü’ş Şeyh Nâfi, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı,
nşr. Taceddin Kayaoğlu (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2001), 3-7, 18, 21-31; Osman
Ergin, Türkiye Maârif Tarihi, c. 1-2, (İstanbul: Eser Matbaası, 1977), 383-384; Ali Akyıldız,
Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, (İstanbul: Eren Yayınları, 1993), 225226; Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB) Yayınları, 1995), 35; Kerim Sarıçelik, Osmanlı Devri Konyasında Modern Eğitim-Öğretim (1869-1919) (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
2009), 119.
9		 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Arşiv Belgelerine
Göre Osmanlı Arşivinde Modernleşme, Haz. Uğur Ünal vd., (İstanbul 2014), 100-125.
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daha sonra cemaat nüfusu olarak ayrı bir rüşdiye açılmasına uygun

olmayan yerlerde gayrimüslim ailelerin taleplerini dikkate alan taşra

maârif meclisleri,10 İslâm cemaati rüşdiyelerine, gayrimüslim çocukların da kabul edilmesi yönünde kararlar almıştır.11

Her iki mektebin öğretmen kaynağının temelini Darü’l-muallimîn

ve Darü’l-muallimât (erkek ve kız öğretmen mektepleri) mezunu öğretmen adayları ve medreseliler oluşturmaktaydı. Ayrıca diğer kaynaklardan yeterliliği ve yetkinliği uygun bulunan subay, memur, yüksek mektep mezunu gençler vb de öğretmen olarak atanmıştır.12

Maârifi Umûmiyye Nizamnâmesine göre rüşdiye ve idâdî mek-

teplerindeki öğretmenlerin maaşları dahil vilâyetlerdeki maârif görevlileri ile mekteplerin bütün giderlerinin dörtte birinin devlet bütçesin-

den ve geriye kalan dörtte üçü vilâyet umûmî meclisinin alacağı karar
uyarınca yerel kaynaklardan (maârif idaresi sandığından) ve halkın

sunacağı/sunmak zorunda kalacağı katkılarla karşılanması emredilmiştir.13 Ancak giderlerin karşılanması çoğu zaman mümkün olmadığından devlet bütçesinden ayrılan para, halkın yardımları, vakıf gelirlerinden pay alınması, öğrencilerden ücret alınması vb yöntemlerle

giderler karşılanmaya çalışılmıştır.14 Eğitimin finansman sorunu Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başlayıp Cumhuriyete devreden ve
çözülemeyen bir sorun olarak kalmıştır.

10 1864 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile maârif meclisleri kurulmuş ve eğitim işlerinin yönetimini sağlamak üzere maârif müdürleri görevlendirilmeye başlanmıştır. Bu
meclisler, rüşdiye, kütüphane ve benzeri eğitim-öğretim kurumlarının açılması ile ilgili
kararların alınıp hükümetçe uygun görülmesi halinde yaşama geçirilmesi konusunda
yetkilendirilmişti. Bk. Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin, 287.

11 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri (1839-1924), Haz. Mehmet Ö. Alkan, Ankara 2000, 9-10; Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde Modernleşme, 100125.
12 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991), 154.
13 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde
Modernleşme, 100-125.
14 Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, 157 vd.
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2. Isparta Rüşdiyesi’nin Açılması
Çalışmaya konu olan dönemde Isparta idarî birim olarak Konya
Vilâyeti’ne bağlı Hamidabad Sancağı’nın merkez kazası olup tipik bir
Osmanlı kenti özelliği taşımaktadır.15 Bu durum kentin nüfus bileşenlerine de yansımaktadır. Isparta nüfusu ağırlıklı olarak İslâm ahaliden
oluşmakla birlikte, Rum ve Ermeni cemaatlerine mensup aileler de
kentin diğer etnik/dinsel nüfus bileşenlerini oluşturmaktadır. Rüşdiyenin açıldığı yıllarda yaklaşık 20.000 olan kent nüfusu, çalışmanın
sonlandırıldığı 1332/1914 yılında ise yaklaşık 26.000 civarındadır.16
Burada verilen kent nüfusu ile ileriki bölümlerde verilen öğrenci sayıları karşılaştırması yapılmak istenirse, Isparta Rüşdiyesi ve İdâdîsi’nin
bu düzeydeki sancaktaki yegâne eğitim kurumları olması nedeniyle
-az da olsa- kent merkezi dışından da öğrenci aldığı varsayımıyla, hitap ettiği nüfusun daha büyük olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Sancak merkezinin yanı sıra sancağa bağlı kaza, kasaba ve köylerine de hizmet veren Isparta Rüşdiyesi 1277/1860 yılında kurulmuş
olup Konya Vilâyeti dahilinde açılan ilk modern eğitim kurumu olarak
tarihe geçmiştir. 19. yüzyılda Isparta, Konya’ya bağlı bir kaza merkezi
olmasına karşın, eğitim alanındaki yenileşme hareketinin ilk kurumuna vilâyet merkezinden önce kavuşmuştur. Konya vilâyet merkezinde
geleneksel İslâm mektepleri dışında ilk modern resmî eğitim kurumu olan Konya Rüşdiye Mektebi, Isparta Rüşdiyesi’nin açılmasından
yaklaşık on yıl sonra 1285/1868’de açılabilmiştir.17 Zira Isparta halkı
eğitime önceki zamanlarda da önem vermiş olup, bir kasaba nüfusu15 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897, Haz. Tevfik
Güran, Ankara 1997, 5.

16 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu (15001927), Haz. Cem Behar, Ankara 1996, 33; Sıdıka Çetin, “Geç Osmanlıdan Erken Cumhuriyete İç Batı Anadolu’da Kentsel Yapının Değişimi: Manisa, Afyon, Burdur ve Isparta
Kentleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, METU Journal of the Faculty of Architecture
29/2 (2012), 86-126; Kadir Temurçin, “Hamidâbât Kazasında Nüfus (1831-1917)”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17/1 (2007), 45-68; Mutullah Sungur, Isparta Sancağı’nın
İdarî ve Demografik Yapısı (1868-1914) (Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998), 45.
17 Sarıçelik, Osmanlı Devri Konyasında Modern Eğitim-Öğretim (1869-1919), 311.
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na rağmen, yüzyılın ilk yarısında şehir merkezindeki 38 mektebinin
varlığı ile eğitim öğretim çalışmalarını devam ettirmiştir.18
Vilâyetteki ilk resmî modern mektebin Isparta’da açılmasında
kaza yöneticisi Ali Necip Bey’in tutumu etkili olmuştur. 1276/1859 yılında Isparta’da kaymakam olarak göreve başlayan Çerkes Ali Necip
Bey, geleneksel eğitim kurumlarının dışında ülke genelinde yaygınlaşmaya başlayan modern eğitim verecek bir rüşdiyenin şehirde açılması
kararını almıştır. Şehrin ileri gelenleri ve halkın arzusunun da kazada bir rüşdiye açılması yönündeki tutumu üzerine 1277/1860 yılında
mektep binasının yapımına öncelik verilmiştir. Bu kararını şehir halkı
da destekleyerek maddî katkı sunmuştur. Bu adımın atılmış olmasına
karşın bu işe önderlik yapanlar bir an önce rüşdiye mektebinin eğitim öğretim vermesini isteyince, yetkililer, mektep inşasının bitmesini beklemeden, uygun bir binada öğrencilerin eğitim almasına karar
vermiştir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Isparta
Rüşdiyesinin kendi binası inşa edilinceye kadar 1196/1782 yılında sadrazamlık görevinde bulunan Ispartalı Halil Hamîd Paşa’nın19 annesi
Zeyneb Hanım tarafından yaptırılan Zeynep Hanım Medresesi’nde20
eğitime başlanmıştır. İlk müderrisi Harzem Efendi’den dolayı Harzem
Dairesi olarak da anılan medrese binası, 1277/1860 yılında Isparta’da
bulunan süvari alayının mızıka bölüğünün kullanımında iken bölüğün, askerî kışla inşaatının bitmesiyle kışlaya taşınması ve böylece
binanın boşalması ile eğitim amaçlı inşa edilmiş bu bina Rüşdiye mektebinin kullanımına verilmiştir. Bir yıl içerisinde mektebin inşası yönetici iradesi ve Isparta halkından da şehirde, eğitimin gelişmesini ve
ilerlemesini önemseyen kişilerin parasal katkıları sonucu “o havalide
18 Sedat Bayrakal, Hurûfât Defterlerinde Isparta Kazâsı (Saarbrücken/Almanya: Türkiye
Alim Kitapları, 2015), 20.

19 Zeynep Hanım adına bir başka hayrat da İstanbul’da oğlu Halil Hamid Paşa tarafından
yaptırılan “Zeynep Hanım Çeşmesi”dir. Bk. Kemal Beydilli, “Halil Hamîd Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (erişim 17.08.2021).

20 Mektebin geçici olarak açıldığı medresenin adı Hasan Âli Yücel’in, Türkiye’de Ortaöğretim, adlı eserinde “İrfaniye Medresesi” olarak geçmektedir. Bk. Hasan Âli Yücel,
Türkiye’de Ortaöğretim (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994), 606.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

399

o zaman emsali olamayacak bir hızda” bir yıl içerisinde mektebin ya-

pımı bitirilerek (1278/1861) yılında kendi binasında21 eğitim vermeye
başlamıştır.22

Mektebin ilk öğretmenleri olarak Maârif Nezâreti’nce Yalvaçlı

Mehmed Necati ve Bosnalı İbrahim atanmıştır. Bu iki öğretmenden
Yalvaçlı Mehmed Necati günümüzdeki mektep müdürlüğü görevini
de kapsayan muallimevvel, Bosnalı İbrahim ise muallimsânî olarak
görevlendirilmiştir.23

21 Mektep binası üzerinde araştırmalar yapan araştırmacıların bulgularına göre 1278/1861
yılında inşa edilen ve 42 yıl rüşdiye olarak hizmet veren mektep binasıyla birlikte daha
sonra idâdîye çevrilmiştir. Mektebin idâdîye çevrildiği ve Hüsnü Beyin kazanın yöneticisi olduğu dönemde şehrin idarî planlaması doğrultusunda mektep binasının ilk yapılışında ahşap malzemeler kullanılmış olmasından kaynaklı zaman içerisinde yıpranmış
olduğu gerekçesi ve ihtiyaca kâfi gelmemesi üzerine, mevcut rüşdiye binasının orduya
devredilmesi ve idâdî için yeni bir bina yapılması kararlaştırılmıştır. Alınan karar doğrultusunda her katta altı derslik iki yönetim odası olmak üzere zemin kat üzerine üç kat
olarak kârgîr bina yaptırılmıştır. Ancak yeni binanın inşasının üzerinde çok geçmeden
1332/1914 yılında meydana gelen depremde binanın üçüncü katı kullanılamaz duruma
gelince depremin hasarları giderilerek ahşap malzemeden olan ve yıkılan üst kat iptal edilerek yenilenen ve büyük ölçüde günümüzdeki görünümüne kavuşan yapısıyla
bina tekrar idâdî olarak eğitim vermeye devam etmiştir. İdâdî, daha sonra Cumhuriyet
Dönemi’nin hemen başlarında önce bir devreli liseye, iki yıl sonra da orta mektebe ve
sonrasında da liseye dönüşmüş ve bu süreçte öğrenci sayısının sürekli artması nedeniyle tarihî idâdî binasının bitişiğinde dört katlı betonarme bina yapılarak günümüzde
(2021) Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi olarak eğitim vermeyi sürdürmüştür. Bu
süreçte bir süre kullanılmayan mevcut tarihî bina 1990 yılında onarım görerek Isparta
İl Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmış olup 2017 sonrasında Halk
Eğitim Merkezi kurs binası olarak yine eğitime hizmet vermeyi sürdürmüştür. Tarihsel
süreç içerisinde özgün yapı bütünüyle korunmasa da günümüze kadar bu tarihî binada
Isparta halkına eğitim hizmeti vermeyi sürdürmüştür. Bk. Hilmi Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası 4/41 (Ağustos 1937), 590-592; Yücel,
Türkiye’de Ortaöğretim, 610; Ali Türk-Huriye Öçal, “Isparta Kenti Konut Dışı Sivil Mimari Yapıları ve Özellikleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
11/1 (Nisan 2009), 38-47; Meryem Elif Çelebi Karakök-Ayşe Betül Gökarslan, “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Tanzimat Reformlarının Eğitim Yapılarına Etkisi: Isparta Örneği”,
Turkish Studies 11/21 (2016), 663-680; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Tarihî 100
Lise, Haz. Abdullah Yurdabakan, Yaşar Koçak vd., (Ankara 2017), 18-19; A. Şevki Yılmaz,
“Isparta İdâdîsi”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 4/9 (Temmuz 2017), 43-56; Duygu
Köse, Isparta Tarihî Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi (Isparta: Süleyman Demirel
Üniversitesi Yayınları, 2018), 49.
22 Böcüzâde Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Haz. Hasan Babacan (Isparta: Isparta Valiliği İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2012), 155, 517-520; Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim, 606; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Tarihî 100 Lise, 18-19.
23 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi (I)”, 590-592; Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim,
606.
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Böylece Isparta’da geleneksel eğitim kurumlarının dışında açılan

modern eğitim kurumlarının öncüsü olarak Isparta Rüşdiye’si, kaza
halkının çocuklarına eğitim vermeye başlamıştır. Mektebin açılışından

sonra şehirde yaşayan Rum ve Ermeni Cemaatleri de çocuklarını bu
mektebe göndermek istemiştir. Bu amaçla kendi çocuklarının da rüşdiyeye kabulü yönünde kaza yöneticilerine yaptıkları başvuru olumlu olarak sonuçlanmış ve Kaza İdare Meclisi kararıyla, gayrimüslim

cemaatin nüfusları dikkate alınarak 15 Rum ve 5 Ermeni öğrenci de

mektebin ilk öğrencileri arasında yerlerini almıştır. Ancak daha sonra

Maârif Nezâreti gayrimüslim Cemaatin çocuklarının mektebe devam
etmelerinin mümkün olmadığını bildirince bu çocukların mektebe devam imkânları ortadan kalkmıştır.

Bundan daha önemli bir gelişme olarak mektebin öğrenci yetiş-

tirmedeki başarısı ve medreseler karşısında çekim merkezi olması
nedeniyle, medrese müderrislerinin rüşdiyeyi engelleme tutumlarını beraberinde getirmiştir. Rüşdiye Mektebi’nin açılması için binanın

yapımının bitirilmesini bile bekleyememe sabırsızlığına karşın, şehrin
etkin ve önde gelen bazı ulema ve bunların tutumu paralelinde hareket eden şehir halkının önemli bir bölümü bu yeni eğitim kurumunu benimsememiştir. Mektebin açılması bütün Isparta ahalisince aynı

sevinç ve coşkuyla karşılanmamış ve şehirde rüşdiye aleyhinde bir

tavır ortaya çıkmıştır. Rüşdiyeye öğrencilerin gitmesini engellemeye
yönelik propagandalar iki eksende yürütülmüştür. Birincisi, burada

okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek mekteplere devam
etme, memur, asker vb görevlerle şehirden ayrılacakları ve dolayısıyla

şehrin boşalacağı; ikincisi ise doğrudan halkı ajite edecek bir politika

ile halkın din duygularını hedef alan “burada okuyan gençlerin dinsiz
olacağı” propagandası olmuştur.

Isparta Rüşdiyesi öğrencilerinden olup daha sonra kısa süreli Rüş-

diye Rik’a öğretmenliği görevinde de bulunan ve II. Meşrutiyetinin

ilanı sonrasında bir dönem Meclis-i Mebusan’a Isparta’yı temsilen gir-
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miş olan Böcüzade Süleyman Sami’nin 1333/1915 yılında bitirdiği Isparta Tarihi adlı eserinde24 bu konudaki anlatımı aynısıyla aşağıdadır:25
O zaman halkının her şeyi maneviyattan beklemesi ve teşebbüsat-ı
maddiyenin teceddüdat-ı zamaniyesine bid’at ve günah nazarıyla
bakması fikrinin na-kabil-i tahvil ve tashih bir merkuziyet-i sabite-i
umûmiyye derecesinde olmasından naşi bir takım ukul-i zaife erbabı,
bu yapılan ve açılan mektebi, medaris-i aliyye-i diniyeyi kapatacak, bu
mektebe gidenler asker ve memur edilecek, ilm-i din okunmayacak,
okunan dersler, müdavimleri dinden imandan çıkaracak imiş vadisinde ortaya türlü türlü sözler, zehablar salıvermeleriyle mekteb-i rüşdîye
şakirt vermek, göndermek tarafına meyil ve muvafakat göstermemişler ve mektebin mevcudunu ilk seneleri zaruri sevk edilen beş-on eşraf
ve memur evladıyla Hıristiyanlara münhasır bırakmışlardı. Çünkü bir
asırdan beri ilerleyen yazıcılık ve hüsn-i hatt medreselerde talebe için
en mütemeyyiz ve nâfi’ ve ibadet-i bedeniyeyi de havi bir sanat olup
birçoğunun ibtidai mektebinde Kur’an-ı Kerım’i birkaç defa hatim ettiğini müteakip, çocukları, ekseriyetle hafızlığa çalıştırarak bade’l-hıfz
medreseye girildiğinde kelâm-ı kadîm tahriri yüzünden ve mücellitlik
ve secâvendcilikden ayda üç-dört yüz kuruş ve daha ziyade ve yılda
altı-yedi ay kadar Arabî sarf ve nahiv ve mantık okunmakla kur’a-i
askeriyesinde dahi imtihan edilip hizmet-i askeriyeden kurtulmak
menfaati melhuz ve meşhud ve medreseler müderrislerinin de şeref
ve menfaatleri bu sayede rev-nümûd olduğundan her şahıs iki oğlu
var ise kur’a kanunu zaten birisini kendisine bırakacağı cihetle, diğerini de medreseye sokup kurtarmak fikrine ibtinâen oğlunun birini
kendi yanında sanat ve ticaretine almak ve diğerini dahi behemehal
medreseye koymak arzusunu takip ve medreseler ve hocalar da bu
arzuyu takviye ve tervîc ediyorlardı.
Bu sebepten hiç kimse evladını mekteb-i rüşdîye vermek istemiyordu. Hükümet de cebir ve şiddet ve fevka’l-kanun velileri hapis ve
tecrîme cesaret edemiyordu.
24 Böcüzâde, Isparta Tarihi, XXIX-XXII.
25 Böcüzâde, Isparta Tarihi, 520-521.
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Sonuç itibarıyla geleneksel İslâm mektepleri dışında modern
usûlde eğitim verecek mektebin açılışında şehir halkının gösterdiği
şevk ve heyecan yukarıda anlatılanlar nedeniyle kısa sürmüştür. Şehirde saygın ve itibarlı bir konumda bulunan medrese hocalarının rüşdiye hakkındaki kötüleyici politikaları etkili olmuş ve ahali çocuklarını mektepten almaya başlamıştır. Bu gelişme ve daha önce verildiği
üzere gayrimüslim cemaatin çocuklarının mektepte okuma şanslarının kalmaması ile birlikte mektep mevcudu çok azalmıştır.
Ancak bu durum çok uzun sürmemiş, yöneticilerin, modern eğitim hakkındaki kararlı tutumları ve geçen süreçte şehir hayatında yaşanan gelişmeler rüşdiyeye halkın yeniden ilgi göstermesini sağlamıştır. Konya Vilâyeti dahilinde açılan ilk usûl-i cedîd/modern eğitim kurumuna karşı halkın bir kısmının olumsuz tutumunu tersine çeviren
iki gelişme ile mektebe ilgi zamanla artmaya başlamıştır.
Bunlardan ilki Tanzimat sonrasında devlet kurumlarındaki gelişmelere paralel Isparta Kazası’nda da çeşitli resmî kurumların taşra birimleri açılması ile birlikte buralarda çalışmaya başlayan memurların
maaşları ve giysileri memurluğa ilgiyi de beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra ticaretin giderek gelişmesi ve Aydın Demiryolu Hattı’nın
Isparta-Eğirdir’e kadar uzanmasının üretimi ve ticareti daha da artırma potansiyeli hem ticarî kuruluşların hem de buralarda çalışanların
sayısının artmasını sağlamıştır. Hem sivil hem de özel kurumlarda
çalışma olanakları, tüm ahalinin modern eğitimin verildiği rüşdiyeye
bakışını değiştirmiştir.
Diğer gelişme ise 1282/1865 yılında yeni Isparta Kaymakamı
olarak görevlendirilen İbradılı Sadık Bey’in rüşdiye mektebine karşı
halkın olumsuz tutumu ve ilgisizliği konusunda çeşitli istişarelerde
bulunmasıyla başlamıştır. Bu istişarelerde şehrin önde gelen simalarından Abdi Paşa Medresesi Müderrisi Müftizade İbrahim Edhem
Efendi’nin tavrının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu müderrisin tavrını değiştirmeye yönelik olarak, medresesindeki öğrencilerini
rüşdiyeye kaydettirmek koşuluyla, kendisinin rüşdiyeye öğretmen

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

403

yapılması halinde halkın ilgisinin yeniden sağlanacağı kanaati ortaya çıkmıştır. Mektebin gerekli ilgiyi görmesini arzulayan Kaymakam,
Müderris Müftüoğlu İbrahim Edhem’i altmış kadar öğrencisini rüşdiyeye kaydettirmesi şartıyla Rüşdiye Mektebi öğretmenliğine atamıştır.
Bunun yanı sıra örnek olmak ve halkı güdüleme amacıyla mektep çağındaki oğlu ve kızını da mektebe öğrenci olarak kaydettirmiştir. Kaymakam, şehrin ulemasını da zaman zaman toplayarak medreselerde
ilim-irfan ve verimliğinin bu mektebin ilerlemesiyle mümkün olabileceğine ikna etmiştir. Bu süreçte Sadık Bey, biraz da kaymakamlık makamının gücünü kullanarak medreselerde ve dışarıda görülen genç
ve yetenekli öğrencileri bu yeni mektebe yöneltmiştir. Bu gelişmeler
mektebin şehirde yeniden ilgi odağı olmasını sağlamıştır.26
Bu sürece diğer bir katkı Maârif Vekâleti’nin 1283/1867 yılında
aldığı gayrimüslim cemaatin çocuklarının da rüşdiyelere kabul edilmesi yönünde aldığı kararla gelmiştir.27 Daha mektebin açıldığı yıl zaten mektebe ilgi göstermiş olan gayrimüslim cemaatin çocukları da
Vekâletin aldığı karar doğrultusunda Türkçe dersi sınavından başarılı
olmak şartıyla rüşdiyeye yeniden alınmaya başlanmıştır.
Rüşdiyenin gelişmesinde diğer bir önemli süreç 1285/1869 yılında Hersekli Ali Paşazâde Hafız Rıdvan Paşa’nın Isparta’ya atanmasıyla başlamıştır. Yeni kaymakamın ilk icraatlarından biri, şehir ileri
gelenlerini toplayıp şehirde huzursuzluk çıkaranlara göz yummayacağını bildirmek olmuştur. Kaymakamın diğer bir icraatı çoğunluğu
ulemadan oluşan bir maârif komisyonu oluşturulması ve bu komisyon marifetiyle temel eğitim çağındaki bütün çocukların kaydını tutturup temel eğitimi zorunlu kıldığı gibi, buna uymayan öğrenci velilerine yaptırımlar getirdi. Rüşdiyeden mezun olanlardan başarılı olanları resmî dairelere almaya, İstanbul’daki yüksek mekteplere, sanayiye
yetenekli olanları hendesehâneye (mühendis mektebine), askerliğe
dayanıklı olanları askerî mekteplere, medreseye meyledenleri medre26 Böcüzâde, Isparta Tarihi, 522-525; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi (I)”, 590-592.

27 Cevdet Küçük, “Abdülaziz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (erişim 14.09.2021).
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seye koymaya, bir sanat ve ticarete girecekleri arzu ettikleri mesleklere
yerleştirmeye çalıştı.28
Ülke genelindeki yönelim ve yukarıda söylenen çabaların etkisiyle Rüşdiye’nin açılışının üzerinden geçen on yıl içerisinde öğrenci
sayısı artmış, açılışının onuncu yılı olan 1286/1870’te artan öğrenci
sayısı karşısında mektebe kayıt konusunda kısıtlamaları da içeren bir
düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca geleneksel İslâm mekteplerinden farklı bir eğitim kurumu olan rüşdiyenin öğrenci kaynağı da geleneksel İslâm mektepleri olan sıbyan mekteplerinden farklı program
izleyen modern/batılı temel eğitim kurumu olarak o yıllarda açılmaya
başlanan ve usûl-i cedîde olarak da adlandırılan mektepleri bitiren öğrenciler olması düşünülmüştür. Bu amaçla şehrin önemli simalarından
Müderris Giresunlu Osman başkanlığında bir kurul oluşturulmuştur.
Kurul, mektebe kayıt şartları ile -ilgililerin saptamalarına göre- rüşdiyenin öğrenci kaynağı olan şehrin mahalleri ile kazanın köylerindeki
sıbyan ve hafız mekteplerinden gelen öğrencilerin yetersizliği üzerine,
bu mekteplerin ıslahı üzerinde mesai harcamıştır. Bu amaca yönelik
olarak rüşdiyenin öğrenci kaynağını oluşturan mahalle ve köylerdeki
mekteplerin ıslahı ve rüşdiyeye kabul için yeterli öğretimi sağlayacak
derslerin konulduğu yeni bir programın uygulanması kabul edilmiştir. Ayrıca kaza merkezinin yanı sıra köylerde bu tipte mektepler açılması kararlaştırılmıştır. Bu yönüyle Isparta Rüşdiyesi yalnızca şehirde
yaşayan çocuklara değil aynı zamanda köylerde oturan ailelerin çocuklarına da hizmet vermiştir. Bu programı hayata geçirmek için köy
ve mahalle mektebi öğretmenlerinin bu programı uygulayabilme yeteneklerinin yapılacak sınavla belirlenmesi ve bir taraftan da hizmet
içi eğitim almaları yoluna gidilmiştir. Rüşdiyeye kabul edilecek öğrencilerin de yalnızca yeni programı uygulayan mekteplerden mezun
öğrencilerin alınması karara bağlanmıştır. Bu gelişme doğal olarak
Rüşdiye’nin başarı ve niteliğine olumlu katkılar sunmuştur.29
28 Böcüzâde, Isparta Tarihi, 535-541.

29 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi (I)”, 590-592; Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim,
608.
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Mektebin gelişmesi yönündeki bu çabalar izleyen yıllarda da devam ettirilerek Rüşdiye Mektebi bünyesinde, rüşdiyenin öğrenci kaynağı olarak da tasarlanan usûl-i cedîd mektebi niteliğinde bir temel
eğitim mektebi açılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç 1290/1873 yılında
kendisine bağlı olan Isparta’ya resmî ziyarette bulunan Konya Valisi
Sakızlı Esat Paşa, yaptığı görüşme ve denetimlerde eğitim konusunda Arap harfleri ile yazılan Osmanlıca’nın hareke vb nedenli öğrenim
zorlukları gündeme getirilince, Paşa’nın, yeni yöntemlerle öğrenimi
kolaylaştırılması konusunda hizmet içi eğitim alması için rüşdiye öğretmenlerinden Kara Mehmetzade Mehmed Efendi’yi (Sülüs Hocası
Hafız Mehmed) Konya’ya göndermesiyle başlamıştır. Konya da bu
eğitimi alan Mehmet Efendi’nin, dönüşünde, bu yeni okuma-yazma
yöntemini öğretmek üzere mahalle ve köy mekteplerindeki öğretmenler için kurs açması planlanmıştır. Bu gelişmenin paralelinde rüşdiye
mektebi bünyesinde usûl-i cedîd mektebi niteliğinde bir temel eğitim
mektebi açılması gündeme gelmiştir. Bu tasarı için mevcut rüşdiye
binasının yazlık salonu dört derslik şeklinde düzenlenmiştir. Bu süreci başlatan Konya Valisi Sakızlı Esat Paşa’ya ithafen yeni açılacak
bu mektebe Sadiye Huruf Mektebi30 adı verilmiştir. Bu mektep için şehirdeki mahalle mekteplerinden meslekî birikim ve deneyimiyle öne
çıkan dört öğretmen seçilerek görevlendirilmiştir. Böylece 1291/1874
yılında rüşdiyenin bünyesinde usûl-i cedîd mektebi açılarak eğitimde
yenileşme hareketinin yeni bir kurumu olarak şehrin çocuklarına modern eğitim verilmeye başlanmıştır.31
Rüşdiye bünyesinde açılan usûl-i cedîd mektebi, aynı zamanda,
Kütahya, Karahisarısâhib (Afyon), Denizli ve Antalya gibi çevre liva30 Hasan Âli Yücel’in Türkiye’de Ortaöğretim adlı eserinde bu oluşumun adı “Sardiye Huruf Mektebi” olarak geçmektedir. Ancak Böcüzâde Süleyman Sami ve Hilmi Dilmen bu
eğitim kurumunun adını “Sadiye Huruf Mektebi” olarak vermiştir. Bu iki yazarın hem
Ispartalı olmaları hem de o dönemlerde ve o dönemlere yakın zamanlarda yaşamış olmaları bağlamında mektebin adının “Sadiye Huruf Mektebi” olması gerektiği kanısına
varılmıştır. Bk. Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi II”, 606-609; Böcüzâde, Isparta
Tarihi, 571-572; Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim, 608.
31 Böcüzâde, Isparta Tarihi, 571-572; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi II”, 606-609;
Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim, 608.

406

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

larda açılması tasarlanan usûl-i cedîd mektepleri için hizmet içi eğitim kurumu olarak da görev yapmıştır. Buralardan gelen öğretmenler
yaklaşık altı ay burada yeni mektep tipi ve öğretim yöntemlerini öğrenerek kendi mahallerinde bu tür mekteplerin açılmasına öncülük etmişlerdir. Bu öğretmenlerin yanı sıra Isparta mahalle ve köylerindeki
sıbyan mektebi öğretmenlerinin de burada hizmet içi eğitim almaları
zorunlu tutulmuştur. Bu hizmet içi eğitimi başararak şehadetnâme
alan öğretmenler de görevli oldukları yerlerde usûl-i cedîd mektepleri
açmışlar ya da mevcut sıbyan mekteplerini yeni usûl mekteplere dönüştürmüşlerdir.32
Bu şekilde eğitim öğretime devam eden Isparta Rüşdiyesi, kuruluşunun üzerinden 42 yıl sonra 1320/1902 tarihinde altı sınıflı liva
idâdîsine dönüştürülmüştür.33 Bu değişiklikle, rüşdiye kapanmamış,
idâdî bünyesinde eğitim vermeyi sürdürmüştür. Kurum, yeni oluşumla birlikte, Isparta İdâdîsi adıyla yine Isparta halkına hizmet vermeye devam etmiştir.

4. Isparta Rüşdiyesi’nde Eğitim Öğretim ve Sayısal Veriler
5. 1277/1860 yılında açılan mektebin aynı zamanda yönetim görevlerini de üstlenen muallimevvel34 Yalvaçlı Mehmet Necati Bey ve mesai
arkadaşı muallimsânî Bosnalı İbrahim Bey mektebin kurucu ekibi olarak Isparta’da modern eğitimin başlatıcıları olmuşlardır.35 Mektebin
ilk öğrencilerinin de rüşdiyeye kabul edilmesiyle Isparta’nın eğitimin
yanı sıra aynı zamanda toplumsal ve kültürel hayatına yeni unsurlar
eklenmiştir.
Maârifi Umûmiyye Nizamnâmesine göre rüşdiyelerin öğrenim
süresi dört sene olarak düzenlenmiş ve bu süre içerisinde şu derslerin
32 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi II”, 606-609.

33 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi II”, 606-609; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Tarihî 100 Lise, 18-19.
34 Fatma Kaya Doğanay, Tanzimât’tan Cumhuriyet’e Rüşdiye Mektepleri (Erzurum: Atatürk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011), 229.
35 Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim, 606.
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okutulması emredilmiştir:36 Mebâdî-i Ulûm-ı Diniyye, Lisan-ı Osmanî
Kavâ‘idi, Usûl-i Defterî (muhasebe), İmlâ ve İnşâ (yazım ve kompozisyon), Tertib-i Cedîd Üzere Kavâ‘id-i Arabiye ve Fârisiye, İlm-i Hesab,
mektebin bulunduğu mahalde müsta‘mel olan lisan, Tersîm-i Hutut,
Mebâdî-i Hendese (greometri), Tarih-i Umûmî ve Tarih-i Osmanî,
Coğrafya, Jimnastik.

Ancak bu program genel bir taslak ve esnek bir nitelikte olup,
mektep tarihi boyunca rüşdiyelerin programı sabit kalmamış ve zaman
içerisinde ders programları değişmiştir. Açıldıkları yüzyılın sonlarında rüşdiyelerde şu dersler okutulmuştur:37 İlm-i Hal; Akâid-i Diniyye;
Kısas-ı Enbiya; Tarih-i İslâm; Arabî Sarf ve Nahiv (Arapça); Türkî Sarf
ve Nahiv (Türkçe); İmlây-ı Türkî (Türkçe imla); Farisî Kavaidi (Farsça) Gülistan ve Tatbikat-ı Farisiyye; Mufassal Coğrafya, Hesab; Hendese (geometri); Usûl-i Defterî (muhasebe); Fransızca, Hüsn-ü Hatt,
Malûmat-ı Nafia (yararlı bilgiler), Resim.

Yukarıda verilen genel programın yanı sıra yerel ihtiyaçlar ve
toplumsal yapı dikkate alınarak, ticaret merkezi olan yerlerde, ayrıca Fransızca dersinin okutulabileceği belirtilmiştir. Yine aynı babda
gayrimüslim tebaanın çocuklarına kendi dinleri/mezhepleri doğrultusunda kendi cemaatlerinin din adamları kanalıyla din dersleri almaları garanti altına alınmıştır. Özellikle belirtilmesi gereken bir nokta,
rüşdiye programının kesin sınırlarının çizilmemesi ile çağdaş pedagojik düzeyin de benimsediği bir anlayışla, yerel olarak bazı derslerin
değiştirilebileceği ve/veya eklenebileceğinin Nizamnâmede yer almasıdır.38

Ülke genelinde hizmet veren diğer rüşdiyelerde de olduğu üzere mektepte, geleneksel İslâm mekteplerinden farklı dersler okutulmasına karşın mektebin programı incelendiğinde, geleneksel İslâm
36 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde
Modernleşme, 100-125.

37 Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye (bundan sonra MUNS), Birinci Def’a,(Dârü’lHilâfetü’l-A1iyye: Matbaa-i Âmire, 1316), 358; DİE, İstatistik Yıllığı 1897, 96.
38 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde
Modernleşme, 100-125.
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mekteplerinden bütünüyle bir kopuşu ifade etmediği görülmüştür.
Bunun yanı sıra mektepteki hocaların önemli bir bölümü medreseden
yetişmiş kimseler olduğundan, bunların vereceği bilgiler de programlarının farklı olmasına rağmen dinî bilgilerle sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda rüşdiyeler, medresenin duşunda kurulmuş olmakla beraber,
rüşdiyelerde verilen eğitime din tesiri hâkim olmaya devam etmiştir.39
Mektepte ders başarısının değerlendirilmesi onlu not sistemi esasına göre belirlenmiş olup Taşra Mekâtib-i Rüşdiyesinin İdare-i Dahiliyelerine Mahsus Talimat’ın 14. maddesine göre şöyle düzenlenmiştir: 40
9-10: aliyyü’lâ-a’lâ		

6 : vasat		

4

8

: a’lâ			

5 : karîb-i vasat 1-2-3

7

: karîbü’l-a’lâ

: zaîf
: sıfır

Yine ülke genelindeki diğer mekteplerde olduğu üzere, öğretim
dönemlerinde, Rüşdiye Mektebinde hafta başı olan cumartesi günleri
eğitim öğretime başlanmıştır.41 Mektepte hafta sonu tatili, perşembe
günü öğleden sonra ve cuma günü olarak düzenlenmiştir.42 Genel tatil
zamanları ise ağustos ayında başlayan üç haftalık yaz tatili ile Ramazan Bayramı döneminde 15 gün, Kurban Bayramı’nda bir hafta tatil
olarak düzenlenmiştir. Gayrimüslim tebaanın çocuklarına kendi din/
mezheplerinin özel gün/bayramlarında tatil yapma hakları verilmiştir.43
Şehirde modern eğitimin başlamasını sağlayan Isparta
Rüşdiyesi’nin öğretmen kadrosunda derslere paralel yeterli branş/
alan öğretmenin bulunmadığı görülmüştür. Mektep neredeyse bütün
39 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983), 5/194;
Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923) (İstanbul:
MEB Yayınları, 1991), 235.
40 MUNS, Birinci Def’a, 1316, 315.

41 Etem Ertem, “Geçmiş Günlerde Okul Töreni”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası 4/38 (Nisan
1937), 548.

42 Ergin, Türkiye Maârif Tarihi, 212-213; Cevdet Küçük, “hafta tatili”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (erişim 17.08.2021).
43 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde
Modernleşme, 100-125.
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eğitim hayatı boyunca ağırlıklı olarak dört olmak üzere iki ile dört öğretmenin emekleriyle faaliyetlerini sürdürmüştür. İdâdî dönemine kadar mektepte görev yapan öğretmenler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1: Isparta Rüşdiyesi Öğretmenleri44
Öğretmenin Adı

Görevi/
Verdiği Dersler

Göreve
Başlama

Görevden
Ayrılma

Mehmed Necati Efendi

Muallimevvel

1276/1860

1296/1879 (1297/1880)

Bosnalı İbrahim Efendi

Muallimsânî

1276/1860

1282/1866

(İbrahim) Edhem Efendi

Muallimsânî

1282/1866

1312/1895 (1313/1896)

Hafız Mehmed Efendi

Muallimsânî

1286/1869

1310/1892 (1311/1893)

Ahmed Efendi

Rik’a Hocası

1286/1869

1290/1873

Osman Efendi

Rik’a Hocası

1290/1873

1291/1874

Süleyman Efendi

Rik’a Hocası

1291/1874

1308/1890-1891

Ömer Ferid Efendi

Muallimevvel

1298/1881

1300/1883

Zeynel Âbidîn Efendi

Muallimevvel

1301/1884

1302/1885

Hacı Raşid Efendi

Muallimevvel

1302/1885

1316/1899

Mehmed Nuri Efendi

Rik’a Hocası

1310/1892

1317/1899-1900

Halis Efendi

Muallimsâlis

1312/1894-1895

1317/1899-1900

Süleyman Efendi

Muallimsânî

1314/1896-1897

1317/1899-1900

Mehmed Ali Efendi

Muallimevvel

1317/1899-1900

(1320/1902)

1317/1899-1900

(1320/1902)

Muallimsâlis

1317/1899-1900

(1320/1902)

Ali Fuad Efendi

Rik’a Hocası

1317/1899-1900

(1320/1902)

Zeki Efendi

Muallimsânî

1319/1901-1902

(1320/1902

Hüseyin Hüsnî Efendi
Hafız Mustafa Tevfik

Muallimsânî
vekili

44 Sâlnâme-i Vilâyet-i Konya (Bundan sonra KVS), Sene 1285, Def’a 1, Konya Vilâyet Matbaası, 94; KVS, Sene 1286, Def’a 2, 78; KVS, Sene 1287, Def’a 3, 90; KVS, Sene 1288, Def’a 4, 80;
KVS, Sene 1289, Def’a 5, 73; KVS, Sene 1290, Def’a 6, 74; KVS, Sene 1291, Def’a 7, 79; KVS,
Sene 1292, Def’a 8, 79; KVS, Sene 1293, Def’a 9, 80; KVS, Sene 1294, Def’a 10, 96; KVS, Sene
1295, Def’a 11, 99; KVS, Sene 1296, Def’a 12, 152; KVS, Sene 1298, Def’a 14, 148; KVS, Sene
1299, Def’a 15, 155; KVS, Sene 1300, Def’a 16, 59; KVS, Sene 1301, Def’a 17, 57; KVS, Sene
1302, Def’a 18, 181; KVS, Sene 1303, Def’a 19, 315; KVS, Sene 1304, Def’a 20, 235; KVS,
Sene 1305, Def’a 21, 241; KVS, Sene 1306, Def’a 22, 243; KVS, Sene 1307, Def’a 23, 218;
KVS, Sene 1308, Def’a 24, 217; KVS, Sene 1310, Def’a 25, 156; KVS, Sene 1312, Def’a 26,
158; KVS, Sene 1314, Def’a 27, 154; KVS, Sene 1317, Def’a 28, 230; MUNS, Birinci Def’a,
1155; MUNS, İkinci Def’a, 1317, 1355; MUNS, Üçüncü Sene, 1318, 1527; MUNS, Dördüncü
Sene, 1319, 835; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi II”, 606-609.
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Yukarıdaki tabloda biri parantez içerisinde olmak üzere verilen
iki ayrı tarihleme, Konya Vilâyet Sâlnâmesinin mevcut olmayan/başvurulamayan 1297/1880 yılı (13. Def’a) ile 1308/1890-1891 yılından
sonra her yıl yayınlanmaması nedenli belirsizlikten kaynaklanmıştır.
Diğer kaynaklarda da belirsizliği giderecek bilgi bulunamadığından,
bazı öğretmenlerin göreve başlama/ayrılma tarihlerinin, tabloda gösterildiği biçimde verilmesi benimsenmiştir.

Rüşdiyede öğretmenlerden başka 1291/1874 senesinden itibaren
düzenli olmasa da mektepte bevvâb (hademe, hizmetli) görev almıştır. Mektebte görevlendirilen bevvâblar tarih sırasına göre şunlardır:
Nafiz Efendi (1291/1874-1296/1879), Mustafa Efendi (1296/18791297/1880), İbrahim Efendi (1298/1881-1301/1884), Şaban Efendi
(1306/1889- ..?).45
Tablo 2: Isparta Rüşdiyesi’nin Ait Bazı yıllardaki Öğrenci ve Mezun Sayıları46
Yıllar
1291/1874
1292/1875
1293/1876
1294/1877
1295/1878

1296/1879
1314/1896/1897
1315/1897/1898
1316/1898/1899
1317/1899/1900
1318/1900/1901
1319/1901/1902

Öğrenci Sayısı
KVS Maârif Nezâreti
60

Hilmi Dilmen

Mezun
(Hilmi Dilmen)

72
82
95
94
95
105

17
22
23
23
22
x

60

167
146
146
146

92
92
92
84

45 Bevvâb bilgileri yukarıda dipnot 51’de verilen Konya Vilâyet Sâlnâmelerinin 1291/1874
yılında yayınlanan Def’a 7 ile 1312/1894-1895 yılında yayınlanan Def’a 26 arasında yayınlanan sâlnâmelerde yer almaktadır.

46 Maârif Sâlnâmeleri için dipnot 51’de yer alan ilgili yıllara ait sâlnâmelere bakınız. Konya
Vilâyet Sâlnâmeleri için: KVS, Sene 1291, Def’a 7, s. 133; KVS, Sene 1292, Def’a 8, s. 133;
KVS, Sene 1293, Def’a 9, s. 128; KVS, Sene 1294, Def’a 10, s. 146; KVS, Sene 1295, Def’a
11, s. 150; KVS, Sene 1296, Def’a 12, s. 157; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi II”,
609; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi III”, 630.
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Isparta Rüşdiyesi’ni başarıyla bitirip mezun olan öğrencilerden
üst öğrenime devam etmek isteyenler, aldıkları rüşdiye diploması/
şehadetnâmesi ile idâdîlerde sınavsız öğrenim hakkına sahip olmuştur.47 Isparta’da henüz idâdî bulunmadığı dönemlerde rüşdiyeden mezun olan öğrencilerden öğrenimlerine devam etmek isteyenler, idâdî
bulunan başka şehirlere giderek bu haklarını oralarda kullanmıştır.
Isparta Rüşdiye Mektebi, hizmet verdiği 42 yıl içerisinde yüzlerce öğrenciye eğitim öğretim sunarak, bunların eğitimli bireyler olarak
toplumsal yaşama katılmalarına ve subay, memur, öğretmen, esnaf,
sanatkâr ve tüccar vb mesleklerde yetişmelerini sağlamıştır.48

4. İdâdîye Dönüştürülme, İdâdî Döneminde Eğitim Öğretim ve
Sayısal Veriler
1277/1860 yılından itibaren 42 yıl rüşdiye olarak hizmet veren Isparta
Rüşdiyesi, 27 Cemâziye’l-evvel 1320/1 Eylül 1902 (rûmî takvim: 19
Ağustos 131849) tarihinde idâdîye dönüştürülmüştür. Bu dönüşümle
yalnızca mektep tip ve kademesi değişmemiş, ayrıca mektep binasının yılların getirdiği yıpranma ve ihtiyacı karşılamada yetersizliği gerekçesiyle yeni bir bina yapılması kararlaştırılmıştır. Sinoplu Mehmet
Tevfik de İdâdînin ilk müdürü/kurucu müdürü olarak görevlendirilmiştir. Bu yapılanma ile Rüşdiye Mektebi kapatılmamış olup, bünyesinde rüşdiyeyi de barındıran “altı sınıflı liva idâdîsi” niteliğinde taşra
idâdî mektebine dönüştürülmüştür. Bu bağlamda öğrenim süresinin
47 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde
Modernleşme, 100-125.
48 MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Tarihî 100 Lise, 18-19.

49 İdâdînin açılış tarihi Konya Vilâyet Sâlnâmelerinin sonuncusu olan 1332 yılı yayınında
19 Ağustos 1318 tarihi geçmektedir. Sâlnâmeyi ya da ilgili bölümü kaleme alan görevlinin tarih düşerken rûmî takvime göre tarih vermiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira ay adı
olarak hicri takvimde bulunmayan “ağustos” sözcüğünü yazmış olması da bunu doğrulamaktadır. Hilmi Dilmen de muhtemelen bu yayını görmüş ve çalışmasında o da aynı
tarihi vermiştir. Mekteple ilgili bilgiler içeren bir önceki Konya Vilâyet Sâlnâmesi dahil
diğer yayınlar karşılaştırıldığında mektebin idâdîye dönüştürülme tarihi 1320/1902 olarak geçmektedir. Bk. KVS, Sene 1332, (Def’a 30), 709; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun
Tarihçesi II”, 609.
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altı yıl olarak belirlenmişken, iki yıl süren bu uygulamadan sonra
1322/1904 yılında öğrenim süresi bir yıl kısaltılarak “beş sınıflı liva
idâdîsi” biçiminde yeniden düzenlenmiştir.50
1331/1913 yılına gelindiğinde mektebin niteliği yeniden değiştirilmiş, bünyesindeki rüşdiye lağvedilerek, öğrencileri usûl-i cedîd
mektebi/ilk mektep/ibtidai bünyesine alınmıştır. Bu yeni düzenleme
ile idâdî üç sınıflı bir mektebe dönüşmüştür.51
Bu yeni yapılanmanın üzerinden çok geçmeden 13-14 Zilkade
1332/3-4 Ekim 1914 tarihinde cumartesiyi pazara bağlayan gece richter ölçeğine göre yedi şiddetinde52 meydana gelen büyük depremde
binanın üst katı yıkılmıştır. Depremin hasarları giderilerek yıkılan üst
kat yeniden yapılarak bina, tekrar idâdî olarak hizmet vermeye devam etmiştir.
Mektep idâdîye çevrildikten sonra hem rüşdiye hem idâdî
programı birlikte uygulanmış ve farklı sınıf düzeylerinde şu dersler okutulmuştur:53 Maa Tecvid Kur’an-ı Kerim ve Ulûm-ı Diniyye,
Türkçe, Edebiyat ve Ahlak, Kitabet-i Resmiyye (resmî yazışma usûlü),
Arabî, Farisî, Fransızca, Kavanin (Hukuk ve vatandaşlık bilgisi), Hesap (matematik), Usûl-i Defterî (muhasebe), Cebir, Hendese, Müsellesat (trigonometri), Hikmeti Tabiiye ve Kimya, Mevalid (hayvanlar, bitkiler, madenler), Coğrafya, Tarih, İlm-i Servet (ekonomi), Malûmat-ı
Nafia ve Hıfzıssıhha (faydalı bilgiler-sağlık, fen, genel,..), Hüsnü Hat,
Resim, Elsine (yerel olarak okutulan Bulgarca, Ermenice, Yunanca vb
azınlık dilleri).

50 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi III”, 630-631; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Tarihî 100 Lise, 18-19; Türk-Öçal, “Isparta Kenti Konut Dışı Sivil Mimari Yapıları
ve Özellikleri”, 38-47; Karakök-Gökarslan, “Tanzimat Reformlarının Eğitim Yapılarına
Etkisi”, 663-680; Yılmaz, “Isparta İdâdîsi”, 43-56; Köse, Isparta Tarihî Kent Merkezi İçin, 49.
51 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi III”, 630-631.

52 Mustafa Bozcu vd., “Fethiye-Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik
Özellikleri”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31/1 (2007), 25-48.
53 MUNS, Birinci Def’a, 191.
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Aşağıda görülen İdâdî öğretmenlerinin adlarına bakıldığında mektepte Yani Toma, Nikola gibi gayrimüslim öğretmenlerin de
görev aldıkları görülmektedir. Yine Sinoplu Mehmed Tevfik Efendi,
Bursalı Hüseyin Hilmi gibi bazı öğretmenlerin memleket bilgileri de
çeşitli kaynaklarda verilmiş olup, Osmanlı coğrafyasının farklı merkezlerinden öğretmenlerin Isparta’ya gelip mektep öğrencilerinin eğitim öğretimlerine rehberlik yaptıkları anlaşılmaktadır. Zaman zaman
Isparta’da görevli ordu mensuplarının da öğretmeni eksik olan bazı
derslerde görev aldıkları ve bazılarının gönüllü olarak, hiçbir ücret almadan bu görevi yerine getirdikleri bilinmektedir.
Tablo 3: Isparta İdâdîsi Öğretmenleri54
Öğretmenin Adı
Sinoplu Mehmed Tevfik
Efendi
Eskişehirli Mehmed Ali
Efendi rüşdiyeden

Şafak Oğlu Hafız Mustafa
Tevfik Efendi rüşdiyeden
Konyalı Mehmed Zeki
Efendi rüşdiyeden
Hâlim Sâbit Efendi
Süvari Mülâzımı İzzet Ef
Talat Efendi
Yani Toma
Nikola

Atabeyli Mustafa Efendi
Şafak Oğlu Hilmi Efendi
Bandırmalı Halit Efendi
İstanbullu Mehmed Ef

Görevi/
Verdiği Dersler

Göreve
Başlama

Görevden
Ayrılma

1320/1902

1328/1910

1320/1902

1332/1914

Akaid, Hüsn-i Hatt, Ahlak,
1320/1902
Türkçe

1330/1912

1320/1902

1326/1908

Türkçe, Coğrafya, Hesab,
Malûmat-ı Ziraiye ve
Sıhhiye

1320/1902

1326/1908

Resim
Resim

1320/1902

1327/1909

Fransızca

1321/1903
1328/1910

1337/1919

1328/1910

1330/1912

Kâtip, Türkçe

1328/1910

1330/1912

Arabî, Ulûm-ı Diniyye

1328/1910

1334/1916

Müdür, Fransızca, Türkçe,
Hendese, Malûmat-ı
Vataniye
Muavin, Coğrafya, Tarih,
Türkçe, Kitabet

Arabî, Farisî, Ulûm-ı
Diniyye, Tarih

Resim, Beden Eğitim
Müdür, Malûmat-ı
Vataniye

1327/1909

1328/1910

1332/1914

1338/1920

54 MUNS, Altıncı Sene, 1321, 575; KVS, Sene 1322, Def’a 29, 184; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi III”, 630-631.
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İzmirli Hayri

Arabî, Ulûm-ı Diniyye

1328/1910

1331/1913

İbradalı Şükrü

Tarih, Coğrafya

1328/1910

1334/1916

İbrahim Canbolat

Arabî, Ulûm-ı Diniyye
Müdür, Malûmat-ı
Vataniye

Salih Hilmi Efendi
Bursalı Hüseyin Hilmi Ef

Türkçe

1331/1913

1334/1916

1330/1912

1338/1920

1329/1911

1330/1912

Şehirde modern eğitimin öncüleri olan öğretmenler görev sürelerince yüzlerce Isparta kent merkezi ile kaza ve köylerindeki çocuklara
eğitim vermişlerdir. Bu öğretmenlerin okuttukları öğrenci mevcudu
ile mezun ettikleri öğrencileri gösteren bazı yıllara ait sayısal veriler
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4: Isparta İdâdîsi’ne Ait Bazı Yıllardaki Öğrenci ve Mezun Sayıları55
Yıllar
1320/1902
1321/1903
1322/1904

Öğrenci Sayısı
KVS

Hilmi Dilmen

155

127

1323/1905

9

190

1327/1909

221

1328/1910

201

1329/1911

1332/1914

130

182

1326/1908

1331/1913

8

165

1325/1907

1330/1912

118

160

1324/1906

181
181

Mezun
(Hilmi Dilmen)

148
130
34

12
12
10
7

11

20
16
13
16
0

03

Yukarıdaki tabloya bakıldığında, mektebin mevcut öğrencileri ile
mezun sayıları karşılaştırıldığında, mezun sayısının oransal azlığı dik55 KVS, Sene 1322, Def’a 29, 184; KVS, Sene 1332, (Def’a 30), 709; Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi III”, 630.
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kat çekmektedir. Bu durumun nedeni, büyük olasılıkla, sınıf tekrarları
ve terk/tasdiknâme kaynaklı olmalıdır.
Tablonun son sütununda verilen 1332/1914 yılına ait öğrenci sayısındaki büyük azalma ise mektebin yapısında gerçekleştirilen yeni bir
düzenlemeden kaynaklanmıştır. Şöyle ki 1331/1913 yılında senesinde
mektepte yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve rüşdiye sınıfları mektep
bünyesinden ayrılarak ibtidaiye aktarılmıştır. Bu yeni düzenleme sonucunda idâdî üç sınıflı bir mektebe dönüşmüştür. Bu değişiklik doğal olarak -yukarıda listede de görüldüğü üzere- mektebin öğrenci
sayılarının düşmesini de beraberinde getirmiştir.56

5. Sâlnâme Verileri Hakkında Kısa Değerlendirme
İncelenen zaman dilimi içerisinde yayınlanan Konya Vilâyet Sâlnâmeleri ve Maârif Sâlnâmeleri ile başvurulan diğer sâlnâme, sayısal
veriler içeren diğer resmî ve özel yayın ve araştırmalarda yer alan
bilgiler arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır. Bu tutarsızlıkları aynı
yıl içerisinde olduğu gibi birbirine yakın yıllar arasında da görmek
mümkündür. Tutarsızlıklar; aynı ya da yaklaşık zaman diliminde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların sayılarındaki farklılıkların yanı
sıra görevli öğretmenlerin isimlerinde de görülmektedir.
Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise sâlnâmelerin düzenli
aralıklarla yayınlanmaması ve bazı sayılara ulaşılamaması/mevcut
olmayışı nedeniyle mekteple ilgili kronolojik, düzenli olarak verileri noksansız değerlendirilmesi mümkün olmamıştır. Başvurulan
iki temel kaynaktan Konya Vilâyet Sâlnâmelerinin Def’a 13 olarak
1297/1880 yılı Sâlnâmesi ile diğer temel başvuru kaynağı olan Maârif-i
Umûmiyye Nezâreti Sâlnâmelerinden Beşinci Sene olarak yayınlanmış olan/yayınlanması muhtemel olan 1320 yılı Sâlnâmesinin bulunamaması nedeniyle başvurulamamış ve dolayısıyla incelenememiştir. Ayrıca yine Konya Vilâyet Sâlnâmelerinin 1308/1890-1891 yılında
56 Dilmen, “Isparta Ortaokulunun Tarihçesi III”, 630.
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Def’a 24 olarak çıkan yayınından sonraki çıkarılan sâlnâmelerin düzenli aralıklarla yayınlanmaması da kesintisiz inceleme ve değerlendirme yapılabilmesini zorlaştırmıştır.
Başvurulan kaynaklar arasındaki tutarsız verilerle ilgili birkaç
örnek şöyledir: 1317/1899-1900 yılı verilerinde Maârif-i Umûmiyye
Nezâreti Sâlnâmesinde Rüşdiye Mektebi’nin öğretmenlerinden Muallimsâlis olarak Halis Efendi görülürken, Konya Vilâyet
Sâlnâmesinde Mustafa Tevfik adı geçmektedir, yine aynı öğretim yılı
için Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Sâlnâmesinde Hüsn-i Hatt Muallimi
olarak Nuri Efendi’nin adı geçerken Konya Vilâyet Sâlnâmesinde Ali
Fuad adı geçmektedir.
Belirtilmesi gereken bir husus da aynı kurumca düzenlenen
sâlnâmelerin farklı yıllardaki yayınlarında da aynı konuyla ilgili veriler arasında da tutarsızlık görülmüştür. Örneğin; 1319/1901-1902 öğretim yılına ait öğrenci sayıları 1319 yılı Maârif-i Umûmiyye Nezâreti
Sâlnâmesinde 84 olarak verilmişken, 1321 yılı Maârif-i Umûmiyye
Nezâreti Sâlnâmesinde 120 olarak işlenmiştir.57
Başvurulan iki temel kaynağın dışında 1290/1873’te yayınlanan
Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’de diğer kaynaklarla çelişkili olarak Rüşdiye Mektebi’nin 85 öğrencisi ve bir öğretmeni bulunmaktadır.58 Bir başka örnek ise Isparta İdâdisi’nin açıldığı ilk yıla ait
öğrenci sayısı diğer kaynaklarla çelişen biçimde Maârif Vekâleti’nce
yayınlanan Maârif Vekâleti 1329-1330 Ders Senesine Mahsus İhsâiyyât
Mecmuası’nda 148 öğrenci mevcudiyeti görünmektedir.59
Sâlnâme verileri ile ilgili yukarıda bahsedilen çelişki, tutarsızlık
ve noksanlıklara eklenmesi gereken bir husus da yayınlanma sayısı bağlamında diğerlerine göre daha çok verinin bulunduğu Konya
Vilâyet Sâlnâmelerinin yalnızca altısında (Def’a 7-Def’a 12 [1291/187457 Bk. MUNS, Dördüncü Sene, 835; MUNS, Altıncı Sene, 575.
58 DİE, Eğitim İstatistikleri (1839-1924), 29.

59 Maârif-i Umûmiyye Nezâreti İhsâiyyât Kalemi, Maârif Vekâleti 1329-1330 Ders Senesine
Mahsus İhsâiyyât Mecmuası, Matbaa-i Âmire, Darülhilafetülaliye 1336, s. 236.
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1296/1879]) öğrenci sayısı bilgisi verilmiş olması çalışmayı sınırlandıran bir etken olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu yayınlarda medrese
ve rüşdiye öğrencilerinin “şakirdan” ve “talebe”60 olarak öğrenci sayılarının ilgili sütunda hangi mektebe ait olduğu bilgisinin yer almaması da öğrenci sayısal verilerinin belirsizliğini derinleştirmiştir. Zira
yukarıda bahsedilen altı yıllık zaman içerisinde sayıları altı ile dokuz
arasında değişen medrese sayısına rağmen yalnızca bir rüşdiyenin bulunmasına karşın öğrenci sayıları birbirine yakındır.61

Sonuç
Isparta Rüşdiyesi ve İdâdîsi’ni de kapsayan modern/batılı eğitim
kurumları 18. yüzyılda başlayan Osmanlı yenileşme hareketleri sürecinde açılmaya başlamıştır. Yüzyıllardır kuruluş amaçları ile tutarlı
bir şekilde kendi mecralarında eğitim hizmeti vermekte olan geleneksel İslâm mektepleri, bu süreçte ve sonrasında Osmanlının yıkılışına
kadar hizmet vermeyi sürdürmüştür. Ancak bu kurumlardan çıkan
yetişmiş insan gücünün değişen dış denge ve gelişmeler karşısında,
çağın gereklerini karşılama konusunda yetersizliği, eğitim sistemine
devletin doğrudan el atmasına giden süreci başlatmıştır. Bunda en
büyük etken Batılı devletler karşısındaki yenilgilerin sürekliliği ve
devletin her geçen gün güç kaybetmesi olup çözüm olarak padişah
ve yöneticilerde eğitim alanını da kapsayan klasik Osmanlı sisteminin
değişim ve dönüşümünün zorunluluğunu kabulü olmuştur.
Isparta Rüşdiyesi de eğitimde görülen yenileşme hareketlerinin
öncülerinden biri olup Konya Vilâyeti dahilinde açılan ilk modern/
Batılı eğitim kurumu olarak 1277/1860 yılında eğitim öğretim hizmeti
vermeye başlamıştır. Mektebin kuruluş kararı alınması üzerine şehir
halkının yoğun talebi ve ısrarını da dikkate alan yöneticiler mektep
binasının yapımının bitmesi beklenmeden geçici olarak kullanıma
60 Sâlnâmede medrese öğrencilerinin “şakirdan”

61 Örneğini 1293/1876 yılında yedi medresede 204 öğrenci okurken, rüşdiyede 167 öğrenci
okumaktadır.
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uygun olan Zeynep Hanım Medresesi’nde mektebin açılışını yaparak
eğitimin hemen başlamasına onay vermişlerdir. Rüşdiye Mektebinin
binası da yine halkın yoğun ilgi ve yardımıyla kısa sürede bitirilmiş ve
1278/1861’den itibaren kendi binasında eğitim vermeyi sürdürmüştür.
Rüşdiye 42 yıl bu binada hizmet verdikten sonra yılların getirdiği
yıpranma ve ihtiyacı karşılamada yetersizliği gerekçesiyle 1320/1902
yılında İdâdîye dönüşme kararı sürecinde yeni bir bina yapılması
kararlaştırılmıştır. Yapılan yeni binanın 1332/1914 yılında meydana
gelen depremde hasar görmesi üzerine ahşap malzemeden yapılmış
olmasından kaynaklı yıkılan üst kat iptal edilerek onarılıp yenilenerek mektep binası günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Bu tarihî
yapı halen ayakta olup Halk Eğitim Merkezinin bir birimi olarak şehir
halkına eğitime hizmeti vermeyi sürdürmektedir.
Mektebin ilk öğretmenleri olarak Maârif Nezâreti’nce mektep
müdürlüğü görevini de kapsayan muallimevvel unvanıyla Yalvaçlı
Mehmed Necati ile muallimsânî unvanıyla Bosnalı İbrahim atanmıştır. Bu iki öğretmen Isparta’da modern eğitimin öncüleri olmuşlardır.
Mektebin ilk öğrencilerinin de rüşdiyeye kabul edilmesiyle Isparta’nın
eğitimin yanı sıra toplumsal ve kültürel hayatına yeni unsurlar eklenmiştir.
Isparta Rüşdiyesi, diğer kazalarda rüşdiye açılıncaya kadar sancaktaki yegâne rüşdiye olması nedeniyle, şehirdeki çocukların yanı
sıra kaza ve köylerinden gelen çocukları da kabul ederek geniş bir bölgede çocukların modern eğitimle buluşmasını sağlamıştır.
Isparta Rüşdiyesi’ni başarıyla bitirip mezun olan öğrencilerden
üst öğrenime devam etmek isteyenler, Isparta’da henüz idâdî bulunmadığı zaman diliminde aldıkları rüşdiye diploması ile idâdî bulunan
başka şehirlere giderek eğitimlerine oralarda devam etmiştir. Rüşdiye
Mektebi idâdîye dönüşme sürecine kadar geçen 42 sene zarfında, yüzlerce çocuğun, üst eğitim kurumlarına devamlarına ve eğitimli bireyler olarak hayata atılmalarına olanak sağlamıştır.
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1277/1860 yılından itibaren 42 yıl hizmet veren Isparta Rüşdiyesi,
1320/1902 yılında idâdîye çevrilmiştir. Mektep idâdîye çevrildikten
sonra hem rüşdiye hem idâdî programı birlikte uygulanmıştır. Sinoplu Mehmet Tevfik, İdâdînin ilk müdürü olarak görevlendirilmiştir. Bu
değişiklikle Rüşdiye Mektebi kapatılmamış, bünyesinde rüşdiyeyi de
barındıran “altı sınıflı liva idâdîsi” niteliğinde taşra idâdî mektebine
dönüştürülmüştür. Bu bağlamda öğrenim süresi altı yıl olarak belirlenmişken, iki yıl süren bu uygulamadan sonra 1322/1904 yılında
öğrenim süresi bir yıl kısaltılarak “beş sınıflı liva idâdîsi” biçiminde
yeniden düzenlenmiştir.
1331/1913 yılına gelindiğinde mektebin niteliği yeniden değiştirilmiş, bünyesindeki rüşdiye lağvedilerek, öğrencileri ibtidai bünyesine alınmıştır. Bu yeni düzenleme ile idâdî üç sınıflı bir mektebe
dönüşmüştür.
Rüşdiyede yalnızca Müslüman öğretmenlere görev verilmişken
İdâdî döneminde gayrimüslim öğretmenler de görevlendirilmiştir.
Öğretmen kadrosu ile ilgili vurgulanması gereken diğer bir husus ise
Isparta’da görevli ordu mensuplarının da öğretmeni eksik olan bazı
derslerde görev aldıkları ve bazılarının gönüllü olarak bunu yerine
getirdikleri görülmüştür.
İlk olarak rüşdiye ve idâdî ad, düzey ve yapısıyla eğitim vermeye
başlayan mektep Cumhuriyet döneminde de kesintisiz olarak farklı
ad ve düzeylerde devam etmiş olup günümüze kadar geçen yaklaşık
160 yıllık tarihiyle Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biridir.
Mektep, iki asra yakın tarihi boyunca, sayıları binlerle ifade edilen öğrencinin yetişmesini sağlayan bir eğitim kurumudur. Ayrıca kent ve
sancağa diğer bir katkısı çocukların ve gençlerin eğitimine ek olarak
kente ve sancak geneline ekonomik, toplumsal, istihdam, kültürel ve
sanat etkinlikleri gibi alanlarda yaptığı katkı da özellikle vurgulamak
gerekir.
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Medresetü’l-Kudât Mezunu
Bir Müftü ve İcâzetnâmesi
Nurullah Aydeniz*
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Söğüt’te yerleşik bulunan
Osmanlılar, 1299 yılında Osman Bey’in Bilecik’i fethetmesi üzerine
Sultan III. Alaaddin Keykubâd’ın gönderdiği ve bağımsızlık nişanesi
olan hediyelerle1 tarih sahnesinde bir devlet olarak yerini almıştır. Din
olarak İslamı benimseyen Osmanlı Devleti, kendisinden önce kurulmuş olan Türk ve İslam devletlerinden birçok şeyin yanı sıra hukukî
yapıyı da devralmıştır. Bu hukukî yapı da elbette İslam hukukudur.2
Ancak Osmanlı, miras aldığı bu hukukî yapıda gerekli değişiklikler ve
ilaveler yapmaktan kaçınmamıştır.3
Osmanlı hukuk mevzuatı iki kısımdan oluşmaktaydı. Bunlardan
biri Kur’an, sünnet, icmâ ve kıyasa dayanan şer‘î hukuktu.4 Bu hukukun mevzuatını, özellikle Molla Hüsrev’in Dürer ve Gurer’i ile İbrahim Halebî’nin Mültekâ adlı eseri teşkil etmekteydi. Bunların yanı sıra
*		 Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi
		 nurullah.aydeniz@bilecik.edu.tr ORCID ID: 0000-0003-0297-4717
1		 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 2. Baskı, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995), 124.

2		 Murat Şen, “Osmanlı Hukukunun Yapısı”, Yeni Türkiye Dergisi (Osmanlı Özel Sayısı I),
31 (2000), 686-698.
3		 M. Âkif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 4. Baskı, (İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. A.Ş,
2001), 67.
4		 Erol Özbilgen, Osmanlı Hukuku’nun Yapısı, (İstanbul: Güray Matbaacılık, 1985), 43.
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sorulan sorulara verilen hukukî cevapların oluşturduğu fetva kitap-

ları da şer‘î hukukun mevzuatıydı. Dolayısıyla şer‘î hukuk mevzuatı
fıkıh ve fetva kitaplarından müteşekkildi.5 Osmanlı hukukunun ikinci
kısmını örfî hukuk mevzuatı oluşturuyordu. Örfi hukuk daha çok padişahların koydukları kanunlarla teşekkül etmiştir.6 İslam hukuku, kitap ve sünnet ile ayrıntılı bir şekilde düzenlenmemiş alanlarda devlet
başkanlarına belirli bir takdir hakkı tanımıştır. Osmanlı padişahları da
bu takdir yetkisini özellikle idare, ceza ve mali hukuk alanlarında etkili bir biçimde kullanmışlardır.7Ancak örfi hukuk kuralları şer‘î hukuk
kurallarına aykırı olamazdı. Bu ilkeye oldukça özen gösterilmiştir. Bu
bağlamda bazı kanunnamelerin başında “kanunname-i sultanîdir ki,
şer-i şerife muvafakati mukarrer olup hâlâ muteber olan kavânin ve
mesâildir” şeklindeki açıklama bu duruma iyi bir örnek olarak takdim
edilebilir.8

Osmanlı devletinde her ne kadar hukuk mevzuatı şer‘î ve örfi hukuk şeklinde ikiye ayrılsa da bu iki hukuk mevzuatının tatbik edildiği
kurum tekti. Yani Şer‘îyye Mahkemeleri hem şer‘î hem de örfi hukukun tatbik edicisiydi. Osmanlı döneminde yargı gücünü neredeyse tek
başına denilecek şekilde kullanan kadılar,9 Ortaylı’nın da belirttiği gibi
İslâm devletleri içinde özgün bir yeri olan adliye ve mülkiye görevlisidir ve memuriyeti, kendinden önceki İslâmî asırlarda vazife yapmış
meslektaşlarına göre daha geniş yetkilerle donatılmıştır.10
Osmanlının ilk dönemlerinde kadıları yetiştirecek bir kaynak
henüz mevcut değildi. Bu nedenle ilk Osmanlı kadıları Anadolu,
5		 Halil Cin - Ahmet Akgündüz, Türk-İslam Hukuk Tarihi, I Cilt, (İstanbul: Timaş Yayınları,
1990), 142-143.

6		 Ömer Lûtfi Barkan, “Kanûn-nâme”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: MEB Yayınları, 1993),
6/185-186, 194-195.
7		 M. Fuad Köprülü, “Fıkıh”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: MEB Yayınları,1993), 4/614-617.

8		 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1990), 1/65.
9		 Ahmet Akgündüz, “İslam Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 14 (2009), 14-17.
10 İlber Ortaylı, “Kadı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2001), 24/69-73.
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İran, Suriye ve Mısır gibi yerlerden getirilmiştir.11 Mezunlarına kadılık imkânı tanıyan ilk medrese, Fatih Sultan Mehmet tarafından
İstanbul’da açılan Sahn-ı Semân Medresesidir. Yüksek düzeyde açılan ikinci önemli medrese ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa
ettirilen Sahn-ı Süleymaniye Medresesiydi. Bu iki medreseden başka
bir de Tetimme Medresesi bulunuyordu. Tetimme Medresesi, sahn
medreselerine öğrenci yetiştirmekteydi. Softa ismiyle anılan Tetimme
Medresesi öğrencileri, mezuniyetten sonra sahn medresesine devam
etmeye başlayınca danişment adını alırdı ve kadılar da söz konusu bu
sahn medreselerini bitiren danişmentlerden seçilirdi.12
Yargı gücünü tek başına elinde bulunduran şer‘îyye mahkemeleri
ve dolayısıyla kadıların konumu II. Mahmut’tan itibaren ve özellikle
Tanzimat sonrasında yapılan düzenlemelerle zayıflamaya başladı.13
On dokuzuncu yüzyılda iktisadi, ticari ve sosyal hayattaki değişiklikler yeni hukukî düzenlemeleri gerektirmiştir. Bunun sonucunda da
şer‘îyye mahkemeleri dışında yeni mahkemeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu mahkemelerin ilk nüvesini de 1840 yılında Ticaret Nezaretine bağlı olarak İstanbul’da teşekkül eden ticaret meclisi oluşturmuştur. Bu meclis 1847 ve 1848 yıllarında hazırlanan iki nizamnâme
ile Ticaret Nezaretine bağlı karma ticaret mahkemesi haline getirildi.
1864 tarihli Vilayet Nizamnâmesi ile her vilayete birer Ticaret Meclisi
açılınca ticaret mahkemeleri bütün yurt sathına yayılmış oldu.14 Öte
yandan 1867 tarihinde şer‘îyye mahkemeleri dışında bir takım idarî ve
adli mahkemeler de kuruldu ve aynı tarihli Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye
Nizamnâmesi ile aile, miras, vakıf, şahsa karşı işlenen suçlar ve cezaları gibi hukuk-u şahsiye davaları dışındaki hususlar şer‘îyye mahkemelerinin yetki alanından çıkarıldı. Yine aynı tarihte Şûrâ-yı Devlet
Nizamnâmesi ile de şer‘îyye mahkemelerinin idarî yargı yetkileri ta-

11 Akgündüz, İslam Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye
Sicilleri, 14.

12 Yaşar Şahin Anıl, Osmanlı’da Kadılık, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1993), 60-61.

13 Akgündüz, İslam Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve
Şer’iyeSicilleri, 14.

14 Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 421-426; Macit Kenanoğlu, “Nizâmiye Mahkemeleri”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/185-188.
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mamen ellerinden alındı. Öyle ki taşrada kısmen vazifesiz kalmış olan
kadılara Nizâmiye Mahkemelerinin reisliği verilmeye başlandı.15

Tanzimat sonrasında şer‘î hukuku ilgilendiren hususlar dışındaki tüm görev ve yetkilerini aşama aşama kaybeden kadıların mesleki
yeterlilikleri de sorgulanmaya başlamıştı. Bunun üzerine daha nitelikli bir eğitimden geçmelerini temin etmek için bir takım girişimler
de olmuştur. Bu meyanda 1855 yılında Muallimhâne-i Nüvvâb açılmıştır. Bu okul 1885’te Mekteb-i Nüvvâb’a, 1908’de Mekteb-i Kudât’a
ve 1909’da da Medresetü’l-Kudat’a dönüşmüştür. Bundan sonraki
aşamada önce geçirmiş olduğu aşamalarla Medresetü’l-Kudat’a yer
verilecek ardından da oradan mezun olmuş olan Müftü Hüseyin Sözdinleyen ve icâzetnâmesi konu edilecektir.

Geçirdiği Aşamalarla Medresetü’l-Kudât
II. Mahmut’tan itibaren yapılan yeni düzenlemelerle bulundukları güçlü pozisyonu kaybetmeye başlayan kadıların yetersizlikleri ve
mesleki formasyon eksiklikleri de mevcuttu. Bunu gidermek üzere medrese dışında ilk inşa edilen kurum, Şeyhülislâm Meşrepzâde
Ârif Efendi’nin gayretleri ile meşîhat makamına bağlı olarak açılan
Muallimhâne-i Nüvvâb’dır.16 Süleymaniye Camii yanındaki Mekteb-i
Edebiyye binasında faaliyete başladığı düşünülen Muallimhâne-i
Nüvvâb’ın programı ilk açıldığında oldukça dar kapsamlıydı. Fıkıh,
Feraiz, Sakk-ı şer’î ve Hüsn-i Hatt dışında başka bir dersin olmadığı
programda müfredatı genişletme girişimi ancak 1883 yılında söz konusu olmuştur.17 Program genişletme girişimleri ile birlikte 1885 yılında
okulun adı da Mekteb-i Nüvvâb olarak değiştirilmiştir.18 Bu değişim
sadece isim ile sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda okulun eğitim süresi
15 Akgündüz, İslam Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye
Sicilleri, 14.
16 İlhami Yurdakul, “Mekteb-i Nüvvâb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara:
TDV Yayınları, 2019), Ek 2/240-241.

17 Diren Çakılcı, “Bir Hukuk Mektebi: Medresetü’l-Kuzât”, MediterraneanJournal of Humanities, 3/1 (2013), 91-92.
18 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, (Ankara: TTK Yayınları,
2014), 282.
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de dört yıla çıkarılmış ve öğrenci sayısı elliden doksana yükseltilmiş-

tir. Mevcut derslere ilave olarak i‘lâm, inşâ, imlâ ve hesap gibi dersler
de programa dâhil edilmiştir.19 İlave bu derslerden farklı olarak birinci

sınıfta Sirâciyye ve ikinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar Salih Efendi
Cerîdesi okutulması da kararlaştırılmıştır. Bunların yanı sıra haftada

iki kez Mecelle ile Çatalcalı Ahmet Efendi’nin veya Şeyhülislâmların
fetvalarının uygulamalı bir şekilde ders konusu yapılması da hükme
bağlanmıştır.20

1908 yılında, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı dev-

let idaresinde önemli değişiklikler yapılırken bahsi geçen okulun adı
bir kez daha değiştirilerek Mekteb-i Kudât olarak isimlendirilmiştir.21

Aynı yıl nizamnâmesi de yayımlanan Mekteb-i Kudât’ın programı
hem şer‘î hem de hukukî derslerin okutulabilmesi için tekrar genişle-

tilmiştir. Müdürün padişahça, müdür dışındaki personelin ise meşîhat
makamınca tayin edildiği okulda öğrenci kabulü, yine giriş imtihanlarıyla olmaya devam etmiştir. Sıkı disiplin ve devam zorunluluğunun
olduğu okulun süresi uzatılarak beş yıla çıkarılmıştır.22

Kadı adaylarının özel olarak eğitime tabi tutulduğu okulda eğitim

öğretim her yıl Şevval ayının on beşinde başlıyor ve Recep ayının başında bitiyordu. Ardından hem giriş hem mezuniyet imtihanları yapılıyor

ve bunlar da Şaban ayının on beşine kadar tamamlanıyordu. Mekteb-i

Kudât’ta işlenecek dersler ise şunlardı: Dürer, Mecelle, Sakk-i Şer‘î,
Ferâiz ve Defter-i Kassâm, Arazi Kanunu, Teşkîl-i Mehâkim, Hukuk,

Muhâkeme Usûlü, İcrâ Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhaâkemeleri
Usûlü, Tanzîm-i İ‘lâmât-ı Hukukîyye ve Cezâiyye, Ticâret-i Berriyye
19 Yurdakul, “Mekteb-i Nüvvâb”, Ek2/ 240-241.

20 Ferda Esengün Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul:
Medresetü’l-Kudât. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, 2019, 24.
21 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 282.

22 Kemal YILDIZ - Ferda Esengün Hasekioğlu, “Muallimhane-i Nüvvab’dan Medresetü’lKudât’a Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Okullar”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 34 (2019), 419-421;
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Kanunu, Ticret-i Bahriyye Kanunu, Kitabet-i Resmiyye ve Hukuk-i
Düvel.23

1909 Aralık ayına gelindiğinde söz konusu okulun ismi bir kere
daha değiştirildi ve ilgili kurum Medresetü’l-Kudât adını aldı.24 Çok
geçmeden, bulunduğu binanın bakıma ihtiyaç duyması ve öğrenci
sayısının giderek artması üzerine meşhur Mimar Kemalettin Bey’den
1910-1911 yılında yeni bir bina inşa etmesi istendi ve adı geçen kurum
1913’ten itibaren bodrum katı ile birlikte dört katlı olarak tasarlanan
yeni binada eğitim faaliyetlerini sürdürdü.25
İmtihanla öğrenci alan Medresetü’l-Kudât’a başvuru için bazı
şartlar gerekliydi. Müslüman, erkek, hüsnühal sahibi ve sicili temiz
olmanın yanında 20-35 yaş aralığında bulunmak da isteniyordu. Ayrıca daha önce eğitim alınmış okulların hocalarından veyahut yaşanılan
mahallenin imam ve muhtarı tarafından verilmiş, ahlaken iyi ve kanunlara uyma konusunda hassas olunduğunu ifade eden bir belge de
talep ediliyordu.26

Medresetü’l-Kudât’a giriş sınavı için gazetelerde ilana çıkılıyordu
ve belirlenen gün ve saatte adayların imtihan yerinde hazır olmaları
gerekiyordu. İmtihan, öğretmenlerden seçilen bir komisyon tarafından yürütülüyordu. İmtihan kapsamında Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgat,
Fıkıh Usulü, Akâid, Kelam, Hüsn-i Hat, Kitâbet, İslam Tarihi, Osmanlı
Tarihi, Osmanlı Coğrafyası ve Hesap dersleri yer alıyordu. Oldukça
sıkı kurallar eşliğinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylara her ders
için sekiz saat süre veriliyordu ve bu imtihandan toplam puanın yarısından fazla puan alanlar başarılı sayılıyordu. Devam zorunluluğunun sıkı kurallarla sağlanmaya çalışıldığı kurumda öğrenci bir öğretim yılında, bir aylık zaman diliminde, geçerli bir mazereti olmaksızın
23 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019,
26-29.
24 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 282

25 Yıldırım Yavuz, Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi (Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, 1981), 233; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1962), 1/82.

26 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019,
34-35.
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derslere üç kere katılmazsa ilkin müdür tarafından uyarılacak, benzer
şekilde ikinci ay da devamsızlık yaparsa uyarının ciddiyeti artırılacak
ve en nihayet üçüncü ayda da devamsızlık tekrar ederse o sene yılsonu imtihanlarına alınmayıp sınıfta bırakılacaktı. Öte yandan üst üste
iki yıl devam etmeyen ya da bir sınıfta art arda iki yıl kalan öğrencinin
kaydı da silinecekti. Yine bir yılsonunda mezuniyet veya bütünleme
imtihanında başarısız olan öğrenci ertesi yılsonunda da bu imtihanları
geçemezse öğrenciliğine son verilecekti.27

Medresetü’l-Kudât öğrencileri her sınıf düzeyinde gördükleri
derslerden yılsonu imtihanlarına katılmak durumundaydı. İmtihanlar
her dersin öğretmeni ve müdür tarafından tayin olunan konunun uzmanı iki öğretmen tarafından sözlü ve yazılı olarak yapılıyordu. Dürer,
Mecelle, Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye ve Sulh, Usûl-i Muhâkemât-ı
Hukûkiyye, Kânûn-i Arâzi, Hukûk-i Düvel, Medhal-i İlm-i Hukûk,
Kânûn-i İcrâ, Kânûn-i Cezâ, İktisâd, Ticaret-i Berriyye ve Bahriyye,
Ahkâmu’l-Evkâf, Tatbîkât-ı Şer’iyye ve Hukûkiyye ve Hukûk-i İdâre
derslerinin yılsonu sınıf geçme imtihanları sözlü, diğer derslerin imtihanları ise yazılı olarak gerçekleştiriliyordu. Yapılan imtihanlar neticesinde öğrencinin aldığı notların ortalaması altıdan az veya altı
olup da birden fazla dersten düşük not almışsa o öğrenci sınıfını geçemeyecekti. Derslerin tamamından en az altı alıp da yalnız bir dersten dörtten aşağı not alanlar ve meşru bir mazeretten dolayı imtihana
giremeyenler bütünleme imtihanına gireceklerdi. Bütünleme imtihanı bir sonraki öğretim yılının ilk ayında ve bir defaya mahsus olmak
üzere yapılıyordu. Bu imtihana girmeyenler için artık hiçbir mazeret
kabul edilmeyecekti ve bunlar doğrudan sınıfta kalacaklardı. Öğrencinin mezuniyet imtihanında aldığı notlar, son sınıfa kadar yılsonu
imtihanlarından aldığı derslerin notlarıyla birleştirilecekti. Bunların
ortalamasından ve bütün sınıflarda alınan Dürer, Mecelle, Ferâiz ve
Sakk-i Şer‘î derslerinin hepsinden on üzerinden dokuz alanlar “sâlis”
derecesinde mezuniyet belgesi alacaklardı. Yine aynı hesapla bu dört
27 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019,
34-38.
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ders gurubundan ve diğer derslerden sekiz alanlara “râbi”, yedi alanlara da “hâmis” derecesinde mezuniyet ruûsu (diploma) verilecekti.28
Medresetü’l-Kudât’ta görev almışlar arasında birçok ilim erbabı,
üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, yüksek mahkemelerin başkan
ya da üyeleri, selâtin camilerin dersiâmları, şöhretli yazarlar ve hattatlar bulunmaktadır. Bunlar arasında Fetva Emini Ali Rıza Efendi,
İstanbul Kadısı Abdü’l-Feyyaz Efendi, huzûr-ı hümayûn muhatablarından Yusuf Dehrî Efendi, Adliye eski nazırı Haydar Efendi, Şer‘î
Temyiz Mahkemesi üyelerinden Mustafa Rıza Efendi, Üsküdar Kadısı
Hasan Lütfi Efendi, Medresetü’l-Kudât müdür muavini Şakir Bağdâdi
Efendi, Tedkîkât-ı Şer‘îyye Meclisi üyelerinden Münîr Efendi, Mülkiye
Mektebi’nde Mecelle öğretmenliği yapan Kemal Âtıf Bey, meşhur yazar, şair ve Darülhilâfe Medresesi müderrislerinden Tâhirülmevlevî,
Mutasavvıf ve edebiyatçı Ali Vasfî Bey (Şeyh Vasfî), Sultan II. Abdulhamid dönemi Şeyhülislâmlarından Mustafa Hayri Efendi, Osmanlı
ve Cumhuriyet döneminin hukukçularından Ebu’l ûlâ Mardin ve İskilipli Âtıf Efendi gibi isimler yer almaktadır.29
I. Dünya Savaşı’na kadar aralıksız eğitime devam ettiği anlaşılan Medresetü’l-Kudât’ın binasına İtilâf Devletleri tarafından kayıtsız
şartsız el konulduğu, 26 Haziran 1919 tarihli bir belgeden anlaşılmaktadır. Mevcut belgelerden istifadeyle İstanbul’un işgal tarihine kadar,
Medresetü’l-Kudât’ın sıkıntılı bir şekilde de olsa eğitime devam ettiği,
ancak işgal yıllarında eğitimin tamamen sekteye uğradığı söylenebilir. İşgalin sona ermesinin ardından eğitime devam eden Medresetü’lKudât’ın ıslahı için bir takım girişimler olsa da 1923 yılında cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen eğitim ve hukuk alanlarındaki
inkılâplar neticesinde, diğer medreselerle birlikte Medresetü’l-Kudât
da kapatılmış ve okul binası İstanbul Üniversitesi’ne devredilmiştir.30
28 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019,
31-45.
29 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019,
31-34.

30 Çakılcı,“Bir Hukuk Mektebi: Medresetü’l-Kuzât” 105-107; Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son
Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019, 31-45; Kemal YILDIZ - Ferda
Esengün Hasekioğlu, Muallimhane-i Nüvvab’dan Medresetü’l-Kudât’a Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Okullar, 411-442; Yurdakul, “Mekteb-i Nüvvâb”, Ek2/240-241.
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İslam hukuku eğitiminde tarihimiz açısından önemli bir yer işgal eden Medresetü’l-Kudât’tan mezun olmuş birçok meşhur isim
vardır. Bunların arasında Büyük Ali Haydar Efendi (1837-1903),
Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971), Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
(1878-1942), Süleyman Hilmi Tunahan (1888-1959), Küçük Ali Haydar
Efendi (1853-1935) ve son Şeyhülislâm Mehmet Nuri Medeni Efendi
(1859-1927) gibi isimler bulunmaktadır.31 Yaklaşık 70 yıllık tarihinde
1000’den fazla mezun verdiği varsayılan Medresetü’l-Kudât’ın öğrencilerinden biri de yaklaşık yarım asır Geyve Müftüsü olarak görev yapan Hüseyin Sözdinleyen’dir. Bundan sonraki başlıkta aldığı eğitim
ve icra ettiği görevlerle kendisine yer verilecektir.

Müftü Hüseyin Sözdinleyen’in Eğitim Hayatı ve
Üstlendiği Görevler
Sözdinleyen,32 rûmî 1303 (m. 1887/1888) senesinde Geyve’nin

Şükre Köyünün Hacılar mahallesinde İbrahim ve Fatıma çiftinin evla31 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 2019,
53-57.

32 Sözdinleyen ile ilgili bilgilerin kaynağı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi’nde bulunan 1923.1428 numaralı dosyadır. İlgili dosyada bulunan bazı belgeler Sözdinleyen’in
hayatını genel hatlarıyla ortaya koyabilecek mahiyettedir. Bunlardan belki en önemlisi
bugünkü CV mantığına uygun bir şekilde hazırlanan ve dört ayrı belgedeki bilgileri
içeren Rumi 22.01.1337 (m. 22 Mart 1921) tarihli belgedir. Söz konusu evrakta yer verilen
dört ayrı belge tarihleri ile şunlardır:
		 a- 22 Şubat 1320 (m. 7 Mart 1905) tarihli Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Nufus Tezkiresi.
		 b- 8 Cemâziyelâhir 1332 (m. 4 Mayıs 1914) tarihli Batumlu Hüseyin Hüsnü Efendiden
alınan icâzetnâme.
		 c- 23 Teşrinisani 1334 (m. 23 Kasım 1918) tarihli Çanakkale grup kumandanlık emri ve
49. Ferik kumandan vekili Kaymakam Ahmet Hamdi imzasıyla verilen terhis belgesi.
		 d- 9 Şaban 1334 (m. 11 Haziran 1916) tarihli Medresetü’lkudât mezuniyet ruusu.
		 Önemli birkaç belge de onun Geyve müftüsü olarak seçilmesi ile alakalıdır. Rûmi 9
Teşrînisâni 1336 (m. 9 Kasım 1920) tarih ve 333/220 numaralı evraka cevap olarak yazılmış, 25 Kanûnisâni 1337 (m. 25 Ocak 1921) tarihli belge; 6 Kânunuevvel 1336 (m. 6 Aralık
1920) tarihli müftülük seçim evrakı ve 8 Mart 1337 (m. 8 Mart 1921) tarihinde müftülük
görevine başladığını belirten evrak. Kritik bilgiler içeren, diğer belgelerdeki bazı bilgileri
teyit etmeye de yarayan kıymetli bir evrak, beş soruya verdiği cevaplardan oluşan 14 Şubat 1342 (m. 14 Şubat 1926) tarihli tercüme-i haldir. Yine önemli bir başka belge ise 1 Şubat 1928’den 15 Mart 1928’e kadar ihtiyat zabit namzedi olarak Adapazarı’nda 68. Alay,
559. Bölük askerlik şubesine 45 günlüğüne tekrar sevk edildiğini gösteren 11 Kânûnisâni
1928 (m. 11 Ocak 1928) tarihli belgedir. Bütün bu belgeler, onunla ilgili ulaşılan bilgilerin
kaynağını teşkil etmektedir.
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dı olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini köy ibtida-i mektebinde tamamladıktan sonra gittiği İstanbul Fatih’te bulunan Bahri Sefîd Tetimme-i
Sâlis (Saire) Medresesine33 rûmî 24 Mayıs 1320 (m. 6 Ağustos 1904)
tarihinde kabul edilerek kayıt oldu. Burada hafızlığını tamamlayan ve
Kur’an ilimlerini tahsil eden Sözdinleyen, 10 yıl süren medrese eğitiminin ardından 8 Cemâziyelâhir 1332 (m. 4 Mayıs 1914) tarihinde
Batumlu Hüseyin Hüsnü Efendi’den icâzetnâme aldı.34
Sözdinleyen’e icâzetnâme veren Batumlu Hüseyin Hüsnü Efendi,
1870’de Batum’a bağlı Acara-i Ulyâ (Zemo Acara) kazasının Jabnidzeebi köyünde doğdu. Babası Bayraktaroğlu Mehmet Efendi’dir.35 İlk
tahsiline memleketi Batum’da medreseye giderek başlayan Hüseyin
Hüsnü Efendi, ulema sınıfından olan babası Mehmed Efendi’den sarf
ve nahiv dersleri aldı. 1889 yılında İstanbul’a giderek Fatih’te bulunan
Bahri-Sefîd Tetimme-i Sâlis (Saire) Medresesine kaydoldu. Gördüğü
eğitimlerden sonra, önce İdris Efendi’den 1901’de icâzetnâme aldı.
Ardından 1902’de gerçekleştirilen ruûs imtihanında da başarılı olarak
şehâdetnâme almaya muvaffak oldu.
Yaptığı görevlere bakıldığında Hüseyin Hüsnü Efendi’nin ilkin
1908’de Fatih Cami Şerifi dersiâmlığına getirildiği görülmektedir.
Fatih Cami’inde sabah ve akşam olmak üzere talebelere ders veren
Hüseyin Hüsnü Efendi’nin bir sonraki vazifesi 1914’te tayin edildi33 Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1463-1470 tarihleri arasında inşa ettirilen ve Fatih
Camiinin iki tarafında dörder adet olarak sıralanan sekiz yüksek dereceli ihtisas medresesine “semaniye” (sekiz) adı verilmiştir. Külliyedeki medreseler Semaniye (Medaris-i
Semaniyye, Sahn) ve Tetimme (Mûsıle-i Sahn) olmak üzere ikiye ayrılır. Sahn medreselerinin caminin sağında Marmara tarafında bulunanlarına Akdeniz, solunda, Haliç tarafında bulunanlarına Karadeniz medreseleri adı verilir. Burada bulunan Tetimme medreseleri, Sahn medreselerini tamamlar nitelikte olup derece itibariyle daha alttaydı ve
Sahn’da okuyacak talebeyi hazırlamaktaydı. Bkz: Fahri Unan, “Sahn-ı Semân”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,2008), 35/532-534. Hüseyin
Sözdinleyen de Fatih’te bulunan söz konusu Sahn-ı Seman medreselerinin Tetimme kısmında ve Fatih Camiinin sağında, Marmara tarafında bulunan ve Akdeniz Medreseleri
(Bahr-i Sefîd) olarak isimlendirilenlerinde eğitim almıştır.

34 Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi (DİBSA), Hüseyin Sözdinleyen [1923.1428],
14.12.1342.
35 Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, Gürcistan Dostluk Derneği Yayınları, İstanbul 2010,
s.274.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

435

ği İznik Müftülüğü’dür. Burada yaklaşık dört yıl müftü olarak görev
yaptıktan sonra 1918’de Fetvahâne Mukayyit ve Hâfız-ı Kütüplüğü’ne
getirildi. Ardından 1919’da da Süleymaniye Medresesi Kelam Şubesi Müdürlüğü’ne tayin edildi.36 Padişahın katılımıyla gerçekleştirilen
Huzur Derslerine 1921-1922 yıllarında muhatap olarak katılan Hüseyin Hüsnü Efendi 1932’de vefat etti. Kabri Sakızağacı Şehitliği’ndedir.37
Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Fatih Dersiâmı olarak görev yaptığı
dönemde ve muhtemelen İznik Müftülüğü vazifesine getirilmeden
kısa süre önce icâzetnâme verdiği öğrencilerinden biri, araştırmamıza
konu olan Hüseyin Sözdinleyen’dir. Zira literatürde yer alan bilgiler
onun 1914 yılında İznik Müftüsü olarak görevlendirildiğini ortaya
koyduğu gibi öğrencisi Hüseyin Sözdinleyen’in ilgili tercüme-i hâlde
aktarmış olduğu bilgiye göre de aldığı icâzetnâmenin veriliş tarihi
4 Mayıs 1914’tür. Söz konusu tarihte verdiği icâzetnâmede Hüseyin
Hüsnü Efendi öğrencisine bir takım öğütlerde bulunmanın yanı sıra
dua ve temennilere de yer vermiştir. Onun hayata bakışına ve değer
yargılarına dair bir fikir edinmeye de kısmen vesile olabilecek açıklamaların çevirisine aşağıda yer verilmiştir:
Ey can kardeşim ve sadık dostum! Sana, açıkta ve gizlide Allah’tan
sakınma ve O’na itaat etme tavsiyesinden sonra beni hayır duanda
unutmamanı ve ilmin senin katında sultanların ilamından daha yüce,
talebelerin de senin nezdinde kız ve erkek çocuklarından daha sevimli
olmasını vasiyet ediyorum. Çünkü mal kemali takip eder. İrfanın olduğu yerde bütün geçici süsler dağılır. Bunların dışında ayrıca ibadetlerle Allah’a yakınlaşmanı vasiyet ediyorum. Zira ibadetler bereketlerin sağlandığı yerlerdir. Günahların küçüğünden de büyüğünden de
kaçınmanı salık veriyorum. Çünkü böyle yapman ilimlerin en incesini
ve küçüğünü bile muhafaza etmene yardımcı olur. Öncekilerin ken36 Burcu Akça Eyiler, 20. Yüzyıl’da Batum Uleması (Meşihat Arşivine Göre), Erzincan: Binali
Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, 111-113.
37 Kasap, Osmanlı Gürcüleri, 274.
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dilerinden öncekilere yapmış oldukları güzel ahlak ve amellere dair
vasiyetlere de tutunmanı istiyorum. Umduklarına ulaşman için bunlar ile amel etmeni bekliyorum. Ben kendim yeterince öğüt alanlardan
olamasam da bunlar sana vasiyetimdir. Her nefis kendi kazandıklarına karşılık rehindir. Sana hayrı emrettim ama ben de tam olarak o emrettiklerime tutunabilmiş değilim. Sana “Dosdoğru ol” desem de ben
de tam olarak dosdoğru olabilmiş değilim. Allah beni de seni de amel
sahibi âlimlerden kılsın. Salihler zümresinde bizi haşretsin. Rabbimiz
bizi ve bizden önce iman ile göçmüş olanları bağışla. Kalplerimizde
iman edenlere dair hiçbir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkat eden
ve merhamet edensin. İzzet sahibi rabbin her türlü noksanlıklardan
münezzehtir. Esenlik resullerin üzerinedir ve hamd âlemlerin rabbi
Allah’a aittir.
Bu icazeti Allah’ın kulları içerisinde en az ilim ve amele sahip olan
ancak O’nun rahmetini umma ve ümit etmede kulların en çok ümit taşıyanı, gani olan Allah’a muhtaç kul Batumlu, Muhammed oğlu Hüseyin Hüsnü yazdı. Kendisine, anne ve babasına, üstadına (…) mağfiret
edilsin.38
Sözdinleyen’in eğitim aldığı bir sonraki kurum Medresetü’lKudât’tır. İlgili kuruma başlama tarihi kendi aktarımlarına göre 29
Kasım 1911’dir.39 Bu tarih aynı zamanda Bahr-i Sefîd medresesinden
ve Fatih Dersiâmı Hüseyin Hüsnü Efendi’den eğitim almaya devam
ettiği yıllara tekabül etmektedir. Öyle anlaşılıyor ki Sözdinleyen,
Medresetü’l-Kudât’a kayıt olduğu tarihten Hüseyin Hüsnü Efendi’den
icâzetnâme aldığı tarihe kadar yaklaşık üç yıl boyunca iki ayrı kurumda eğitimine devam etmiştir. İmtihanla öğrenci alan ve sıkı disiplinle
eğitim veren Medresetü’l-Kudât’ta Sözdinleyen beş yıllık bir eğitimin
ardından mezun olmuştur.
Söz konusu dönemde verilen icâzetnâme veya mezuniyet ruûsları
bugünkü diplomalardan oldukça farklıdır. Her ne kadar mezuniyet
38 DİBSA, 1923.1428, 22.01.1337.
39 DİBSA, 1923.1428, 14.12.1342.
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ruûsları icâzetnâmelere göre daha sade olsa da yine de bugünkü diplomalara göre teferruatlıdır. Ruûslarda icâzetnâmelerden ayrı olarak
kurum öne çıkarılsa da yine de alınan derslerin ve ders veren hocaların isimlerini barındırmasıyla günümüz diplomalarından ayrışmaktadır. Sözdinleyen’in Medresetü’l-Kudât’tan mezun olduğu tarih verdiği bilgilere göre 11 Haziran 1916’dır. Meşîhat makamınca verilen ve
Şeyhülislâm olarak Musa Kazım ismine yer veren ilgili ruûsta okutulan dersler de sıralanmıştır. Medresetü’l-Kudât’ın programını yansıtan dersler sırasıyla şöyledir:
Ders-i Kitâb-ın Nikâh ila Kitâbi’l Vasâya, Mecelle-i Ahkâmı Adliye, İlmi Ferâiz, Sakk-ı Şer’iyye, Defteri Kassâm, Tatbikâtı Şer’iyye,
Arazi Kanunu, Tatbîkât-ı Hukkîyye ve Cezaâiyye ve Ticâriyye,
Tanzîmi İlâmatı Cezâiyye, Teşkilât-ı Mahâkim ve Usulü Mahkeme-i
Hukukîyye, Hukûku Ticaret-i Berriye, Hukûku Ticaret-i Bahriye,
Hukûku Düvel, İcrâ Kânunu, Kitâbet-i Resmiyye, Hüsn-i Hattı Ta’lik,
Ahkâm-ı Tatbikât-ı Evkâf, Medhal-i İlmi Hukûk, Hukûku İdare,
Kûnûn-i Ceza, Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiye.
Sözdinleyen’in Medresetü’l-Kudât’ta eğitim aldığı yıllar esnasında ilgili kurumda görev alan hocaların isimleri de mezuniyet ruûsunda
yer almaktadır. Günümüz diplomalarından bir başka farkı olarak zikredilebilecek bu durum mezuniyet ruûsunun Sözdinleyen’in Batumlu
Hüseyin Hüsnü Efendi dışında eğitim aldığı diğer hocalarının kimler
olduğunu da ortaya koymaktadır. Dönemin Medresetü’l-Kudât hocalarının isimleri sırasıyla şunlardır:
Muallim Seyfettin, Muallim Mehmet, Mehdi, Muallim Mustafa
Nuri, Muallim Ali Rıza, Muallim Ali Rıza, Muallim İbrahim, Muallim
Haydar, Muallim Hüseyin Halis, Muallim Ahmet Hulusi, Muallim Fadıl Halis, Muallim Ahmet Hamdi, Muallim Mehmet, Muallim Reşit
Mustafa, Muallim Şakir, Muallim Abdullah, Muallim Hamdi, Muallim Hasan, Muallim Tevfik, Muallim Mustafa Fevzi, Muallim Mahmut
Said, Muallim Şemseddin.
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Sözdinleyen’in mezuniyet derecesi “râbi” dir. İlgili kurumda öğrencilerin mezuniyet imtihanında aldığı notlar, son sınıfa kadar yılsonu imtihanlarından aldığı derslerin notlarıyla birleştiriliyordu. Bunların ortalamasından ve bütün sınıflarda alınan Dürer, Mecelle, Ferâiz
ve Sakk-i Şer‘î derslerinin hepsinden on üzerinden dokuz alanlara
“sâlis” derecesinde mezuniyet belgesi verilirken yine aynı hesapla bu
dört ders gurubundan ve diğer derslerden sekiz alanlara “râbi”, yedi
alanlara da “hâmis” derecesinde mezuniyet ruûsu (diploma) veriliyordu.40 Bu bilgilere bağlı olarak Sözdinleyen’in bugünkü hesapla yüz
üzerinden seksen ile mezun olduğu söylenebilir ki bu da onun başarılı
bir öğrenci olduğunu göstermektedir.
Hüseyin Sözdinleyen’in ilgili tercüme-i hâlinde belirttiğine göre
Medresetü’l-Kudât’tan mezun olduğu 11 Haziran 1916 tarihinden
sonra memleketi Geyve’ye geri dönmüştür. Ancak çok geçmeden
Geyve Askerlik Şubesi’nin talebi üzerine İstanbul Erenköy’de bulunan
‘İhtiyat Zâbit Namzetleri Alayı Tâlimgâhı’na 18 Ekim 1916’da 21446
numara ile kayıt olmuştur. Burada bir yılı aşkın bir süre askerî tâlim
ve tatbikât eğitimi aldıktan sonra 8 Kasım 1917’de 5. Ordu, 14. Kolordu, 49. Ferik, 154. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük’te vazifelendirilmiştir. Önce
6 ay kadar Balıkesir/Bandırma’da bulunduktan sonra Çanakkale’ye
sevk edilerek Arıburnu ve Anafarta Cephelerinde verilen vazifeleri
icra etmiştir. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden 24
gün sonra, 23 Kasım 1918 tarihinde 49. Ferik Kumandan Vekili Ahmet
Hamdi Bey’in onayı ile terhis edilmiştir.
Terhis edildikten sonra tekrar memleketine, Milli Mücadele için
çok kritik bir bölge olan Geyve’ye, geri dönmüştür. Orada “Geyve
Harekâtı Milliyesine Mensup Çilingir Cephesindeki Kuvâ-yi Milliye Müfrezesi Hitâbet Fahriyesi”ne getirilmiştir.41 İlgili yıllarda Geyve bölgesinde Milli Mücadeleye destek olmuş ve daha sonra imam
olarak görev almış birkaç önemli sima daha vardır ki bunlardan biri
40 Hasekioğlu, Osmanlı’nın Son Döneminde Kadı Yetiştiren Bir Okul: Medresetü’l-Kudât, 31-45.
41 DİBSA, 1923.1428, 22.01.1337.
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Taraklı Merkezde bulunan tarihi Yunus Paşa (Kurşunlu) Camii imamlığını 1941’den vefat ettiği 1967 yılına kadar icra eden Hüseyin Hamit
Özel’dir. Rûmî 1309 (m. 1893-1894) doğumlu olan Hüseyin Hamit Özel,
Taraklı Mekteb-i Rüştiyesi’nden milâdî 1907 yılında hafız olarak mezun olmuş ve ilgili yıllarda milli mücadeleye katılmıştır. Bir başka isim
ise Abdüllatif Mehmet Tuğcu’dur. Resmi kayıtlara göre rûmî 1305 (m.
1889-1890) tarihinde Hendek’te dünya gelen ve 1905 yılında Hendek
Rüştiyesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Fatih Medreselerinde
eğitim alan Tuğcu, milli mücadele yıllarında Geyve-Pamukova hattında, özellikle azınlıkların taşkınlıklarına karşı verdiği mücadele ile
öne çıkmış bir isimdir. Tuğcu, savaş sonrası bir müddet Pamukova’ya
bağlı Çardak köyünde gayrı resmi imamlık yaptıktan sonra 1948 yılında Pamukova merkezde bulunan Cedit Mahallesi Camii imamlığına
getirilmiş ve emekliye ayrıldığı 1963 yılına kadar ilgili görevi sürdürmüştür. Bahsi geçen yıllarda gerek Taraklı gerekse Pamukova Geyve
İlçesine bağlı birer bucak/nahiyedir ve adı geçen iki imamın göreve
başlaması ile ilgili yazışmalarda da hep müftü Sözdinleyen’in imzası
vardır.42
Sözdinleyen’in ikinci kez geri döndüğü memleketi Geyve’de mili
mücadelenin de verildiği tarihlerde üstlendiği en önemli görev emekli olduğu 1969 yılına kadar sürdürdüğü Geyve Müftülüğüdür. Onun
ilgili göreve seçilmesiyle alakalı belgeler “Umûr-u Şer’iyye Vekâleti
Celîlesi’yle İzmit Mutasarrıflığı aracılığıyla yazışılmış evraklardan
ibarettir. Ulaşılan ilgili belgelerden biri rûmî 9 Teşrînisâni 1336 (m. 9
Kasım 1920) tarih ve 333/220 numaralı evraka cevap olarak yazılmış
25 Kânunisâni 1337 (m. 25 Ocak 1921) tarihli belgedir ki bu belgede
Geyve Müftüsü Hafız Mahmut Efendinin vefatı ile boşalan müftülük
için yapılan seçim sonucunun bildirilmesi istenmektedir.43 Burada dikkat çeken husus müftülük görevlendirmesinin atama ile değil seçimle
belirlenmiş olmasıdır. Yapılan seçim hakkında bizi bilgilendiren ise 6
42 Nurullah Aydeniz, Tek Parti Döneminde Sakarya’da Kur’an Eğitimi ve Hafız Yetiştiren Hocalarıyla Hasanbey Köyü (İstanbul: Nida Yayıncılık, 2020), 108-124.
43 DİBSA, 1923.1428, 25.11.1337.
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Kânunuevvel 1336 (m. 6 Aralık 1920) tarihli müftülük seçim evrakıdır
ki söz konusu evrakta hem seçime katılan adaylar hem de aldıkları oy
sayısı yer almaktadır. Buna göre Şükreli Hafız Hüseyin Efendi (Sözdinleyen): 8, Müderrris Ali Efendi: 7, Köprübaşılı Şükrü Efendi: 3, Akhisarlı Vahi Efendi: 2, Hacı Ali Efendi: 2, Akhisarlı Veyis Efendi:1,Hacı
Rıfat Efendi: 1, Dereköylü Emin Efendi: 1, Şevket Efendi: 1, Herekeden
Hafız İbrahim Efendi: 1, Şevket Efendi: 1, Hamdi Efendi: 1, Emirlerli
Ahmet Efendi: 1 oy almıştır. Yapılan seçim, seçime katılan adaylar ve
alınan oylar hakkında bilgi aktaran belge 6 Kânunuevvel 1336 (m. 6
Aralık 1920) tarihli olsa da Sözdinleyen müftülük görevine seçimden
üç ay sonra başlamıştır. Zira ilgili bir başka belgede Sözdinleyen’in 9
Mart 1337 (m. 9 Mart 1921) tarihinde görevine başladığı belirtilmektedir.
Sözdinleyen’in Milli Mücadele dönemindeki hitâbet fahriyesi
görevi ve 1920’nin sonunda yapılan seçimle Mart 1921’de başladığı
müftülük vazifesi dışında dikkat çeken bir başka husus yine askerlikle
ilgilidir. Cumhuriyet kurulduktan sonra, müftülük görevini icra ettiği
esnada, 1 Şubat 1928’den 15 Mart 1928’e kadar ihtiyat zabit namzedi
olarak Adapazarı’nda 68. Alay, 559. Bölük’te görevlendirilmiştir. Söz
konusu belgede yer verilen bu bilgi, 45 gün için de olsa hangi sebeple
tekrar askere alındığını ortaya koymasa dahi bazı çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Muhtemelen hem subay ihtiyacını karşılamak hem
de Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul Erenköy’de ihtiyat zâbit
namzedi olarak bir yılı aşkın bir süre talim ve tatbikat eğitimi almış
tecrübeli biri olarak kendisinden istifade etmek amacıyla tekrar görevlendirilmiştir.
Eğitim hayatı göz önünde bulundurulduğunda devri açısından
oldukça yüksek bir tahsile sahip olan ve daha çok aldığı hukuk eğitimi
ile öne çıkan Sözdinleyen, hâkim olmak yerine müftülüğü tercih etmiştir. Müftülük görevini icra ederken de gelen taleplere binaen fıkıh,
özellikle miras hukuku alanında özel dersler verdiği anlaşılmaktadır.
Geyve’nin ilk resmi Kur’an öğretmeni Alaattin Atar ile 12 Mayıs 2017
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tarihinde gerçekleştirilen görüşme, Sözdinleyen’in ilgili faaliyetlerine

dair önemli bilgiye ulaşmamıza vesile olmuştur. Atar’ın verdiği bilgiye göre, abisi Ahmet Atar, kazandığı vaizlik imtihanı sonrası kendisine özellikle miras hukuku ile ilgili yeterli bir bilgiye sahip olması durumunda Müftü olarak görev alabileceği söylenmiştir. Bunun üzerine

Ahmet Atar, dönemin Geyve Müftüsü Sözdinleyen’e giderek kendi-

sinde İslam Hukuku, özellikle miras hukuku eğitimi almış, ardından
da Antalya Gazipaşa Müftüsü olmuştur.44 Bununla birlikte 48 yıl icra
ettiği Geyve Müftülüğü döneminde gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri

hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Uzun bir dönemi kapsayan

müftülük görevinden 03 Temmuz1969 tarihinde emekliye ayrılan Sözdinleyen 19 Aralık 1976’da vefat etti. Mezarı Geyve/Alifuatpaşa Kabristanlığındadır.

Sonuç
Hukuk tarihimizde çok önemli bir kurum olan, kadıların yetersizliklerini gidermeyi amaçlayan ve kurulduğu 1855’ten kapatıldığı
1924 yılına kadar varlığını sürdüren Medresetü’l-Kudât, yaklaşık

70 yıllık tarihinde 1000’in biraz üzerinde mezun vermiştir. Araların-

da son Şehhülislâm Mehmet Nuri Medenî Efendi, eski diyanet işleri
başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen, önemli müfessirlerimizden Elmalı Muhammet Hamdi Yazır, Büyük Ali Haydar Efendi ve Küçük
Ali Haydar Efendi gibi önemli simaların yer aldığı mezunlardan biri

de eski Geyve müftülerinden Hüseyin Sözdinleyen’dir. Sözdinleyen,

Osmanlı’nın son dönemlerinde dünyaya gelmiş, Osmanlı kurumların-

da eğitim almış bir din adamıdır. Hem klasik medrese eğitimi almış
hem de yine meşîhat makamına bağlı olarak mektep formatında açılmış Medresetü’l-Kudât’tan mezun olarak devrine göre ileri sayılacak
eğitimden geçmiş bir aydındır.

44 Aydeniz, Tek Parti Döneminde Sakarya’da Kur’an Eğitimi ve Hafız Yetiştiren Hocalarıyla Hasanbey Köyü, 102.
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Sözdinleyen’in öğrencilik yıllarının sonu, Birinci Dünya Savaşı gibi
Türk milleti için yıkım sayılacak bir döneme tekabül etmektedir. Bu
sıkıntılı dönemde eğitimini tamamladıktan hemen sonra ihtiyat zabit
namzedi olarak bir yılı aşkın bir süre İstanbul Erenköy’de talim ve tatbikat eğitimi almış, bir yılda cephelerde verilen vazifeleri icra ederek geçirmiştir ki bu durum onu dönemin çok önemli bir tanığı haline getirmiştir.
Hem iyi bir eğitim almış hem de cephelerde bulunmuş bir asker olarak
mütareke sonrası memleketi Geyve’ye geri dönse de başlayan milli
mücadele ve bulunduğu bölgenin kurtuluş mücadelesi için önemli bir
yer teşkil etmesi onun bir kere daha askeri amaçla vazife başına geçmesini gerekli kılmıştır. İlgili yıllarda Geyve bölgesinde “hitâbet fahriyesi” görevi ile Milli Mücadeleye destek vermeye çalışmıştır. Ancak
bu görevlerine rağmen onu asıl tanımlayan sıfat, müftülüktür. Seçildiği 1920’den emekli olduğu 1969’a kadar yaklaşık yarım asır yürüttüğü
Geyve müftülük görevi onu en iyi tanımlayan ve hayatını şekillendiren statüdür.
Elde edilen sınırlı bilgiler, aldığı eğitimin gereğini kısmen yerine
getirmeye çalıştığını göstermektedir. Bu bağlamda İslam hukuku ve
özellikle vatandaşın gündelik hayatında önemli bir yer tutan “miras
hukuku” alanında gelen ders taleplerini geri çevirmediği söylenebilir.
Verdiği derslerle müftülük gibi önemli göreve gelmiş isimlerin sınırlı
da olsa bulunması sahip olduğu ilmin gereğini yerine getirme çabasını
kısmen ortaya koymaktadır.
Sözdinleyen, devrine göre yüksek bir eğitimden geçmiş ve önemli
bir devrin tanığı olmasına rağmen hayatına bakıldığında kenarda kalmış biri olarak algılanmaktadır. Belki dönemin koşullarının etkisi ile
bu bir tercih meselesidir. Fakat şu bir gerçek ki müftü Sözdinleyen, gerek devrin koşulları gerekse tercihleri ile de olsa hayatını merkezden
uzak, doğup büyüdüğü beldede gözden ırak bir şekilde yaşamıştır.
Aslında çok önemli bir dönemde yaşamış, önemli sorumluluklar üstlenmiş ve ilmi yetkinliği de olan bir tanık olarak yazacağı hatıralarla

gelecek nesillere çok şey aktarabilirdi. Fakat öyle anlaşılıyor ki sessiz
bir şekilde hayata veda etmiştir.
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Osmanlı Modernleşme Sürecinde Müfettiş
Raporlarına Göre İnas Mekteplerinin Durumu
Yasemin Tümer Erdem*
Tanzimat dönemine kadar kız çocukları sadece ‘Sıbyan Mektebi’

veya ‘Mahalle Mektebi’ denilen ilköğretim seviyesindeki eğitim ku-

rumlarına gidebilmişlerdi1. Kızlar için ilk defa ilköğretim seviyesinin
üzerinde eğitim veren rüşdiye mektebinin açılması gündeme gelmiş
ve 6 Ocak 1859 tarihinde Cevri Kalfa İnas rüşdiyesi açılmıştı2. Bun-

dan on yıl sonra İstanbul’da inas rüşdiyelerinin sayısı 8’e yükseldi3.

Ancak bu kız rüşdiyelerinin açılması kızların okula gönderilmesini
sağlamamıştı. Çünkü aileler kızlarını, kadın öğretmen bulunamaması
ve öğretmenlerinin erkek olması sebebiyle bu okula göndermek istememişti. Bu nedenle inas rüşdiyelerinde görev yapacak kadın öğret-

menlere ihtiyaç duyuldu. Sorunun giderilmesi için 1870 yılında inas
rüşdiyelerine öğretmen yetiştirmek üzere Darülmuallimat kuruldu. II.
*		 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
1		 Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi”, Kebikeç, 10, Ankara 2000, 224.
2		 Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964, 43;
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), İstanbul 1994, 144; Kızların eğitimi
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Yasemin Tümer Erdem, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e
Kızların Eğitimi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2013.

3		 BOA, İrade Şura-yı Devlet (İ. ŞD.), nr. 637; Babıali Evrak Odası (BEO), Giden Maarif ( Gid.
Maa.), nr. 395/9–6, evrak nr. 2; Mahmud Cevad, Maarif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i
Teşkilât ve İcraatı, Yay. haz. Mustafa Ergün, Tayyip Duman, Sebahattin Arıbaş, H. Hüseyin Dilaver, Ankara 2002, 86.
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Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde, 1907-1908 eğitim öğretim yılın-

da İstanbul’da toplam 13 inas rüşdiyesi bulunmaktaydı4. İstanbul’da
kızlar için rüşdiye okulları faaliyetteyken 1874 yılından itibaren de

taşrada vilâyet merkezlerinde birer tane inas rüşdiyesi açılmaya başlanmıştı5.

Kızlar için ayrıca meslekî ve teknik eğitim veren Kız Sanayi Mek-

tebi, 1869 yılında İstanbul Yedikule’de bulunan eski baruthâne binasında açılmıştı6. Bulunduğu yerin elverişli olmaması yüzünden bir

takım idarî sıkıntıların baş göstermesi üzerine Yedikule’deki Kız Sanayi Mektebi, 1883 yılında Sultan Ahmet’e nakledilmiş ve ıslah edilerek yeniden faaliyete geçmişti7. Başlangıçta neharî (gündüzlü) olarak
açılan bu okul, oldukça rağbet gördüğü için aynı yıl, yarısı gündüzlü

yarısı yatılı8 olmak üzere yatılı okul halini aldı ve adı Leylî ve Neharî
Kız Sanayi Mektebi olarak değiştirildi9. Leylî ve Neharî Kız Sanayi

Mektebi’nin açılmasından altı ay sonra (1884) Süleymaniye’de sadece gündüz eğitim verecek olan Dersaadet Neharî Kız Sanayi Mektebi

açılmıştı10. Bu okula 1890 yılında Üsküdar’da açılan Kız Sanayi Mektebi eklendi11.

4		 BOA, Maarif Nezareti İstatistik Kalemi (MF. İST.), 54/46; Devlet Salnamesi: 1326 Sene-i Maliyesi, 340.
5		 Y. T. Erdem, a.g.e., 174-179.

6		 Mahmud Cevad, a.g.e, 114; Cemil Öztürk, “Üsküdar Kız Sanayi Mektebi”, II. Üsküdar
Sempozyumu (12-14 Mart 2004), İstanbul 2005 238; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi,1-2, İstanbul 1977, 686.
7		 BOA, İrade- Dahiliye (İ. DH.), 70247, 70494, 71647; Meclis-i Vükelâ Mazbatası (M.V.), 6/82.

8		 Yatılı kısma sadece fakir ve yetimler alınmaktaydı. Ancak 1896 yılında, bu okullarda
okumak isteyen zengin kızlarının da okula devamını sağlamak için yeni bir uygulama
başlatıldı. Bu uygulamaya göre isteyen kızlar yıllık 15 lira ücret karşılığında kız sanayi
mektebinin leylî kısmına alınmaktaydı (BOA, İrade Maarif (İ. Maa), 1/Ra 1334; Şurâ-yı
Devlet (ŞD), nr. 214/61, 22 M 1314; Hanımlara Mahsus Gazete, nr. 74, 1 Ağustos 1312, 8).

9		 BOA, İ.DH., 71647; Nizâmât Defterleri, nr. 1, 66-68; F. Unat, a.g.e., 80e.

10 BOA, İ.DH., 72402; İrade Meclis-i Mahsus (İ. Mec. Mah.), nr. 3905; M.V., 6/82, 22/47; Yıldız
Arşivi-Hususî (Y.A. HUS.) nr. 186/125; Maarif Nezareti Tedrisat-ı Aliye Kalemi (MF. ALY),
159/50; Devlet Salnamesi, sene: 1302, 380.
11 Y. T. Erdem, a.g.e., 197.
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1910-11 eğitim-öğretim yılında, Leylî Kız Sanayi Mektebi’nin
bünyesinde taşradaki inas rüşdiyelerine öğretmen yetiştirmek üzere
Leylî Darülmuallimât’ın ilk sınıfı açıldı. 10 Temmuz 1911 tarihinde
Aksaray’da meydana gelen yangında Laleli türbesi civarında bulunan
Darülmuallimât binasının yanması üzerine, gündüzlü olarak eğitim
veren Darülmuallimât teşkilatıyla birlikte inas idadîsine dönüştürüldü12. Nehârî (Gündüzlü) Darülmuallimât’ın kapatılmasıyla, 191112 eğitim-öğretim yılında Leylî Kız Sanayi Mektebi, bünyesinde yer
alan Leylî Darülmuallimât ile birleştirilerek, Çapa’daki Derviş Paşa
Konağına taşındı13. Okul Leylî Darülmuallimât adını aldı. Kız idadîsi,
1913’te sultaniye dönüştürülerek “İstanbul İnas Sultanisi” adını aldı.
Bu okulun daha sonra, Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan tarafından yaptırılan binaya taşınmasıyla adı, Bezm-i Âlem
İnas Sultanisi olarak değiştirilmişti. Bu tarihten itibaren inas sultanileri çoğalmaya başladı. Nitekim aynı tarihte Selçuk Hatun İnas Sultanisi açıldı. 1915 yılında Çamlıca İnas Sultanisi, 1916 yılında Leylî ve
Nehâri Erenköy İnas Sultanisi eğitim öğretime başladı. Yine aynı yıl
Kandilli’de Adile Sultan İnas Sultanisi açıldı. Böylece İstanbul’da kızlar için lise derecesinde eğitim veren inas sultanisi sayısı 5’e çıkmıştı14.
1914 yılında Darülmuallimât yeniden teşkilâtlandırılarak kadroları oluşturuldu. Bu yeni yapılanmayla birlikte Darülmuallimât’ın âlî
sınıfları “İnas Darülfünunu” adı altında, edebiyat, tabiiyat ve riyaziyat olmak üzere üç şube halinde Darülfünun binasında açıldı15.
İnas ibtidaiyeleri ve rüşdiyeleri dışında bütün okullar İstanbul’da
açılmıştı. Bu okulların varlığı kızların eğitimi açısından oldukça önemliyken, verilen eğitim nasıldı sorusunun cevabı da önem arz etmektedir. Bu okullar için talimatnameler, programlar oluşturulmuşt
12 BOA, Maarif Nezareti Meclis-i Kebir-i Maarif (MF. MKB), nr. 196/39, 4 Z 1328; Y. T. Erdem,
a.g.e., 288.
13 BOA, MF.İMF, 5/42, 26 Z 1329; 5/122, 1330; İstanbul Kız Muallim Mektebi 1933- Darülmuallimat 1870, (İstanbul Kız Muallim Mektebi yay.), İstanbul 1933, 42.
14 Y. T. Erdem, a.g.e., 243-244.

15 BOA, MF. ALY, nr. 72/7, 14 Z 1332; Y. T. Erdem, a.g.e., 368.
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Başlangıçtan beri kız okullarındaki amaç, kızları iyi bir anne, iyi

bir eş ve iyi bir ev kadını olarak yetiştirmekti. Hep bu gayeye yönelik
düzenlenen programlar, hemen hemen her Maarif Nâzırı tarafından
yeniden ele alınmış, ancak çok önemli olmayan küçük değişiklikler
yapılmıştı. Yaz-boz tahtası haline gelen programların belli bir düzene
oturmaması, nitelikli eğitim yapılmasını engellemişti. Programlarında yapılan değişikliklerle bocalayan kız okulları ne istenilen amaca
yönelik kızlar yetiştirebiliyor ne de kız çocukları erkek çocuklarıyla
aynı eğitim derecesine sahip olabiliyordu. Vakıa Maarif müfettişlerinin raporlarına yansıyan sorunlar sadece kız okullarında değil, erkeklere mahsus okullarda da bulunmaktaydı. Bu çalışmada amacımız kız
okullarındaki işleyişi, problemleri müfettiş raporları ışığında tespit
etmektir.

1. İnas Mekteplerinde Öğretmenlerin Durumu
Müfettiş raporlarında, özellikle öğretmenlerle ilgili bir maddenin bulunması oldukça önemlidir. Her müfettiş gittiği okulda mutlaka öğretmenlerin tahsil dereceleri, yeterlilikleri ve eğitim usullerinin yanı
sıra talebeye karşı davranışlarına dikkat eder ve bunu raporlarında
zikrederdi16.
Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi öğretmenlerin niteliği konusunda önemli bir düzenleme getirmişti. Bu nizamnâmeye göre, erkek
sıbyan mektebi için gerekli öğretmenlerin Osmanlı tebaasından ve
Darülmuallimîn-i Sıbyan şehadetnamesine sahip olması veya imtihanla bu diplomayı almaya hak kazanması şarttı17. Kız rüşdiyelerine öğretmen yetiştirmek amacıyla 1870 yılında açılan Darülmuallimât’tan
sonra bu hüküm kız okulları için de geçerli sayılmıştı. Darülmuallimat
mezunlarını verene kadar, inas rüşdiyelerinde görev yapacak olan
16 Müfettiş raporlarında öğretmenlerle ilgili değerlendirmeler için bk. Yasemin Tümer Erdem, “Osmanlı Modernleşme Sürecinde Müfettiş Raporlarına Göre Öğretmenlerin Nitelikleri”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, S. 46, Güz 2021, 83-108.
17 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1991, 63.
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müdür, öğretmen hatta bevvabların yaşlı ve iyi ahlaklı erkeklerden seçilmesine son derece önem verilirdi18.

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları, çeşitli öğretim kade-

meleri için çıkarılan düzenlemelerde de yer almıştı. Nitekim 1892 yı-

lında ilkokullar için çıkarılan bir talimât (Dersaadet Mekâtib-i İbtidâiyesi
için Ta’limât-ı Mahsusa), okullar ve öğretmenler hakkında yeni düzenlemeler getirmişti19.

1913 tarihli Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati20 ilköğretim ko-

nusunda önemli değişiklikler öngörürken öğretmenlerle ilgili de yeni

düzenlemeler getirmekteydi. Öğretmen olmak için Darülmuallimîn-i
İbtidâiye’den ve Darülmuallimât’tan mezun olma şartı bir kez daha
tekrarlanmakla birlikte ilk defa öğretmen muavini tanımına yer verilmişti. Öğretmen muavini, öğretmen yetiştiren kurumların ihtiyacı

karşılamadığı durumlarda ehliyetnâme sınavıyla geçici süreyle istihdam edilen öğretmenlerdi. (madde: 41-44).

Nizamname ve geçici kanun gereği okullardaki öğretmenlerin ye-

terlilikleri müfettişlerin önemle dikkat ettiği hususlardandı. Nitekim

1 Haziran 1896’da İnas Mekatibi Müfettişi Ahmed Vasfi Efendi, Üsküdar, Fındıklı, Eyüp Sultan, Küçükmustafapaşa inas rüşdiyelerinin öğ-

retmenlerini yeterli bulmamış, okulun daha iyi bir hale getirilmesi için
muallime, muavine ve bevvabe tayin edilmesi gerektiğini belirtmişti21.

Öğretmenlerin yeterliliği konusunda okul idarelerinden ve velilerden
şikâyet gelmesi halinde ise, bir müfettiş ayrıca o okula durumu soruşturmak üzere gönderilirdi. Bazen öğretmenlerin yetersizlikleri hakkında yapılan şikâyetlerin doğru olmadığı da müfettişler tarafından
tespit edilebilmekteydi22.
18 B.O.A, İ.ŞD. nr. 637.

19 Dersaadet Mekâtib-i İbtidâiyesi için Ta’limât-ı Mahsusadır, Dersaadet 1309.
20 Tedrisât-ı İbtidâiye Kanun-ı Muvakkati, Matbaa-i Amire, İstanbul 1329.

21 BOA, Maarif Nezareti, Tedrisat-ı İbtidaiye Kalemi (MF. İBT), 52/79, H-19-12-1313.
22 BOA, Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT), 1042-32, H-17-1-1326.
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Taşrada ise nitelikli öğretmen sıkıntısı oldukça fazlaydı. Özellikle 1913 tarihli Tedrisât-ı İbtidâiye Kanun-ı Muvakkati’nin öğretmenlerin
yeterlilikleriyle ilgili hükümlerinin tam anlamıyla uygulanması, diplomalı öğretmenlerin azlığı nedeniyle neredeyse imkânsızdı. Nitekim
uzun süre, ilköğretim okullarındaki öğretmen ihtiyacı, bu işi yapmak
için gerekli yeterliliğe sahip olmayan kişiler tarafından karşılanmıştı. Hatta ehliyetnamesi dahi bulunmayan, okullarda uygulanacak
yeni usullere hâkim olmayan öğretmenler görev başındaydı. Bunun
en önemli sebebi, Darülmuallimin ve Darülmuallimat mezunlarının
taşraya gitmek istememesiydi. Özellikle taşradaki kız okullarında öğretmenlik yapanlar çoğunlukla Darülmuallimât diploması olmayan
kişilerdi. Darülmuallimât mezunlarının pek çoğunun İstanbul dışındaki yerlere gitmemeleri, hatta büyük bir kısmının öğretmenlik yapmayıp evde oturmayı ya da İnas Darülfünununa gitmeyi tercih etmeleri kız ibtidaî okullarının modern tarzda gelişip yaygınlaştırılmasını
önlemişti23. Bu nedenle taşradaki kız ibtidaî okullarında genellikle kız
rüşdiyelerini bitirenlerin yapılan sınav sonucu alacağı ehliyetname ile
öğretmen olarak görev yapmalarına izin verilmek zorunda kalınmıştı24. İstanbul Kız Sanayi Mektebi’nden mezun olanlar da dikiş ve nakış
muallimeliklerine tayin ediliyordu.25
Öğretmenlerin yaptıkları devamsızlıklar da raporlara yansıyan
bir başka önemli konuydu. 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, öğretmenlerin derse devamları konusunda hükümler içeriyordu. Buna göre devamsızlık yapan öğretmenin gelmediği gün veya
dersler maaşından kesilecekti. Ayrıca aralıksız 10 gün devamsızlık
yapanlar önce uyarılacak, tekrarı hâlinde görevden alınacaktı26. 1892
23 Mükerrem Belkıs, “Darülmuallimâtımız”, Kadınlar Dünyası, nr. 179, 22 Haziran 1918,
2–4.

24 BOA, MF. İBT, 213/103, H-13-07-1326; 363/11, H-23-03-1330; Kadın “Darülmuallimât”,
Kadın, nr. 22, 9 Mart 1325, 13; Hikmet Seniha, “Musâhabe-i Nisâiye”, Kadın, nr. 1, 13
Teşrînievvel 1324, 5–6.
25 BOA, MF. MKT, 1230/85, H-28-12-1335

26 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, madde: 186. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi için bk.
Mahmud Cevad, a.g.e, 469-509.
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tarihli talimât (Dersaadet Mekâtib-i İbtidâiyesi için Ta’limât-ı Mahsusa)’a
göre, öğretmenlerin, mazereti sebebiyle devamsızlığı beş günü geçerse bu durum merkez muallimleri veya mekâtib-i ibtidâiye müfettiş-

leri tarafından Maarif Nezareti’ne bildirilecekti (madde: 9). Maarif
Nezareti’nin izni olmaksızın hava değişimi, aile ziyareti gibi sebeplerden dolayı memleketlerine veya görevlerini yapamayacakları uzaklıktaki bir yere gitmeleri de yasaktı (madde: 10). Hiçbir özrü olmaksızın

görev yerini bir ay içerisinde üç kez terk eden öğretmenler istifa etmiş sayılacaktı27. 1900 yılında öğretmenlerin devamsızlıkları halinde

yapılacak işlemler konusunda okul idareleri uyarılmış, her ay rapor
düzenlenmesi istenmişti28. Nitekim devamsızlık yüzünden görevden

alınan öğretmenlerin yerine başkalarının tayin edildiğine dair pek çok
belgeye rastlanmaktadır29.

Devamsızlık yapan öğretmenler başlangıçta ikaz ediliyor, maaşla-

rından kesinti yapılıyor, durum devam ederse azlediliyor veya başka

bir okula gönderiliyordu. Görevine devam konusunda hassasiyet göstermeyenler hakkındaki uygulamalara ilişkin pek çok örnek bulunmaktadır30. 11 Aralık 1919 tarihinde sultani mektepleri hakkında ra-

por hazırlayan Faik Bey, muallim ve muallimelerin devamsızlıklarına

değinmiş ve bir çözüm önerisinde bulunmuştu. O’na göre devamsız

öğretmenler okuldan uzak mahallerde oturmaktaydılar ve bu mesafe
onların düzenli olarak okulda bulunmalarını engelliyordu. Bu sorunun çözümü için, kendi evlerinde oturanların evlerine yakın okullara

tayin edilmesi gerektiğini, kirada oturanların da okullarına yakın evler kiralamalarına özen göstermelerini tavsiye ediyordu31.
27 BOA, MF. MKT, 149/23, H -12-02-1310.
28 BOA, MF.MKT, 488/27, H-27-10-1317.

29 BOA, MF. MKT, 24/85, H-27-12-1291; 33/83, H-25-12-1292; 35/16, H-18-03-1293; MF.İBT,
276/17, H- 11-06-1328.
30 BOA, MF. İBT, 57/27, H-12-07-1314; 168/42, H-10-08-1323; 182/29, H-26-08-1324;
182/59, H-04-09-1324; 197/78; 197/105, H-26-08-1325; 201/9, H-21-11-1325.
31 BOA, Maarif Nezareti Heyet-i Teftişiye Kalemi (MF. HTF), 8/70, 18 Ra 1338.
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Öğretmenlerin öğrencileri cezalandırma biçimleri de raporlara
yansıyan hususlardandı. Falakayı ve fiziksel şiddeti yasaklayan 1847
Talimatnâmesi’nden itibaren öğrencilere uygulanacak cezalar çeşitli
talimatnamelerde yer almıştı. Bu tarihten itibaren de her türlü fiziksel
ve şiddete dayalı cezalar çeşitli talimatnamelerle yasaklanmıştı32. Yine
1892 tarihli talimât (Dersaadet Mekâtib-i İbtidâiyesi için Ta’limât-ı Mahsusa), öğretmenlerin öğrencilere karşı davranışlarını da düzenlenmişti.
Burada da öğrenciye şiddet uygulamanın yasak olduğu tekrarlanmıştı
(madde: 15-17).
Ancak gerek merkezde, gerekse taşrada farklı disiplin uygulamalarına ve cezalara, bu konuda yapılan şikâyetlere arşiv belgelerinde
ve raporlarda rastlamaktayız. Öğrenciye tokat atılması, cetvelle vurulması, kulağının çekilmesi gibi durumlarda veliler sessiz kalmayıp
okul idaresine ya da Maarif Müdüriyetine şikâyette bulunmuşlardı.
Bu durumda okula mutlaka bir müfettiş gönderilirdi. Tahkikatın sonucuna göre muallime ya uyarı alır, ya da azledilirdi33. Ancak bazı öğretmenler hakkında öğrencilerine şiddet uyguladığı yönünde yapılan
şikâyetlerin asılsız olduğu da görülürdü34.

2. İnas Mekteplerinde Eğitim- Öğretim:
İbtidai mekteplerde kız ve erkek çocukların karma eğitim görmeleri 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne göre yasaklanmıştı.
Kızlara mahsus okul olmayan yerlerde kız çocukları, kendileri için bir
okul açılıncaya kadar karışık eğitim verilmemek şartıyla erkek okullarına kabul edilebileceklerdi35.
1872 yılında, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi uyarınca kız çocukları ile erkek çocukların bir arada eğitim görmesini engellemek
32 Mustafa Gündüz, “Son Dönem Osmanlı Eğitiminde Disiplin ve Cezalandırma”, Doğu
Batı, Yıl:13, S. 53, Mayıs-Haziran-Temmuz 2010,130.
33 BOA, MF. İBT, 158/87, H-27-01-1323; 160/77, H-06-03-1323; 182/18, H-26-08-1324.
34 BOA, MF.İBT, 120/12, H. 26.02.1320; 185/79, H. 05.12.1324.

35 BOA, Bâbıâlî Evrak Odası (BEO), Ayniyat Defteri, nr. 1068, 230, 1 Za 1286; BEO, Ayniyat
Defteri, nr. 1068, 285, 14 Za 1302.
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amacıyla Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse’deki okullara müfettişler gönderilmişti. Herhangi bir okulda karma eğitim verilecek olursa, sorumlu
öğretmen hakkında gerekli işlem yapılacaktı36. Bu gibi sorunların devam etmesi üzerine ertesi yıl karma eğitimin kesinlikle yasak olduğu, buna uymayanların cezalandırılacağı ve velilerin de buna uyması
konusunda bir varaka hazırlanarak okullara gönderilmesi kararlaştırılmıştı37. Buna rağmen bazı okullarda bu yasağa riayet edilmediği
de görülmekteydi. Bu tür durumlar müfettişler tarafından tespit edilmekteydi.
Kız rüşdiyeleriyle ilgili raporlarda genellikle programa uyulmadığı yönünde eleştiri yapılmaktaydı38. Okullardaki olumsuzlukların
yanı sıra iyi görülen yönleri de raporlarda belirtilmekteydi39.

3. İnas Mekteplerinin Binaları
Teftişlerde, bir okulun öğrenci sayısına yetecek büyüklükte olması,
zeminden tavana boyalı, temiz ve sağlam bulunması, oda sayısının
dâhili teşkilatlanmaya yetmesi gibi hususlar gözetilirdi.
Bina ve öğretmen bakımından oldukça yoksun olan kız ibtidailerinin eğitim öğretimi sürekli aksamış, istenilen kalitede eğitim verilememişti. Mevcut okul binalarının çoğu hükümete ait binalar olsa
bile önemli bir kısmı da kiralıktı. Ancak hükümete ait binaların birkaçı
hariç hepsi dar, havasız, rutubetli, en hafif bir yağmur ve karda oturulamayacak haldeydi. Kiralanan binalar, aslen mesken olarak inşa edildiğinden, ancak harap olup oturulamayacak bir hale geldiğinde okul
binası olarak kullanılmak üzere kiraya veriliyordu. O yıllarda sık sık
yaşanan yangınlar yüzünden yeni binaların tedariki lüzumu ortaya
çıkmıştı. Ancak bu yangınlar sebebiyle halk oturacak ev bile bulamaz36 BOA, MF. İBT, 1/51, H-27-01-1289.
37 BOA, MF. İBT, 3/9, H-16-03-1290.

38 BOA, MF. İBT, 52/79, H-19-12-1313

39 BOA, MF. İBT, 57/101, H-03-08-1314; 139/21, H-25-07-1321; MF. MKT, 746/24, H. 9-81321.
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ken, okul yapmak için gerekli binanın bulunması zorlaşıyordu40. Özellikle kız okulları perişan bir durumdaydı. Daha kapıdan içeri girerken
hissedilen zehirli hava, sağlık koşullarının ne kadar yetersiz olduğunu
göstermekteydi41.
Kız okullarını teftiş eden müfettişlerin raporlarında binanın durumuna mutlaka yer verilirdi. Bu raporlarda, binaların okul olamayacak
kadar harap olduğundan, sağlıklı bir şekilde yemek yenecek yerin,
özellikle de teneffüs yapacak bir mekânın olmayışından, ders araç ve
gereçlerinin eksikliğinden bahsedilmekteydi42.
Bazı kız rüşdiyeleri için okul binası olarak konaklar satın alınmışsa da genellikle kiralanması tercih edilmişti43. Ancak bunlar çoğunlukla hava ve ışıktan mahrum, harabe olmaya yüz tutmuş, okul olmaya
elverişsiz binalardı. Binalarda en çok şikâyet edilen durum, işlevselliği
tartışılır vaziyette olan tuvaletlerin bina içerisinde ve hatta sınıfların
yanında olması, bunun ise öğrencilerin sağlığını ciddi bir şekilde tehdit
etmesiydi44. Bütün diğer okullar gibi, İstanbul’daki kız rüşdiyelerinin
de bina bakımından elverişsiz, çoğunun tamire muhtaç ve bünyesinde
barındırdığı fazla sayıdaki öğrenciyi kaldıracak kapasitede olmadıkları hatta bazılarının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, çoğunun
sağlık koşullarına uymadığı yine müfettiş raporlarından anlaşılmaktadır45. Bu raporlar sonucunda maarif idaresi imkânlar dâhilinde okulun tamirine, gerekiyorsa başka bir binaya nakline gayret göstermişti.
Taşradaki kız rüşdiyelerinin durumu da bunlardan farksızdı46.
40 BOA, MF. ALY, nr. 122/3, 1 M 1337.

41 “İstanbul Vilâyeti Meclis-i Umûmîsinin 329 senesi İçtimâında Vali Vekâleti Tarafından
Kıraat Olunan Nutk-ı İftitâhî”, Takvim-i Vekayi, 19, nr. 1670, 17 M 1332, 8.
42 BOA, Maarif Nezareti İstanbul Maarif Müdüriyeti (MF. İMF), 31/37, 10 Ca 1332; 30/72, 6 Ca
1332; 17/75, 27 C 1331.
43 BOA, BEO, Ayniyat Def., nr. 1683, 501.

44 Tuvaletlerin durumundan şikâyet edilen okullardan biri de Küçük Mustafa Paşa İnas
Rüşdiyesi idi. BOA, MF. İMF, nr. 14/96, 21 R 1331.
45 BOA, MF. İMF, 14/68, 4 R 1331; 11/11, 13 L 1330; 13/67, 2 Ra 1331; 15/62, 10 Ca 1331,
13/67, 2 Ra 1331, 10/96, 8 L 1330.
46 BOA, MF. İBT, 287/42, H-14-10-1328
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Kız okulları arasında en prestijli okul olan Darülmuallimat pek

çok binada hizmet vermişti. Çapa’daki Derviş Paşa Konağına taşındıktan sonra47, konağın bahçesinde dershane, yatakhane ve müştemilatını ihtiva eden iki katlı ek bina yapılmıştı48. Ancak yapılan ek
binaların yine de ihtiyacı karşılayamaması 1914 yılında yeni tadilat
ve ilaveleri gerektirmişti. Nitekim Terbiye-i bedeniye salonu ve yemekhane olarak kullanılmak üzere ilaveler yapılmıştı49. 1917 yılında
Darülmuallimât’ta yapılan teftişte, resim dershanesinin olmadığı, resim derslerinin sınıfta yapıldığı tespit edilmişti. Okulun oldukça geniş dikiş ve nakış salonu bulunmasına rağmen henüz sıraları temin
edilememişti50. Okulun çeşitli kısımlara ayrılması ve öğrenci sayısının
giderek artması nedeniyle Darülmuallimât binası yetersiz kalmaktaydı51. 1918 yılında meydana gelen büyük yangında Darülmuallimât binasının büyük bir kısmı eşyalarıyla birlikte yanmıştı52. Bunun üzerine
Darülmuallimât, Darülmuallimîn için Çapa’da yaptırılan binanın tamamlanması üzerine buraya taşınmıştı53.

4. İnas Mekteplerinde Ders Araç ve Gereçlerinin Durumu
Yapılan teftişler sırasında pek çok okulun sıra, araç ve gereç bakımından yetersiz olduğu tespit edilmişti. Okulların dershanelerinde
genellikle kara tahta, öğretmen kürsüsü ve sandalyesi ve harita gibi,
Mekatib-i İbtidâiye Talimatnâmesi’nde bulunması gereken hiçbir materyalin olmadığı yine müfettiş raporlarından anlaşılmaktadır54.
47 BOA, MF.İMF, 5/42, 26 Z 1329; 5/122, 1330; İstanbul Kız Muallim Mektebi 1933- Darülmuallimat 1870, (İstanbul Kız Muallim Mektebi yay.), İstanbul 1933, 42.
48 BOA, MF. ALY, 30/37, 1 N 1330; 113/79, 17 Ca 1336.

49 BOA, MF. ALY, 60/74, 12 Ca 1332; nr. 63/17, 22 C 1332.
50 BOA, MF. ALY, 148/1.

51 BOA, MF. ALY, 134/92, 11 Ş 1337.

52 BOA, MF. ALY, 117/101, 21 N 1336.

53 BOA, MF. İMF, 50/30, 4 S 1333; MF. ALY, 77/103, 18 Ca 1333.

54 BOA, MF. İMF, 150/39, 4 Ca 1335. Bu raporlarda Hayme Ana İnas Numûne Mektebi’nin
Robert Kolejine Müslüman kızların devamını önlemek amacıyla açılmasına rağmen, sıraların bile yetersiz oluşundan bahsedilmektedir.
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Rüşdiyeler olması gereken ders araç ve gereçleri genellikle sıra,
masa, kitap, risale, haritadan ibaretti. Zaten bina bakımından yetersiz olan okulların çoğu, ders araç ve gereçleri bakımından da oldukça
fakirdi. Eksikliği en çok hissedilen eşyalar, öğrencilerin oturacakları
sıralar ve öğretmen kürsüsüydü. Öğrenci sayısının fazla olduğu kız
rüşdiyelerinde sınırlı sayıda sıra bulunmaktaydı. Dolayısıyla öğrencilerin çoğu tahta döşemeler üzerinde ders görüyordu55.
Kız mektepleri müfettişesi Nezihe Muhiddin Hanım’ın hazırlamış olduğu raporda kız rüşdiyelerinde bulunması ve acilen tedarik
edilmesi gereken eşyalar şöyle sıralanmıştı56: Ma‛lumât-ı Fenniye ve
Hendeseye ait levhalar, numûneler, vatan duygularını uyandıracak
levhalar, Memâlik-i Osmaniye’ye mahsus manzaralar, İslâm meşhurları ile sultanlarının özellikle de tarihte bir mevkie gelmiş büyük Türk
ve Arap kadınlarını millî kıyafetleriyle tasvir eden resimler.

Sonuç
Kızların eğitimi her dönemde tartışılsa da, önemini hep korumuştu.
Devlet eliyle kızlar için eğitim kurumlarının açılması, onların da artık
her türlü öğretim kademesinden yararlanması kayda değerdir. Ancak
kız okullarında yaşanan aksaklıklar, öğretmenlerin yetersizliği, bina,
ders araç ve gereçlerinden yoksunluk bunlara özgü olmayıp eğitimin
genel sorunları arasındaydı. Dönemin ekonomik şartları, art arda yaşanan savaşlar, devletin eğitime yeteri kadar yatırım yapmasını engellemekteydi. Eğitimin kalitesi öğretmenlerin iyi ve yeterli sayıda yetiştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Osmanlı Devleti iyi öğretmen yetiştirme konusunda çaba göstermiş olsa da yeterli sayıda mezun verilememesi ve ülkenin en ücra köşelerine kadar diplomalı öğretmenlerin
istihdam edilememesi en önemli sorunlardan biriydi. Eğitime ayrılan
bütçenin yetersizliği, daha sağlıklı binalarda eğitim verilmesini önlemiş, belki de daimi bir binanın olmayışı nedeniyle bir okulun sürekli yer değiştirmesi, eğitimi sekteye uğratmıştı. Ders araç ve gereçleri,
55 BOA, MF. İMF, 15/62 10 Ca 1331.
56 BOA, MF. İMF, 29/58, 26 R 1332.

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

457

teneffüs mekânları, spor salonları bakımından yoksun olan okullarda
verilen eğitim tek düze olmaktan öteye gidememişti.
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Mekteplerde Hijyen,
Dezenfeksiyon ve Karantina (1876-1909)
Fırat Küskü*
Giriş
19. yüzyıl artan ulaşım imkânları ile birlikte dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de her nevi salgın hastalığın görüldüğü bir yüzyıl
olmuştur.2 Bu yüzyılda yaşanan salgın hastalıkları ifade etmek için Osmanlı arşiv belgelerinde; ilel-i sâri, maraz-ı sâri, sâri hastalık, illet gibi
ifadeler yer alırken, kolera için illet-i âdiyye, illet-i cedide, illet-i kolera; veba için ise taun veya pestis kelimeleri kullanılmıştır. Bunların
dışında; difteri (kuş palazı), kızıl, kızamık, boğmaca, çiçek, nezle gibi
hastalıklar da arşiv belgelerine yansımıştır. Çalışmamızda inceleyeceğimiz dönem olan 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden Sultan II. Abdülhamid devrinde ise bahsi geçen tüm
bu salgın hastalıklar yoğun şekilde görülmektedir. Bu tarih aralığında
yaşanan salgınlara karşı hem genel hem de mektepler özelinde alınan;
hijyen, dezenfeksiyon ve karantina tedbirleri ile tüm bunların Osman*		 Arş. Gör., Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, firatkusku@gmail.
com, ORCID: 0000-0003-4980-6219.
1		 Osmanlı Devleti’nin salgın hastalıklar ile mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Burcu Kurt, İsmail Yaşayanlar, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2017; İbrahim Başağaoğlu, Ahmet Uçar, Osman
Doğan, Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2015; Besim
Ömer Akalın, Akil Muhtar Özden, Kolera Hastalığında İttihazı Lazım Gelen Tedabir ve Etibbaya Rehber, Arşak Matbaası, İstanbul 1327.

460

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

lı sağlık sisteminin modernleşmesine katkıları çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.
İncelediğimiz dönemde tahtta bulunan Sultan II. Abdülhamid,
salgın hastalıklara karşı oldukça farklı bir bilinç ve hassasiyet ile yetişmiştir. Bu hassasiyetinin oluşmasında anne ve babasını veremden
kaybetmesi de etkili olmuştur. Salgın dönemlerinde kendisine gelen
evrakları bile dezenfekte ettirdikten sonra inceleyen Sultan3, kendi
sağlığına ihtimam gösterirken; yaptırdığı sayısız hastane, ülkeye kazandırdığı modern tıp teknikleri ve sağlık kurumları ile tebaasının
sağlığını da aynı derecede önemsediğini göstermiştir. Bu hassasiyet
nedeniyle II. Abdülhamid’in salgın dönemlerinde aldığı tedbirler de
oldukça sıkı olmuştur.4 Ancak bu tedbirleri alırken yalnızca kendi
hassasiyeti ile hareket etmeyip; bilim adamlarından oluşan meclis ve
heyetler aracılığı ile bilimsel metot ve yöntemler kullanmayı tercih etmiştir.

Mekteplerde Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler
Salgın hastalıkların kolay yayılım gösterdiği, kalabalık ve kapalı
mekânların başında okullar gelmektedir. Çok sayıda öğrencinin kapalı bir sınıf ortamında bir arada bulunduğu okullar, salgınlar sırasında farklı tedbirlerin alınmasını gerektirmiştir. Osmanlı Devleti’nde,
mekteplerde bulaşıcı bir hastalık görüldüğünde alınacak tedbirlerin
ilgili nazırlıklar tarafından mekteplere gönderildiği arşiv belgelerine
3		 Sultan’ın inceleyeceği evraklar bir torbaya konarak etüv makinesine gönderilir, mikroplardan temizlendikten sonra çalışma odasına bırakılırdı. Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları,
(Haz. A. Zeki İzgöer), İz Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 30.

4		 II. Abdülhamid’in salgın hastalıklara karşı aldığı önlemler hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Ahmet Uyanıker, Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’nde Sağlık
Alanında Yapılan Çalışmalar (1876 – 1909), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kahramanmaraş 2014; İsmail Yaşayanlar, Sinop,
Samsun ve Trabzon’da Kolera Salgınları, Karantina Teşkilatı ve Kamu Sağlığı Hizmetleri (1876-1914), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bursa 2015;
Fırat Küskü, “II. Abdülhamid Pandemi ile Nasıl Başa Çıkmıştı?”, Uluslararası Kapadokya
Salgın Dönemleri Kongresi: Bildiriler Kitabı, Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 38, Kapadokya 2021, s. 168-175.
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yansımıştır. Buna göre; bir talebede hastalık görüldüğünde o talebenin

derhal karantinaya alınması5, karantina süresi bitene kadar mektebe

alınmaması ve mektep binasının usul-ü fenniye dairesinde temizlenmesi6 kararlaştırılmıştır. Ayrıca mektepte birden fazla talebede aynı

anda bulaşıcı hastalık görülüyorsa mektebin tatil edilmesi gerektiği

belirtilmiştir.7 Bunun yanı sıra mekteplere münavebe (nöbet) usulü
gelme, sınavları farklı günlerde yapma, sınıf mevcutlarını azaltma,
periyodik temizlik gibi genel önlemler görülmektedir. Kimi zaman da
hastalığa özel önlemler alınmıştır. Bu nedenle, her hastalığı ayrı ayrı
incelemekte fayda vardır.

İnceleyeceğimiz hastalıkların başında kolera gelmektedir.8 Bunun

nedeni ise II. Abdülhamid döneminin ortalarına tekabül eden 1893-

1895 kolera salgını ve bu salgında alınan tedbirlerin günümüzle ben-

zerliğidir. Kolera hastalığı 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Hindistan’da
Aşağı Bengal Deltası’nda ortaya çıkmıştır. Bölgedeki hijyen koşulları

ve kalabalık nedeniyle hastalık artış gösterirken, İngiliz askerler aracılığı ile de Avrupa’ya taşınmıştır. Hastalık 19. yüzyılda büyük bir yayılım göstererek tam altı kez pandemi ilan edilmiştir.9

5		 Osmanlı Devleti’nde karantina uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Osman
Şevki Uludağ, “Son Kapitülâsyonlardan Biri Karantina”, Belleten, C. 2, S. 8, Ankara 1938,
s. 445-467; Nuran Yıldırım, “Osmanlı Coğrafyasında Karantina Uygulamalarına İsyanlar Karantina İstemezük!”, Toplumsal Tarih, S. 150, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
2006, s. 18-27; Sevda Ağır, Osmanlı’da Karantina Uygulama Süreçleri ve Tepkiler (18651914), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020;
Gülden Sarıyıldız, “Karantina Meclisi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Belleten, C: LVIII, S:
222, 1994, s. 329-376; Nuran Yıldırım, “Karantina”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,
C. 4, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994, s. 459-461.
6		 Bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ayrıntılı temizliği ifade etmektedir.

7		 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi
(BOA), Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF. MKT.), 890/62 23 08 1323.
8		 Kolera hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Irwin W. Sherman, Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık, (Çev. Emel Tümbay, Mine Anğ Küçüker), Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 2017, s. 45-70.

9		 Mesut Ayar, Osmanlı Devletinde Kolera İstanbul Örneği (1892-1895), Kitabevi, İstanbul
2007, s. 5-8.
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Osmanlı Devleti kolera ile ilk kez 1822 yılında tanışmıştır. Karantina ve kordon uygulamalarının yanı sıra kurulan Tahaffuzhane10 ve
Tebhirhaneler11 salgını önlemek adına atılan adımlardan bazılarıdır.
Mekteplerde alınan önlemlerin başında ise mektep tatilleri gelmektedir.12 Kolera salgını nedeniyle birçok okul tatil edilip, hasta öğrenciler de karantinaya alınmıştır. Örneğin; Küçükçekmece’de Hamidiye
karyesinde bulunan ibtidai mektebi13, Tokat rüşdiye mektebi14, Mamüratülazizdeki mektepler15, Diyarbakır İdadi Mektebi16 ve Bitlis’teki
mektepler17 tatil edilmiştir. Okullar tatil edildiği için ertelenen sınavlar
daha sonra yapılmıştır.18 Kimi mekteplerde ise salgının bölgede zuhur
etmesi üzerine imtihanlar öne çekilerek erkenden yapılmış, daha sonra okullar tatil edilmiştir.19
10		
Tahaffuz korumak, muhafaza etmek anlamına gelmektedir. Tahaffuzhaneler ise
imparatorluğa deniz yolu ile gelen yolcuların karantinaya alındıkları karantina evleridir. Tahaffuzhaneler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Burcu Yılan, Osmanlı Devleti’nde
Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Karantina Teşkilatının Yaygınlaşması: İzmir Klazomen Tahaffuzhanesi örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2020; İsmail Yaşayanlar, “Osmanlı Döneminde
Uygulanan Deniz Karantinasına İlişkin Bazı Bilgiler”, Âb-ı Hayât’ı Aramak Gönül Tekin’e
Armağan, Haz. Ozan Kolbaş-Orçun Üçer, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2018, s. 737-761.
11 Tebhir buharlaştırma anlamına gelmektedir. Tebhirhaneler ise 110 derece basınçlı su
buharı ile eşyaların dezenfekte edildiği Avrupa’daki dezenfeksiyon istasyonlarının Osmanlı Devleti’ndeki karşılığıdır. Nuran Yıldırım, 14. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Hastalıklar
Hastaneler Kurumlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sağlık Tarihi Yazıları – I, İstanbul 2014, s.
419.
12 19. ve 20. yüzyılda salgın hastalıklar nedeniyle yaşanan mektep tatilleri ve mekteplerde alınan önlemler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şeyhmus Bingül, “II. Abdülhamid
Döneminde İstanbul’da Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler: Mektep
Tatilleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar
Özel Sayısı, 2020, s. 77-104; Ayşe Niğdem Zeyben Karakuş, 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı
Devleti’nde Yaşanan Salgın Hastalıkların Mekteplere Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2021.
13 BOA, MF. MKT., 190/48 10 06 1311.
14 BOA, MF. MKT., 191/21 17 06 1311.

15 BOA, MF. MKT., 224/10 05 03 1312.
16 BOA, MF. MKT., 255/8 11 10 1312.

17 BOA, MF. MKT., 792/24 08 05 1322.

18 BOA, Maarif Nezareti Tedrisat-ı İbtidaiyye Kalemi (MF. İBT.), 41/92 20 07 1312.
19 BOA, MF. İBT., 37/107 29 12 1311.
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Kolera hastalığı bilhassa içme sularının kirlenmesi ve bu kirli sular ile yıkanan bilumum meyve, sebze ile yayıldığı için hem suların
hem de yiyeceklerin temizliğiyle ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır. Öncelikle şehrin içme sularını sağlayan bentlere kum filtreli süzgeçler takılmıştır.20 Mekteplerdeki öğrencilere menba suları veya kaynatılmış
su içirilmiştir. Su kaynatmak için okullara semaver sipariş edilmiştir.21
Okullarda sağlıksız yiyecek ve içecek tüketilmemesi için okullara emir
gönderilmiştir.22 Okul kantinlerinde sağlıksız yiyecek satanlar belirlenip, okuldan çıkartılmıştır. Okul çevresindeki yemek yerleri gıda temizliği konusunda denetime tabi tutulmuştur.23 Yemek pişen okullara,
mikrop ve bakteri üretmemesi nedeniyle galvaniz kazanlar gönderilmiştir.24 Mekteplerin hela ve lağımları kireç ile badana yapılmıştır.25
Yalnızca mekteplerin tuvaletleri değil, aynı zamanda mekteplere yakın mahallerde bulunan umumi tuvaletlerin de temizletilmesi emredilmiştir.26
Kolera salgını nedeniyle rüştiye ve ibtidai mekteplerinde münavebe (nöbet) usulü kullanılmıştır. Buna göre öğrenciler belli gruplara ayrılarak haftanın belli günlerinde/saatlerinde okula gelmişlerdir.
Böylelikle kalabalık sınıflarda eğitim yapılmasının önüne geçilmiştir.
Hastalık hafiflediği zaman, öğrencilerin yeniden tam zamanlı olarak
muntazaman okula devam etmeleri sağlanmıştır.27
Kolera salgını sırasında mekteplerin farklı roller üstlendiği de
görülmektedir. Henüz inşaatı tamamlanmayan Çankırı İdadisi kole20 Nuran Yıldırım, “1893’te İstanbul’da Kolera Salgını”, Tarih ve Toplum Dergisi, İletişim
Yayınları, S. 129, s. 20.

21 “Üsküdar’da Atlamataşı’nda kâin inas rüşdiye mektebine henüz bir su kaynatma semaveri gönderilmediği muallimesi tarafından bildirilmekte olduğundan mezkûr semaverin bir an evvel irsali …” BOA, MF. İBT., 293/17 14 12 1328; BOA, MF. İBT., 294/10 19 12
1328.
22 BOA, MF. İBT., 33/91 27 02 1311.

23 BOA, MF. İBT., 317/50 16 04 1329.

24 BOA, MF. MKT., 1166/10 25 01 1329.

25 BOA, Dahiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT.), 1978/36 01 01 1310.
26 BOA, MF. MKT., 344/43 09 07 1314.

27 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.), 77/102 11 06 1311.
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ra salgını sırasında hastaneye dönüştürülmüştür. Daha sonra eğitim
faaliyetlerine başlanacağı için okul kireç dökülmek suretiyle dezenfekte edilmiştir.28 Tıbbiye mezunları ise hiç vakit kaybetmeden kole-

ra salgının yoğun olduğu yerlere gönderilmiştir.29 Ayrıca Jandarma

Mektebi’nde öğrenimleri devam eden öğrenciler, polis ve jandarmaya
yardımcı olmak amacıyla kolera bölgelerinde görevlendirilmişlerdir.30
İbtidai, rüştiye ve idadi gibi mekteplerin yanı sıra yükseköğre-

timde de salgın tedbirleri alındığı görülmektedir. Mekteb-i Tıbbiye-i

Şâhâne31 binası yapılırken sınıflarda kişi başına düşen hava miktarı hesaplanıp, tavanlar yüksek yapılmıştır.32 Mekteb-i Tıbbiye’de kolera ile

ilgili ders vermek üzere yurtdışından uzman getirtilmiştir.33 Mekteb-i

Mülkiye’nin karşısında bulunan Vezir Hanı dışarı pislik atmaması yönünde uyarılmıştır.34 Mekteb-i Sultani’de ise ilginç bir olay vuku bulmuştur. Mektebin matematik öğretmenlerinden Mösyö Granje kolera
hastalığına yakalanmış ve mektep bunu ilgili makamlara bildirmek

yerine gizli tutmuştur. Mösyö Granje’nin vefatı üzerine durumun ortaya çıkmasıyla konuyla ilgisi olan kişiler uyarılmıştır.35

Bu dönem tıp alanında dünyada yaşanan gelişmeler de yakından

takip edilmiştir. Kuduz aşısını bulan Louis Pasteur36 ile koleranın etken maddesini bulan Robert Koch’a madalya ve nişan gönderilmiştir.37 Pasteur Enstitüsü’nden uzmanlar ülkeye davet edilmiş, aynı za28 BOA, MF. MKT., 231/44 08 04 1312.

29 BOA, DH. MKT., 406/43 10 02 1313.

30 BOA, Dahiliye Tahrirat Kalemi (DH. EUM. THR.), 51/15 22 09 1328.

31 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne veya Mekteb-i Tıbbiye-i Adliyye-i Şâhâne 14 Mart 1827
tarihinde Sultan II. Mahmud tarafından kurulmuştur. II. Abdülhamid döneminde
Haydarpaşa’da inşa edilen binaya taşınmıştır. Cumhur Ertekin, Tıbbın Öyküsü, Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2020, s. 295-297.
32 Nuran Yıldırım, 14. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Hastalıklar Hastaneler Kurumlar, s. 251.
33 BOA, Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı (A.}MKT.MHM.), 596/14 19 10 1312.
34 BOA, MF. MKT., 191/15 17 06 1311.

35 BOA, İrade Hususi (İ..HUS.), 21/77 24 08 1311.
36 BOA, DH. MKT. 1381/5 01 03 1304.

37 BOA, İrade Dahiliye (İ.DH.), 1203/94169 16 04 1308.
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manda Türk tabipler de eğitim almak üzere enstitüye gönderilmiştir.38
Bunun yanı sıra özellikle hijyen temalı uluslararası kongrelerin hemen
hepsine katılım sağlanmıştır.39 1884’te Lahey’de düzenlenen Uluslararası Hijyen ve Demografi Kongresi’ne Zoeros Bey, 1887’de Viyana’da
ve 1889’da Paris’te düzenlenen kongrelere Bonkowski Bey, 1891’de
Londra’da düzenlenen kongreye Dr. Miralay Naim Bey, 1894’de
Peşte’de düzenlenen kongreye ise Dr. Hayreddin Bey gönderilmiştir.40
Ayrıca 1907 yılında Londra’da düzenlenen Okul Hijyeni Kongresi’ne
devleti temsilen, Londra sefaretinde müsteşar olan Abdülhak Hamid
Bey katılmıştır.41
Kolera hastalığından sonra en fazla okul tatiline neden olan hastalık olan kızamık ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi bulunmaktadır. Buna
göre; kızamık hastalığı görülen Kağıthane’deki bir ibtidai mektebinde
eğitime 12 gün süreyle ara verilmesi ve bu sırada okulda fenni temizlik yapılması istenmiştir.42 Kadıçeşme Mahallesindeki Seyyid Mehmed
Efendi İbtidai Mektebi ve Üsküdar Mihrimah Sultan İbtidai Mektebi43
de 12 gün süreyle tatil edilmiştir.44 Kadırga’da bulunan Gazi Yahya
Paşa İbtidai Mektebi’nde dört öğrencinin kızamık hastalığına yakalanması sonucu okul tatil edilerek dezenfekte edilmiştir.45 Yine kızamık
hastalığı nedeniyle Leyli Kız Sanayi Mektebi’ndeki yatılı öğrencilerin
yatak örtüleri ve kişisel eşyalarının dezenfekte edilmesine karar veril38 BOA, İ.DH. 989/78067 08 08 1303.

39 Nuran Yıldırım, Suzan Bozkurt, “VIII. Uluslararası Hijyen ve Demografi Kongresi (1894)
Kongre Üyelerinin İstanbul Gezisi”, Tarih ve Toplum Dergisi, S. 130, İstanbul 1994, s. 14.

40 Nuran Yıldırım, Suzan Bozkurt, “VIII. Uluslararası Hijyen ve Demografi Kongresi’nin
(1894) Tıp Tarihimizdeki Yeri”, III. Türk Tıp Tarihi Kongresi (20-23 Eylül 1993) Kongreye
Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 77-80.
41 BOA, Hariciye Nezareti Londra Sefareti (HR.SFR.3...), 580/10 16 05 1907.
42 BOA, MF. İBT., 161/43 08 04 1323.

43 “Üsküdar merkezi dahilinde kâin Mihrimah Sultan Mekteb-i İbtidaisi şakirdanından üç çocuğun
kızamık hastalığından muzdarip olup hanelerinde taht-ı tedavide bulunduğu haber verilmiş. On
iki gün müddetle tatil ve tathirat-ı fenniyenin icrası icabat-ı sıhhiyeden bulunduğundan icra-yı
icabatı…” BOA., MF. İBT., 182/122 21 09 1324.
44 BOA, MF. İBT., 187/22 28 01 1325.

45 BOA, MF. MKT., 682/43 04 11 1320.
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miştir.46 Ayrıca yatılı okullardaki yatakhaneler teftişten geçirilip kalabalığı engellemek adına ailesi İstanbul’da olan öğrencilerin ailelerinin
yanına gönderilmelerine karar verilmiştir.47
Kabakulak hastalığı nedeniyle tatil edilen okullar da vardır. Kadıköy Hamidiye Zükur, Bakırköy Hamidiye Zükur, Erenköy İnas
Rüşdiyeleri ile Bebek Mekteb-i İbtidaiyesi, heyet-i sıhhiye tarafından
kabakulak hastalığının bu okullarda baş göstermesi nedeniyle tatil
edilmiştir.48 Kabakulak hastalığı görülen öğrencilerin isimlerinin yer
aldığı listeler ise Heyet-i Sıhhiye’ye bildirilmiştir.49 Kızıl hastalığı da
okulların tatil edilmesine neden olan hastalıklar arasındadır. Kıztaşı
Zükur ve İnas İbtidaisi50 ile Sultanahmet’te bulunan İskender Mustafa
Paşa İbtidaisi51 kızıl hastalığı nedeniyle 12 gün süreyle kapatılmıştır.
Başka bir örnekte ise Küçükmustafapaşa’da bulunan Gül Cami İbtidai
Mektebi talebelerinde kızıl hastalığı görülmesi üzerine okul 15 gün
süreyle tatil edilmiştir.52 Hastalığın Hasköy civarındaki okullarda sekiz kişide görülmesi üzerine bu okulların 10 gün süreyle tatil edilerek fenni temizliğin yapılması istenmiştir.53 Hasköy, hem 1893 kolera
salgınının İstanbul’da ilk görüldüğü yer olması54 hem de neredeyse
tüm salgınlar nedeniyle mektep tatillerinin görülmesi55 bakımından
46 BOA, MF. İBT., 113/90 25 11 1319.

47 Mesut Ayar, Osmanlı Devletinde Kolera İstanbul Örneği (1892-1895), s. 372.

48 BOA, MF. İBT., 203/8 15 01 1326; BOA, MF. MKT., 157/12 07 06 1310; BOA, MF. İBT.,
190/4 30 03 1325; Bakırköy Hamidiye mektebinin 10 gün süreyle tatil edilip mektepte
fenni temizlik yapılmasına sıhhiye heyetince karar verilmiştir. BOA, MF. İBT., 190/37.
49 BOA, MF. İBT., 175/33 02 03 1324.

50 BOA, MF. MKT., 695/22 11 01 1321.

51 BOA, MMF. MKT., 938/69 11 05 1324.
52 BOA, MF. İBT., 182/119 21 09 1324.
53 BOA, MF. İBT., 189/45 18 03 1325.

54 İstanbul’da 1893 pandemisi sırasında tespit edilen ilk vaka 24 Ağustos 1893 tarihinde
Hasköy’de görülmüştür. Mesut Ayar, “1893-1894 İstanbul Kolera Salgınında Üsküdar”,
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V 1-5 Kasım 2007, Bildiriler C. 2 (Ed. Coşkun Yılmaz),
Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2008, s. 629.
55 Kızıl hastalığı nedeniyle Hasköy’de mektep tatil edilmiştir. BOA, MF. MKT., 334/50
14 04 1314; Hasköy’de kuş palazı hastalığı görülmüştür. BOA, DH. MKT., 1907/56 03
06 1309; Çiçek hastalığı nedeniyle Hasköy’de okullar kapatılmıştır. BOA, DH. MKT.,
1431/49 19 10 1304.
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oldukça ilginç bir semttir. Bunun nedeni ise hem kozmopolit bir nüfus
yapısına sahip olması hem de liman ve tersane bölgesi olmasıdır.
Difteri ya da belgelerde sık geçen şekliyle kuş palazı hastalığı
nedeniyle de birçok kez okulların tatil edildiği arşiv belgelerine yansımıştır.56 Fatih’te Hüsambey mahallesindeki ibtidai mektebinde bir
kız öğrencide difteri görülmesi üzerine okul 12 gün süreyle tatil edilmiştir.57 Göztepe’deki mekteb-i ibtdaiyyede ise 3 öğrencide kuş palazı
hastalığı görülünce okul 13 gün süreyle tatil edilmiştir.58 Mektepler temizlenip eğitime hazır hale geldiğinde ise Sıhhiye Heyeti müfettişine
ve Mekatib-i İbtidaiyye İdaresine bilgi verilmiştir.59 Çiçek hastalığı da
okulların tatil edilmesine yol açan bir başka hastalık olarak göze çarpmaktadır. Beyrut Vilayeti’ne bağlı Akka İdadi Mektebi çiçek hastalığı
nedeniyle tatil edilmiştir.60 Kasımpaşa’daki ibtidai mektebinde 10 kişinin çiçek hastalığına yakalanması sonucu mektep tatil edilmiş, aşılama işlemi gerçekleştirilmiştir.61 Hüsrevpaşa mahallesindeki Reisülküttab Mektebi’nde çiçek hastalığı görülünce okul tatil edilmiş daha
sonra da eğitime başlamıştır. Ancak eğitime tekrar başladığında hasta
öğrencilerin yanı sıra, aşısız öğrencilerin de okula alınmayacağı bildirilmiştir.62 Çiçek aşısı uygulanan çocuklara ise “aşı şehadetnamesi”
isimli bir aşı kartı verilmiş, böylece aşısını olanlar ve olmayanlar ayırt
edilebilmiştir.63 Boğmaca hastalığı nedeniyle de okullar tatil edilmiştir.
Üsküdar’da Çinili Valide Sultan İbtidai Mektebi’nde dört öğrencide
boğmaca hastalığına rastlanmıştır. Bunun üzerine okulda bulunan 30
56 Dipherite (deri) kelimesi arşiv belgelerinde difteri, difteriya veya kuş palazı olarak geçmektedir. Zeynel Özlü, “Osmanlı Devleti’nde Difteri Hastalığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Dair Bulgular (19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında)”, Belleten, C. 81, S.
291, Ankara 2017, s. 419-420.

57 BOA, MF. İBT., 58/2 12 08 1314.

58 BOA, MF. MKT., 400/8 22 01 1316.
59 Zeynel Özlü, a.g.m., s. 435.

60 BOA, MF. MKT., 930/39 02 04 1324.
61 BOA, MF. İBT., 21/55 24 03 1305.

62 BOA, MF. MKT., 246/40 30 07 1314.

63 BOA, DH. MKT., 2609/112 26 12 1323.
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talebenin sağlıkları düşünülerek, okul 12 gün süreyle tatil edilip fenni
temizlik yapılmıştır.64
Yalnızca kolera, veba, kuşpalazı vb. ölümcül hastalıklarda değil, nezle gibi daha hafif hastalıklarda da salgının boyutuna bakılarak okulların belli bir süreyle tatil edildiği görülmektedir. Böylesi bir
örnekte Erzurum’da yaşanan nezle salgını nedeniyle belediye doktorunun verdiği rapor üzerine Vilayet İdare Meclisi’nde alınan karar
sonucunda, salgının bulunduğu kasabada yer alan ibtidai ve sıbyan
mektepleri tatil edilmiştir.65 Kastamonu Vilayeti’nde ise vilayet dahilinde bulunan tüm okullar nezle salgını nedeniyle 15 gün süreyle tatil
edilmiştir.66
İstanbul’daki mekteplerin usul-ü fenniye ile temizliği Şehramaneti’ne bağlı tebhirhane memurları tarafından gerçekleştirilmiştir.67
Tebhirhaneden gönderilen temizlik görevlilerine okul müdürlerinin
gereken kolaylığı göstermeleri istenmiştir.68 Mekteplerin dezenfeksiyon işlemleri için yapılan masraflar ise “Zuhurat Tertibi” adı verilen;
salgın hastalık, deprem, yangın vb. afet durumlarında kullanılmak
üzere ayrılan bir bütçeden karşılanmıştır.69 Ayrıca salgın hastalık nedeniyle ölen öğrencinin gasil veya defin işlemleri sırasında görev alan
öğretmenlerin de kendilerini dezenfekte etmeleri istenmiştir.70
Aşısı olan hastalıklar için ise mekteplerde aşılama işlemi uygulanmıştır.71 Bu aşılama uygulamalarında ise kimi zaman yanlışlıklar yapıldığı görülmüştür. Böylesi bir örnekte Kadıköy İnas Rüşdiye
64 BOA, MF. MKT., 627/44 16 02 1320.
65 BOA, MF. İBT., 28/101 09 08 1309.

66 “Nezle-i müstevliye hastalığının şu sıra Kastamonu’da zuhuruna ve mekatib şakirdanından birçoklarının da bu hastalığa tutulmalarına mebni ittihaz olunan tedabir-i sıhhiye meyanında bi’l umum mekatibin on beş gün müddetle tatil edildiğine …” BOA, DH.
MKT., 1696/70 17 06 1307.

67 “Rapor üzerine tebhirhane memurlarından Sadık Efendi tarafından mezkûr mektepte tebhirat-ı
lazime ve tathirat-ı fenniye icra edildiği haber alınmıştır.” BOA, MF. İBT., 172/88 10 11 1323.
68 BOA, MF. İBT., 204/27 06 02 1326.

69 BOA, MF. MKT., 215/39, 26 01 1312.
70 BOA, MF. MKT., 603/36 24 10 1319.
71 BOA, MF. MKT., 240/54 24 06 1312.
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Mektebi’nde çiçek aşısı yapıldığı sırada, temizlik ve hijyen kurallarına
riayet edilmediği için bazı öğrencilerde iltihap oluşmuş, bunun üzerine aşı memuru ikaz edilerek kalan öğrencilerin aşıları için yeni aşı
memurları görevlendirilmiştir.72

Sonuç
Sultan II. Abdülhamid şahsen sağlık konusunda hassas olduğu için
salgın hastalıklar karşısında aldığı tedbirler de oldukça sıkı olmuştur.
Karantina Meclisi, Hıfzıssıha Komisyonu ve Sıhhiye Heyetleri aracılığıyla alınan tüm önlemlerde bilimsel ve akılcı yöntemler tatbik edilmiştir. Yurtdışından uzmanlar getirtilmiş, Türk doktor ve öğrenciler
yurtdışına gönderilmiştir. Karantina ve kordon uygulamaları ile hastalıkların geniş kitlelere yayılması engellenmiştir. Kurulan hastane,
tahaffuzhane ve tebhirhaneler ile hem hastalığın kontrolünde hem de
tedavide başarı sağlanmıştır. Yine bu dönem kurulan modern laboratuvarlar ile yerli aşı ve serum üretimi sağlanmıştır. Bakteriyoloji-i Şahane, Daü’l Kelb Tedavihanesi, Telkihhane-i Şahane, Aşı Mektebi gibi
kurumlar ile hem salgınlarla mücadele edilmiş hem de modern sağlık
sisteminin temelleri atılmıştır.
Bu dönemde yaşanan tüm salgın hastalıklara rağmen eğitim
mümkün mertebe sürdürülmeye çalışılmış, tatil edilmeden çözüm bulunması için çabalanmıştır. Tatil edilen mekteplerin ise bir an önce dezenfekte ettirilerek eğitime başlaması istenmiştir. Sınavlar kimi zaman
öne çekilerek yapılmış, yapılamadığı durumlarda eksik kalan sınavlar ise muhakkak telafi edilmiştir. Nöbetleşe okula gelme, sırayla sınav yapma, sınıf mevcutlarını azaltma, temizlik tedbirlerini arttırma,
periyodik temizlik, sağlık kontrolü, aşılama gibi önleyici yöntemler
denenmiştir. Zorunlu kalındığında ise 10-15 gün arası tatiller kaçınılmaz olmuştur. Hastalık görülen okul müstakil olarak veya hastalığın
yoğun olduğu semtteki tüm okullar tatil edilmiştir. Kireç ile lağımların badanası, sınıflarda fenni temizlik, gıda kontrolü, tebhirhaneler
72 BOA, MF. MKT., 1060/65 20 05 1326.
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aracılığı ile eşyaların dezenfeksiyonu, aşı var ise aşılama, karantina ve
kordon uygulamaları, uluslararası kongrelerin takibi, alınan hijyen ve
dezenfeksiyon tedbirleri ile mekteplerde salgın hastalıkların yayılımı
büyük ölçüde engellenmiştir. Alınan tüm bu tedbirler ile yurtdışındaki uygulamaların takibi ve yurtiçinde tatbiki, yurtdışından gelen uzmanlar ve gönderilen tabipler, kurulan modern tıp kurumları ve hastaneler; Osmanlı sağlık sisteminin modernleşmesine katkı sağlamıştır.
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Introduction
There is a variety of explanations and arguments by Muslim and Western scholars about the history of Islam in the Malay world. At least

two important questions have been discussed, namely the origins
and the times of the coming of Islam to the area. Both questions were

not just a common questions, but form what is referred to by Hooker
(1983) as the answer to the process of theorizing on the Islamization of

the Malay world (cited in Aziz, & Baharuddin, 2004). As a result, there
are two schools of thought in the theorizing process, one that favours
preachers, and the other which favours merchants.

The first question is related to the origin of the arrival of Islam to

the Malay land. The three main opinions hold that Islam reached the

land either directly from Arabia, or through India or China. Al-Attas

(1969), a Malay-Muslim scholar who favoured the opinion that Islam

has come directly from Arab, argued that almost all religious writings
in the land came from the writings or references of Arab scholars, not
from India or China. This argument is in line with some recorded evidence of the presence of Arab people in Malay land between the 7th
*		 Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
		 isyraqi@um.edu.my
**		 Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
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and 10th centuries, due to a fleet from the Umayyad which was sent to
China, and which stopped in Sumatera and built villages there (Crawfurd, 1967).
Pijnappel, Hurgronje, Moquette and many other Orientalists
have arrived at the conclusion that Islam was brought to the Malay
world from India (Hamid, 1982). Merchants from Gujarat and Malabar
who are believed to have come to the land were of the Shafie madhhab (school) and spread that madhhab to the Malays. The discovery of
tombstones in Pasai dated 1424 and in Gresik dated 1419, which are
both similar to the physical tombstones in Gujarat, also strengthens
this view. There were a lot of Orientalists who supported the opinion,
but it is still not possible to answer about the absence of any record of
reference to Indian writers or writings from India by any of the major
writings of Malay scholars.
The third opinion that mentioned the origin of the arrival of Islam
to Malay world is from China is not so dominant. There is some evidence to support this view, including the migration of Muslim traders who settled in Canton or Amoy to Malay land around the 9th century; certain architecture that resembles the concept of architecture in
China; and the discovery of artifacts in eastern Malay land believed
to have a connection with the arrival of Islam from the direction of
the Chinese area. Fatimi (1963) stated that some records in the Sung
Dynasty mention the arrival of Islam to the land through the coast of
China and from China in the early 10th century. Yet, as with the second
opinion, this opinion also cannot be considered definitive, due to the
absence of any record of reference to Chinese writers or writings from
China in any of the major Malay literatures.
Based on the three opinions concerning the first question, we
can address the answer of the second question about the time of the
coming of Islam to the Malay world. It can be understood that Islam
reached the Malay world starting as early as the 7th century, based on
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the view that mentioned the arrival of Islam directly from Arabia. As
for the view that states that Islam came from China, it tended to see
the existence of Islam in this land is starting around the 10th century,

while the view that saw Islam coming from India tended to see the

emergence of Islam in the land starting around the 15th century. These
differences were actually not so fundamental, as we may conclude that

the existence of Islam in the Malay world might have begun in the 7th

century and the spread of Islam was developed further, such that evidence can be recorded showing its existence in both the 10th and 15th
centuries.

Opinions concerning these two questions have indirectly formed

two schools of thought in theorizing on the Islamization of the Malay

world, namely whether the process was started by merchants or sufis.
Many historical accounts have stressed the fact that Islam was brought

by merchants disparately from Arabia, Persia, or India, such as Arnold
(1913), Van Luer (1955), Fatimi (1963) and Alatas (1985), who believe
that it was traders who played the dominant role in Islamizing the

inhabitants of the region. With the political decline of the ports across

the straits on Southern Sumatera, a new trading settlement, Malacca,
developed quickly and was nourished in its growing strength by the
powerful trade movement of the 15th century. The Malacca Sultanate

dynasty then adopted Islam as a political instrument against Indian
traders and other non-Muslim opposition both in and around the region (Aziz, & Baharuddin, 2004).

The other theory emphasized the dominant role of Sufis, not mer-

chants, in spreading Islam to the Malay world. Johns (1961) and AlAttas (1969) are inclined to believe that Sufism played a decisive role
in Islamizing the region. The ability to bring religious teachings as embraced by the Malays at that time was not something that belonged

to someone who only had the title of trader or sailor. In fact, only Sufi

scholars were able to deal with the influence of Shiva-Buddha beliefs
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on the Malays at that time to unravel their confusion and further clarify the religion of Islam, as well as to examine, filter and accept nonMuslim elements that have been practiced by the Malays as long as
they do not contradict the Qur’an and hadith. Furthermore, the existence of Sufi tariqah groups such as Qadariyyah, Naqshabandiyyah, Shattariyyah, and Suhrawardiyyah at that time strengthened the position on
the role of Sufi scholars in the Islamization of Malay world (Johns,
1961). Another study of the content of great writings about Islam in
the Malay world has proven that Islam was brought and spread by
the sufis from the descendants of Bani Alawi from Hadramawt, who
are the descendants of Husayn, grandson of the Prophet Muhammad
s.a.w (Al-Attas, 1969).
Islam continued to grow and strengthen its position in Malay
world in the 15th century. The spread of Islam at that time saw the rise
of Malay sultanates, most notably the Malay Sultanate of Malacca. Islam was made the official religion of this sultanate by Sultan Muzaffar
Syah around the mid-15th century. The rule of this sultanate continued
for over a century, until it was defeated at the hands of the Portuguese,
led by Alfonso de Albuquerque, in their invasion of Malacca in 1511
(see Ahmad, 2018).

History of Colonization in Malaya
The Malay world, known as Malaya before the formation of Malaysia
in 1963, was colonized by several foreign powers from both the West
and East. The arrival of these powers at an early stage began with traders who wanted to trade, but who seized the opportunity to colonize.
The Portuguese arrived at Malacca in 1509, attracted by its fine natural
harbour. Two years later, the Portuguese returned in force. A fleet led
by Afonso de Albuquerque captured the port by firing their superior
cannons and burning at least 12 ships at anchor in the harbour. A landing party put their firearms to good use and saw off a small army of
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the sultan, which included war elephants. The Portuguese were assisted by Coromandel Hindu merchants keen to increase their own trade
in Malay lands (World History Encyclopedia, 2021).
For 130 years (until 1641), the Portuguese colonized Malacca but
failed to expand their influence. Despite being so long colonized, their
influence remained limited to the Malacca area. The original goal of
developing Christianity was also ineffective. As stated by Desai (1969),
the Portuguese can scarcely claim to have a distinctive gift for administration, whether in the colonies or in the motherland, because their
lack of administrative genius is matched by a lack of interest in administrative topics among Portuguese chroniclers and historians. The
administration was simple, and as a result, the records were few. The
Portuguese lacked a financial framework, and neither they nor their
colonies kept regular records, notably in the 16th and 17th centuries.
The era of Portuguese colonization ended, and the era of Dutch
colonization began. The earliest expeditions arrived in the Malay land
in 1559. Dutch traders were very interested in trading, because they
wanted to control the spice trade and monopolize the tin trade. This
prompted Dutch traders to merge in 1602 into the United East Indian
Company (Vereenigde Oostindische Compagnie or Verenigde Oost-Indische
Compagnie) or VOC (Andaya, & Andaya, 1983). After many attempts
to capture Malacca failed, VOC successfully seized the city in 1641.
They fought with Portuguese to take control of the Straits of Malacca.
The last effort of aggression was begun on 3 August 1640. Following
a siege of more than five months, on 14 January 1641, the aggressors
triumphantly struck the fort of Malacca (Mulyasari, 2014).
The Dutch ruled Malacca for almost 183 years. But like the Portuguese, they did not leave much influence on Malacca. As what has
been elaborated by Dobby (1939), the Dutch, who captured Malacca
from the Portuguese with difficulty, found that the sea approach was
too shallow for their larger ships. Malacca never prospered under the
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Dutch, who were solely interested in the tin production of the land and
in possessing a strategic cover point for routes to their Sumatran and
Javan colonies. Under them, Malacca was continuously threatened by
Malay attacks from inland, keeping the settlement in a state of armed
tension. This uncertainty, along with the increasing disadvantage of
the shallow harbour, reduced Malacca’s commercial prominence.
When the Dutch colonial empire began to disintegrate as a result
of Napoleonic attack, the British took Malacca in 1795. For a period,
Malacca’s fort was managed by Dutch authorities under the supervision of a British Resident, and it was later utilized as a base for battles
against Napoleon’s nominees in Java and Sumatera. After Napoleon’s
defeat, Malacca was returned to the Dutch. However, in 1824, as the
newly founded Singapore grew in prestige, Malacca was ceded to the
British in exchange for the cession of British outposts on the coast of
Sumatera, in order to unify the two colonial regimes (Dobby, 1939).
The surrender of Malacca to the British was the result of a treaty
signed by both parties in 1824. The Anglo-Dutch Treaty of 1824, also
known as the Treaty of London, was signed in London on 17 March
1824. It was designed to resolve many of the concerns that had developed as a result of the British occupancy of Dutch colonial territories
during the Napoleonic war, as well as the rights to commerce that had
existed between the two nations for hundreds of years in the spice islands. For the Dutch, it was signed by Hendrik Fagel and Anton Reinhard Falck, and for the British, George Canning and Charles WilliamsWynn (Wright, 1950).
As a result of the treaty, the British took control of Malacca, in addition to Penang, which had been conquered earlier by Francis Light
in 1786, and Singapore, which had been conquered by Stamford Raffles in 1819. In other Malay states, the British initially did not adopt a
policy of interference hands. However, the fights and civil wars that
took place in areas involving British economic interests caused them to
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change their policy towards interference in the affairs of Malay states.
Furthermore, the growing Industrial Revolution in Europe required
them to find raw materials and markets for their products.
Through the Pangkor Treaty of 1874, British intervention began in
Malaya through the resident system via the Federated Malay States.
The British placed J. W. W. Birch as the first Resident of Perak and J.
G. Davidson as Resident of Selangor in 1874. Martin Lister was appointed Resident of Negeri Sembilan in 1895, while J. P. Rodger was
placed as the Resident of Pahang in 1888. In 1909, the Anglo-Siamese
Treaty or Bangkok Treaty was signed, which saw the surrender of the
unfederated Malay states of Kedah, Perlis, Kelantan and Terengganu
by the Siamese government to the British sphere of influence. A British
adviser was appointed in each of these states. In 1914, the final independent Malay state, Johor, also joined this coalition.
The British colonized Sarawak indirectly through James Brooke,
who was appointed Governor of Sarawak on 24 November 1841. British rule in Sabah began after the 1877 agreement between the Overbeck
and Dent Company with Sultan Abdul Mumin and Prince Temenggung. Total British domination of Sabah was achieved when Overbeck
sold his rights in the company to Alfred Dent. The acquisition of the
British Provisional Association of North Borneo by the North Borneo
Chartered Company in 1881 resulted in Sabah being administered by
the company’s managing director, William Cowie (Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2005).
The Japanese army invaded Malaya on 8 December 1941 by
launching an amphibious assault on the north coast of the land and
subsequently moving to the lower part at the east coast. This was done
concurrently with the landing of Japanese troops at Pattani and Songkla in southern Thailand. They moved by road across the border to
attack the western part of Malaya. The land fell easily to the Japanese
army due to the British’s miscalculation of strength. The British were
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not prepared to oppose the Japanese advance in the region, as they
were focused more on the World War II in Europe. Eventually the British had to surrender to the Japanese in Singapore on 15 February 1942.
The Japanese ruled Malaya for three and a half years and this occupation had a huge impact on the local communities (Kratoska, 2018).
The Japanese occupation of Malaya ended on 12 September 1945,
following the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The defeat of Japan also marked the end of World War II in Asia and the British return to Malaya. The British dissolved the federated Malay states
in 1946. In 1948, the states in Malaya, along with Malacca and Penang,
merged to form the Federation of Malaya and became a semi-independent territory under the British, while Singapore, North Borneo and
Sarawak became separate British colonies.
At the same time, Malay leaders were trying to seek full independence from the British. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj raised the
spirit of the people of Malaya when he formed the Alliance Party in
1952. The spirit opened the eyes of the British to allow the Malays to
govern their own country. The unity between the three main races,
namely Malays, Chinese and Indians, bore fruit when the Treaty of
London was signed on 8 February 1956, signalling that the Federation
of Malaya would become independent on 31 August 1957. In 1961,
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj again proposed the amalgamation
of five colonies, namely the Federation of Malaya, Singapore, Sabah,
Sarawak and Brunei, to form a new nation, but Brunei declined to join.
On 16 September 1963, this coalition was declared and formed the nation of Malaysia (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005).

Westernization of Malaya’s Education
Education among the Malays in Malaya before the arrival of the colonialists was divided into two forms, namely family socialization, and
religious education consisting of studies in mosques, surau, pondok and
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madrasah. The religious education that took place in the Malay community certainly emphasized on the teaching of Islam as a result of
the development of knowledge and preaching of the sufis from Arab.
However, colonialists, especially among the British, claimed that the
development of education among the Malays was backward and
unsystematic. Thus, they considered it necessary to create a secular
education system that emphasizes the concept of education known as
Western-style education (Saadon, Ariffin, & Saat, 2016).
According to Saad (1990), there were three main goals of education during the colonial period: to socialize children with foreign values and not native values; to appoint a small group of indigenous people especially from traditional leaders to meet the colonizers’ specific
goals; and to fulfil the workforce requirements at a minimum and lowest level. These three goals demonstrate that the purpose of the British
in introducing the education system in Malaya was for the benefit of
the British themselves and not for the benefit of natives or immigrants
(Shanmugavelu et al., 2020).
Apart from these three goals, there were also other motivations
behind the British education system in Malaya. As described by Sani
and Kumar (1990), the reasons were clearly showed that the main goal
of the colonial education system is to provide an education to a group
of people to enable them to meet the needs of the workforce and economy.
To achieve their goals, the British introduced four types of schools
in Malaya, namely Malay Vernacular Schools, Chinese Vernacular
Schools, Tamil Vernacular Schools, and English Schools. Vernacular
means “the medium of instruction is the mother tongue.” As Malaya consists of three main races, and as an outcome of the Britishinspired ‘divide and rule’ policy, each of them were specialized with
their mother tongue schools; even Christian preachers made efforts
to establish English stream schools (Krishnan et al., 2020). The British
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continued to manage these schools despite the fact that they did not

have a clear national education policy, which had many implications
for society including the emergence of class and status disparities as
well as socio-economic differences between the races in Malaya (Shanmugavelu et al., 2020).

Malay Vernacular Schools
The first formal Malay class was started in August 1834 at the Singa-

pore Free School, with an initial cohort of 12 Malay boys. The school’s
Malay department eventually closed down in 1842 due to a lack of in-

terest and some prejudice among the Malays towards foreign teachers

(Ho, 2016). After the department was closed, colonial authorities did
nothing to support Malay education until 1856, when two Malay day
schools, namely Telok Blangah Malay School and Kampong Glam Malay School, were founded (Doraisamy, 1969). Despite the fact that both

schools lacked books, school equipments, and qualified teachers, the

school in Telok Blangah outperformed the others due to the patronage
of the Sultan of Johor (see Wong, & Gwee, 1980).

In 1905, the Malay College Kuala Kangsar (MCKK) was estab-

lished in Perak. This school became the first sign of the implementa-

tion of the dualism policy in British colonial education for the Malays
(Md Jadi, 1990). Indeed, the setting up of the school is special for the

upper-class Malays and the Malay Rulers. They were given knowledge in English so that they could be controlled by the British (Shanmugavelu et al., 2020).

In 1921, a Malay school was built in Glugor, Penang. However,

this school’s success was hardly anything to be proud of. The only

purpose of the British with this type of school was to enable Malays
to continue living in villages, inheriting the poverty of their families,
and helping their parents. Therefore, secular education in the Malay
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schools was limited to four years with a limited scope and curriculum
(Sani, & Kumar, 1990).
The British from the beginning were not interested in developing the education system in Malaya, because they saw that education
among the Malay community would only cause a loss for the British.
However, due to constant pressure from Malay rulers, especially the
sultans in the federated Malay states, they began to provide education
at a primary level for the group (Krishnan et al., 2020). In view of the
weaknesses in Malay schools raised by the rulers and the community,
especially in relation to the quality of teachers, the British provided
a teacher college to train Malay teachers. In 1922, Sultan Idris Teachers College was established in Tanjung Malim, Perak (Md Jadi, 1990).
This college would train Malay teachers who would then return to the
village and teach the farmer’s children how to farm as well. Overall,
education supplied to Malays by the British through Malay Vernacular Schools may be viewed as a technique of controlling the Malays
so that they did not fight British dominance, thus serving as a social
control tool (Saad, 1977).

Chinese Vernacular Schools
Chinese immigrants came into Malaya in the late 17th and early 18th
centuries. The arrival of the Chinese enabled Chinese schools to be
established in Malaya for this generation of newcomers which were
closely linked to the economic factors in the region. Beginning in 1901,
the Manchu Government provided financial assistance to schools in
Malaya, with the aim that the Chinese would support the Manchu administration in China. In 1911, there were about 56 Chinese vernacular schools in Malaya, and these schools had Kuomintang’s influence
(Shanmugavelu et al., 2020).
The China government also adopted a modern system of education modelled along Japanese lines on the schools. In these modern
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schools, Mandarin replaced Chinese dialects as the medium of instruction (Lee, 2006). They followed the curriculum taught in China and
included subjects such as arithmetic, science, history and geography.
Most teachers in these schools were from China. Unsurprisingly, these
Chinese schools became hotbeds of patriotism and Chinese nationalism (Doraisamy, 1969).
When the schools became the venue for a subversive and political movement, the British had entered into the intervention of controlling them by enforcing the Registration of Schools Ordinance 1920
(Md Jadi, 1990). In 1925, when the revisions to the ordinance provided
power to the director of education, the situation in the schools became
increasingly harsh. It has been a long time since Chinese schools were
a cause of concern for British colonialists. Almost all of the teachers in
the schools were recruited from China, and the curriculum was unsuitable for developing Malaya personalities, with some teachers even
inciting ethnic divisiveness (Saad, 1977).
Despite the enforcement of the ordinance, the Chinese schools continued to be politically active and were strongly influenced by events
occurring in China (Lee, 2006). Although the ordinance was meant to
quell China’s political uprising, it still maintained British acceptance
of the Chinese educational status in Malaya by ensuring that all the
Chinese schools were in excellent working order and that their teachers received appropriate training. Naturally, the goal was to guarantee
that all operations in the schools did not conflict with British colonial
interests (Ee, 1997).

Tamil Vernacular Schools
Tamils were the largest group of Indians in Malaya, at about 90 percent
of the entire Indian community who came to Malaya during the British administration. Apart from Tamil, there were several other groups,
namely Malayalee, Telugu, Guajarati, Punjabi, Sikh, Marati and Indian
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Muslims. As a result of the presence of a large number of people from
south India to work on some plantations such as coffee, sugar, rubber
and coconut, this eventually forced the plantation owners to set up
these Tamil schools. The main goal was not to educate these children,
but rather to ensure a continuous supply of labour in the estate area
(Krishnan et al., 2020).
The establishment of Tamil vernacular schools in Malaya began
after the establishment of the Penang Free School in 1816 (Shanmugavelu et al., 2020). There was also an Anglo-Tamil school in Malacca in
1850, but the school only lasted for a period of ten years (Krishnan et
al., 2020). The establishment of the Tamil Vernacular Schools depended
on employers and also the efforts of missionary associations. In 1859,
St. Francis Xavier Malabar Tamil School was established by a Christian
missionary group in Singapore (Sang, & Mee, 1988).
The Tamil education system in Malaya developed rapidly
throughout the 1900s. British administration and employer groups began to shift their attitudes and were more concerned about educating
Tamil children. This issue emerged as a result of a labour shortage.
Plantation owners and the British government were concerned that
there would be economic issues if there was no continuous presence of
labour from south India to work on the plantations. At the same time,
it sought to deter Indian employees in Malaya from returning to their
home nations (Krishnan et al., 2020)
During this time, the educational goal of Tamil vernacular schools
was functional literacy, which included teaching students how to read,
write, and count in Tamil. It was built on an Indian curriculum with a
strong emphasis on Tamil. This was done so that these children might
continue their education in India when their parents returned to their
home country. However, the British enacted a Labour Code in 1912
which mandated the establishment of schools on all estates with more
than 10 children. However, due to a scarcity of qualified teachers, the
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quality of instruction lagged behind that of other vernacular schools
(Krishnan et al., 2020). Overall, the recent expansion of Tamil vernacular schools in Malaya is not something to be proud of, as the Indian
population largely continues to disregard education (Shanmugavelu
et al., 2020).

English Schools
The establishment of English schools in Malaya began earlier than
other vernacular schools. The school curriculum was based on the
grammar schools of Great Britain and was intended to produce lower
administrative officers to meet the needs of the British metropolitan
policies (Sani, & Kumar, 1990). This type of school was divided into
two categories. The first one was the Free School, which received assistance from the government and was under its auspices until the
government took over its power, and the second one was the Greatin-Aid English School, established and funded by missionary associations with financial assistance from the government (Abu Bakar, 1980).
The first school introduced with English education was Penang
Free School, which was established in 1816. The establishment of this
school was on the efforts of an English priest named R. S. Hutchings
who had appealed to the East India Company to build a school for
orphans regardless of their race (National Library of Malaysia, 2001).
This school was followed by Thomas Raffles’s attempt to establish an
education institution in Singapore in 1823. Even though the latter did
not give a concrete development in a relatively short period of time, it
was regarded as very constructive for the future aspirations of the British administrators, starting from the establishment of English boys’
schools in 1837. In addition, Malacca High School was established in
1826. This institution where pupils from various racial backgrounds
such as Malay, Chinese and Eurasians, was regarded as one of the first
samples of secular-minded education (Ozay, 2011).
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Most English Schools are only established in cities. Chinese and

Indian children living in cities are a large proportion of students in
English schools. Because of their locations in cities and high fees, the

Malays living in rural areas have difficulties enrolling due to transpor-

tation and financial problems. The poor people living in the city also
cannot afford to study in English schools (Md Jadi, 1990).

It should be said that there is no doubt that English schools have

played a vital role as missionary schools in the early evolution and

subsequent development of education in Malaya. Even though the
general approach of the British colonial administration did not aim “to
Anglicise and Christianise the native populations”, the role and functions of missionary societies cannot be overlooked. Though missionary schools started educational attempts in early stages of British rule

in Malaya, the colonial administration also invited missionary groups

to become involved and take responsibility for government schools.
The British succeeded in achieving the desired objective through the

development of these English-missionary schools when there was a

striking improvement regarding these schools as there were more pu-

pils in the schools than in other vernacular schools by the end of the
19th century (Ozay, 2011).

Continuity of Islamization of Malaya’s Education
The fall of Malacca to colonialists in 1511 marked the beginning of
the Malays’ descent into the dark ages in many aspects of life, inc-

luding education. Apart from political and economic considerations,
the presence of the colonialists provided an opportunity to undermine
Malaya as a hub of Islamic education in the region (Mohd Nor, & Wan

Othman, 2011). Furthermore, the presence of British colonialism in the

19th and 20th centuries created a large area for the Islam’s development
to be stifled. This is the case with the establishment of missionary gro-
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ups whose goal is to expand Christianity’s impact among the Malay
people (Abdullah, 2005).

Munshi Abdullah mentioned in his Hikayat about al-Qur’an

schools during his visits to Malacca, Penang and Singapore (Hamdani, 2007). This proves that Islamic education took place as usual in
Malaya before the arrival of the British (Mohd Nor, & Wan Othman,

2011). When the schools were taken over by British in 1854, they began to modify their patterns. The schools were granted full funding

if they taught reading, writing and arithmetic in addition to religious
instruction and al-Qur’an reading, and if the school building was uti-

lized as a Malay school in the morning and an al-Qur’an school in the
evening (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1972). All of this, however,

did not deter the Malays from protecting the Islamic intellectual traditions that have been passed down from generation to generation.

Malay children continued to prioritize Islamic education in order to

guarantee that they have the proper religious underpinnings. In fact,

some parents are prepared to send their children to Pattani, Mecca,
and Egypt to further their educations. When they returned to Malaya
after graduating, they maintained the Islamic education system by creating better and more structured educational institutions (Ishak, 1995;
Mohd Nor, & Wan Othman, 2011).

With the spread of Islam in Malay world in the 15th century, Is-

lamic education began with the mosque or surau (small-scale place

for prayer) as a centre as well as at the teachers’ homes. From there,
it shifted to pondok and madrasah (Keow, 2008). The term pondok is
derived from Arabic word funduq which means a hostel or hotel. In
Malay, pondok means a hut. The name of the institution owes its ori-

gin to its unique development. A religious scholar in a village would
attract students from outside the village or even the state. To enable

them to study full time, the students came and built small huts around
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the scholar’s house. The pondok was thus a single-teacher institution
(Ishak, & Abdullah, 2013).
The pondok’s pedagogy mostly consisted of a Tok Guru (Islamic
religious scholar) educating students sat in a semi-circle as they followed instructions from a list of kitab (Islamic religious books). The
learning curve was long at ten years or more. After a set period of
time, the Tok Guru would issue a certificate indicating that the students
had mastered the topic (Hassan, 1980). The graduates could then continue their studies in Mecca and other locations, as Mecca was the obvious destination for Islamic education before 1920 and had a thriving
Malay community (Ishak, & Abdullah, 2013).
The education system in pondok was largely pioneered by teachers
or students who came from pondok in Pattani (now an area in southern
Thailand). This is evidenced by many religious books produced by
scholars from the area such as Syeikh Daud al-Fatani, many pondok
teachers who received education from the same area, as well as historical factors of Kedah, Perlis, Kelantan and Terengganu under the
auspices of the Siamese government until 1899, thus making it easier
for students to travel back and forth to study there (Salamon et al.,
1989; Jusuh, 1989).
Kelantan was among the earliest state in Malaya to offer pondok studies, and it was eventually called ‘Serambi Mekah’ (Mecca Veranda) owing to the state’s abundance of such institutions. Tok Pulai
Chondong, also known as Abdul Samad Faqih Abdullah, established
a pondok in Pulai Chondong, Kelantan, around 1820. Following that,
the growth of pondok in Kelantan accelerated, especially following the
return of a number of graduates from Pattani and the Middle East.
Several pondok developed after 1909, including Pondok Kubang Pasu,
Pondok Sungai Budur, Pondok Tok Semaian, Pondok Tuan Padang,
Pondok Kampung Banggul and Pondok Tok Kenali. Pondok Tok Kenali, which was founded by Tok Kenali, is also a well-known pondok
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across Southeast Asia. Tok Kenali is a well-known scholar in the state

of Kelantan, and his religious impact is extensive. Tok Kenali used a
more up-to-date method at that time in the delivery of knowledge

where he used a lot of question-and-answer approach with students
(Abu Bakar, 1995; Shaffie, 2001). Khoo Kay Kim as a leading Malaysian
historian described that the influence of Tok Kenali is very widespread

and his students can be found throughout the state of Malaysia and
also in Sumatera, Pattani, Brunei, Vietnam and Cambodia who have
served as teachers, muftis and qadis (Kim, 1991).

Terengganu has also seen the growth of a number of pondok stud-

ies. Pondok Haji Zainal Abidin Dungun, Pondok Haji Ali Atas Tol,

and Pondok Haji Wan Abdul Latif Besut are some of Terengganu’s
well-known pondok. It was said that a pondok called Pondok Tok Pulau Manis was initially established in Terengganu in the 17th century

by a scholar named Syeikh Abdul Malik Abdullah. However, pondok
growth in Terengganu can clearly be observed from the 19th century to

the first half of the 20th century as a result of the presence of numerous
pondok around the state (Abu Bakar, 1995).

In addition to Kelantan and Terengganu, Kedah was also a state

with many pondok. By 1870, there were at least eight pondok in Kedah.
Among them are Pondok Haji Muhammad Taib, Pondok Haji Muhammad Noor Langgar, Pondok Haji Muhamad Salleh Penaga, Pondok Haji Sahak Pulau Pisang, Pondok Tuan Syeikh Waksa Kota Kuala

Muda, Pondok Haji Muhammad Tamim Anak Bukit and Pondok Eng-

ku Bidaul Hafiz Yan. Tuan Hussein was one of the active founders of
pondok in Kedah when he was believed to have established at least six
pondok between 1897 to 1929 (Shaffie, 2001). At the beginning of the

20th century, several pondok were founded, including Pondok Kubang

Bongor by Tuan Guru Saad Haji Ali, Pondok Kubang Lubuk Kawah

by Tuan Haji Idris, Pondok Air Hitam by Tuan Haji Ismail Che Doi,
Pondok Gajah Mati by Tuan Haji Ahmad Rabat, Pondok Chegar by
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Tuan Haji Ahmad Tampang, Pondok Merbok by Tuan Haji Che Mat
al-Fatani and Pondok Bukit Besar by Tuan Haji Suhar (Ishak, 1995).
These pondok grew rapidly in the 20th century until some had a student
population of between 600 and 1200 people (Shaffie, 2001).
Several pondok were also growing in other states such as Penang
and Perak. Pondok Tuan Minal Sungai Dua, Pondok Haji Abdullah
Fahim Kepala Batas, Madrasah Manabil Ulum Penanti, Madrasah Kiyai Haji Salleh Abdul Rahman Temoh, Pondok Tuan Haji Syeikh Idris
al-Marbawi Merbau, and Maahad al-Ihya al-Syarif Gunung Semanggol are among the names of pondok developed in the two states (Salleh,
1984; Abu Bakar, 1995). The development of pondok depends on the
local community which plays a role in various aspects including the
foundation, financing and sustainability of pondok (Shaffie, 2001).
There were even pondok that receive patronage from sultans or state
officials such as Madrasah Idrisiah in Perak which received a development endowment from Sultan Idris in 1922 (Salleh, 1984).
The development of pondok in Malaya was due to the British approach to Malay vernacular schools, which could not meet the needs
of the Malays, thus raising suspicion among them. The education
given was only at the primary level; even secondary schools was not
provided for Malay children to continue their education. Additionally,
schools were located in cities, and this is a difficulty for the Malay community in the villages, let alone the schools are influenced by Christian
missionaries. Thus, the Malays are comfortable choosing pondok for
their children who can maintain their Malay-Muslim identity as a result of the education of local scholars (Shaffie, 2001).
The reform movement that took place in the Middle East, especially in Egypt, also affected the development of Islamic education in
Malaya. Especially the students who returned from their studies at
al-Azhar University, Egypt, they returned to Malaya with the spirit
of change. They sought to change the attitude of the Malays to under-
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stand Islam in a more comprehensive form. As a result, there was a
development of the pondok system with the emergence of a madrasah
or religious school system that was equipped with a more complete infrastructure including classrooms, dormitories, offices and other facilities. For example, Madrasah al-Masriyyah was established in Penang

in 1906 by Mohammad Salleh al-Masri, who was one of the figures
involved in bringing the spirit of systematic Islamic education. In addition, there was Madrasah Iqbal which was established in 1907 in Sin-

gapore, and Madrasah al-Hadi, which was established in Malacca in
1915, both were founded by Syed Syeikh al-Hadi, who shared a spirit
with al-Masri (Shaffie, 2001).

After the emergence of madrasah in Singapore and Malacca, there

were at least 8 madrasah developed throughout Malaya, including Madrasah al-Ihsaniyyah in Perak, Madrasah Jam’iyyah al-Khairiyyah in

Johor, Madrasah al-Mashoor in Penang, Madrasah Hamidiyyah in Ke-

dah, and Madrasah al-Khairiyyah in Kelantan (Abu Bakar, 1994). In
fact, it is said that there were more than 10 madrasah in Perak alone.
However, not much information has been found regarding these madrasah. Indeed, many of these madrasahs were said to come from pondoks that have been rebranded, especially in terms of its curriculum, to
meet current needs (Roff, 2004).

Scholars who were influenced by the spirit of modernization in

the Middle East saw the need for ‘modern sciences’ to be imparted
to Malay children in line with the existing ‘Islamic sciences’ in the
pondok education system. Those who were called Kaum Muda (Young

Generation) are of the view that the teaching of ‘modern sciences’ is
not contrary to the teaching of Islam. Thus, the madrasah system was
an alternative and an addition to the permanent pondok system which
more pioneered by those who were called Kaum Tua (Old Generation).

As the madrasah succeeded in producing graduates who had served as

teachers and administrators, they became the choice of the Malays and
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promised a brighter future through the development of its curriculum,
either for a future in higher education or in employment (Ma’arof, Apfandi, & Mohamad Radzi, 2017).
There is no denying that pondok and madrasah have made a great
contribution and were even complementing each other in providing
the best education for Malay-Muslims. Both pondok and madrasah are a
continuation of the earlier educational system in Malay world which
was provided by al-Qur’an schools. Among the great contribution of
both institutions was a production of numbers of Malay scholars who
carried the spirit to free themselves from the shackles of colonialism.
They were not only responsible for educating the community to be
good Muslims, but also for leading the community to develop a homeland independent and free from colonialism.
Since the 16th century, Malay-Muslim scholars have made significant contributions to the growth of Islam in Malaya. For example, the
Sumatran scholar Hamzah Fansuri and Acehnese scholar Abdul Rauf
Singkeli were among the scholars who were born from Hijaz education and conveyed about Islam to the Malays. Similarly, Syeikh Wan
Ahmad Muhammad Zain al-Fatani was the first Malay to study at alAzhar al-Syarif, Egypt. He has written 160 books on a variety of topics
and has spawned numerous scholars, including Tuan Tabal and Tok
Kenali, who studied under him (Asmuni, 2020).
These Malay scholars built pondok and madrasah in order to spread
Islamic knowledge to the community. As mentioned earlier, the founders of pondok and madrasah in Malaya were responsible for ensuring
that Malay children receive proper religious education. They also left
a legacy of knowledge that has been used by Malay people until today.
Sheikh Nuruddin al-Raniri, for example, wrote 29 books. Among them
are al-Sirat al-Mustaqim, written in 1628 or 1634 as well as Hidayah alHabib fi al-Targhib wa’l-Tarhib and Durrah al-Fara’id fi Sharh al-‘Aqa’id,
both written in 1635. Similarly, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari
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has written Sabil al-Muhtadin li’l-Tafaqquh bi-Amr al-Din in 1780. Sheikh

Abdul Malik Abdullah, who was a Terengganu scholar, also wrote
Hikam Melayu? and several other books. Apart from that, Syed Mu-

hammad Zainal Abidin al-Idrusi, better known as Tok Ku Tuan Besar
and also a Terengganu scholar, has written both Sullam al-Tawfiq and
Mukhtasar al-Fiqh (Asmuni, 2020).

Pondok and madrasah also played a role in producing Malay schol-

ars with the spirit to oppose colonialism. In particular, beginning in
the early 20th century, the spirit for independence was clearly shown
by the scholars, although the resistance to colonialism has been shown
by Malay scholars since Malaya was first colonized by the Portuguese.

In Kelantan, Haji Mat Hassan Panglima Mat Munas or Tok Janggut

was a scholar who was no stranger to the struggle against British co-

lonialism. Similarly, Tok Kenali or Haji Muhammad Yusof Ahmad not
only contributed to imparting knowledge to the community through
his pondok but was also responsible for mobilizing the spirit against

colonialism through writings in community magazines (see Asmuni,
2020). In Terengganu, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong led

the resistance to the British until he was eventually exiled to Mecca
and died there. Also involved in Terengganu was Tok Guru Haji Abas,
whose role was to protect fighters to be exiled to Burma by the British,
as well as to oppose the entry of Chinese immigrants as a major contri-

bution of him in fighting for an independent homeland (see Abdullah,
Aziz, & Mohd Noor, 2017).

Sayid Abdul Rahman Muhammad al-Idrus, also known as Tok

Ku Paloh, was well-known in the history of British resistance in Ma-

laya. He established a pondok at Kampung Paloh, which drew many

students from the Terengganu, Pahang and Kelantan. Tok Ku Paloh’s
role in fostering the spirit of independence may be witnessed in the

Pahang Rebellion. At that time, the Malays almost surrendered after

facing the British attack (see Mujani, Ismail, & Wan Hussin, 2020). In
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Johor, Kiyai Haji Salleh or Haji Mohd Salleh Abdul Karim was a wellknown name. He was the catalyst for the Malays’ fight against the
atrocities committed by the Communists or Bintang Tiga (the Three
Stars). Following Japan’s defeat at the hands of the British, the Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA) took advantage of the
chance to rule and mercilessly executed anybody suspected of cooperating with Japan. Under the command of Kiyai Haji Salleh, Bintang
Tiga fort was stormed near Muar and Batu Pahat, causing them to retreat from harassing the Malays (see Kheng, 2012).

Independence, Federal Constitution and
Education Philosophy of Malaysia
On 31 August 1957 in the newly inaugurated Stadium Merdeka in
Kuala Lumpur, a momentous event for Malaya occurred, namely
the official turnover of the government of the Federation of Malaya
from British control to Malaya citizens. Prior to the proclamation of
independence, on 30 August 1957, at 12.00 midnight at the Selangor
Club in Kuala Lumpur, a ceremony was held to lower the Union Jack
flag alongside the British national anthem, signalling the end of British occupation in Malaya, and the Federal Flag of Malaya was raised
alternately by members of the force as the creation of a new nation,
sovereign, equal and comparable with other countries in the globe,
was observed by Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, the first prime
minister of Malaysia (National Archive of Malaysia, 2010).
In 1961, Tunku Abdul Rahman again proposed the amalgamation
of five colonies, namely the Federation of Malaya, Singapore, Sabah,
Sarawak and Brunei to form a new nation, but Brunei could not join.
He and the prime minister of the British, Harold Macmillan, agreed
to conduct a discussion in London. For two weeks, negotiations were
ongoing between the representatives from the British, Federation of
Malaya, Sabah, Sarawak and Singapore, which led to an important
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agreement to be signed. Thus, Malaysia was formally formed, and
a declaration was made on 16 September 1963, but two years later,
Singapore was declared separate from Malaysia (National Archive of
Malaysia, 2010).

Along with the independence, a Federal Constitution of Malay-

sia was enacted. It is a written legal document that has been formed
based on two previous documents, namely the Federation of Malaya

Agreement 1948 and the Independence Constitution of 1957 and was

drafted based on the advice of the Reid Commission which conducted
a study in 1956 (Malaysian Government Portal, 2012). In this constitu-

tion, Islam was given a special position as Islam is the religion of the
Federation. Although Islam is the religion of the Federation, there is no
head of the whole Federation. The King continues to be the head of the

Muslim religion in his own state, and it is provided that he shall be the
head of the Muslim religion in Malacca, Penang, in the Federal Territory and in Sabah and Sarawak. Each of the other states has its own ruler

as the head of the Islamic religion in that state, and they may control

or restrict the propagation of any religious doctrine or belief among
persons professing the Islamic religion (see Aziz, & Shamsul, 2004).

Although Islam is recognized as a federal religion, the constitution

also guarantees the right to freedom of religion, namely the right to
profess and practice a religion that is subject to specific clauses related

to its propagation. In addition, it also recognizes the right of each religious group to manage its own religious affairs, establish and main-

tain its own religious institutions, acquire and own property and hold

and administer it in accordance with the law (see Camilleri, 2013). The
constitution also provides a very good space for the administration

of Islamic education in Malaysia. This is because the jurisdiction of
Islamic affairs is technically administered under state governments,
and this includes autonomy in managing Islamic educational institu-
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tions, consisting of pondok, madrasah and other institutions (see Abdul
Hamid, 2018).
In general, the Islamization that took place in Malaya from the
beginning of the advent of Islam in the region until independence had
a great impact on the formation of an education system that upheld
Islamic values. Although this land has been colonized by various colonial entities, Islamic values remain an important component in the formulation of the Malaysian National Education Philosophy. The spirit
of the philosophy emphasizes the balance and being of an integrated
individual in all aspects including physical, spiritual, intellectual and
emotional towards strengthening faith and obedience to God (Ismail,
& Hassan, 2009). Officially, the statement of the philosophy was gazetted in the Education Act 1996 as follows:
“Education in Malaysia is an on-going effort towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner, so as to produce individuals who are intellectually, spiritually,
emotionally and physically balanced and harmonious, based on a firm
belief in and devotion to God. Such an effort is designed to produce
Malaysian citizens who are knowledgeable and competent, who possess high moral standards, and who are responsible and capable of
achieving high level of personal well-being as well as being able to
contribute to the harmony and betterment of the family, the society
and the nation at large” (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang,
2015).
In addition, to continue the appreciation of spiritual values in the
philosophy, Islamic education remains as a platform to manifest that
appreciation. There are two provisions in the Education Act 1996 which
are the source of authority for the implementation of Islamic education
in schools, which at the same time provides Islamic education its own
privileges in Malaysia’s education system. The first provision is under
the schedule of Subsection 18(2) which states that “‘Islamic Education’

504

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

is a core subject at the primary and secondary levels for students who
profess the religion of Islam”. Section 50(1) also provides the act on
religious teaching in educational institutions that is “If there are five
or more students who profess Islam in an educational institution, then
the students must be given Islamic religious teaching by an approved
teacher by the State Authority” (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2015). Considering these special positions, then Islamic education continues to be implemented as a legacy of Islamization that took
place in the Malay world. Islamic education in Malaysia finally stands
with its own philosophy as follows:
“Islamic education in Malaysia is an on-going effort to convey the
knowledge, skills and appreciation of Islam based on al-Qur’an and
al-Sunnah to shape the attitudes, skills, noble personality and vision of
life as a servant of God who has the responsibility to help themselves,
the people and the country towards achieving good in the world and
eternal prosperity in the hereafter” (Kementerian Pelajaran Malaysia,
2012).

Conclusion
The Malay world has experienced the introduction of Islam, which
was been brought about via highly efficient da‘wah (preaching) and
educational efforts, such that Islam has deeply penetrated the soul
of the Malays. Thus, Islam is ingrained amongst Malays and is cultivated and passed down from generation to generation. Beginning
with al-Quran schools, Islam was taught to the Malay population in
order for them to become good Muslims. Following the transmission
of knowledge in mosques, surau, and teachers’ homes, Islamic education developed with the establishment of more organised educational
institutions such as pondok and madrasah. Despite the fact that the land
was colonized for almost 450 years, the Malays maintained their Islamic education in their native country. Despite colonialists’ efforts to
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halt the spread of Islamization in the Malay world, Islamic educational
institutions remained to operate. Pondok institutions grew, followed by

the formation of madrasah institutions, each of which was responsible
for the education of Malay-Muslims. Not only that, but both contri-

bute to the development of the spirit in Malays to struggle for selfindependence and the independence of the country from all types of
colonialism.

As a consequence of these Islamic educational institutions, schol-

ars are being born who not only convey Islamic knowledge, but who

also leave crucial legacies in the form of outstanding knowledge works
and attempts to lead the community in defending the motherland.

Thus, Malaya’s independence was successfully gained, and the Feder-

al Constitution was adopted, with Islam designated as the federation’s
official religion. Furthermore, the national education philosophy was
developed while keeping the religious factor, which is at the heart of

the Malaysian government, in mind. Finally, Islamic education in Ma-

laysia continues to this day under a unique framework based on a

definite philosophy and aim, carrying on the efforts and legacies of
previous generations’ Islamization since Islam’s arrival in the region.
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İran’da 19.Yüzyılda Eğitimin Modernleşmesi
Melike Sarıkçıoğlu Ökten*
Giriş
Bugünkü İran coğrafyasında tarih boyunca çeşitli devletler kurulmuştur. Bunları Elamlılar, Medler, Ahamenişler, Sasaniler, Emeviler ve Abbasiler, Samaniler, Büveyhiler, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar,
İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Afşar, Zend, Kaçar ve Pehlevi hanedanlıkları ve günümüzde İran İslam Cumhuriyeti idareleri olarak isimlerini zikredebiliriz.1 Büyük ve derin bir tarihi
geçmişe sahip olan İranlılar, bu toprakların günümüzdeki varisleri
olma özelliğini taşımaktadır.2 İran’ın 652 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmesi3 ile İslamiyet günümüz İran sınırları içerisinde
yaygınlaşmaya başlamıştır.4
İslam İran’a girdiği zaman İran’ın belirli bir eğitim ve öğretimi
vardı. İslam’ın İran’a gelmesiyle birlikte ilim müessesleri daha
ileriye gidip olgunlaşmıştır. Hicri birinci( 622-719) ve ikinci (719-816)
yüzyıllarda dini ilimler camilerde veriliyordu. Bazen camiler medrese,
*
1
2
3
4

Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
Michael Axworthy, İran Aklın İmparatorluğu, çev:Özlem Gitmez, Say yayınları, İstanbul
2016, s.15-349.
Mehmet Ali Kaya, İlk Çağ Tarihi ve Uygarlıkları, Pegem akademi, Ankara 2016, s.187-191.

Yaşar Bedirhan, İslam Tarihi (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar), Eğitim yayınevi, Konya
2017, s.218-222.

Bedirhan, s.268-286; İsmail Yiğit, Emeviler (661-750), İSAM yayınları, Ankara 2016, s.23271; İsa Sadık, Tarih-i Ferheng-i İran, Çaphane-i Ziba, 5.çap, Tahran 1349, s.40-132.
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ya da medreseler cami olarak kullanılıyordu. Bu mekânlar ortak
olarak değerlendiriliyordu. Hastahaneler tıp ve eczacılık eğitimi için,
rasathaneler matematik ve yıldız ilimleri için kullanılmıştır. Sistan,
Belh, Herat camileri fıkıh eğitimi vermiştir. Nişapur ve Horasan
camileri de siyasi ve idari bilimler için önemli idi. Buhara’da dini
ilimlerin öğretilmesinde Kubbetü’l-İslam camii meşhurdu. Kirman’da
Selçuklu Şahı Alâeddin Sancar tarafından yaptırılan Cami-i Turanişan
vardı.5
Eğitimin yaygınlaşması ve öğrencilerin sayılarının artmasıyla6
Hicri dördüncü (913-1009) ve beşinci(1009-1106) yüzyıllardan
sonra eğitim için özel mekânlar yapılmaya başlanmıştır.7 Özellikle
İran’da açılan medreselere bakacak olursak Rey, Nişapur8, Bağdat’ta
medreseler açılmıştır.9 İslami ilimlerin ilerlemesine büyük katkıda
bulunmuşlardır. Bu medreselerin benzerleri İsfahan, Herat, Basra’da
da açılmıştır. Merv ve Musul’da Nizamiye medreselerinin isimleri
mevcuttur.10 Bağdat Nizamiye medresesinden sonra ikinci önemli
medrese Nişapur’daki Nizamiye medresesi olmuştur. Diğer bir
medrese de Tuğrul Bey medresesidir. Sultan Mahmut Gaznevî Belh
medresesini kurmuştu. Nişapur ve Merv’de Nizamiye medreselerinin
yanı sıra Medrese-i Amediye, Medrese-i Hatuniye gibi başka medreseler
de açılmıştı. Hicri altıncı(1106-1203) yüzyılda İran’ın muhtelif
şehirlerinde Rey, Hemadan, Yezd, Şiraz, Kirman, Kaşan’da birçok okul
açılmıştı. Özellikle Kirman’da Selahattin sultanlığı döneminde konak
ve mahalli imaretlerde de eğitim verilmişti. Canişan Ala’u’d-Devle
ve Atabey-i Dilmi Kütüphanesi diğer sayılan okullardan da iyi idi.11
5

Dr.Zichullah Safi, Amuzişi ve Daniş der İran, Çap-ı Âsiman, 1363,s.7-9.

7

Safi,s.7.

6
8
9
10
11

Hüseyin Sultan Zade, Tarih-i Medârîsî İran, İntişârât-ı Âkâh, Tahran 1364, s.94.
Zade, s.94;Doktor Abdulhüseyin Zerrinkub, Karname-i İslam, Müessese-yi İntişarat-ı
Emir Kebir, Tahran 1308, s.40-64.
Abdülazîm
Mahmûd
ed-dîb,
“Cüveyni,
İmâmü’l-Haremeyn”,
islamansiklopedisi.org.tr/cuveyni-imamul-haremeyn,31.01.2020.
Safi, s.10-14.
Safi,s.15.
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Beşinci ve altıncı yüzyıllarda medreselerin ortaya çıkışıyla büyük ve
orta şehirlerin dışında küçük şehirlerde de medreseler açılmıştır.
Fakat medreselerdeki dört yüz yıllık ilerleme Moğol istilası ile
durmuş12 ve eski seviyelerine çıkamamışlardır. İran’da istiladan uzak
kalan bazı yerlerde okullar eğitimlerine devam etmiştir. Hatta daha
sonraları Moğollardan İslam’ı kabul edenler sayesinde medreselerinin
sayısı artmıştır.13 İslam’ı kabul eden İlhanlı padişahı Gazan Han (12951304) Şam ve Tebriz’de medrese açmıştır.14 Mobil (seyyar) okullar
tesis edilmişti. Ordunun gittiği her yere bu okullar da gitmiş ve her
yerde medrese ve öğrenciler oluşmuştur. Bunun sonucunda daha
fazla mekâna ve kitaba ihtiyaç duyulmuştu. Bu da vakıfların sayısını
artırdı. Bu dönem Moğol ve İran için istikrarlı bir dönem olmuştur.15
İlhanlıların dağılması ve bölgeyi Timur’un feth etmesi yıkımları
getirmiştir. Timur sonrası çocukları ve torunları arasındaki çatışmalar
Safevi devletinin kuruluşuna kadar devam etmiştir.16 Bu süre içinde
kadim okulların çoğu gerileyerek viraneye dönmüştür. Çok azı ayakta
kalabilmiştir. Hicri sekizinci(1299-1397) yüzyıl sonrası İran’da ilmi
revaç ve ihtişam azalmıştır.17 Safevi devletinin kuruluşu ile Şah Tahmas
Sebzivar, Esterabad, Kum, Kaşan, Yezd, Tebriz’de okullar açmıştır.18
Safevi devletine has olan mezhep siyaseti eğitim alanında kendini
göstermiştir. Mektepten medreseye, camiden meclise, telifden ders
kitaplarına kadar derin etkisi olmuştur. Özellikle dini ilimlerde ilerleme
sağlandı. Buna karşın felsefe ve zahiri ilimlere daha az önem verildi.
Bu dönmedeki eğitim muhtevasına baktığımızda okuma-yazma, Arap
dili, sarf ve nahiv, dini ilimler usul, tefsir, kelam, hadis, fen, matematik,
12

Doktor İsa Sıddık, Tarih-i Ferheng-i İran, Şirket-i Sihami, Tahran 1334, s.78.

14

Fatıma Cihanpur, Mektebhaneha ve Medaris-i Kadim, Sazban Kitaphane-i Merkezi Esnad-ı
Asitane Kadir Rızavi, Tahran 1387, s.21.

13

15
16
17
18

Safi, s.16.

Safi, s.18.
Safi,s.20.

Zade, s.92;379.

Cihanpur, s.24.
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tıp ve astroloji gösterilebilir.19 Felsefe ve akli ilimlere olumsuz bakış
Safevi döneminde zirve yapmıştır. Medreselerin vakıfları tarafından
bu ilimlerden bazılarının öğretilmesi ve öğrenilmesi yasaklanmıştı.20
Neredeyse tıp, edebiyat, matematik terk edilmişti.21

1. Kaçar Hanedanlığı Dönemi Eğitim
İran’da tarih ve çeşitli hükümetler boyunca eğitim ve öğretimde ciddi
iniş ve çıkışlar yaşanmıştır. Bu inişler Safevi döneminde hız almıştır.
Kaçar hanedanlığı dönemine gelince önyargılardan sıyrılıp eğitim ve
öğretimde yeni düzenlemelere gidilmeye çalışıldı.22 Geleneksel eğitim
ve öğretimin yanında Avrupa örnek alınarak açılan yeni eğitim ve öğretim tesisleri kuruldu. Amaç ilerleyen dönem de bu kurumların kaynaşmasının sağlanmasıydı.23
Geleneksel eğitimden beklenen veya hedeflenen üst düzey din
adamlarının yetiştirilmesi, müçtehitlerin topluma kazandırılması,
topluma ortalama düzeyde okuma, yazma, Arap ve Fars edebiyatı,
fıkıh, inanç esasları, mezhebi ödevler ve gündelik pratikler
kazandırmaktı. Daha aşağı seviyedeki eğitimde Kuran-ı Kerim’i
anlamadan okuma vardı. Bu eğitimin amacı mezhebi ahkâma uygun
davranan dindar, inançlı kişiler yetiştirmek idi. Geleneksel eğitimde
de merhaleler vardı. İlkokul, ikincisi orta-lise seviyesinde kasaba ve
küçük şehirlerde eski ilimlerin okunması, üçüncüsü de geleneksel
yüksel eğitim idi.24Bu mekteplerdeki öğrencilerin çoğunluğu orta sınıf
ailelerin çocukları idi. Eşraf ve erkânın çocukları özel mekteplerde
veya evlerine özel öğretmenler gelerek eğitim alırlardı.
19
20
21
22
23
24

Dr. Seyyid Cemal Secadi, Tarih-i Tahavvül ve Ceryanha-yı Fikri Amuziş ve perveriş-i İran
der Rugar Kacar,Resaniş Nevin, Tahran 1391, s.41-42; Perviz Salahı-Mehri Besnaş, Tarih-i
Medaris-i Harici der İran, İntişarat-ı Avar-ı Nur, Tahran 1382,s.53.
Zade, s.382; Cihanpur, s.131.
Sıddık, s.110.

Secadi, s.145.
Secadi, s.146

Secadi, s.146-148; Ali Seyyidin, Ez Mektephane Ta Medrese,Neşr-i İlim, Tahran 1391, s.59.
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Geleneksel eğitimde ciddi problemler vardı. Öğrenciler arasında
yaş, aile, etnik köken, yetenek farklılıkları vardı. Bu farklılıklarına
rağmen tek bir mekânda, mektepte tahsil için bulunurlardı ki bu da
ciddi bir sorun idi.25 Bu sorunlardan bir diğeri derslerde okutulan
kitapların çocukların zihinsel ve bedensel, duygusal gelişimlerine
uygun olmaması idi. Doğal olarak bu durum çocuklarda başarısızlığı
getiriyordu. Üçüncüsü bir üst derecede okullara baktığımızda
yetersiz öğretmenlerin olması, bu yetersizliklerini çeşitli yollarla
şiddet ve çocuklara fiziksel istismarlarla kapamaya çalışmaları iyi
bir eğitimi olanaksız hale getirmiştir. Yoksulluk ve cehalet, bilim ve
teknik hizmetlerin eksikliği de eğitimdeki olumsuzlukların toplamını
oluşturmuştur.26 Mekteplerde öğrenmeyi zorlaştırdığı düşünülen
konulardan biri de alfabe ve yazımı idi. Alfabe değiştiği vakit eğitim
yaygınlaşmış, ulusal birlik ve gücü artmış olacaktır.27 Çünkü kişiler 40
yıl eğitim görüyor bunun sonunda yine kelimeleri yanlış yazıyordu.
Şayet insanların okuması ve yazması kolay olursa endüstriyel ve
ilimde ilerlemede bir zorluk çekilmeyeceği düşünülmüştü. Mekteplere
on yıl gidip de sonunda okumayı-yazmayı bile öğrenemeyenler eksik
değildi. Bunlara bağlı olarak alfabe, yazı, talim ve terbiyenin ıslaha
ihtiyacı vardı.28 Bir ara Latin alfabesine geçilmesi gerektiği ve kullanılan
alfabenin ilim ve ilerlemeyi engellediği düşünülmüştü. Eğer alfabe
değişirse halkta diğer milletler gibi tahsil imkânına kavuşabilirdi.
Çünkü bu alfabe ile sanki sadece eşref ve ayanlar okuyabilirdi, sadece
onların yeteneği varmış gibi algılanmaktaydı. Alfabe değiştiği vakit
halkta okuma-yazma öğrenecekti. Halkın okuma-yazma öğrenmesi
ilerlemeyi başlatacaktı. Meşrutiyet dönemindeki aydınlar arasında bu
şekilde düşünenlerin sayısı oldukça yüksekti.29
25
26
27
28
29

İkbal Kasimipuya, Medâris-i Cedide der Devrey-i Kacariyye, Merkez-i neşri DanışgahTahran, Tahran 1377,s.58-59.
Secadi, s.159-161.
Shahvar, s.13.

Seyyidin, s.245-246.
Seyyidin, s.286-287.
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2. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesinde Etki Eden Nedenler
Kaçarlar döneminde kültür ve ilmi gelişmelere bakılacak olunursa,
Safevilerin devamı olduğunu söyleye biliriz.30 Ancak 19.yüzyıl diğer
yüzyıllara göre değişimlerin çok hızlı olduğu bir dönemdir. İran da
Avrupa’da ticaret, sanayi, iletişim, alanındaki gelişmelere zaman içerisinde teslim olmuştur.31 Kaçar döneminde dünyada meydana gelen
gelişmeler dikkate alınarak eğitimde yeni düzenlemelere gidilmiştir.
Örneğin Feth Ali Şah döneminde Ruslara yenilinmesi üzerine ayakta
kalmanın düzenli bir orduya bağlı olduğu görülerek32 ilk reform hareketleri askeriyede yapılmaya çalışılmıştır.33 Avrupai eğitim sisteminin
üstünlüğü görülmüştür. Avrupa ile irtibat kurularak eğitim sistemi
hakkında bilgi alınmıştır.34 Bu irtibatı ilk olarak tüccarlar, Avrupa’ya
seyahat edenler ve Hindistan’a memur olarak gönderilenler vesilesi
ile sağlamışlardır.35 Hindistan’a yolculuk edenlerden biri Mir Abdultayif Şuşter (1755-1806)’dir. 1787’de Hindistan’a gitmiş ve kendi gözlemlerini içeren “Tuhfetü’l-Alem” adlı eserini 1801’de yayınlamıştır.
Kitabında Hindistan’dan haberler ve Avrupa’nın yeni okulları hakkında bilgi vermiştir. Londra’ya 1809’da memur olarak gönderilen
Ebu’l-Hasan Elçi burada kaldığı sürece İngilizlerin siyasi, toplumsal,
dini, fen, sanat, ilim alanlarındaki gelişmeleri hakkında edindiği bilgileri “Hayret Name-i Sefer” adlı eserinde anlatmıştır. 1814 yılında Muhammed Hadi Ulvi Şirazi memur olarak Rusya’ya gitmiş ve burada
gördüklerini hatırat olarak yazıya dökmüştür.36 Veliaht Abbas Mirza
1829/ 30’da Avrupa’ya ve Rusya’ya birer heyet göndererek bu yerler
hakkında heyetlerden bilgi almıştır. Rusya’ya giden heyet Seferna30

Secadi, s.87.

32

Ali Seyyidin, Ez Mektephane Ta Medrese,Neşr-i İlim, Tahran 1391,s.26.

31
33
34
35
36

Shahvar, s.20.

Soli Shahvar, The Forgotten Schools The Baha’is and Modern Education in Iran 1899-1934,IB
Tauris ,Londra 2009, s.1-2; David Menashri, Education And The Making of Modern
Iran, Cornell University Press, Ithaca And London 1992, s.23-24.
Cihanpur, s.25; Seyyidin, s.26; Menashri,s.19.
Kasimipuya, s.93; Shahvar,s.3.

Kasimipuya, s.94-95; Menashri,s.24.
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mesinde Tiflis’te gördükleri medreselerden, Müslüman çocuklardan,
Türkçe, Farsça, Rusça, nakkaşlık ve diğer ilimler hakkında bilgi vermişlerdi. Sadece Petersburg’da 168 okul olduğunu ve bütün Rusya’da
1282 okul bulunduğunu yazmışlardı.37 Bu okullarda öğrencilere okuma-yazma öğretilmekte ve bütün masrafları devlet tarafından karşılanmaktaydı. Bu durumu gören İran heyeti okullardan etkilenmiş ve
Rusya’dan döndükten sonra gördüklerini kendi ülkelerinde uygulamaya çalışmışlar ve öğrenci göndermişlerdi.38 Muhammed Şah (18341848) zamanında Fransa’ya giden heyet özellikle askeri ve iktisat konusunda bilgi edinmeye çalışmış ve bu konuda uzman kişilerin İran’a
gelmesini sağlamıştı.39Yurtdışına bir şekilde giden veya gönderilen kişiler gittikleri ülkelerdeki gelişmeleri özellikle de eğitim alanında olan
gelişmeleri kendi ülkelerine aktarmada öncülük etmişlerdir.
Yurtdışına öğrenci gönderilmesi de eğitim alanında oldukça etkili
olmuştur. İran’ın Avrupa’ya öğrenci göndermesi özellikle askeri amaçlı
ve ilmi zaruretlerden kaynaklanmıştı.40 Abbas Mirza Naibu’s-Saltana
(1789-1833) tarafından yabancı ülkelere öğrenciler gönderilmişti.41
İlk olarak 1811 tarihinde iki kişi gönderildi. Bunlardan biri Abbas
Mirza’nın nakkaş başının oğlu Kazım nakkaşlık eğitimi, diğeri Subay
Abbas Mirza’nın oğlu Hacı Baba Afşar olup tıp ve kimya okuması
için İngiltere’ye gönderilmişlerdi.42 Mirza Hacı Baba Afşar 1811’de
ülkesine dönmüş ve İran’ın tıbbın babası sayılmıştır.43 İkinci beş kişilik
bir grup da 1815 yılında Londra’ya gönderilmişti.44 İkinci grupta
Londra’ya dil eğitimi için giden Mirza Muhammed Salih Şirazi İran’a
37

Seyyidini, s.40.

39

Kasimipuya, s.97.

38
40
41
42
43
44

Kasimipuya, s.96; Seyyidini, s.41.
Seyyidin, s.26; Ahmet İreç Haşimiyan Kaçar Dönemi İran’ın Kültürel Değişimi ve Darü’lFünun, Müesseseyi Coğrafyay-ı ve Karlografi Sahap Yayınları, 1379- Tahran, s.13;
Shahvar, s.27.
Secadi, ss.94-95; Sıddık, s.125; Kasimipuya, s.96.

Seyyidini, s.29; Kasimipuya, s.98;Haşimiyan, s.13-18; Menashri,s.46-47.
Haşimiyan, s.18; Salahı-Besnaş,s.57.

Seyyidini, s.29; Salahı-Besnaş,s.57; Menashri,s.47.
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dönüşünde Tahran’da matbaa kurmuş, ilk Farsça gazeteyi çıkarmış,
resmi mütercimlik yapmış ve Nasereddin Şah döneminde ilk Vezaret-i
Şura-yı Devlet’i teşkil etmiş ve ilk başkanı olarak atanmıştı.45 1844’de
Muhammed Şah döneminde Fransa’ya beş öğrenci çeşitli alanlarda
eğitim görmeleri için gönderilmişti.46 Fransa’ya gönderilenler arasında
bulunan Mirza Yahya Müşiri-d Devle Fransızcayı çok iyi öğrenerek
İran’da bakanlık görevine kadar yükselmişti. Avrupa’da eğitim görüp
gelen diğer öğrenciler de Darü’l-fünunda hoca olmuş ve tercümeler
yapmışlardır.47 Nasereddin Şah dönemi sadrazamı Emir-i Kebir
döneminde de beş öğrenci sanayi kurmak ve gelişimini sağlamak
amacıyla Rusya’ya gönderilmişti.48 Bu beş kişiye ek İstanbul’a yeni
ipek hazırlığı ve imalatını öğrenmesi için de öğrenci gönderilmiştir.49
1859/60’da 50 kişilik Darü’l-fünun’da eğitim görmüş bir grup Fransa’ya
gönderilerek Matematik, piyade, kâğıt yapımı, dokuma, ipek dokuma,
milletler hukuku, siyaset bilimleri, tıp, fizik, ayna yapımı, nakkaşlık,
astronomi, geometri, coğrafya, tarih, Fransızca, top dökümü, pompa
yapımı, kuyumculuk, ilaç yapımı, porselen, demir dökümü, gözlük
yapımı, zarf yapımı, askeri işler, deri ve marangozluk eğitimi alarak
ülkelerine geri dönmüşlerdir. İran’a geri döndüklerinde devletin
çeşitli kademelerine atanmışlardı.50 Devlet 1867/8’de51, 1874/75,
1876/77’de Fransa’ya İran’ın ihtiyacı olan demiryolu, maden ve çeşitli
alanlarda eğitim almaları için öğrenci göndermiştir.52 Nasereddin Şah
ilerleyen yıllarda gönderilen bu öğrencilerin yurt içinde kendi etkisini
azaltabileceklerini düşünerek yurt dışına öğrenci göndermekten vaz
geçmiştir.53 Ancak Meşrutiyet sonrası, Anayasa ile 1907’de yurtdışına
45

Seyyidini, s.30; Ferudun Ademiyet, Fikri Azadi ve Mukaddeme-i Nuhzat-ı Meşrutiyet, s.25.

47

Secadi, s.98; Seyyidini, s.30.

46
48
49
50
51
52
53

Kasimipuya,s.97;Haşimiyan,s.51; Salahı-Besnaş,s.58; Menashri,s.47-48.
Kasimipuya, s.101.

Kasimipuya, s.101; Haşimiyan,s.349.

Seyyidini, s.32; Haşimiyan, s.349; Menashri,s.50.
Seyyidini, s.32.
Seyyidini, s.32.

Haşimiyan, ss.408-413.
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öğrenci gönderilmesine devam edilmiştir.54 Meşrutiyet ilanından
sonra ilk defa öğrenciler ailevi ve siyasi bağ olmaksızın yurt dışına
yetenek sınavlarıyla gönderilmeye başlanmıştı.55
Yurt dışından dönen bu öğrenciler yeni okulların kurucuları,
öğretmenleri, memurları ve aydınları olmuşlardır.56 Bu kişiler çeşitli
ilmi ve fenni kitapların tercümelerini yaparak ders kitabı olarak
okutulmasını sağlamışlardır. Ayrıca bu kişiler özgürlük ve ilerleme
için ön koşulun eğitim olduğunu düşündükleri için yeni okulların
gelişmesi için ciddi güç sarf etmişlerdi.57
İran’da eğitim ve öğretimde değişim meydana getiren
müesseselerden biri de İngiltere, Fransa ve Amerikalıların siyasi
ve dini olarak misyonerler vasıtasıyla kurdukları okullardır. Bu
okullarda yeni yöntemler ve programlar uygulanmıştır.58 Bazı İranlılar
da çocuklarını bu okullara devlet tarafından açılan yeni kurumlarda
çalışabilsinler diye göndermiştir.59 Amerikalılar 1836 ve sonrasında
Urumiye, Tahran, Tebriz, Hemadan, Reşt’te eğitim merkezleri, okullar
kurmuşlardır.60 Fransızlar 1860/61’de Lazar misyonu vasıtasıyla
Medrese-i San Lui’yi Tahran’da kurdu.61 1864/65’de Saint Vincent de
Paul’u Tebriz, Urumiye, Selmaz ve İsfahan’da açtılar. 1904/1905’te
İngilizler İsfahan, Şiraz, Kirman, Yezid’e okullar açtılar.62 İran
hükümeti yabancıların kurdukları okullara verdikleri imtiyazlardan
ve kendi eğitim sistemlerine faydalı olacaklarını düşündüklerinden
dolayı ilk zamanlarda kontrolleri altına alma ihtiyacı duymamışlardır.
54

Kasimipuya, s.102.

56

Shahvar, s.14.
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Kasimipuya, s.106.
Kasimipuya, s.103; Menashri, s.29-39.
Shahvar,s.27-29
Seyyidini, s.36.

İsa Sadık, Tarih-i Ferheng-i İran, Çaphane-i Ziba, 5.çap, Tahran 1349, s.360;Gulam Rıza
Verheram, Nizam-ı Siyasi ve Sazmanha-yı İçtimai-yi İran der Asr-ı Kacar, İntişârât-ı
Müin, 1367 Tahran, s.128-129.
Sadık, s.360.

Sıddık, s.164; Seyyidini, s.36; Verheram, s.128-132.
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Ancak ilerleyen zaman içerisinde bu yabancı okulların devlete yönelik
zararlı faaliyetler içerisinde bulunmaları, onlara karşı önlem almasına
sebep olmuştur.63 Şunu da söylemeliyiz ki, bu okullar İran’ın kendi
okullarından daha iyi ve daha kaliteli eğitim verdiğinden dolayı
Müslüman halktan da itibar görmüştür. Özellikle de Tahran’da İngiliz
ve Amerikan okulları öne çıkmıştır.64
İran’da ilmi ve kültürel değişime etki eden olaylardan biri de
matbaadır. Matbaa Safevi döneminde de vardı. Fakat bunlar dini
azınlıklara ait olup, Farsça baskı yapmıyorlardı.65 İlk matbaa Tebriz’de
Abbas Mirza’nın desteğiyle Zeynel Abid Tebrizi tarafından 1819’da66
ikinci matbaa Mirza Salih Şirazi vesilesi ile 1820’de kurulmuştu. Bu
kişi tahsilini İngiltere’de yapmış, birini Tebriz’de diğeri Tahran’da
olmak üzere iki matbaa kurmuştu.67 İlerleyen dönemlerde matbaa
Urumiye, Şiraz, Meşhet, Enzeli, Reşt, Erdebil, Hemadan, Huvi, Yezid,
Kazvin, Kirman, Kirmanşah, Kaşan, Buşehr, Ahvaz, Zencan ve Sari’de
kuruldu. Böylece insanlar gazete ve kitaplara daha rahat erişebilir
oldular.68
İran’da Kaçarlar döneminde halkın fikir değişiminde ve yeni
okulların açılmasında gazetelerin büyük katkısı vardı.69 İran’da
gazetenin kurulma hazırlıkları Muhammed Şah zamanında Mirza
Salih Şirazı tarafından 1837 yılında başlamıştı.70 1837’de ilk Farsça
gazete taş baskı ile çıkarılmıştı.71 İran’da çıkan ikinci gazete Tahran’da
basılan “Ruzname-i Vakıa-yı İttifakiye”dir. Gazete siyasi, iktisadi, ilmi,
sanayi ve öğrenilen yeni konulardan bahsetmiştir. Bu yeni konular
63

Sıddık, s.171.

65

Monica M.Ringer, Amuziş-i Din, Gufteman-ı Islah-ı Ferheng-i Devaran-ı Kaçar, ter:
Mehdiye Hakikat Hah, İntişarat-ı Kaknüs, Tahran 1385,s.48-49.
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66
67
68
69
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Seyyidini, s.37.

Secadi, s.99; Hah, s.48-49. Not: Osmanlılarda 1727’de kurulmuştur.

Secadi, s.99; Ferudun Ademiyet, Fikri Azadi ve Mukaddeme-i Nuhzat-ı Meşrutiyet, s.25.
Salahı-Besnaş,s.35.

Kasimipuya, s.106; Seyyidin, s.179.
Secadi, s.102; Verheram,s.188.

Sıddık, s.123; Kasimipuya, s.96.
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Avrupa devletlerinin siyasi düzeni, kanunları, özgürlükleri, millet
vekili seçimleri vs. idi.72 Nasereddin Şah döneminde siyasi sebeplerle
gazeteler ancak İran dışında basılmaya devam etmiştir. Bunlardan
biri “Ruzname-i Ahtar”tır. İstanbul’da basılmıştır.73 Ayrıca İstanbul’da
Farsça basılıp İran’a gönderilen Hablû’l-Metin ve Seryal gazeteleri
de vardı.74 1882-1885 arası Paris’te Arapça olarak basılan “Ruzname-i
Arveti’l-Vesiki” gazetesidir.75 Gazetede İran, Osmanlı ve Mısır’daki
istibdat yönetimini eleştiren yazılar yayınlanmıştır.76 Londra’da
“Kanun”77, İstanbul’da “Serveş” ve Mısır’da “Seryal” ve “Perveriş”
adlı gazeteler basılmıştı. Nasereddin Şah’ın ölmesi üzerine tahta
Muzaffereddin Şah’ın geçmesiyle İran’da gazeteler tekrar basılmaya
başlanmıştır.78 Meşrutiyet döneminde çıkan gazeteler “Ruzname-i
Meclis”, “Ruzname-i Sur-ı İsrafil”79, “Ruzname-i Hablû’l-Metin”,
“Ruzname-i Ruhu’l-Kudüs”, “Ruzname-i Musavat”, “Ruzname-i
Temdid”dir.80 Gazeteler Tahran ve Tebriz’in dışında İsfehan, Şiraz,
Reşt, Meşhet’de de basılmıştır.81 Bu dönemde gazetelerin sayısında
ciddi artışlar olmuştur. Ayrıca gazetelerin yanı sıra 1918’den sonra
dergiler de yayınlanmıştır. İran’ın çeşitli şehirlerinde ve yurt dışında
Armağan, Azadistan, Kaveh, Paris, İranşehr, Frengistan, Nevbahar,
Vefa, Ferheng, Ahd-ı Terakki, Mecelle-i Edeb, Dünya Emruz, Dünya
İran, İsfehan, Debistan adı altında genel olarak ilmi, edebiyat, tarih,
terbiye, sağlık gibi çeşitli konuları içeren dergiler yayınlanmıştır.82
72

Secadi, s.102; Verheram,s.188; Salahı-Besnaş,s.37.
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Sıddık, s.164.
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Sıddık, s.164; Verheram, 190; Hah, s.265;Sadık, s.361.
Sadık, s.362.

Secadi, s.105.

Secadi, s.106; Dost Ali Han Muir el-Memalik, Yad Dastha-yı ez Zendegan-ı Hususi
Nasereddin Şah, Neşr-i Tarih-i İran, Tahran 1453,s.37; Sadık, s.362.
Secadi, s.109; Salahı-Besnaş,s.37.
Secadi, s.110.
Secadi, s.111.

Salahı-Besnaş,s.37-46.
Salahı-Besnaş,s.47-48.
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Gazetelerin eğitime katkısına baktığımızda her biri eğitimi

destekler yazılar yayınlamışlardır. Perveriş gazetesinde yeni okulların
açılması, eğitim ve öğretimi teşvik edici yazılar çıkmıştır.83 Gazeteler

çocukların okula gitmesinin her hükümetin görevi olduğunu
savunmuşlardır.84Mısır’da basılan Seryal gazetesinde insanların

eğitimsizlikten cahil kaldıkları yazılmıştır.85 Nasır gazetesinde de
öğrencilere okuma-yazma öğretilmeli, devamında da çocukların

yeteneğine göre uzmanlık eğitimi verilmelidir denmiştir.86 Maarif
gazetesinin tamamı eğitim için basılmış, okullardan, eğitim ve
öğretimden haber vermiştir. Ahtar gazetesi de her kadın ve her
erkeğin eğitim alması gerektiğini savunmuş, bunun vacip olduğunu

söylemiştir. Bu gazete yeni okullar açılarak batı ilerlemesinin
yakalanabileceğini ve milletin ilerlemesinin sadece ilim konusunda
ilerlemesine bağlıdır düşüncesini savunmuştur.87 Gazeteler ayrıca

yeni açılan okullara dayalı saldırılara sert tepkiler göstererek onları
savunucu yazılar da yayınlamışlardır.88 Gazetelerin amaçları halkı
aydınlatıp bu vesile ile devletin toparlanmasını sağlamak olmuştur.89

Kaçar hanedanlığı döneminde tercüme ve telif faaliyetleri de

toplumda fikir değişikliği meydana getirmiştir. Tercüme edilen
eserlerin basımı Abbas Mirza döneminde başlamıştı. Özellikle

Fransızcadan, İngilizceden tarihi eserlerin çevirisine özen gösterilmiş
ve devlet tarafından tercüme grupları oluşturmuştur.90 Tercüme eserler

toplumun yeni bilgiler edinmesini sağlayarak onların farklı konularda
aydınlanmalarına rehberlik etmiştir.
83

Seyyidin, s.182-183.

85

Seyyidin, s.184-185.

84
86
87
88
89
90

Shahvar, s.13.

Seyyidin, s.s.187-189.
Seyyidin, s.194-198.
Seyyidin, s.199-200.
Kasimipuya, s.107.
Verheram, s.197.
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3. Eğitim’de Modernleşme Hareketleri
3.1. Eğitim Bakanlığı’nın Kurulması
Kaçar hanedanlığı döneminde Nasereddin Şah zamanında bakanlıklar kurulmuştur. Eğitim ve öğretim işleri, ilk başta Telgraf ve Maden
bakanlığına bağlanmış, fakat bu konuda başarılı olamayınca 1855’de
Vezaret-i Ulum (İlimler Bakanlığı) adıyla ayrı bir bakanlık kurulmuştur.91 Eğitime daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.92 Eğitim ve vakıflar 1872/3 yılında Kültür Bakanlığı’na bağlanmıştır.93 Okul binalarının yapılması ve tamiratı, tarihi eserlerin ve kutsal mekânların yapılması da bu bakanlığa bırakılmıştı. Bakanlığın görevlerini daha iyi yapılabilmesi için dari birimlere ayrılmıştı. Bu önemli idari birimlerden
bazıları şöyledir: Tahran İlköğretim İdaresi, Tahran Orta-lise Öğretim
İdaresi, Tahran Taşra Kültür İdaresi, Yüksek Öğretim İdaresi, Kültür
Kenti İdaresi, Arkeoloji Bölümü, Müzeler İdaresi, vs.dir. Önemli şehirler başta olmak üzere şehirlere bu bakanlığın 102 şubesi açılarak her
birine yöneticiler atanmış ve bütçeleri belirlenmiştir.94
3 Eylül 1910’da Milli Meclis Şurasında, Eğitim, Vakıf ve Sanayi
bakanlık idareleri kanunu benimsendi ve eğitim işleri bu bakanlığa
bağlandı.95 Görevleri arasında eğitimi teşvik etmek, vakıf işlerini
düzenlemek, zorunlu ilköğretimi sağlamak ve yüksek eğitimi
yaygınlaştırmak, eyalet ve vilayetlere eğitim müdürlükleri açmak
ve bunlara atanacak kişilerin şartlarını belirlemek, merkez ve
eyaletlerdeki okullardan bilgi edinmek, eğitimle ilgili gerekli
belgeleri96 ve okullardaki eğitim için öğretmenlere gerekli belgeleri
91

Sıddık, s.163, Kasimipuya, s.249; Sadık, s.356.

93

Sıddık, s.199.

92
94

95
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Secadi, s.113.

Sıddık, s.200, Yasin Tamer, Basic Changes In Iranian Education System Before And After
Islamic Revolution, A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences of
Middle East Technical University, The Degree Of Master, Ankara,December 2010, s.2526.
Kasimipuya, s.250.
Kasimipuya, s.250
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sağlamak, büyükler için sınıflar, kitapların basımı, yetimler için
ücretsiz okullar açılması, öğrenciler için yatılı okulların açılması
vardır. Eğitim müdürlüklerin görevleri, okulların büyük bakımları
ve öğrencilerin yurtdışına gönderilmesi, kütüphane kurulması, ilmi
ve tarihi kitapların toplanması, öğrencilerin sağlığının koruması
amacıyla ilk, orta ve liselerin temizliğinin teftiş edilmesi, hesaplar
ve nizamnamelere uyulup uyulmadığının ve okullarla ilgili günlük,
aylık raporların kontrolü vardı. Bu dönemde Danışma Heyeti kuruldu
ve bu heyetin görevleri mektep ve okullar arasındaki tartışmaları
çözmek, mektep ve okullar için önerilmiş teklifleri gözden geçirmek,
eğitim ve öğretim için eksikliklerin belirlenmesi, belirlenen masraflara
hediye ve bağışların harcanması, bakanlığa fikir bazında her konuda
yardımcı olmaktır.97
2 Kasım 1911’de Eğitim Bakanlığı ile ilgili Kanun-ı Esasiye’de
eyaletlerde yer alan vilayetlerdeki müdürlükler için gerekli açıklamalar
ilave edildi. Eklenen açıklamalarda mektep ve okullarda ahlaki terbiye
ve ilim öğretilmesi, mektep ve okulların programının yapılması,
ilköğretimin bütün İranlılar için zorunlu ve ücretsiz olması vardır.
Herkes 7 yaşına gelen çocuğunu ilkokula göndermek ile sorumlu
idi, eğer okula gitmesini engelleyen sağlık problemi varsa, eğitim
memurlarına bildirmesi gerekiyordu. Gayr-i Muslim ailelerin ayrı bir
din eğitimi talep etme hakları yoktu. Mektep ve okullar resmi ve gayr-i
resmi olarak iki çeşitti. Resmi olan devlet tarafından açılan okullar,
gayr-i resmiler de özel okullardı.98 Herkes her yerde tahsiline devam
edebilirdi. Fakat bu okullarda başarısız olanlar, devlet okullarına
kabul edilmeyecekti. İster devlet ister özel olsun, okullar devletin
müfettişi tarafından teftiş edilecek ve itiraz kabul edilmeyecekti.
Eğitim Bakanlığının yasakladığı ve izin vermediği kitapların da
okullarda kullanılması yasaktı. Dört çeşit mektep ve okul vardı. Köy
ilkokulları, kaza okulu, orta-lise dereceli okullar, yüksekokullardı.
97
98

Kasimipuya, s.251.
Kasimipuya,s.252.
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Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tertip dereceleri ve sertifikaları
belirlenmişti.99 Köy ve kasabanın her mahallesine bir ilkokul açılacaktı.
Şehirlerde halkın ihtiyacına ve maddi anlamda yeterliliğine göre
birkaç ilkokul, ortaokul, lise açılacaktı. Yüksekokul Tahran ve ana
merkezlerde açılacaktı. Kasabalarda ve şehirde açılan ilkokulların
masrafları devlet tarafından karşılanacaktı. Köyde yer alan ilkokullar
devlet gözetiminde olup masrafları köy ağalarından ve halktan
alınacaktı. Ücretsiz devlet okullarının masrafları öğrencilerden alınan
eğitim ödeneği ile karşılanacaktı, bunun dışında çıkan masraflar devlet
tarafından verilecekti. Devlet tarafından masrafı ödenen mektep ve
okullarda ailelerin yoksulluğu belgelenmişse öğrencilerden ücret
alınmayacaktı. Mektep ve okullara ait olan menkul ve gayrimenkuller
Eğitim Bakanlığının denetimi altında olacaktı. Yoksul öğrencilerin
ücretsiz orta-liselere kabulü, özel bir kanun ile olacaktı. Fiziksel ceza
mektep ve okullarda yasaklanmıştı.
1914 yılında ilk ve orta-lise okul yönetmenliği incelenerek yeni
düzenlemeler yapıldı.100 Amaç en azından çocukların ilköğretim
eğitimi almalarıdır. Bu kararnameye göre eyalet ve vilayetlerde
açılacak ilk ve ortaokul için nakit ve ödeme cinsi belirlenip uygulandı.
Aynı kararnamenin 4. maddesine göre ilkokulların açılması daha
elzem görülerek, ilkokulu olmayan yerlere orta-lise okul açılmaması
kararı uygulandı. 11 Mart 1918’de alınan kararla ücretsiz ilkokul ve
orta-lise okulları kuruldu. Tahran’da 40 tane ücretsiz ilkokul açıldı.101

3.1.1. Kültür Bakanlığı Yüksek Şurası Kurulması
1884’de tarihinde eğitime büyük katkı sağlayan Kültür Bakanlığı
Yüksek Şurası kurulmuştur.102 Şuranın görevleri arasında okul programları, sınavlar, denetim düzenlemeleri, programa göre kitapların
99

Kasimipuya, s.253.

100 Kasimipuya, s.254.
101 Kasimipuya, s.255

102 Salahı-Besnaş,s.49.
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uygulanması, okul açmak isteyenlerin yeterli olup olmadığının araştırılması, yurt dışında eğitim alan kişilerin belgelerinin denkliğinin
verilmesi, sertifika ve diplomaların doğrulanması, okul binaların ıslahı, kitaplar hakkında karar vermek, öğretmenlerin yeterliliğini tasdik
etmek, yurt dışına gönderilecek öğrencilerin şartlarını belirlemek yer
almıştır. Eğitim Yüksek Şurası tarafından 1908/09’da Okul Encümenleri (dernekleri) kuruldu. Bu encümenlerin görevleri birinci derecede
öğrencilerle ilgi olup, okullardaki eksiklikleri gidermek, öğrencilerin
sağlığına dikkat etmek, öğrencilerin faydalanması için kütüphanelerin, müzelerin, spor alanlarının geliştirilmesi, okula yapılan bağışların
nerelere harcandığının takip edilmesi, fakir öğrencilere elbise ve öğle
yemeği verilmesi gibi sorumluluklar vardı.103

3.1.2.Eğitim Encümeni’nin Kurulması
Yeni okulların kurulmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan etkenlerden biri de Eğitim Encümeninin kurulmasıdır.104 Bu encümen devlet
adamları tarafından 1897/8’de oluşturulmuştu.105 Encümenin görevlerinden biri yeni okulların açılmasıydı. İlk kurdukları okul İlmiye
okulları idi.106 Devamında Şeref, Daniş, Saadet, Edeb, Kudsiye, Kemaliye, Akdasiye, İbtidai, Terbiye, Hırad okullarını açmışlardır.107
Encümenin diğer görevleri ders kitaplarının basılması, kütüphanelerin ve tercüme odalarının tesis edilmesi, erkek öğrenciler için
gece sınıflarının açılması idi.108 Encümen ayrıca yeni açılan okulları
desteklemek için gazete çıkarma kararı almıştı. Ve bu karara binaen
encümen üyelerinden İhtişamu’s-Saltana öncülüğünde 1898 yılında
eğitim gazetesi çıkarılmıştı.109 Bu encümen 1901 yılında dağılmıştır.
103 Kasimipuya, s.248.

104 Seyyidin, s.342; Hah, s.172-179.
105 Kasimipuya, s.266; Hah, s.182.
106 Kasimipuya, s.270; Hah, s.182.

107 Kasimipuya, s.271; Hah, s.188, Sadık, s.358.

108 Kasimipuya, s.271; Seyyidin, s.343-367; Hah, s.210; Sadık, s.358.
109 Kasimipuya, s.272.
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3.1.3. Eğitim Yüksek Şurası’nın Kurulması
Eğitim Yüksek Şurası 7 Aralık 1901’de, Eğitim Encümeni dağıldıktan
sonra İlimler Bakanı başkanlığında kurulmuştur.110 Eğitim Yüksek
Şurası, Eğitim Encümeninin görevlerini üstlenmişti. Yapılan toplantılarda sorumlu tutuldukları her bir konu için üyeler belirlenmişti. Bu
karar üzerine tıp, matematik, geometri, Fars ve Arap edebiyatı gibi
alanlarda üyeler atanarak kitap hazırlamaları istenmiştir.111

3.1.4. Darü’l-fünun
Darü’l-fünun İran’ın kültür, askeri ve ilmi alanlarda değişikliklere
imza atmış bir okuldur.112 Bu okulun varlığıyla toplumsal değişimler
başlamıştır.113 Bu okul İran’da devlet destekli Avrupa tarzında açılan
ilk eğitim kurumudur.114 Darü’l-fünun Nasereddin Şah zamanında
Emir Kebir tarafından Avrupalı devletlerin ülkeyi sömürmesini engellemek için kurulmuştu.115Naserettin Şah yeni sistem ile öğrencilerin
Avrupayı tanıması ve özgürlük fikri ile gençleri kendisine karşı kışkırtabileceği endişesi ile sadece askeri eğitim ve fen bilimlerine izin
vermişti.116 Okul 1851’de eğitime başlamıştı.117
Okulda üç dil Fransızca, İngilizce ve Rusça öğretilmeye
çalışılıyordu. Okulun bölüm ve programlarında mühendislik, eczacılık,
tıp ve cerrahiye, tophane, piyade ve süvari nizamı, madencilik vardı.
Birinci sınıfı ortak olup, öğrenciler ikinci sınıftan itibaren bölümlere
ayrılıyorlardı. Bu ilk sınıfta ortak dersler vardı. Tarih, coğrafya, fizik,
matematik ve başlangıç seviyesinde Fransızca, Arapça ve Farsça ortak
110

Kasimipuya, s.275.

112

Haşimiyan,s.91.

114

Shahvar, s.12; Menashri,s.53-55.

111

113
115
116
117

Kasimipuya, s.276.

Haşimiyan,s.91.

Sıddık, s.159; Seyyidin, s.42-43; Hah, s.81; Salahı-Besnaş,s.74;Tamer, s.27-29.
İkmal Yağmayi, Medrese-i Darü’l Fünun, Neşr-i Seruva, Tahran 1376, s.52.

Haşimiyan,s.92, Muhammed Ali Savti, Güzeriş-i İran Kaçari-Meşrutiyet, 2.çap, İntişârât-ı
Nukre, Tahran 1363, s.120, Ali Asgar Şemim, İran der-Devre-i Saltanat-ı Kaçar, 5.çap,
İntişârât-ı Sure, Tahran 1374, s.165
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derslerdendi.118 Fen dersleri teorik olarak bir yıl gösterildikten sonra
uygulamaya geçilirdi. Tıp Fakültesi öğrencileri için Nasereddin Şah
tarafından Tıp Fakültesine bağlı bir hastane kurulmuştu.119

Darü’l-fünun, 1896 yılında Nasereddin Şah öldükten sonraki

dönemde eski önemini yitirmiştir.120 Darü’l-fünün devlet eli ve
hazinesi ile kurulan ilk yeni okul ve modernizasyonunun en etkili

unsurlarından olmuştu. Kırk yıl içinde 1100 kişiden fazla mezun
vermişti. Bu okul sayesinde orta sınıf ailelerin çocukları okuma fırsatı
bulup devlette yüksek mevkilere ulaşma şansı bulmuşlardı.121

3.1.5. Meşrutiyet ve Yeni Okulların Birbirini Etkilemesi
Meşrutiyet ve yeni okullar da eğitimin modernleşmesinde etkili olmuştur.122 Meşrutiyetin ilk etkilerinden biri şehirlerde yeni okullar kurulmasıdır. Her mahallede bu işe gönül vermiş kişiler bir araya gele-

rek heyet oluşturmuş ve ilkokulların açılmasını sağlamışlardır.123 1908
yılında eğitim alanında ilerleme devam etmiş okullar yaygınlaşmıştır.

1906-1911 yılları arasında sadece Tebriz’de 15-20 arasında yeni okullar açılmıştı.124 Okulların ve ilimlerin yaygınlaştırılmasının siyasi bir

amaç da vardı. Bu amaç okulların isimlerine bakıldığında bile ittihat,

terakki, saadet, temdid, şeref, İslam-ı basiret, ilmiye, gibi anlaşılmaktadır.125

118
119

Seyyidin, s.46; Kasimipuya, s.495; Haşimiyan, s.116, Şemi, s.163, Verheram, s.174; Reza
Arasteh, Growth of Modern Education in Iran, Comparative Education Review , Feb.,
1960, Vol. 3, No. 3 (Feb., 1960), https://www.jstor.org/stable/1186766,13.12.2021,s.34.
Yağmai, s.300; Kasimipuya, s.496.

120 Haşimiyan,s.455-456.

121 Sıddık, s.159; Shahvar, s.31.
122 Hah, s.198.

123 Kasimipuya, s.241.
124 Kasimipuya, s.242.

125 Kasimipuya, s.235-236.
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4. Yeni Eğitim ve Öğretimde Okul Çeşitleri
Yeni eğitim ve öğretimden kasıt Avrupa tarzı eğitim veren okullardır.126 Okullar 1874’de resmi ve gayr-i resmi olarak ikiye ayrılmıştır.
Resmi okullar devlet tarafından kurulan, gayr-i resmi olanlar ise özel
kurucuları olan giderleri yardım ve vakıflarla karşılanan okullardır.127
Bu tarihten önce yabancıların açtıkları özel okullar da vardı.128

4.1. Debistana Hazırlık (Anaokulu)
Debistana hazırlığı günümüzdeki anaokulu olarak tanımlayabiliriz.
Kuruluşu 1894/95’te Kültür bakanlığı şurası tarafından onaylanmıştı.
Anaokulu dört ve altı yaş arası çocuklar içindi. Okul gün içerisinde
en az üç saat açık olması gerekiyordu. İçeriği müzik, beden eğitimi,
konuşma, şarkı sözleri ezberletmek ve hatırlatmak şeklinde belirlenmişti. Bu okullar genelde özel okul olarak kurulmuştur.129

4.2. Debistan (İlkokullar)
1906’da meşrutiyetin ilanı ve Kanun-ı Esasiye’nin kabulü ile yedi yaşında okula başlama zorunluğu getirilmiş ve kanun onaylandıktan
sonraki on yıl içerisinde bütün ülkede ilkokul eğitim zorunluluğu uygulanır hale getirilmiştir.130 1896’da ilkokul eğitimi tamamen ücretsiz
ve altı yıl olmuştur. Milli eğitim programında matematik, geometri,
tarih, coğrafya, din eğitimi ve ahlak, resim, hat, elişi, beden eğitimi,
bahçecilik, sağlık ve yurttaşlık dersleri vardı.131 Bir sınıftan üst sınıfa
geçiş imtihanla oluyordu. Yıl içerisinde her üç ayda bir imtihan yapılıyordu.132 Öğrenciler 20 puan üzerinden değerlendiriliyorlardı. Öğ126 Hah, s.198.

127 Sıddık, s.204.
128 Sıddık, s.204

129 Sıddık, s.221,606; Salahı-Besnaş,s.51.
130 Sıddık, s.606; Salahı-Besnaş,s.51.
131 Seyyidin, s.247.
132 Sıddık, s.207.

530

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar)

renciler mezun olabilmek için gösterilen eğitim süresini tamamlamak
zorunda idiler.133

4.3. Debiristan-ı Evvel –Sani (Orta ve Lise)
Orta öğretime gidebilmek için altı yıllık ilkokul eğitimini bitirmek zo-

runlu idi ve orta öğretim ücretli bir eğitimdi. Devlet 1918’de orta ve
lise eğitimi 3+3 yıl olarak kesinleştirmişti.134 Ortaokulun devresi olan

ilk üç yılın dersleri içinde: Farsça, din eğitimi, Arapça, sosyal bilimler

(tarih, coğrafya ve yurttaşlık eğitimi), matematik, fizik, kimya, doğa ve
sağlık bilimleri, beden, hat ve nakkaşlık, kız ve erkek öğrencilere göre
el işleri, terzilik gibi dersler vardı. Lise kısmının programları okulların
bulundukları yer ve zaman ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Yabancı

dillerden biri, ziraat, marangozluk, ev idaresi, kaynak, kuyumculuk,

fotoğrafçılık, aşçılık, terzilik, muhasebe ve maliye, gravür, daktilo,

musiki, lüle yapma, inşaat, kunduracılık, radyo tamiri gibi dersler
vardı.135 Orta-Lisede çalışan öğretmenlere baktığımızda 1896’da onaylanmış Öğretmen Terbiye kanuna göre, Öğretmen Yüksek Okulu (üniversite) yüksek derece ile bitirmiş olması gerekiyordu.136

4.5. Medaris-i Hususi (Özel Okullar)
Hususi okullar, özel okullardır. İran’da eğer bir kişi okul açmak isterse
Kültür Bakanlığı Şurasının onayını almak zorunda idi. Özel okullar
da devlet okulları olarak tanınmıştır. Onlardan farkı öğrencilerin ücret

ödemeleridir. Fen Bilimleri ve Teknik Eğitim de ilkokul, ortaokul, lise
şeklinde devam etmişti. Marangozluk, kunduracılık, halı ve çorap, kumaş dokumacılığı, demircilik eğitimi veriliyordu.137
133 Sıddık, s.216.

134 Sıddık, s.205; Seyyidin, s.223; Salahı-Besnaş,s.52.
135 Sıddık, s.211.

136 Sıddık, s.213.
137 Sıddık, s.215.
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4.4. Medaris-i Fenni (Teknik Okullar-Enstitüler)
Bu okullar Eğitim Bakanlığı tarafından Tahran, Şiraz, Ahvaz, Yezid’de
açılmıştır. Bu okullara giriş şartı ilk okulu bitirmekti. Bu okullar 3 yıl

süreli idi. Bu okulların programlarına baktığımızda birinci devrede
haftada 5 saat fen bilimleri, sağlık ve tarım ve haftada 12 saatte açık

alanda/tarlada uygulama dersi vardı. Bu okulların dört bölümü mev-

cuttur; maden, marangozluk, inşaat, boya ve tekstildi. İlk devrede her

bölüm aynı ortak dersleri almakta idi. Hesap, çizim ve teknik dersler,
Farsça, din ve ahlak eğitimi, yabancı dil olmak üzere haftada 17 saat
ders görülmektedir. Atölye uygulamaları ise haftada 22 saattir. Her

bölüme iki sınıf ayrılmıştır. Bu okullardaki kız öğrenciler için Mart
1917’de terzilik dersi de açılmıştı. Bu okulların geneline girmek için

orta-lise eğitimi almış olmak şartı vardır.138 Tahran ve birkaç şehirde
hemşirelik ve ebelik meslek okulları da açılmıştı.139

4.6. Medaris-i Aliye (Üniversiteler)
Tahran’da Darü’l-Muallimi Âli 1889/90’da kurulmuştu ki, Tahran

Üniversitenin çekirdeğini oluşturmuştur.140 Tahran Üniversitesinin
1897’de kurulma kararı alınmış, 1898’de temelleri atılmıştır. Tahran

Üniversitesinin kurulması kanunen onaylandıktan sonra Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Teknik Fakülte, Hukuk Fakültesi gibi bölümleri

açılmıştı.141 1904/5’de Güzel Sanatlar Fakültesi; 1907’de Veterinerlik

Fakültesi ve yine 1907’de Ziraat Fakültesi açılmıştır.142Lisans eğitimi

süreleri en az üç yıldı. Özellikle Edebiyat, Fen, Hukuk, Ziraat fakül-

teleri için geçerli bir süre idi. Teknik, Veterinerlik ve Güzel sanatlar
için eğitim süresi dört yıl olarak belirlenmişti. Doktora derecesini elde
138 Sıddık, s.216-217.
139 Sıddık, s.222-223.
140 Sıddık, s.173.

141 Seyyidin, s.247.
142 Sıddık, s.218.
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etmek için diş hekimliği, eczacılık beş yıl, tıp doktoru olabilmek için
altı yıl okumak gerekiyordu.
1910/11 yılında Tebriz Üniversitesi kurularak bünyesinde
Edebiyat ve Tıp Fakülteleri açılmıştı. 1911/12’de Şiraz, İsfehan,
Meşhet’de de üniversiteler açıldı. 1918’de Şiraz ve Meşhet’te Edebiyat
Fakültesi kuruldu.143

4.7. Medaris-i Nizami (Askeri Okullar)
Askeri okullar üç yıllık bir eğitim veriyordu. Bu üç yıl içerisinde öğrenciler fen, matematik, askerlik ve mühendislikle ilgili dersler görüyorlardı. Öğrenciler bu genel bilgi eğitiminden sonra, ordunun
ihtiyaçlarına ve öğrencilerin eğilimine göre altı ay içerisinde birlikler
oluşturuyordu. Bu birlikler piyade, süvari, topçu, askeri mühendislik,
istihbarat, zırh, jandarma, yedekler, mutemet vs. gibi. Öğrenciler askeri okulu bitirdiği zaman askerlik mesleğine başlıyordu. Hizmetten üç
ya da dört yıl sonra yeniden çağrılarak bir yıl boyunca yeni bir eğitime
tâbi tutuluyorlardı. Askeri okul üç ya da dört yıl süren bir eğitimin
ardından bitirme sınavları ile son buluyordu.144

Sonuç
Kaçar Hanedanlığı döneminde geleneksel eğitim sistemi toplumun ve
devletin ihtiyacına cevap veremez duruma gelmiştir. Bu durum devletin her kademesinde kendisini hissettirmiştir. Bunun üzerine devlet
eğitimde modernleşmeye giderek hem devletin hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Bu bağlamda kurulan Eğitim Bakanlığı ve onun altında açılan Kültür Bakanlığı Yüksek Şurası, Eğitim
Encümeni gibi kuruluşlar okulların ülkenin dört bir yanında açılmasını sağlamıştır. Ayrıca Eğitim Bakanlığını temsilen vilayetlerde eğitim
müdürlükleri açılması eğitimin devletin kontrolünde daha düzenli
143 Sıddık, s.220.
144 Sıddık, s.22.
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şekilde yapılmasını sağlamıştır. Eğitim Bakanlığı ve onun altında kurulan birimler sayesinde okullarda okutulacak kitaplar, sınıfların ders
programları, okulların kontrolü gibi konularda bir birlik ve düzen sağlanmıştır. En önemlisi günümüzün modern İran eğitimi, bu dönemin
eğitim reformlarının üzerinde yükselmiştir. Yeni eğitim sistemi bu dönemlerin arayışlarının meyveleri olmuştur.145
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Osmanlý eðitim geleneðinde medreseler din ve
gelenek referanslarýyla muhafazakar deðerleri,
yeni mektepler ise pozitif bilim, deney ve gözleme dayalý bir eðitim anlayýþýný temsil etmiþtir.
Böylece medreselerde verilen dini eðitimden
seküler eðitim anlayýþýna doðru bir geçiþ gerçekleþmiþ, bu kapsamda mektepler zihniyet, bilginin
kaynaklarý, öðretim yöntemleri, öðretmen profili
gibi birçok boyutta medreselerden farklý bir
karakterle eðitim sistemi içindeki yerini almýþtýr.
Pek çok açýdan Cumhuriyet döneminin öncüsü
konumunda olan Osmanlý son dönemine ait bu
okullar siyaset, hukuk, düþünce, sanat, teknik
vb. alanlarda köklü deðiþimleri tetiklemiþtir.
Osmanlý toplumu, bu okullarla farklý fikir akýmlarý, bilimsel bir paradigma ve öðretim usulleri ile
tanýþmýþ ve yeni bir aydýn/münevver tipine sahip
olmaya baþlamýþtýr. Mektepler Osmanlý entelektüel hayatýný köklü deðiþimlere uðratýrken, ayný
zamanda Cumhuriyeti kuran ilk kadrolarýn yetiþmesini saðlamýþ ve onlarýn zihniyet dünyasýnýn
þekillenmesine etki etmiþtir.

