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8. Ünite

8.1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TOP-

LUMLARINDA EĞİTİM

  Atlı göçebe kültürünü benimseyen Türkler genel-
likle bilgi ve tecrübelerini sonraki kuşaklara ailede 
ve sosyal yaşam içinde aktarmışlardır. Törenin yeni 
kuşaklara aktarılması hedefl enmiştir.

  Türk töresinde erkek ve kızlar arasında bir ayrım 
yapılmadığı bilinir. Eğitim erkeğin ve kızın sosyal 
hayatta töre tarafından tanımlanmış yerine göre 
verilir. 

İslamiyet’ten önce Türk devletlerindeki eğitimin temel 
özellikleri şunlardır:

• Türk toplumlarının eğitim anlayış ve uygulamaları, 
yaşama biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir.

• Eğitimde töre çok önemli bir rol oynamaktadır.

• Bu devirlerin edebî eserlerinde öğretici amaç 
asıldır. Bunlar, insanlara hayatta yol gösterebile-
cek ilkeler, ahlaki esaslar taşır. Şiir ve atasözü ni-
teliğindeki bu parçalar, o dönemlerin Türk ahlak 
ve terbiye anlayışının dayandığı temelleri göste-
rir. Bunlar, iyiliğin, cömertliğin, bilgeliğin, cesare-
tin önemi ve değeri, büyüklere itaat gibi bugün 
de yaşayan değerlerdir.

• Eski Türklerde alp insan tipine değer verilir. Bu 
dışa dönük, mekânda genişlemek isteyen, akın-
cı, düşmanlar ve hayvanlarla mertçe çarpışan, 
güçlü, zeki, bilge ve eğitimli insandır.

• Bu devir Türk toplumlarında köklü bir bilim sev-
gisi vardır.

• Bu devir Türk toplumlarında meslekî eğitim de 
önemli bir yer tutar.

• Bu devir Türk toplumlarında, genellikle cinsiyet 
farkı gözetilmeden büyük bir çocuk sevgisi vardı. 
Oğlanı yetiştirmek babanın, kızı yetiştirmek ana-
nın görevi sayılırdı ve “ata oğlu ataç doğar”, yani 
oğlan babaya benzer denirdi.

  İlk Türk topluluklarından kalan hikâye, masal, şiir 
ve atasözü gibi sözlü edebiyat ürünleri ilk Türk top-
luluklarındaki eğitimin içeriği hakkında bizlere bil-
gi vermektedir. Bu anlayış ile yetişen kişi öncelik-
le milletin kendisinden istediği görev ve sorumlu-
lukları en iyi şekilde yerine getirebilecektir. Aynı za-
manda toplum tarafından da kabul gören bir kişi-
liğe sahip olacaktır. Amaç alp insan yetiştirmektir.

A. Hunlarda Eğitim

  Bilindiği gibi Türk siyasi tarihinin ilk örneğini teşkil 
eden Büyük Hun Devleti, daha kuruluşunu gerçek-
leştiren Mete Han zamanında, sivil ve askerî teşki-
latı, iç ve dış siyaseti, dinî, ordusu, harp tekniği ve 
sanatı ile yüksek vasıfl ı bir devletti. 

a. Savaş Eğitimi

  Büyük ordular kuran Hun Türkleri o güne kadar 
görülmedik savaş taktikleri geliştirmişlerdir.

  Mete’nin ordusunun atları renklerine göre düzen-
lenmiş ve her yön farklı bir renk ile belirtilmiştir. Sa-
vaş anında kim hangi vazifeyi yapacaksa o yöne 
doğru hızla ilerlerdi. O zamana kadar askerî alanda 
uygulanan böyle bir taktik görülmemiştir.

b. Mesleki Eğitim

  Sürü besleyen atlı - göçebe ve savaşçı bir toplum-
da hayvan ürünlerinin (et, süt, deri, yün...) değerlen-
dirilmesi, çeşitli araç gereç yapımı ile ilgili, usta - çı-
rak ilişkisi içinde bazı becerilerin gelişmesi doğaldır.

  Hunların kürk, halı, keçe, madenî eşya ve kılıç, 
yay, ok, balta, bıçak ve silah yapımı, kemer, kuşak, 
zırhlarda kullanılan madeni plaka veya teçhizat ve 
koşum takımı, bronz plâkalar, kopçalar ve düğme-
ler ile ilgili son derece gelişmiş bir sanata sahip ol-
dukları görülür.

c. Çocuk Eğitimi

  Eski Türklere göre oğul babasına, kız anasına çek-
meliydi. İyi oğlana ataç, iyi kıza da anaç denirdi. 
İnanışa göre “ata oğlu ataç doğar” yani oğul baba-
sına benzerdi. Oğlanı yetiştirmek babanın, kızı ye-
tiştirmek de ananın görevi idi.

  Töre gereğince, çocukların güçlü ve iyi bir savaş-
çı olarak yetişmelerine önem verilirdi. Doğumları, 
isim alma günleri, ilk ata binmeleri, törenlerle kut-
lanır, çocuklar arasında güreş, ok atma, cirit oyna-
ma, ava çıkma, ata binme ve koşma gibi sportif 
karşılaşmalar teşvik edilirdi. 

B. Göktürklerde Eğitim

  Hunların siyasi ve coğrafi  mirasını devralan Gök-
türkler, Hunların eğitim mirasını da devralmıştır.

  Göktürkler dönemini eğitim tarihi açısından önem-
li kılan 38 harften oluşan kendilerine özgü bir alfa-
belerinin olmasıdır.
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  Göktürk Yazıtları olarak da bilinen bu eserlerden, 
Göktürkler dönemindeki eğitim - öğretim faaliyet-
leri hakkında bilgiler elde etmekteyiz. Orhun Yazıt-
ları, yazılı Türk tarihinin en görkemli zirvelerinden, 
en parlak örneklerinden biridir.

  Göktürk hükümdarlarının, VI. yüzyılda Çin 
İmparatorluğu’na Türkçe olarak mektuplar yaz-
dığı bilinmektedir. Bunların ancak Çince çevirile-
ri günümüze ulaşabilmiştir. Yenisey mezar taşları 
ise daha da eski tarihlere ulaşmaktadır. Kesin ola-
rak tarihlendikleri, binlerce kelimeden oluştuğu ve 
çok önemli konulara değindiği için, Türkçe’nin, ta-
rihi bilinen en eski yazılı belgeleri, Orhun Anıtları ka-
bul edilmektedir. 

Orhun Anıtları ve Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi
• Tarihte Orhun Anıtları olarak bilinen bu belgeler 

732’de dikilen Külteğin, 735’te dikilen Bilge Ka-
ğan ve yine o yıllarda dikilen Tonyukuk anıtlarıdır.

• Bu anıtlarda 6000 kadar kelime vardır.

• Orhun Anıtları ilk kez 29 Kasım 1893’te Dani-
markalı bilgin Thomsen tarafından “Tanrı, Türk ve 
Kültegin” kelimelerinin çözülmesi ile eski bir Türk 
yadigârı olduğu dünyaya ilan edilmiştir.

• Bu anıtlardaki metinlerde; Türk milletinin düş-
manlarına işaret edilirken saldırgan bir üslup-
la değil de korumacı bir üslup kullanılmıştır. Mil-
letin yurdunda oturması, birbiriyle iyi geçinmesi, 
yabancı tuzaklara düşmemesi ihtar edilmektedir.

• Bu kitabelere bakıldığı zaman devlet felsefesi, 
iskân, komşularla ilişkiler ve devleti yönetenlere 
itaat vb. konular net bir şekilde görülmektedir. Bir 
devletin halkına karşı ödev ve sorumluluklarının 
yer aldığı bir anayasa, Türk halkının yaşam tar-
zını ve sosyal yapısını şekillendiren bir ders kita-
bı özelliği taşırlar. Bilgisiz, yani iyi bir yönetim bil-
gisine sahip olmayan, toplumun gerçek çıkarları-
nın nerede bulunduğunu ve bunun nasıl sağlana-
cağını bilmeyen hükümdarların ise toplumsal çö-
zülmeye ve bağımsızlığın kaybedilmesine neden 
olduğu belirtilmiştir. 

C. Uygurlarda Eğitim

  Uygurlarda kentlerde yerleşik hayat, önem ka-
zanmıştır. Uygurlar etrafl arındaki kültürlere ge-
niş ölçüde açılmışlar, eski dini inanışlarını bırakıp 
Manihaizm’i benimsemişlerdi.

  Mani dini, 762’de Böğü Kağan tarafından resmî 
din olarak kabul edilince, Arami-Süryani alfabele-
ri karışımı Mani yazısı da Türkçe eserlerin basıldığı 
bir yazı hâline geldi.

  Uygurlar İran’dan veya dış İran’dan Mani dinini aldık-
ları gibi aynı bölgeden özellikle Maveraünnehir’den 
Soydaki alfabesini de almışlardır. Bundan özel bir 
Uygur alfabesi geliştirmişlerdir. Bu yazı ile kütüp-
haneler dolduran edebiyat, sanat ve din konuların-
da kitaplar yazdılar. Ayrıca buldukları basım tekniği 
sayesinde, baskı yolu ile kitap çoğalttılar. Okurya-
zarlık arttı, toplumun bilgi düzeyi yükseldi. Böylece 
Uygurlarda planlı ve örgün eğitimin bulunduğu ka-
naatini doğurmaktadır. 

  Uygurların bilgi ve kültür düzeyleri yükseldiği için 
yüzyıllarca çeşitli Türk ve yabancı devletlerin sa-
raylarında kâtiplik, bürokratlık, danışmanlık, ter-
cümanlık, öğretmenlik ve kültür elçiliği yapmışlar-
dır. Uygularda Göktürk alfabesi ile yazılmış kitabe-
ler arasında en önemlileri Sine-Uşi ve Karabalasa-
gun kitabeleridir.

a. Sine-Uşi Kitabesi: Büyük Uygur kağanı Bilge Bayun-

çur (Moyunçur) (746 - 759) adına dikilen bu kitabede 

Bayunçur’un babası ve Uygur kağanlığının kurucusu 

Kutluk Bilge Kül Kağan’dan bahsedilir (ö.746). Bu ki-

tabe Kuzey Moğolistan’da Selenga havzasında Sine-

Usu gölü kenarında Finli Gustaf John Ramstedt tara-

fından 1909 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır.

b. Karabalsagun Kitabesi: Uygurların kuruluşundan, 

zaferlerinden ve Mani dininden detaylı olarak bahse-

der. Bu yazıt, Türkçe, Çince ve Soğdca olarak yazıl-

mıştır.

  Kütüphaneler dolusu kitap yazan Uygurlar büyük 
bir bilgi birikimi meydana getirmişlerdir. Eğitim ve 
öğretimin gücünü iyice öğrenen Uygurlarda şu 
atasözü konuyu çok güzel özetlemektedir. “Çocu-
ğunu öğretmene ver, ondan alıp saraya ver.” Bu-
rada çocuğun önce iyi bir öğrenim görmesi gerek-
tiği, iyi yetişen çocuğun da sarayda, yani devletin 
üst düzey yönetim işlerinde bile görev alabileceği 
anlatılmaktadır. 
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8.2. İSLAMİYET’İN KABULÜ VE 

TÜRKLER

A. İslamiyet’in Kabulünden Sonra Türkle-

rin Eğitim Anlayışı

  Araplar ile Çinliler 751 yılında Talas yakınlarında 
savaştılar. Bu mücadele sonrası Çin ordusu ağır 
bir yenilgi almıştır. Onuncu yüzyıla gelindiği zaman 
başta Karluk, Yağma ve Çiğil boyları olmak üzere 
birçok Türk boyu ve kabilesi İslam dinini kabul et-
meye başlamıştır.

B. Karahanlılarda Eğitim(840-1212)

  Karahanlılar, Türk eğitim tarihinde bir dönüm nok-
tası oldu. İlk Türk devletleri döneminde dağınık bir 
şekilde verilen eğitim, bu dönemde belli bir plan 
ve program çerçevesinde verilmeye başlandı. Eği-
timin bir bütün olduğu kabul edilerek kurumsallaş-
maya gidildi.

  Türk geleneğindeki “eğitime önem verme” bu dö-
nemde devam ettirildi. İlk Türk devletlerinde gele-
neksel ve sistemsiz olan eğitim, öğretim çalışma-
ları Türk İslam devletlerinde eğitim kurumları olan 
medreselerde yapılmaya başlandı.

Müslüman Olan Türklerin Eğitimine Kazandırdığı Özel-
likler:

• Türk toplumlarında ilk kez, medrese denen plânlı, 
düzenli, güçlü bir örgün eğitim - öğretim kurumu 
ortaya çıkmıştır. Medreseler kısa sürede her tara-
fa yayılmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ku-
ruluncaya kadar yaşamışlardır.

• Türk toplumlarının dünyaya bakışı, düşünce tipi 
İslam’ın etkisi ile yeni şekiller almaya başlamış, 
başka bir deyişle eski Türk değerleri ve töresi de-
ğişme yoluna girmiştir

• Türk toplumlarının yeni din ve yeni değerlerle te-
ması, gazi ve veli insan tiplerini ortaya çıkarmış-
tır. Eski savaşçı alp insan tipinin özellikleri bu yeni 
tipin özellikleri ile kaynaşmıştır. Osmanlıların yük-
seliş dönemi sonlarına kadar gazi tipi, İslam’ın 
şehit-gazi değerlerinden güç alarak sürüp gitmiş, 
günümüze kadar ulaşmıştır.

• Türkler, İslam’ın eğitime, bilime, okuma ve yaz-
ma konularına verdiği önemi gelenekleri itibarıy-
la çok yüce tutmuşlardır. Bu da kendilerinde bu-
lunan bilim merak ve sevgisini sürdürmelerini ko-
laylaştırmıştır.

• Arapça ve Farsça aydınların dili üzerinde gide-
rek artan bir etkide bulunmuş, halkın kullandığı 
Türkçe ise bu etkiden uzak kalabilmiştir. Ancak, 
yükseköğretim ve bilim dili genel olarak Arap-
ça olmuştur. Türkler, İslamiyet’e geçişle bera-
ber, Kur’an yazısını da benimsemişler ve bu yazı-
yı 1928 yılına kadar kullanmışlardır.

  Uygurların tarih sahnesinden çekilmesinden son-
ra onun yerine kurulan İlk Müslüman Türk dev-
letlerinden olan ve Mısır’da kurulan Tolunoğul-
ları Devleti’nde de coğrafi  farklılık olsa da Orta 
Asya’daki Türk devletlerinde olduğu gibi inanç far-
kı gözetmeksizin bilim insanlarına önem verilmiş-
tir. Bu durum Mısır’ın ilim merkezi hâline gelmesin-
de önemli rol oynamıştır. Fâkihler, âlimler ve mu-
haddisler ülkeye yerleştirilerek halkın eğitimine kat-
kı sağlanmıştır. Mısır’da kurulan diğer Türk-İslam 
devleti olan İhşidoğulları zamanında da bir önceki 
dönem uygulamaları devam ettirilmiştir.

C. İlk Türk İslam Devletleri Dönemi Eği-

tim Kurumları

  Karahanlılar kendilerinden sonra kurulan Türk İslam 
devletlerine örnek oldukları için önce bu dönemde 
ortaya çıkan eğitim kurumlarını ele alarak, katkıları 
incelendiğinde karşımıza iki tip kurum ortaya çıkar.

  Örgün eğitim kurumları medreseler ve her mahal-
lede olan mekteplerdir.Yaygın eğitim kurumları ise 
ribat(hankah), cami, mescit, kütüphane, tekke ve 
zaviyeler şeklinde sıralayabiliriz.

D. Örgün Eğitim Kurumları

  Medreseler, Türkler arasında ilk olarak Karahanlılar 
zamanında yapılmaya başlandı.

  Dönemin ilk medresesi Semerkant’ta Tabgaç Buğ-
ra Han tarafından kuruldu. Bu kurumların oluştu-
rulmasında İslamiyet’i kabul eden Türklerin yeni 
inançlarının pekiştirilmek istenmesi etkili olmuştur. 
Ayrıca İslam devletlerindeki “Darü’l-hikme, Beytü’l-
hikme ve Darü’l-ilim” adlı eğitim öğretim kurumları 
da güzel örnekler olarak karşımıza çıkar.

  Batı Karahanlı Devleti’nin ünlü hükümdarı Tab-
gaç Buğra Kara Han’ın 1065’te vakıf yoluyla 
Semerkand’da yaptırdığı medresenin kuruluş vak-
fi yesi günümüze kadar gelmiştir. Karahanlılar’da 
medresenin yöneticilerine “fâkih” öğretmenleri-
ne “müderris” denilirdi. Fâkih ve müderrisin seçi-
mi Semerkant’taki ilim adamlarınca gerçekleştiril-
mekteydi. 
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  Gazneliler’de medreseler kurularak eğitim öğretim 
faaliyetinde bulunmuşlardı. Medreseler; cami, kü-
tüphane, genel eğitimin verildiği oda, çalışma oda-
ları, halkın ders dinlemek üzere katılabileceği ça-
lışma salonları, öğrencilerin ve öğretmenlerin ka-
lacağı odalar ile dinlenme alanlarından oluşmak-
taydı. Böylece öğretmen ve öğrenci arasında ger-
çekleşen eğitim çalışmasına halkın da katılımı sağ-
lanmıştı. 

  Kendinden önceki eğitim kurumlarını örnek alarak 
daha da geliştiren Selçuklular, ileri bir düzeyde eği-
tim sistemi oluşturmuşlardı. Bu dönemde eğitim 
çalışmaları; okuma-yazma, temel dinî bilgiler ve 
Kur’an-ı Kerim öğretimi ile başlamaktaydı. Planlı, 
programlı ve kurumsal nitelikte olmayan bu eğitim, 
cami ve mescitlerde yapılmaktaydı. 

Medreselerde Okutulan Dersler;
• Din ve Hukuk Dersleri; Kur’an, Tefsir, Hadis, Fı-

kıh, Siyer…

• Dil, Edebiyat Dersleri; Arapça, Sarf, Nahiv, Fars-
ça, Şiir, Edebiyat…

• Felsefe Dersleri; Kelam, Hitabet, Mantık…

• Müsbet Bilim Dersleri; Tıp, Cerrahi, Aritmetik, 
Geometri, Cebir, Hesap, Hendese; Müsellesat, 
Heyet, Riyaziye, Astronomi, Nücûm, Tarih, Tabi-
iyat…

E. Büyük Selçuklular Dönemi Eğitım Ala-

nındaki Gelişmeler

Büyük Selçuklar Dönemi (1040-1157)

  Selçukoğullarının atası Selçuk Bey’in ölümü üzeri-
ne onun yerini torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler dol-
durmuştur. Tuğrul Bey Gazneliler ile girişmiş oldu-
ğu hakimiyet mücadelesinde galip gelmiştir. 1040 
Dandanakan mevkiinde gerçekleşen bu mücade-
le sonrası kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Kara-
hanlı ve Gazneli’nin bıraktığı egemenlik alanına sa-
hip çıkmıştır.

  Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat üzerine yaptığı se-
ferde Abbâsî halifesini Şii Büveyoğullarının baskı-
sından kurtarmıştır. Daha sonra halifenin kızı ile de 
evlenen Tuğrul Bey’e halife tarafından Doğu’nun 
ve Batı’nın hükümdarı unvanı verilmiştir. Elbette bu 
durum Selçukluların itibarını İslam dünyasında ar-
tırmıştır.

  Tuğrul Bey’in vefatı üzerine onun yerine kardeşi-
nin oğlu Alparslan geçmiştir. Onun döneminde 
Kafkaslar ve Anadolu üzerine fetihlere ağırlık ve-
rilmiştir. Bilhassa 1071 Malazgirt savaşı sonra-
sı Anadolu’ya giren Selçuklu Türkleri Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oyna-
mışlardır.

Büyük Selçuklular Dönemi Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları

Medreseler: Büyük Selçuklular Dönemi’nde medre-

seler eğitim öğretim alanında büyük gelişme kat et-

mişlerdir. İlk medrese 1040 yılında Nişabur’da açılmış-

tır. Daha sonra Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından 

1067 yılında açılan Nizamiye medreseleri eğitim öğre-

tim alanına yeni bir soluk getirmiştir. 

Nizamiye Medreseleri: Selçuklu veziri Nizamülmülk ta-

rafından Nişabur’da temeli atılan bu medreslerde dinî 

ilimlerin yanı sıra pozitif bilimlerde okutulmuştur. Bu 

medreseler Orta Çağın Doğu ve Batı’daki eğitim ku-

rumları arasında en gelişmiş örneğidir. Nizamiye med-

reseleri Nişabur dışında Musul, Basra, Bağdat, Belh, 

İsfahan, Herat, Rey, Tus, Amul ve Mervde’de açılmıştır. 

Nizamiye medreselerinde eğitim dili Arapça ve Türkçe 

idi. Ders anlatımlarında Arapça’nın yanında Türkçe’de 

kullanılmıştır.

Mektepler: Eğitim öğretimin ilk basamağını oluşturan 

mektepler bu dönemde de gelişme göstermiştir.

Yaygın Eğitim Kurumları
Selçuklular dönemi için de yaygın eğitim kurumları 

arasında camiler, mescitler, tekke ve zaviyeler ile kü-

tüphaneleri sayabiliriz.

Atabeylik Kurumu: Atabeylik kurumu şehzadelerin ye-

tiştirilmesinde önemli görev üstlenmiş bu dönemin 

hem yaygın hem de örgün eğitim kurumu niteliğin-

dedir. Her şehzade tahta geçme hakkına sahip oldu-

ğu için şehzadeler askerî ve siyasi alanlar başta olmak 

üzere her alanda en iyi şekilde yetiştirilirlerdi. Atabey-

ler devlet yönetimi başta olmak üzere şehzadelerin her 

türlü yetiştirilmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Atabey-

ler seçilirken onların cesur, dirayetli, yetenekli, devlete 

sadık, adalet ve hoşgörü sahibi olanları tercih edilirdi.



240

Atabeyler aynı zamanda hocalık yaptıkları şehzadele-

rin yönettikleri topraklarında yöneticisi konumunda idi-

ler. Şehzadelerin yetiştirilmesinde birçok hizmetleri gö-

rülen atabeyler, kendi yetiştirdikleri şehzadelerin tahta 

çıkması için de mücadalede yapmışlardır. Hatta dev-

letin zayıfl adığı dönemde kendi bölgelerinde bağısız 

devletlerini de kurmuşlardır.

Büyük Selçuklular Dönemi Türk Eğitimine Kat-
kısı Olanlar

Nizamülmülk (1018-1092)
Sultan Alparslan ve oğlu Melikşah’a vezirlik yapmış 

Türk devlet adamıdır. Yazmış olduğu “Siyasetnâme” 

isimli eseri ve kurduğu “Nizâmiye Medreseleri” Türk 

eğitimine yaptığı en önemli katkılar arasındadır. Onun 

kurduğu medreseler Bağdat, İsfahan, Nişabur, Belh, 

Herat, Basra, Musul ve Amol’da açılmıştır. Bu eğitim 

kurumları asrının en ileri eğitim yapan okulları arasında 

yer almaktadır. Nizamülmülk Alamut fedailerinden bir 

haşhaşi tarafından öldürülmüştür.

Gazâlî (1058-1111)
Gazâlî Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur. İlköğre-

timden sonra Nişabur Nizamiye medresesinde eğitim 

görmüştür. Gazâlî Nizamülmülk’ün de bulunduğu bir 

toplantıda ilmi yönünü ortaya koymuştur. Bunun üze-

rine 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi Baş 

Müderrisliği’ne tayin edilmiştir.

F. Anadolu Selçuklular Dönemi

  1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’ya doğru 
akın eden Türkler, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
beylikler kurdular. Bunlar Danişmendoğulları, Men-
gücekoğulları, Artukoğulları, Saltukoğulları ve Ana-
dolu Selçuklu Devleti’dir.

  Başlangıçta Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı ola-
rak hareket eden bu beylikler bir süre sonra ba-
ğımsız hareket etmişlerdir. Bunlardan Kutalmışoğ-
lu Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu (Tür-
kiye) Selçukluları Anadolu’ya egemen olarak Bü-
yük Selçukluların mirasını devralmıştır.

  Germiyanoğulları döneminde Yakup Bey Kütahya’da 
bir imaret yaptırmıştır. Bu imaretin içerisine bir de 
medrese ilave etmiştir. Beylikler döneminin en güçlü 
beyliklerinden olan Karamanoğulları hükümdarların-
dan İbrahim Bey Karamanda imaret içerisinde med-
rese yeptırmıştır.

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları:

Ahilik: Abbâsîler Dönemi’nde kurulan Fütüvvet gele-

neğinin bir devamı olan Ahi teşkilatı, eğitim öğretim 

alanında Türk İslam dünyasında önemli bir yere sahip-

tir.

Anadolu Selçuklular Dönemi’nde Eğitime Katkı 
Sağlayanlar

  Moğol istilasından kaçan birçok ilim adamı 
Anadolu’ya sığınmıştır. Bunlar Anadolu’nun bir ilim 
ve kültür şehri olmasına büyük katkı sağlamışlardır.

  Anadolu Selçuklu sultanları bunlara kucak açarak 
ilim adamlarının rahat şekilde çalışabilecekleri or-
tamları oluşturmuşlardır.

Ahi Evran (Nasureddin Mahmud el-Hoyî) (1171-
1261)

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1171 

yıllarında İran’ın Hoy şehrinde doğduğu kabul edil-

mektedir. Ahi teşkilatının kurucusu olarak kabul edilen 

Ahi Evran esnaf teşkilatı arasında ün salmıştır. Onun 

kurduğu bu teşkilat Selçuklular döneminin en önemli 

eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273)

Türkistan’ın Belh şehri yakınlarında doğan Mevlana 

Celaleddin-i Rumi gerek eserleri ile gerekse fi kirleri ile 

Türk eğitimine katkısı olan mutasavvıf, düşünür, şair ve 

ilim adamıdır. Gençliğinin daha ilk evrelerinde olan Mev-

lana Celalaeddin-i Rumi önce Larende (Karaman)’ye 

daha sonra da Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın 

daveti üzerine de Konya’ya yerleşmiştir.

Nasrettin Hoca (1208 - 1284)

Nasrettin Hoca’da Anadolu insanının kıvrak zekâsını 

bulmak mümkündür. Nasrettin Hoca olarak bilinen  

şahıs fıkraları ile Anadolu insanını hem güldürmüş hem 

de eğitmiştir. Nasrettin Hoca insanlara doğru yolu 

gösteren bir halk eğitimcisidir. Kısa ve özlü sözler ile 

topluma yol göstermiştir. 1996 - 1997 yılı UNESCO 

tarafından uluslararası Nasrettin Hoca yılı ilan edilmiş-

tir. Orta Doğu ve Orta Asya’da birçok toplum Nasret-

tin Hoca’yı sahiplenmektedir.

Hacı Bektaş-ı Veli (1209-1271)

Horasan Nişabur doğumlu olan Hacı Bektaş-ı Veli 40’lı 

yaşlarda Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu’nun Türkleş-

mesi ve İslamlaşmasında büyük katkıları olmuştur.
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Yunus Emre (1240-1321)

Anadolu Selçuklularının zayıfl amaya başladığı ve 

hâkimiyet alanında çeşitli beyliklerin çıkmaya baş-

ladığı dönemde yaşamış büyük bir Türk eğitimcisi-

dir. Anadolu’nun birçok yerinde makamı vardır. Ana-

dolu insanı Yunus’u adeta bağrına basmıştır. Yunus 

Emre’nin yazdığı şiirler Anadolu insanına adeta bir yol 

gösterici olmuştur. Yunus Emre sadece Anadolu insa-

nına değil tüm insanlığa seslenmiştir. Bunun için Yunus 

Emre’nin doğumunun 750. yılı münasebeti ile 1991 yılı 

UNESCO tarafından Yunus Emre Sevgi yılı olarak ilan 

edilmiştir.

Aşık Paşa (1272-1333)

Selçukluların yıkılmaya yüz tuttuğu yıllarda Kırşehir’de 

dünyaya gelmiştir. Aşık Paşa yine Kırşehir’de 1333 yı-

lında vefat etmiştir. Yazmış olduğu şiirler ile Türk eğiti-

mine katkı sağlamıştır.

G. Osmanlılar Dönemi Türk Eğitim Tarihi

  Kuruluş döneminde okuma yazma halk için zo-
runlu bir ihtiyaç değildi. İnsanlar kendileri için ge-
rekli bilgileri bulunduğu bölgede yaşayarak öğren-
mek durumundaydılar. Bu anlayışla kişiler, kendi-
ne yetecek kadar bilgi ve beceri edinecek, okuma 
yazmayla temel dinî bilgileri öğrenecekti. Her insa-
nı kendisine yetecek kadar bilgilendirmek Osmanlı 
eğitiminin ilk hedefi ydi.

  Okuma yazmayı geliştirmek, düzenli bilgi edinmek 
ve bunu kullanmak toplumda ulemanın görevi gibi 
kabul edilmekteydi. Osmanlı eğitim anlayışının bir 
başka hedefi  de topluma öncülük ve rehberlik ya-
pacak, yöneticilik vasıfl arı bulunan insanlar yetiştir-
mekti. Bu yüzden devletin eğitim faaliyetleri XVIII. 
yüzyıla kadar genel olarak ilmiye, seyfi ye ve kale-
miye için yetişmiş eleman kazandırmaya yönelikti. 

  Osmanlı Devleti’nin eğitim anlayışı ideal insan tipi-
ni yetiştirmek temeline dayanmaktadır. Hedefl enen 
insan Türk İslam kültürünü bilen ve yaşayan, say-
gılı, vatanını seven, dindar, sevecen ve vefakâr ol-
malıydı. Osmanlıda eğitim faaliyetleri, düzenli eği-
tim kurumları (örgün eğitim kurumları) ve sosyal 
kurumlarda (yaygın eğitim) yapılmıştır.

Medreseler

  İslam tarihinde medrese, orta ve yüksek seviyeler-
deki eğitim ve öğretim yapan örgün müessesele-
rin müşterek adıdır.

  Medrese, memleketin ihtiyaç duyduğu kültürü veren ve 
elemanları yetiştiren bir eğitim ve öğretim kuruluşudur. 
Daha önceki devirlerde olduğu gibi Osmanlı’da da şa-
hıslar tarafından tesis edilen ve yaşaması için vakıf-
lar kurulan medreselerin hocalarına müderris, yar-
dımcılarına mu’îd, talebelerine dânişmend, talebe 
ve sûhte denirdi.

  Osmanlılar medreseyi Selçukluları ve Anadolu Bey-
liklerini örnek alarak kurdular. Orhan Gazi, 1331’de 
İznik’te Osmanlı medresesini inşa ettiğinde Kayseri 
ve Kahire’de tahsil görmüş olan Davûd-i Kayserî’yi 
ilk müderris tayin etmişti. Yine bu medresenin 
ilk müderrislerinden Alaaddin Esved de tahsilini 
İran’da tamamlamıştı. Murad Hüdavendigar dev-
rinin meşhur müderrislerinden Kadızade-i Rûmî 
Bursa’da tahsilden sonra Mâverâünnehir ulema-
sından tahsil görmüş, Semerkant’ta Seyyid Şe-
rif Cürcânî’ye talebe ve Uluğ Bey’e hoca olmuş-
tu. Kezâ Yıldırım Bayezid, Bursa’da Osmanlı’nın ilk 
Dâru’l-kurrasını tesis ettiğinde l395 tarihinde Şem-
seddin Muhammed Cezerî’yi Kahire’den Bursa’ya 
davet ederek ilk müderrisliğini ona vermişti. Yıldı-
rım Bayezid devrinin büyük âlimi Molla Fenârî de 
İznik’ten sonra Karaman ve Kahire’de tahsil II. 
Murat’ta Edirne’de yaptırdığı medresesine o sırada 
Halep’ten gelen Siraceddin Muhammed Halebî’nin 
adını ve ilk müderrisliğini vermişti. Alaaddin Tûsî’de 
bu devirde Bursa’ya gelmişti. II. Murad ve II. Meh-
met devri müderrislerinden Alaaddin Ali Fenârî ise 
Anadolu’dan Herat ve Semerkant’a giderek yetiş-
miş ve döndüğünde kendisine müderrislik verilmiş-
ti. Yine Fatih Sultan Mehmet, büyük matematikçi 
ve hey’etçi Ali Kuşçu’yu, her menziline l000 akçe 
ödeyerek İstanbul’a getirtmiş ve kendisine Ayasof-
ya Medresesi müderrisliğini vermişti. Osmanlı’nın 
eğitim ve öğretimdeki Anadolu dışına açık politika-
sını sonuna kadar devam ettirdiği anlaşılmaktadır. 

Yıldırım Bayezid devrinde düzenlemeye gidildiği ve 

II. Murat devrinde ise Edirne’de bulunan Halebiye 

Medresesi’nde Tetimme ve Dâru’l-hadis kısımları-

nın açılmasıyla geliştiği bilinmektedir.

  Nihayet asıl Osmanlı medrese sisteminin Fatih Sultan 
Mehmet’in açtığı Sahn-ı Seman Medresesi ile ortaya 
çıktığı görülür. Bu sistem, Osmanlı medrese sisteminin 
omurgası olmakla beraber, Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde ve 1913’te yeni düzenlemeler yapılmıştır. İs-
ter Klasik dönemde olsun, ister Yenileşme döneminde 
olsun Osmanlı medreseleri genellikle Umûmî Medre-
seler ve Meslekî Medreseler olarak iki ana gruba ayrılır.
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Medresenin Elemanları

Müderris: Belirli bir tahsilden sonra alınan icâzet (dip-

loma) ve mülazemetler (staj) sonucu verilen berat-

la medreselerde ders veren ilim ehline müderris denir. 

Tek dershaneli medreselerde bir, Sahn-ı Seman ve Sü-

leymaniye gibi çok dershaneli medreselerde her ders-

hanede bir müderris bulunurdu. Osmanlı medresele-

rinde Hâric ve Dâhil derslerini okuyan talebeler, me-

zun olarak Anadolu cihetinde vazife alacaksa Anado-

lu kadıaskerinin, Rumeli cihetinde vazife alacaksa Ru-

meli kadıaskerinin Matlab denilen defterine (Ruznam-

çe) mülazim kaydedilir ve mülazemet dönemini han-

gi âlimin yanında geçirecekse onun yanında süresi-

ni tamamlardı. Bu süre genel olarak üç yıldı. Bu sü-

reye növbet denirdi ki süreyi tamamlayanlar en aşa-

ğı seviyede medrese olan Yirmili Medrese’ye (Haşiye-i 

Tecrid Medresesi) müderris tayin edilirdi. Müderrisliğin 

dışında bir hizmete girmek istiyorsa en alt seviyedeki 

bir basamaktan işe başlardı. Bu seviyeden işe başla-

yan bir müderrisin maaşının kapıcıların almakta olduğu 

yevmî 2 akçe asgarî ücret kabul edilirse onun en az on 

misli olduğu görülür. 

Muîd: Müderrisin derslerini tekrarlayarak açıklayan kişi 

yani müderris yardımcısıdır. 

Dânişmend: Arapların tâlib ve tilmiz dedikleri talebele-

re Selçuklular, fakîh ve mülazım derlerdi. Osmanlılarda 

ise talebe ve tüllab denildiği gibi Farsçada âlim ve âkil 

manasına gelen dânişmend ve yine Farsçada yanmış 

manasına sûhte ve softa denilmekteydi. 

İlmiye Mensublarının Hizmet Alanları

Müderrislik: Medrese mezunlarından Yirmili bir med-

reseden sonra Otuzlu bir medreseye, oradan Kırklı bir 

medreseye, takiben Ellili bir medreseye ve nihayet Alt-

mışlı bir medreseye yükselirlerdi. Buradan da isterler-

se ilmiyenin diğer istihdam sahalarına geçerler ve tek-

rar eğitim sahasına dönebilirlerdi. 

Kadılık: Osmanlıda medreselerde olduğu gibi kadılık-

lar da kendi arasında derecelere ayrılmışlardı. Mülaze-

met süresini tamamlayan kadı adayı en aşağı seviye-

deki bir kadılıktan başlayarak Kadıaskerlik, hatta Şey-

hülislamlığa kadar yükselebilirlerdi.

Müftülük: İlmiye mensupları, isterlerse müftülük yolunu 

seçerek bu sahada vazife alabilirlerdi.

Tabiblik: Ulemadan sayılan tabibler de dâru’ş-şifadan 

mezun olarak mülazemetlerini tamamladıktan sonra 

tıb sahasında hizmet için tıb medresesi veya hastaha-

ne olarak hizmet veren dâru’ş-şifalarda görev alırlardı.

Cami Hizmetleri: Osmanlı’da cami hizmeti gören vâiz, 

hatip, imam-hatip ve müezzinler de ilmiyedendirler. 

Diğer Hizmetler: Osmanlı Devleti’nde bürokratlar da 

medrese veya askerî mensuplardan seçildikleri için 

devletin çeşitli hizmet birimlerinde ilmiye mensubları 

görev alırlardı. Nişancılar, defterdarlar ve bunların teş-

kilatında çalışanların büyük bir kısmı ilmiye mensup-

larıydı.

Medreselerin Sınıfl andırılması

Umûmî Medreseler
  Bu medreseler, aklî, naklî ve tabiî ilimlerin birlik-

te okutuldukları medreselerdir. Buralarda meslek 
ağırlıklı bir eğitim ve öğretim yerine birçok alanda 
hizmet edebilecek elemanları yetiştirecek bir eği-
tim verilirdi.

Yirmili (Haşiye-i Tecrid) Medreseler: Müderrisine yevmî 

20 akçe verilen medreselerdir.

Otuzlu (Miftah) Medreseler: Müderrisine yevmi 30 akçe 

verilen medreselerdir. 

Kırklı (Telvih) Medreseler: Müderrisinin yevmî 40 akçe 

aldığı medreselerdir. 

Ellili Medreseler: Müderrisine yevmi 50 akçe alan 

medreselerdir.

Sahn-ı Seman Medreseleri: Fatih Sultan Mehmed’in 

İstanbul’da kurduğu sekiz medresedir. Sahn-ı Seman, 

Osmanlı medrese sisteminde önemli bir kademedir ve 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Medreselerini 

inşasına kadar da bu önemini korumuştur.

Altmışlı Medreseler: Müderrisine yevmi 60 akçe veri-

len medreselerdir. 

Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Okutu-
lan Dersler

  Belagat, Kelam, Fıkıh, Hadis,Tefsir

  Cer yoluyla medrese öğrencilerinin Recep, Şaban 
ve Ramazan aylarında köylere dağılıp halka dinî 
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bilgiler vermeleri, ulemanın, padişahların yanında 
bulunmaları ve Ramazan geceleri sarayda padişa-
hın huzurunda huzur dersleri denen, Tefsir ile ilgi-
li tartışmalar yapmaları da medrese mensuplarının 
etkinliğini artırıyordu.

Medreseler XVI. yüzyılın ortalarından itibaren şu alan-
larda bozulmaya başladı;

• Mülâzemet [müderrisliğe atanma] yöntemi bozul-
du. Örneğin, bazı ulemâ çocuklarına pek küçük-
ken müderris unvanı verildi [beşik ulemâsı].

• Öğretim ve yöntemleri bozuldu ve taşlaşmaya 
başladı.

• Öğrencilerin ve müderrislerin disiplini ve ciddiye-
ti bozuldu.

  Koçi Bey, IV. Murat’a sunduğu Risale’de (1631) 
medreselerin bozulmalarını ve düzeltilme yollarını 
dile getirmiştir.

Sıbyan Mektepleri

  İlk tahsil veren bu mektepler, 5-6 yaşlarındaki ço-
cuklara okuyup yazmayı, ilm-i hal bilgisi denilen bazı 
dînî bilgileri ve dört işlemden ibaret olan basit ma-
tematik bilgilerini vermek üzere kurulmuş okullardır. 
Bu mekteblerin hocasına muallim, yardımcısına kal-
fa, öğrencilerine de talebe, sûhte, tilmîz, puser ve 
şâkird denilmekteydi. 

Eğitimin İdari Teşkilatlanması

Fatih Kanunnamesinde, ‘Şeyhülislâmın ulemanın rei-

si olduğu’ belirtilir. Medrese ve sıbyan mekteplerinin 

bağlı oldukları en üst organ Şeyhülislâmlık, yani Meşi-

hat makamıydı. 

Osmanlı Klasik Eğitim Müesseseleri

Askerî Eğitim Müesseseleri
  Türk devlet geleneğine uygun olarak Osmanlı Dev-

leti de askerî teşkilata ve askerî eğitime önem ver-
miştir.

  Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin ilk zamanlarında 
gönüllülerden oluşan ilk Osmanlı ordusu yerine, 
Bursa’nın fethi sırasında görülen eksiklikler üzeri-
ne yevmlü (maaşlı) yaya ve atlı (müsellem) ordu-
lar kurulmuştur. I. Murat devrinde “Acemioğlanlar 
Ocağı”nın kurulması daha sonra bunlardan Yeni-
çeri teşkilatının kurulmasıyla Osmanlı Devleti eği-
timli bir orduya kavuştu. 1826’da Yeniçeriliğin ilga-
sından sonra da Osmanlı’da askerî eğitim mües-
seseleri açılmaya devam etti. 

1. Acemioğlanlar Ocağı: Pençik ve Devşirme usulleriyle 

toplanan çocuklar, yetiştirilmek amacıyla önce bir Türk 

ailesine verilir ve oradan da Acemioğlanlar Ocağı’na 

gelirlerdi. I. Murad devrinde ilk defa Gelibolu’da kuru-

lan Acemioğlanlar Ocağı oluşturulmuştur

2. Yeniçeri Ocağı: I. Murat’ın Edirne’yi fethinden sonra 

l362’de Edirne’de kurulmuştur. 

Enderun Mektebi

  Enderun Mektebi, esas olarak Hristiyan tebaadan 
alınan yetenekli çocukları (devşirme oğlanları) iyi 
ve güvenilir devlet adamı olarak yetiştirme amacı-
nı güdüyordu. İlk teşkilâtı II. Murat’a kadar çıkar, 
fakat düzenlenme ve geliştirilmesi Fatih ile başlar. 

  Devşirme dar kapsamlı yapıldığı için bunun Hıris-
tiyanların İslamlaşması ve Türkleşmesindeki etkisi 
pek az olmuştur.

  Devşirme Kanunu’na göre sekiz, on sekiz yaşla-
rı arasında, ortalama 40 evden 1 çocuk alınacak 
şekilde toplanırdı. Evli gençler, anne babası ölen-
ler, bir evin tek çocuğu olanlar vs. alınmazdı. Müs-
lüman Türk ailelerin yanına verilirdi. 3 - 5 yıl sonra 
acemioğlanlar mekteplerine getirilir, askerî ve te-
mel eğitimden geçirilir, istidatlarına ve durumları-
na göre yapılan bir seçme sınavı sonunda, içerisin-
den boylu, gösterişli, ahlâklı ve zeki olanları Edirne 
Sarayı, Topkapı Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Gala-
ta Sarayı gibi saraylarda Türk-İslâm âdet ve gele-
neklerine göre yetiştirilirlerdi.  Enderundaki odala-
rın en ilerisi Hasoda idi ki, asıl Enderun ağaları bun-
lardı. Enderun halkından olan rikâbdarlar, padişa-
hın çizme ve pabuç hizmetlerini; çukadarlar, kaf-
tan, kürk ve yağmurluğunu taşıma ve giydirme hiz-
metlerini görürler, ayrıca çaşnıgirler, padişahın ye-
mek işlerinde; cündiler, kemankeşler ve silahtarlar 
ise ata binme, yay çekme ve silah kullanma sanat-
larını öğrenirlerdi..

Osmanlı Hükümdarlarının Yetiştirilmesi
  Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönemde tahta geçe-

rek sultan unvanını alan şehzadelerin hepsini, sul-
tanın oğlu olduğu görülür. Yani taht babadan oğu-
la geçerdi. 

  Osmanlı Devleti’nde hükümdarların oğullarına şeh-
zadelere; paşa, emir, çelebi ve sultan gibi unvanlar 
verilmiştir. Şehzadelerin eğitimi konusunda ise şura-
sı muhakkak ki; Osmanlı şehzadeleri, devrin en ileri 



244

hocalarından en iyi eğitimi almaktaydılar. Saray için-
de şehzadelerin eğitimine ait bir de “Şehzade Oku-
lu” bulunmaktaydı. 

  Şehzadelerin eğitimlerinin bir diğer ayağı da san-
caklara çıkarılmalarıdır. Osmanlı şehzadesi, ülke-
nin kaderinde söz sahibi olabileceği düşünülerek 
gerekli beceri ve tecrübeyi alması için kendilerine 
yardımcı olarak atanan lalalar nezaretinde sancak-
lara çıkarılırlardı.

  Sancağa gönderilerek burada devlet yönetimini 
tecrübe etmeleri ve zamanı gelip tahta oturdukla-
rında devlet yönetiminde zorlanmamaları düşünü-
lürdü. Sancağa çıkarılacak olan şehzadeler, genel-
de gerek Osmanlı öncesi gerekse Osmanlı Devleti 
ile birlikte önemli bilim, kültür ve ticaret merkezleri 
olan sancaklara gönderilirlerdi. 

  I. Bayezit’in Amasya’yı ele geçirmesiyle artık şeh-
zadelerin sancağı olarak Amasya önem kazanmış-
tıAmasya şehrinin şehzade şehri olduğunu vur-
gular.  Osmanlı’nın şehzade sancakları şunlardır: 
Manisa, Antalya, Akşehir, Aydın, Balıkesir, Çankı-
rı, Çorum, Hamideli, Isparta, Karasi, Kastamonu, 
Kefe, Kocaeli, Kütahya, Konya, Niğde, Sinop, Si-
vas, Şarkikarahisar, Tokat, Teke, Trabzon’dur.

  I. Selim’e kadar Amasya’nın şehzade sancağı ola-
rak ön planda olması ve daha sonra Amasya’nın 
bu önemini yitirerek Manisa’nın ön plana çıkma-
sındaki en önemli etken, tahta geçme konusunda 
İstanbul’a yakınlık - uzaklık olgusudur.

  Osmanlı Devleti’nde Şehzade Sancağı demek olan 
bu tabir, ilk kez Orhan Bey tarafından Bursa’nın fet-
hedilerek burasının oğlu Şehzade Murat’a verilme-
siyle Bursa, Bey sancağı olarak kabul edildi. Os-
manlı hanedanı şehzadeleri göndermekle aynı za-
manda o bölgeye hem önem verdiğini gösteriyor 
hem de şehzadenin o bölgenin huzurunu temin et-
mede ve yöre halkının hanedan üyesi bir yöneticiye 
itaat gösterme konusunda daha hassas davrana-
cağını düşünüyordu. Diğer taraftan bir şehzadenin 
bir sancağa çıkması için o sancağın önemli bir kül-
tür, medeniyet ve ticaret merkezi olması gerekliydi. 

Eğitim Düşünürleri ve Yaygın Eğitimciler
  Osmanlı Devletinde ilk eğitimci ve düşünürü ola-

rak Şeyh Edebali gösterilebilir, çünkü o düşünce 
ve birikimleriyle Osmanlı Devletini kuranları eğitmiş 
ve bir kutup olmuştur. Amasyalı Hüseyinoğlu Ali, 
Kâtip Çelebi, Erzurumlu İbrahim Hakkı vb. 

Amasyalı Hüseyinoğlu Ali: Sıbyan mektebi öğretmeni-

dir ve 1453’te Tariku’l-Edeb başlıklı bir kitap yazmıştır. 

Başlığı “terbiye yolu” anlamına gelen bu eserde, bu-

günkü çağdaş eğitim öğretim ilkelerini hatırlatan gö-

rüşler yer alır. Bazıları özetle şöyledir: “Çocuk yavaş 

yavaş ve yumuşak davranışlarla mektebe alıştırıldıktan 

sonra az az eğitim ve öğretime geçilmelidir. İlk yapıla-

cak şey çocuğun yaratılışını tanımaktır. Eğer uyanık, 

zekî ve anlayışlı ise dersi yavaş yavaş artırılmalıdır. Geç 

ve zor anlar yaratılışta ise yapabildiği kadar ders veril-

melidir. Verilen bir ders öğrenilmeden ötekine geçilme-

meli, bir harf ya da kelimeyi bilemediği için çocuk dö-

vülmemeli, anlatımı kolaylaştırarak öğretmeye çalışıl-

malıdır. Bazı zihinler birçok tekrardan sonra anlayabi-

lir. Hiçbir çocuktan ümit kesilmemeli. Birçok zor anla-

yan çocuk, alıştırma yapa yapa zekî olanları bile geçe-

bilir. Öğretmen usanmadan çaba göstermeli, zihinleri 

geç gelişen öğrenciler üzerinde daha çok durmalıdır.” 

Selim Sabit Efendi (1829 - 1911): İstanbul Dârül-

muallimi’nin mezunlarındandır. Paris’te de öğrenim 

görmüştür. Tanzimat Dönemi eğitiminin çağdaşlaşma-

sı için çalışmıştır. O, “Rehnümâ-yı Muallimin” Öğret-

menlere Rehber başlıklı eserinde (1870) öğretmenle-

ri öğretim yöntemleri konusunda aydınlatır. Ceza ko-

nusunda uygulanmasını gerekli gördüğü iki değerli ilke 

şöyledir:

• Öğretmen, cezaya lâyık gördüğü öğrenciye he-
men değil, öfkesi geçince ceza vermelidir.

• Bir sınıfın tüm öğrencileri, kimin yaptığı bilinme-
yen bir kabahatten dolayı tümüyle cezalandırıla-
mazlar.

Yaygın Eğitim Müesseseleri ve Eğitimciler
Yaygın eğitim, her yaş ve seviyedeki insanlara medre-

se ve mekteplerin dışında verilen eğitimdir. Klasik dö-

nem Osmanlı’da başlıcaları şunlardır:

Camiler

İslâm’ın ilk dönemlerinden beri câmilerin önemli fonk-

siyonlarından biri de eğitim ve öğretim olmuştur. Ör-

gün eğitim müesseseleri ortaya çıkıncaya kadar ca-

miler aynı zamanda örgün eğitim yeri olarak da hiz-

met ettikleri gibi Osmanlı’da Klasik dönemde genel-

likle yaygın eğitim müessesesi olarak kullanılmışlardır. 
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Bununla beraber Dâru’l-Kurra ve Dâru’l-Hadis medre-

selerinin birçoğu camilerde açılmışlardır. 

Tekkeler

Osmanlı ülkesinin her yerinde camilerden sonra tek-

ke yer alır. Tekkeler, tarikat âdab ve erkânının tedris ve 

icra edildiği yerler olmakla beraber, aynı zamanda birer 

eğitim ve öğretim yerleridir. Fütüvvetnameler ve meşa-

yihin biyografi leri incelendiğinde tekkelerde Tefsir, Ha-

dis, Fıkıh, Siyer-i Nebî, Türkçe, Arapça ve Farsça gibi 

birçok ilimlerin okutulduğu görülür.

Kütüphaneler

Kütüphaneler, bir yandan halkın okuma ihtiyacını kar-

şılarlarken diğer yandan da buralara tayin edilen liya-

katlı Hafız-ı Kütüpler vasıtasıyla eğitim ve öğretim faa-

liyetleri yürütülürdü. 

Sahhafl ar

Eski kitap satıcılığı olan sahhafl ığın Osmanlı’da ilk ola-

rak XV. asırda Bursa’da ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

Daha sonra sahhafl ığın Edirne ve İstanbul’da da yay-

gınlaştığı görülmektedir. İstanbul’da Kapalıçarşı’nın 

tamamlanmasından sonra sahlar, bugünkü kilim-

ci esnafının bulunduğu bölüme yerleştiler. Matbaa-

nın Türkiye’ye gelmesinden sonra, daha önce sade-

ce yazma eserler satan sahhafl ar, onlarla birlikte mat-

bu eserler de satmaya başladılar. Matbû eserlere rağ-

bet eden sahhafl ar Bab-ı Âlî Caddesi’ne taşınınca 

eski eser sahhafl ığını devam ettiren sahhafl ar, Bayezid 

Cami yanındaki Hattatlar Çarşısı’na yerleştiler ve bura-

sı, yangın ve tamirden sonra Sahhafl ar Çarşısı olarak 

anılmaya başladı. Ulema, talebe ve kitap meraklılarının 

uğrak yeri olan Sahhafl arda ilmî sohbetler ve müzake-

reler yapılırdı. Bu muhit içinde yaşayan Sahhaf esna-

fı da çok kitap tanımaları ve geniş kültürleriyle buraya 

gelenlere faydalı olurlardı.

Loncalar

Fütüvvet ve ahiliğin devamı olarak XV. asırda Osman-

lı camiasında ortaya çıkan loncalar, birer esnaf kurulu-

şudur. Ahîliğin meslekî ve iktisadî yönlerini devam et-

tiren Loncalar, Osmanlı’da meslek mensuplarının ye-

tiştirilmelerine ait eğitimleriyle önemli bir yaygın eğitim 

kuruluşudur. 

Saraylar

Saraylardaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, İslâm tarihin-

de Emevîlerden beri devam etmektedir. Osmanlı’da bu 

gelenek, Osman Gazî ile başlamış ve Osmanlı’nın so-

nuna kadar devam etmiştir. Padişah hocaları bir taraf-

tan padişahlara müşavirlik ederlerken diğer taraftan da 

şehzadelerin eğitim ve öğretimiyle meşgul olmuşlardır. 

Sarayda bunların dışında saray erkânına ve davetlilere 

Kur’an-ı Kerim merkezli dersler yapılırdı ki bu derslere 

Evler

Ulema evleri öğrenmek isteyen herkese açık yerlerdi. 

Hatta ulema, bilgisini sadece kendi kafasında tutma-

nın vebalinden kurtulmak için kendisine talebeler bu-

lurdu.

Kıraathaneler

Halkın, dostlarıyla görüşmek, sohbet etmek ve kah-

ve içmek için toplandıkları yerler olan kıraathaneler de 

birer yaygın eğitim mekânıydı Buralara gelen şairler, 

meddahlar ve saz şairleri ise buralara devam edenle-

rin kültürlerinin gelişmesine hizmet ederlerdi.

Muvakkithane ve Rasathaneler

İstanbul’un ilk muvakkithanesinin 1470’te Fatih Cami 

ile birlikte inşa edildiği bilinmektedir. Vakfi yede külliye 

görevlileri ile birlikte bir de muvakkit vazifesi yer almak-

tadır. Osmanlıların en meşhur muvakkithanesi, II. Baye-

zid Muvakkithanesi’dir. II. Bayezid Muvakkithanesi’nin  

eğitimi milletlerarası bir seviyede verdiği sanılmaktadır. 

Rasathaneler ise, muvakkithanelerden daha ileri sevi-

yede akademik müesseselerdir. Osmanlı’da bu alan-

daki çalışmaların daha erken devirlerde başladığı görül-

mektedir. I. Murad Devri müderrislerinden Kadızâde-i 

Rûmî Semerkant Rasathanesi’ne giderek Uluğ Bey’i, 

Uluğ Bey, Ali Kuşçu’yu, Ali Kuşçu da Mîrim Çelebi’yi 

yetiştirmişti. Bunlarla beraber Osmanlı’da ilk rasatha-

ne, XVI. asrın sonlarında İstanbul’da Cihangir’de açıl-

dı ve şansız bir şekilde kısa bir süre sonra kapandı. Ci-

hangir Rasathanesi, kütüphanesi, rasat âletleri ve ba-

şında yetişmiş bir astronomi âlimi olan Takıyyyüddin 

Mısrî ile seviyeli bir müessese idi.



246

Matbaanın Girişi

Matbaacılık, basma, yani bir kalıp ve boya vasıtası ile bir 

şeklin bir satıh üzerine çok miktarda kopyasının çıkarıl-

ması tekniği ve bu tekniğin kitap meydana getirmede 

kullanılması, insanoğlunun, yazıdan sonra ortaya koy-

duğu en önemli buluşların hemen başında gelir.Bu bu-

luşun ilk olarak kullanılma şerefi nin Uzak Doğu’ya ait ol-

duğu, bazı buluntular göz önüne alınarak söylenebilir. 

Müteharrik harfl er (dağıtılıp tekrar be tekrar yeni terkip-

ler yapmak için tek tek harfl erin kullanılması) tekniği ile 

basım işinin başlamasını, bugüne kadar tekâmül yolu 

ile kullanılagelmesi de göz önüne alındığında, bugün-

kü Almanya’da Mainz şehrinde 1440 yılında Johann 

Gütenberg’in bastığı ve 42 satırlık İncil adı ile bilinen ki-

tap ile başlatmak ve bu işi tarihin dönüm noktaların-

dan biri olarak görmek, Batı dünyasında umumî kabu-

le mazhar olmuştur. Yalnız Rönesans için değil, aynı za-

manda Batı’nın reform hareketleri için de tarihî bir mer-

hale olan basım işi, çok kısa bir zamanda Avrupa’da 

yayılmış, birçok yerde matbaa açılmış ve basma kitap, 

yazma kitabın yerini almaya başlamıştır.

Bu önemli buluşun 15. yüzyıl içinde ulaştığı coğraf-

yada Osmanlı şehirlerini de görüyoruz. 1486 veya 

1493’te de, İspanya’dan muhaceret eden Yahudile-

rin İstanbul’da, Sultan II. Bayezid’den aldıkları ferman 

ile matbaa tesis edip kitap bastıkları bilinmektedir. İbni 

Sînâ’nın yıllarca Batı üniversitelerinde ders kitabı ola-

rak okutulan el-Kânûn fî’t-Tıb isimli meşhur eserinin 

Arapçası ilk defa 1594’te bu matbaada basılmıştır.

Osmanlı’nın aynı zamanda ilim ve kültür bakımından 

da âsitanesi olan İstanbul’da Yahudiler’den sonra Er-

meniler (1567’de Tokatlı Abgar ile oğlu Sultanşah Er-

menice gramer basmışlar) ve Rumlar (Rahip Nikode-

mos Metaksas, Londra’dan getirttiği âlet ve edevat ile 

1627’de Rumca kitap basmıştır) da kendi matbaaları-

nı tesis etmişler ve cemaatlerinin ihtiyacı olan kitapları 

basmışlardır. Azınlık cemaatlerinin zaman içinde daha 

başka matbaalar açtıkları bilinmektedir. 

Aslen bir Macar olan ve Osmanlı Devleti hizmetinde 

Müteferrikalığa kadar ulaşabilmiş Basmacı İbrahim 

Efendi 1719 yılında tahta kalıp ile bastığı birkaç hari-

tadan sonra, kaynaklarda ısrarla zikredildiği üzere, ba-

basının Paris sefareti esnasında maiyetinde bulunan 

Yirmisekiz Mehmed Çelebizâde Saîd Efendi’nin de 

yardımıyla Daru’t-Tıbâati’l-Âmire’yi kurmuştur.

Müteferrika’nın kurduğu matbaayı, “bir İslâm ülkesin-

de, kendini İslâmî kabul eden bir devletin himâyesinde 

ve yardımı ile Müslümanların ihtiyacı olacak ve onla-

rın te’lif, tertip ve tercüme yolu ile meydana getirdik-

leri eserleri basmak üzere kurulan ilk matbaa” ola-

rak tarif ve tavsif etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Matbaayı faal hale getirmek isteyen damadı İbrahim 

Efendi sadece Van Kulu’nun ikinci baskısını yapmıştır 

(1169-1170/1755-1756). Bundan sonra otuz yıl kadar 

âtıl kalan matbaa, Beylikçi Râşid ve Vak’a-nüvis Vâsıf 

Efendiler tarafından satın alınıp yenilendikten sonra 

tekrar faaliyete geçmiş ve 1198/1784’te Sâmi, daha 

sonra Suphi ve Şakir Tarihleri ile İzzî Tarihi basılarak 

tekrar faal hale gelmiştir. Bundan sonra bazı kısa ara-

lıklar da olsa basım faaliyeti devam etmiştir.

Basım işinin yaygınlaşması 19. asırda olmuştur. Başta 

Mühendishâne olmak üzere bazı kurumlar kendi mat-

baalarına sahip oldukları gibi gazete neşriyatının baş-

laması ile de resmî matbaaların yanında özel matbaa-

lar da faaliyete geçmiştir.

Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi 
(1776-1839)

  Osmanlı Devleti bir dizi yenilgiden sonra, önce 
askerî alanda bazı yeniliklere girişti; 1734’te kısa 
ömürlü bir askerî okul (Hendesehane), 1776’da 
bir Askerî Deniz Okulu (Mühendishane-i Bahri-i 
Hümâyûn ) açılmıştır. |. Abdülhamit (1774-1789), 
III. Selim (1789-1807), II. Mahmut (1808-1839) 
dönemlerinde yenileşmeler sürmüştür. 

Bu dönem eğitiminin temel özellikleri şunlardır;

• Eğitimde yenileşmeye askerî okullar açılarak baş-
lanmıştır. Buralarda yabancı öğretmenlere de gö-
rev verilmiş, ilk kez Batı dillerinden Fransızca 
programlara girmiştir. 

• Günümüzde bile bazı devletlerde varlığını koru-
yan, Karahanlılardan Osmanlılara birçok İslam 
devleti eğitim sisteminin temeli oluşturan medre-
seler, sanayi inkılabının getirmiş olduğu değişik-
liklere ayak uyduramadığı için önemini kaybet-
miştir.

• İlköğretim zorunluluğu ilk kez bu dönemde ge-
tirilmiştir.
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• Batı ile ilişkiler artmış ve ilk kez 1830’larda 
Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.

• Türkçe yayınlanan ilk gazete, Takvim-i Vekayi 
adıyla bu dönemde çıkmıştır (1831). Süreli yayın-
lar zamanla toplumun eğitim ve kültür düzeyini 
etkilemişlerdir.

Yenileşme döneminde açılan askerî okullar 

  Osmanlılarda eğitim öğretim alanındaki ilk yenileş-
meler, Batı örneğine benzetilmeye çalışılan askerî 
okulların açılması şeklinde görülür.

Yenileşmelere askerî eğitim öğretimden başlan-

masının temel nedenleri şunlardır;

• Osmanlılar, savaşlarda yenilgileri çoğaldıkça, 
bunu öncelikle Avrupa subay ve askerlerinin iyi 
yetişmiş olmalarına, kendilerinin bu alanda geri 
kalmalarına bağlamışlar, önce Avrupa tarzında 
bazı askerî yenileşmelere girişmeyi gerekli gör-
müşlerdir.

• 18. yüzyılda Osmanlılara gelen yabancı uzman-
lar da öncelikle askerî yenileşmeyi tavsiye etmiş-
lerdir.

• Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasıyla askerî eğitim-
öğretimde yenileşmelere gidilmesine karşı çıka-
cak bir kurumun kalmaması.

Mühendishane-i Bahri-i Hümâyûn (1776)
  İlk askerî deniz okuludur. I. Abdülhamit dönemin-

de açılmıştır. Rus donanması, Mayıs 1770’te, Çeş-
me limanında demirli bulunan Osmanlı donanma-
sını bir baskınla yakmıştı. Bu felâketin, gecikme-
den ve öncelikle bir askerî deniz okulu açılmasında 
etkisi olduğu kesindir. Riyaziye derslerinin “Hen-
dese” adı altında okutulmasından dolayı buna ve 
yirmi yıl sonra açılacak askerî kara okuluna Mü-
hendishane denmiştir. Deniz okulunun ilk hocası 
Cezayirli Seyit Hasan adında usta bir denizciydi. 
Okulda Fransız öğretmenler ve ulemâdan bazı ki-
şiler ders vermiştir.

Mühendishane-i Berri-i Hümâyûn (1795)
• III. Selim tarafından açılan okulda daha çok top-

çuluk, istihkâm, haritacılık öğretilmiştir. Öğ-
retim süresi 4 yıl olan Mühendishane-i Berri-i 
Hümâyûn’un dersleri şunlardır; hüsn-i hat, imlâ, 
resim, Arapça, mukaddimat-ı hendese, rakam, 
Fransızca, ilm-i hesap, usûl-i hendese, coğrafya, 
cebir, tahlit-i arazi, tarih-i harb, fenn-i mahrutiyat, 

hesab-ı tefazulî ve tamamî, cerr-i eşkal, ilm-i he-
yet, fenn-i resmi, fenn-i lağım, tâlim-i nazariya-
tı istihkâm.

  Mühendishane-i Berri-i Hümâyûn’un son sınıfı-
nı okuyan öğrenciler istihkâm, yol, bina, köprü vs. 
gibi devlete ait inşaatların yapımı veya tamiri için 
taşraya giderlerdi. Bunlardan, gittikleri yerlerin ha-
ritalarını çıkarıp okula getirmeleri istenmiştir. Böyle-
ce Osmanlı ülkelerinin genel haritalarının yapılabi-
leceği düşünülmüştür.

Tıphane-i Âmire ve Cerrahhane-i Mamure (1827)
  III. Selim’in saltanatının son günlerinde (Ocak 

1807) çıkarılan bir nizamname ile İstanbul Tersa-
nesi içinde, bir Tıp Mektebi kurulmuştur. Eğitim di-
liYetişecek tabipler donanma ile sefere çıkacaklar-
dı. Bu teşebbüs Kabakçı isyanı yüzünden sonuç-
suz kalmıştır. 

  II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827’de açılmış-
tır. Tıphane-i Âmire ve Cerrahhane-i Mamure de-
nen okulun süresi 4 yıl ve programı, kısaca şöyle 
idi: Türkçe, Arapça, Fransızca, sarf ve nahiv, imlâ, 
kitâbet, ilaçların, bitkilerin ve hastalıkların Türkçe 
ve Arapça adları, boş zamanlarda din dersleri, cer-
rahlık uygulaması, Fransızca olarak şekillerle Ana-
tomi ve Tıp bilimine giriş, sonra yeteneklilerin seçi-
lip hastanede cerrahlık uygulaması yapmaları. 

Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye (1834)
  Bozulan Yeniçeri Ocağı, Batı yöntemlerine göre eği-

tilmiş yeni bir ordu kurulmasını veya kendisinin böy-
le bir ordu haline getirilmesini istemiyordu. II. Mahmut 
halkın ve medrese öğrencilerinin de desteğini alarak 
15 Haziran 1826’da Yeniçeri kışlalarını topa tuttu ve 
ocağı söndürdü. Bu olaya “Vak’a-i Hayriyye” (hayırlı 

olay) denmiştir. Bu olaydan sonra kurulan “Asâkir-i 

Mansure-i Muhammediyye” adını taşıyan ordu 

oluşturuldu.Talimhane adı verilen bir binada, kısa 

bir sürede okuma yazma, dinî bilgiler, harb bilgile-

ri öğretilmiştir. Ayrıca, Avrupa’dan tâlimci subaylar 

getirildiği de olmuştur (1831).

  Bu orduya ek olarak Mektep veya Sıbyan Bölükleri 
ayrı bir binaya yerleştirildi ve bunlara daha ciddî bir 
program uygulanmaya başladı. Böylece Mekteb-i 
Harbiye kurulmuş oldu (1834). Okul kurulduk-
tan hemen sonra bazı öğrenciler Viyana, Paris ve 
Londra’ya tahsile gönderilmiş, Avrupa’dan öğret-
men getirilmiştir.
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Mızıka-ı Hümâyûn Mektebi (1834)
  1826’da Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile eski 

Mehterhane de ortadan kalkmıştı. Bu nedenle or-
dunun ihtiyacı olan yeni bir mızıka mektebi 1834’te 
açılmıştır.

Yenileşme döneminde açılan sivil okullar 

Rüşdiye mektepleri (1839)
  Şubat 1839’da sıbyan mektepleri ile askerî okul-

lar arasında yer alan ve adına Rüşdiye denen yeni 
bir okul açılmıştır.  Sıbyan mektepleri 5-6 yaşında-
ki çocukları alarak onlara 3-4 yıl boyunca, Kur’an 
okumayı, yazı yazmayı, namaz kılmayı ve bazı dua-
ları öğretmekteydi. Eğitim ağırlıklı olan sıbyan mek-
tepleri günümüzün ana okullarına benzetilmiştir. 
Rüşdiyeler ise günümüzün ilk okulları seviyesin-
de eğitim ve öğretim vermeye başlamış fakat çok 
geçmeden orta öğretimin en alt düzeyi durumu-
na gelmişlerdir.

  14 yaşında Rüşdiye bitirilmiş olacaktı. Süresi o za-
manlar 2 yıl olan bu okullara sıbyan mektebini bi-
tiren çocuklar seçilerek alınacaktı. Çocukların sıra-
larda oturup, sıbyan mekteplerindeki gibi teker te-
ker değil, sınıf sınıf ders yapmaları öngörülmüştü. 
İlk açılan ve kendine özgü yönleri bulunan Rüşdiye 
mektepleri, Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i 
Ulûm-i Edebiye’dir. İlk Rüşdiyelerin programla-
rı şöyleydi: Arapça, Sarf ve Nahiv, Nuhbe-i Veh-
bi, Farsça ve Tuhfe-i Vehbi, Türkçe İnşa, Hat, Lü-
gat, Ahlâk.

Mekteb-i Maarif-i Adliye (1839)
  Rüşdiye düzeyinde olan ve özellikle sivil memur 

yetiştirmeyi amaçlayan bu okuldur.Okulun prog-
ramı şöyleydi: Arapça Sarf ve Nahiv, Farsça ve 
Tuhfe-i Vehbi, Gülistan, Hat (ve çeşitleri: Sülüs, 
Divanî, Rik’a, Siyakat), Kara Cümle, Darp, Taksim 
vs. Türkçe İnşa. Öğrencilerin bu alanlarda “olduk-
ça” ilerlemelerinden sonra Fransızca Gramer ile 
ufak Hendese, Coğrafya, Tarih ve Politika kitapları-
nın da okutulması öngörülmüştür.

Mekteb-i Ulûm-i Edebiye (1839)
  Rüşdiye düzeyinde olan ve gerek halka gerek me-

mur olacaklara yanlışsız yazı yazabilme, bir konu-
yu kaleme alabilme öğretimi yapmak üzere kurul-
muştur (Mart 1839). Öğrenciler 18 yaşlarına kadar 
okulda kalabilecek ve kabiliyetlerine göre değişen 
miktarda bir aylık (burs) alacaklardı. 

Tercüme Odasının Kurulması ve Yabancı Dil Öğretimi
  19. yüzyıla kadar devletin tercümanlık işleri 

İstanbul’da Fener Rumlarının eliyle yürütülmüştür. 
Devlet bu durumdan  zararlar görse de 1820’ler-
de Yunan isyanının patlamasından sonra önlemler 
alınmıştır. Bunun üzerine, Devletin tercümanlık işle-
ri Rumlardan alınıp bu kez Ermenilere ve Yahudile-
re teslim edilmiştir. Fakat, bir taraftan da, Bâb-ı Âli 
içinde bir Tercüme Odası açılarak, Türk gençlerine 
Fransızca öğretilmeye başlanmıştır. 

Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi 
  Fatih semtinde oturan ulemânın ilim meclisleri dü-

zenledikleri 19. yüzyılın başlarında İstanbul’un Be-
şiktaş semtinde ise üst düzey, serbest ve ileri gö-
rüşlü, müsbet ilimlerle uğraşan, ilim adamları ve 
aydınlar topluluğu oluşmuştu. Bu dönemde bazı 
gençler, Beşiktaş’ta oda kiralayıp, konaklarda ve-
rilen derslere devam ederek bu ilim adamlarından 
yararlanıyorlardı.

Bu topluluğu oluşturan ilim adamları şunlardır;

İsmail Ferruh Efendi: 1797-1800 yılları arasında 

Londra’da Osmanlı Devletinin büyükelçiliği görevini 

yapmıştı. Kırımlı olup Ticaret öğrenimi görmüştü.

Şanizâde Ataullah Mehmet Efendi: Medrese öğre-

niminden sonra Süleymaniye Darüttıbbı’nda Tıp, 

Mühendishane’de de Matematik ve Mühendislik öğ-

renmişti. Osmanlı ulemâsı arasında en yüksek düzey-

de olanlardandı.

Melekpaşazâde Abdülkadir Bey: Osmanlı ulemâsının 

önde gelenlerinden idi.

Kethüdazâde Mehmet Arif Efendi: Ulemânın önde 

gelenlerinden idi. Medrese öğreniminden başka 

Gelenbevî İsmail Efendi’den Riyaziyat, Palabıyık Meh-

met Efendi’den Heyet öğrenmişti. 

İlköğretim zorunlu hâle gelmesi

  İlköğretim zorunluluğu ile ilgili bir girişim eğitimde 
ilk yenileşme dönemine rastlar. Bu, II Mahmut’un 
1824’te yayınladığı bir fermandır. Daha önceki dö-
nemlerde de okuma yazmanın gereği üzerinde du-
ran fermanlar çıkarılmışsa da, 1824 fermanı bu ko-
nuyu geniş olarak ele aldığı için zorunluluğu geti-

ren ilk belge kabul edilmektedir. Tüm ülkeyi kapsar 

biçimde ilköğretim zorunluluğunun getirilmesi ise 

Tanzimat dönemine rastlar.
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  Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın eğitim ıslahatı 

Mehmet Ali Paşanın eğitimde giriştiği yenilikler şöyle 

özetlenebilir; 

• Ordunun eğitimi için Fransız subaylar getirilmesi.

• Fransa’ya öğrenci gönderilmesi (1826).

• Tıp okulu açılması (1827).

• Gazete çıkarılması (1828).

  Mısır’daki yenilikleri kısa bir süre sonra İstanbul’da 
benzerleri izledi. Bu, II. Mahmut’un, onlardan il-
ham ve cesaret aldığı şeklinde yorumlanmakta-
dır. Ancak, Paşa da, III. Selim döneminde ve daha 
önce başlatılan askerî eğitim çalışmalarından ilham 
alsa gerek. Ayrıca o, bir vilayet olan Mısır’ı Osman-
lı Devleti’ne rakip bir Devlet hâline getirmeyi de 
amaçladığından, bu düşüncesini gerçekleştirmek 
için de ciddi ve uzun vadeli çabalara girişmiştir.

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi 

  II. Mahmut (1808-1839) döneminin son on beş yı-
lında, yabancılarla ilişkiler ve Avrupa usullerine yö-
nelmeler her geçen gün önem kazanmaya başla-
mıştır. 

  1834’ten itibaren, Viyana, Paris ve özellikle 
Londra’ya gittikçe artan sayıda askerî öğrenci ve 
genç subay gönderilmiştir. Amaç : a) Harbiye ve 
öteki askerî okullara yetenekli, bilgili öğretmen ye-
tiştirmek, b) Kültürlü ve teknik bilgi sahibi subay 
yetiştirmek, c ) Tophane, baruthane, fi şekhane, 
dökümhane gibi askerî fabrikalara mühendis su-
bay yetiştirmek idi. 

  Tanzimattan sonra, askerlik dışında çeşitli alanlar-
da Batıya, özellikle Fransa’ya, çok sayıda öğrenci, 
ayrıca nitelikli işçiler ustalar yetiştirmek için çeşit-
li zanaatlarda (torna, döküm, makina, terzilik...) çı-
raklar gönderilmiştir. Bu dönemde Avrupa’ya gön-
derilen öğrencilerin %70’i Müslüman, %30’u Hris-
tiyan tebaadandır. Görülüyor ki Devlet, milliyet ve 

din ayrımı yapmamıştır. Paris’te 1857-1864 yılla-

rı arasında faaliyet gösteren Mekteb-i Osmanî, 

Fransa’daki Osmanlı öğrencilerine yardımcı ol-

maya çalışmıştır. Avrupa’da okuyanlar, dönün-

ce, önemli görevler üstlenmişler, yararlı hizmetler-

de bulunmuşlardır. Böylece, askerlik, mühendislik, 

tıp, güzel sanatlar, edebiyat... alanında ülkede ye-

nilikler görülmüş, Devletin iç ve dış siyasetine Batı 

anlayış ve yöntemleri girmeye başlamıştır. Eğitim-

de ise, özellikle kimyager Derviş Paşa, Selim Sa-

bit ve Hoca Tahsin Efendilerin önemli çalışmaları 

olmuştur.

  Sümbülzade Vehbi’nin Türk eğitim tarihindeki yeri  

Maraş’ta doğan ve İstanbul’da ölen (1809) Süm-

bülzade Vehbi, İran’da elçilik ve çeşitli kentlerde 

kadılık görevlerinde bulunmuştur. Onun eğitim ta-

rihimizde bir yer tutması, Tuhfe-i Vehbi, Nuhbe-i 

Vehbi ve Lûtfi yye-i Vehbi adlarındaki kitapları ne-

deniyledir. Bu kitaplardan ilk ikisi Cumhuriyet yılla-

rına kadar okullarda Farsça ve Arapça öğretimi ki-

tapları olarak okutulmuştur. Üçüncüsü ise bir ahlâk 

ve davranış kitabı olarak yine etkili olmuştur. Bu ki-

taplar, ezberlenmesi kolay olsun diye nazım biçi-

minde yazılmıştır. Şair bunları “gülistan”a (gül bah-

çesi) benzetir ve “bülbül” gibi okunup ezberlenme-

sini salık verir.

Tanzimat Dönemi Eğitim Alanındaki Gelişmeler

  Tanzimat Dönemi aydınları medresenin dışında 
yeni eğitim düzeni kurmak için çalışmaya başla-
dı. Tanzimat Döneminde siyasi alanda olduğu gibi 
eğitim alanında da “Osmanlıcılık” ilkesi hayata ge-
çirilmeye çalışılmıştır. Yeni okullar açılarak Müslü-
man ve gayrimüslim herkesin buralarda aydınla-
nıp Osmanlı vatandaşlığı bilincine erişmesi hedef-
lenmiştir. Tanzimatçılar, rüştiye sayısını arttırarak 
Osmanlı tebaasını kaynaştırmayı; bir yandan da 
Batı’daki eğitim kurumlarının benzerlerini açarak 
her alanda eleman ve uzman yetiştirmeyi amaç-
lamışlardır. Tanzimat Dönemindeki bir diğer yenilik 
de “usûl-i cedid” (yeni usul, yöntem)dir. Buna göre 
eğitim öğretimde ders araç ve gereçleri konusun-
da yenileşme, özellikle öğretmenlerin geleneksel 
öğretim yöntemlerini bırakıp yeni ve etkili öğretim 
yöntemlerini uygulaması hedefl enmiştir. Medrese 
dışındaki örgün eğitimde ilk, orta ve yükseköğre-
tim şeklinde bir derecelemeye gidilmiş ve kapsamlı 
düzenlemeler düşünülmüştür. 1856’da bütün eği-
tim işleri “Maarif-i Umumiye Nezareti”ne bağlandı-
Bir eğitim meclisi kurularak ders kitaplarının yazımı 
ve çevrilmesi, öğretmenlerin tayini, devlet okulları-
nın denetimi bu meclise verilmiştir.
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1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel 

Eğitim Düzeni)’nin bazı maddeleri;

• Her mahalle ve köyde en az birer sıbyan oku-
lu bulunacaktır. Müslüman ve gayrimüslim okulu 
ayrı olmak üzere okulların eğitim süresi dört yıldır. 
Devam mecburiyeti kızlar için 6-10, erkekler için 
7-11 yaşları arasıdır. 

• Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi’ne göre İlköğ-
retim Yönetimi Maarif Nezaretine bağlı okul-
lara “mekteb-i iptidai” (ilkokul) denirken Evkâf 
Nezâretine bağlı okullara “sıbyan mektebi” de-
nilmeye devam edilmiştir. İptidai mektepler usûl-i 
cedide (yeni usule) göre eğitim yaparken sıbyan 
mektepleri eski sistem üzerine eğitimlerini sür-
dürdüler. 

Ortaöğretim

  Klasik dönemde ortaöğretim, medrese çatısı altın-
da gerçekleştirilmekteydi. 

Rüştiyeler
  II. Mahmut Dönemine kadar sıbyan mektepleri ile 

askerî okullar arasında bir öğretim kademesi bu-
lunmuyordu. Özellikle askerî okullara öğrenci yetiş-
tirmek amacıyla rüştiyeler açılmıştır. Bu okullar, ilk 
zamanlarda ilkokul üstü hazırlık okulu, daha sonra-
ları ise ortaokul karakterine sahip bir öğrenim ku-
rumu hâline geldi. Sıbyan mekteplerini bitirip şe-
hadetname (diploma) alan öğrenciler sınavsız rüş-
tiyelere kabul edilirdi. İstanbul’da kızlar için bir kız 
rüştiyesi açıldı. 

  II. Meşrutiyet Döneminde idadiler, rüştiye sınıfl arı-
nı da içine alarak orta öğretim görevini yerine ge-
tirmiştir. 1913’te çıkarılan kanunla rüştiyeler ipti-
dai mektepleriyle birleştirilmiştir. Rüştiyelerde kap-
samlı bir ders programı vardı. Dinî ve pozitif bilim-
ler birlikte okutulmaktaydı. Ticaretin yoğun oldu-
ğu bölgelerde yabancı dil dersi de (Fransızca) ko-
nulmuştur.

  500 evden fazla olan bir kasaba halkının hepsi 
Müslüman ise yalnız Müslüman, hepsi Hristiyan ise 
yalnız Hristiyan olanlara birer rüştiye okulu açılır, kız 
okullarının öğretmeni kadın olacaktır.

  İdadi okulları, rüştiyelerden mezun olan Müslim ve 
gayrimüslim çocukların bir arada öğrenim gördük-
leri yerlerdir, 1000 haneden fazla her kasabada bir 
idadi açılacaktır.

  Darülfünun; felsefe ve edebiyat, hukuk, tabi ilimler 
ve matematik eğitimine yönelik üç fakülteden olu-
şacak, dersler halka açık olacaktır.

  Okullarda (azınlık ve yabancı okulları) ahlâk kuralla-
rına ve devlet politikasına aykırı ders okutturulma-
ması, ders programları ve kitaplarının Maarif Neza-
reti ya da mahallî maarif idaresi ve vali tarafından 
tasdik edilmesi, resmî izin verilmesi gerekmektedir.

İdadiler
  Tanzimat Döneminin sonlarına doğru rüştiyele-

rin üzerinde ve yüksekokullara öğrenci yetiştiren 
bir okulun bulunmaması sorun oluşturmuştu. Bu 
amaçla 1868’de “Galatasaray Sultanisi” açılmıştı.
İdadilerin açılması fi kri, 1869 Maarif Nizamname-
siyle gündeme geldi.

  İdadilerin öğrenim süresi üç yıl olacaktı. Daha son-
raki dönemlerde rüştiyelerin idadilerle birleştirilme-
siyle kasabalardaki idadilerin eğitim süresi 5, şehir-
lerdeki ise 7 yıla çıkarıldı. 

Sultaniler
  Sultanilerin açılmasında Fransız eğitim kurumları 

model alınmış ve idadilerin üzerinde eğitim verme-
leri hedefl enmiştir. Galatasaray Sultanisi (Mekteb-i 
Sultani), 1868’de eğitime başladı. Okulun eğitim 
süresi beş yıldı, ancak daha sonra hazırlık sını-
fı ile birlikte bu süre sekiz yıla çıkarılmıştır. Okulun 
ilk müdürü gibi öğretmenlerinin çoğu da Fransız’dı. 
Buraya her dinden ve milletten öğrenci alınmıştır. 

Yükseköğretim (Darülfünun)

  Darülfünun, “bilgi ve güzel ahlakça mükemmel ol-
mak isteyen, bütün ilim ve fenleri okumaya istek-
li ya da devlet dairelerinde çalışmak isteyen herke-
se, gerekli bilgileri sağlayacak” bir kurum olarak ta-
rif edilmişti. Osmanlı Devleti’nde 1845 yılında med-
rese dışında bir yükseköğretim kurumu olarak Da-
rülfünunun açılması gündeme geldi. Açılacak okul-
da Müslüman ve gayrimüslim öğrenciler birlikte 
okuyacak ve mezun olunca devletin çeşitli kade-
melerinde görev alacaklardı. Bunun üzerine Darül-
fünuna öğrenci yetiştirmek için lise düzeyinde bir 
okul olan Darü’l Maarif kuruldu, öğretim elemanı 
yetiştirmek maksadıyla Avrupa’ya öğrenciler gön-
derildi. 1851’de okulların ve açılacak Darülfünunun 
ders kitaplarını hazırlamak ve bilim akademisi ola-
rak çalışmak üzere “Encümen-i Dâniş” adıyla bir 
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komisyon kuruldu. Darülfünunun inşası biten bazı 
bölümlerinde, dönemin sadrazamı Keçecizade 
Fuad Paşa’nın isteğiyle, halka açık serbest kon-
ferans şeklinde derslere başlanmasına karar veril-
di. 13 Ocak 1863’te fi zik ve kimya alanında Der-
viş Paşa’nın vermiş olduğu bir konferansla eğitime 
başlandı. Dinleyici olarak gelenlerde bu konferans-
lara çoğunlukla merakları nedeniyle katılıyorlardı. 

  Derslere rağbet azalınca eğitime son verildi. 
1870’te tekrar derslere başlanan Darülfünunda; 
felsefe, edebiyat, tabii ilimler, matematik ve hukuk 
olmak üzere üç bölüm bulunmaktaydı. Bölümler-
de eğitim süresi üç yıldı. Ancak bir yıllık eğitimden 
sonra yine derslere ara verildi. İki defa daha açı-
lıp kapanan Darülfünun, varlığını 1933 yılına kadar 
sürdürdü. Yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Ay-
rıca 1914’te sayıları artan kız idadileri ile kız mu-
allim mekteplerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak 
üzere açılan “İnas (Kız) Darülfünunu” da 1921’e 
kadar eğitime devam etti.

Azınlık Okulları

  Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler, ibadethanele-
rinde açtıkları okullar vasıtasıyla eğitimlerini sürdü-
rüyorlardı. Bu okullarda devletin herhangi bir dene-
timi yoktu. Ayrıca gayrimüslim vatandaşların birço-
ğunun maddi durumları iyi olduğu için Avrupa ül-
kelerine de çocuklarını gönderir, orada okuturlardı.  

  Azınlıklar Tanzimat’tan sonra pek çok okul açtı-
lar.. Bu okullar zamanla azınlıklar arasında milliyet-
çilik fi kirlerinin yayılmasında etkili olmuştur. 1869 
Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi ile azınlıkların özel 
okul açabileceği de hükme bağlanmıştır. Azınlıkla-
rın ayrı statü ve amaçla okul açmaları, Osmanlı va-
tandaşlığı düşüncesinin hayata geçirilmesini önle-
miş, Müslüman ve Hristiyan halk arasındaki farklı-
lığı derinleştirmiştir.

Yabancı Okullar

  Osmanlı Devleti, yabancılara ekonomik kapitülas-
yonların yanında eğitim alanında da ayrıcalık tanı-
mıştı. Yabancılara tanınan bu serbestlik misyoner-
lerin Osmanlı ülkesine gelmesine neden oldu.

  XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlılarla ilişki kuran 
devletler politik çıkarlarını koruma amacıyla Os-
manlı topraklarında birçok okul açmışlardır. Müs-
lüman halk ilk başlarda yabancı okullara pek olum-
lu bakmamıştır. Ancak bu okulların eğitim kalite-
sinin ve imkânlarının daha fazla olması zaman-
la Müslümanların da çocuklarını yabancı okullara 

vermelerine yol açmıştır. Yabancı okulların Osmanlı 
Devleti’ne modern eğitim yöntemlerini ve araçlarını 
getirmeleri, yabancı dil öğretmeleri ve Osmanlının 
Batı’ya açılmasında da etkin rol oynamaları açısın-
dan katkıları olmuştur. Ancak bu okullar yıkıcı faali-
yetlere zemin hazırlamıştır. 

  Tanzimat Döneminde yapılan değişikliklerle öğ-
retim kurumlarında birlik olmadığı için, uzun yıllar 
“medrese”, “Tanzimat mektepleri”, “askerî mek-
tepler”, “azınlık” ve “yabancı” mektepler gibi çeşit-
li kaynaklardan çok farklı bilgi, düşünce, ideal ve 
dünya görüşüne sahip insanlar yetişmiştir. Bu zıt-
lıklar toplumda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmış-
tır.

Meşrutiyet Dönemi Eğitim Alanındaki Gelişmeler 
(1876-1908)

  1876 başlarında, Devletin karşı karşıya bulunduğu 
dış ve iç meseleler, malî sıkıntılar çok büyük boyut-
lara ulaşmıştı. Ayrıca, “Genç Osmanlılar”ın bir sü-
redir giriştikleri fi krî ve siyasî mücadelenin etkileri 
yayılmaya başlamıştı.

  31 Ağustos 1876’da II. Abdülhamit Padişah ya-
pıldı. II. Abdülhamit, Mithat Paşa’yı sadrazam 
olarak atadı ve 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi 
(Anayasa)’yi kabul ederek, padişahın idaresini sı-
nırlayan Meşrutiyet yönetimini ilân etti. İlk Osman-
lı Parlâmentosu 19 Mart 1877’de toplandı. Abdül-
hamit özellikle 93 Harbinin çıkmasında önemli rol 
oynayan  parlâmentoyu 13 Şubat 1878’de topla-
mayarak, Meşrutiyet idaresine ara verdi. Böylece 
I. Meşrutiyet kısa ömürlü (1 yıldan az fazla) olduğu 
için bu dönemde örgün ve yaygın eğitimden ayrın-
tılı olarak söz edilmez.

Kanun-ı Esasî’nin Eğitimle İlgili Hükümleri

  1876 tarihli Kanun-i Esasî’nin üç maddesi eğitimle 
ilgilidir. Bunlardan ikisi özel öğretimle ilgili, üçüncü-
sü ise ilköğretimin zorunluluğuna ilişkindir:

• 15. maddede; “emr-i tedris serbestir, muay-
yen olan kanuna tebaiyyet şartıyla her Osman-
lı umumî ve hususî tedrise mezundur” hükmü yer 
alır. Anlamı: “Öğretim işini (konusunu) herkes öz-
gürce yapabilir. İlgili kanuna uymak şartıyla her 
Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapma-
ya izinlidir.”

• 16. maddede, Osmanlı ülkesinde bulunan çe-
şitli toplumların “umûr-ı itikâdiyelerine müteallik 
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olan usûl-i tâlimiyeye halel getirilmeyecektir” de-
nir. Bu, “ülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki top-
lumların din ve inanışlarına ilişkin öğretim yönte-
mi ve biçimine dokunulmayacaktır” anlamındadır. 
Aynı madde, ülkedeki tüm mekteplerin Devletin 
denetiminde olduğunu da belirtir, fakat baskılar 
nedeniyle yabancı okullarda yeterli denetim ya-
pılamamıştır.

• 114. maddede; “Osmanlı efradının (bireylerinin) 
kâffesince (tümü için) tahsil-i maarifi n (öğrenimin) 
birinci mertebesi (ilköğretim) mecburî (zorunlu) 
olacak ve bunun derecat ve teferruatı (ayrıntıları) 
nizam-ı mahsus (ayrı bir düzenleme) ile tâyin kılı-
nacaktır (belirlenecektir).” 

Abdülhamid Devri İlköğretimde Yenilik ve Geliş-
meler 

  İlkokullar için 1892’de çıkarılan tâlimatın 4. mad-
desi, bu mektepler ve öğretmenleri hakkında yeni 
ve önemli düzenlemeler getirmiştir. İptidaî mektep-
lere muallim tayin edileceklerin iyi ahlaklı olmaları 
ve Darülmuallimîn-i İptidaîden şehadetname almış 
bulunmaları ya da bir sınav sonunda yeterliliklerini 
kanıtlamış olmaları gerekir. 

  Ayrıca ilköğretimin masrafl arının mahalle halkı ta-
rafından yüklenildiği görülmektedir. Avarız para-
sından hisse, Hayırlı işlere vasiyet edilen paralar-
dan hisse, Kurban derisi ve fi tre, Salma, Öğrenci-
lerden alınan ücret, Evkâf-ı münderise gelirleri (Yı-
kılmış vakıfl ar demektir)

Abdülhamid Devri Orta Öğretimde Yenilik ve Ge-
lişmeler 

  1882-1890 yılları arasında rüşdiyeyi de içine alan 
idadilerin yaygın olarak taşrada da açıldığı görülür. 
Bunlar il merkezlerinde rüşdiye ile birlikte 7, sancak 
merkezlerinde rüşdiye ile birlikte 5 yıllık idadîlerdir. 

  Bu dönemde, Münif Paşa’nın Maarif Nazırlığı za-
manında İstanbul’da idadî düzeyinde bir kız okulu-
nun açıldığı görülür (1880). Batılı bir anlayışla, ge-
nel kültür dersleri, Türkçe, Fransızca, Almanca, İn-
gilizce, Musikî, el ve ev işleri gibi dersleri programı-
na alan bu okul iki yıl öğretimden sonra halkın il-
gisizliği nedeniyle kapanmakla beraber, kızlara ait 
orta öğretim alanında önemli bir atılım sayılmalıdır. 

  Yabancı ve azınlık okulları öğrencileri harıl harıl ça-
lışır, defterler dolusu ev ödevleri yaparken rüşdiye 
öğrencileri gündüz biraz Gülistan, İzhar vs. oku-
muş olarak ve kendilerine ödev verilmeden eve 

dönerlerdi. Türk gençleri iş âlemine atılırsa işte bu 
bilgilerle azınlık vs. gençlerinin bilgisiyle boy ölçü-
şeceklerdi şeklinde ifadeler bu dönemin eğitim 
hakkında bilgi verir.

  Bir okula giriş (duhûl) sınavı dışında sınavlar ikiye 
ayrılır: İmtihan-ı hususî, İmtihan-ı umumî. İmtihan-ı 
hususî: Ara sınavı anlamındadır ve üç ayda bir der-
sin öğretmeni tarafından yapılır.İmtihan-ı umumî: 
Her sene-i tedrisiye (öğretim yılı) sonunda, Rüşdiye 
ya da idadî mektepleri idaresince tayin edilen mü-
meyyizler vasıtasıyla yapılır. Notlar şöyledir: 9-10: 
Aliyyülâlâ (Pekiyi) / 8: Âlâ (İyi) / 6-7: Karib-i Âlâ (İyi-
ye yakın) / 5: Vasat (Orta) / 4: Karîb-i Vasat (Ortaya 
yakın) / 3: Zayıf /1-2: Edna (Pek zayıf).

  İmtihan-ı umumîde, sınıfı geçmek için her dersten 
en az 4 almak, aynı zamanda not ortalamasının 5 
olması gerekir. Şehadetname almak için ise not or-
talamasının 6 olması şarttır. Öğrencinin ortalama 
notu 5 ve daha yüksek, fakat iki fenden (dersten) 
notu 4’ten aşağı ise, yıl sonu imtihanlarından he-
men sonra o iki dersten tekrar imtihan edilir. Bu 
sınavda öğrenci bir dersten bile başarısız olduğu 
takdirde sınıfında bırakılır. 

Abdülhamid Devrinde Meslekî ve Teknik Eğitim-
deki Gelişmeler 

Bu dönemde açılan başlıca meslekî ve teknik 

okullar şunlardır;

• Sanayi-i Nefi se (Güzel Sanatlar) Mektebi (1882).

• Hendese-i Mülkiye Mektebi (1883). (İstanbul Tek-
nik Üniversitesinin temeli).

• Lisan Mektebi (1883): Memurlara (özellikle dış iş-
lerinde çalışanlara) yabancı dil öğretmek ve mü-
tercimler yetiştirmek üzere açılmıştır. Burada, 
Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, 
Farsça öğretimi yapılmıştır.

 Ticaret Mektebi (1884): Müslüman halkın bir kısmı-
nın ticarete yönelmesini gerekli görerek bu okulu 
açmıştır. İlk müdürü Grati Efendi’dir. 

 Amelî Ziraat Mektepleri (1887): Önce Selânik’te, 
sonra başka illerde açılan, Rüşdiyelerden öğren-
ci alan okullardır.

 Polis Dershanesi (1889): Polislere hukukî bilgiler 
kazandırmak için açılmıştır. 

 Aşı Memurları Mektebi (1892): Çiçek hastalığına 
karşı aşı yapabilen, sağlık memurları yetiştirmek 
için açılmıştır.
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 Gümrük Memurları Mektebi (1892): Abdülhamid 
devrinde açılan dört ilginç okul vardır. Bunlar, ken-
dilerinden bekleneni tam veremeseler de, önemli 
eğitim uygulamalarıdır.

 Tüccar Kaptan Mektepleri (1886): Ülkede sivil ge-
miciliği elinde bulunduran bilgisiz ve yeteneksiz 
Yunan ve Ermeni kaptanların yerine Müslümanlar-
dan gerekli bilgilerle donatılmış, uzman kaptanlar 
yetiştirmekti. Bu yolla hem deniz ticaretinin geliş-
mesi, hem de gemi ulaşım güvenliği sağlanacaktı. 

 Aşiret Mektebi (1892): Zadegan sınıfl arı ile, Arap, 
Kürt ve Arnavut eşraf ve aşiret reisleri çocukları-
nın subay olarak yetişmeleri için Aşiret sınıfl arı açıl-
mıştır. Müslüman Arap, Kürt ve Arnavut eşrafı ve 
aşiret reislerinin çocukları İstanbul’da bu mektep-
te okutulup, bölgelerine döndüklerinde askerî ve 
idarî memuriyetlere, öğretmenliklere atanacaklardı. 

 Çoban Mektebi (1898): Ankara’da Nümune Çiftliğin-
de tiftik keçilerinin bakım ve ıslahını öğretmek için 
açılmıştır. Ankara ilinde o dönemlerde tiftik keçisi ye-
tiştirmeye ve tiftik ticaretine çok önem verildiği, bu 
ticaretin Ankara’ya kadar çekilen demir-yolu ile İs-
tanbul ve Avrupa’yla kolayca yapıldığı düşünülürse, 
Ankara’da bir Çoban Mektebi’nin açılmasının uygu-
lama ve üretime dönük ne kadar önemli bir eğitim 
olayı olduğu anlaşılır.

 Darülhayr-ı Âlî (1903): Kimsesiz Müslüman çocuk-
ların hem korunma ve bakım altına alınıp kendileri-
ne okul bilgileri kazandırılması, hem de çeşitli mes-
leklerin öğretilmesi amacıyla açılmış çok amaçlı bir 
okuldur. II. Meşrutiyet döneminde açılacak Darü-
leytamlar ve Cumhuriyet döneminin Çocuk Esirge-
me Kurumları arasında bir köprüdür. Bu dönemde, 
illerdeki ıslahhaneler ve sanayi mekteplerinin adı, 
genellikle, Padişaha nisbetle, Hamidiye Mekteb-i 
Sanayi-i Âlisi haline getirilmiş, kız sanat mektepleri 
de açılıp geliştirilmiştir.

Abdülhamid Devrinde Azınlık Ve Yabancı Okul-
ların Durumu

Yabancıların Kurduğu Özel Öğretim Kurumları
  Tanzimat dönemi sonlarından itibaren Osmanlı ül-

kesinde Sırp, Bulgar, Rus, Alman, Avusturya, Ma-
caristan ve İranlıların okul açtıkları görülür. Eskiden 
beri bulunan Katolik ve Protestan okulları da çok 
güçlenmişlerdi. 

  Katolik okullarından Fransız misyoner okulları Ab-
dülhamit döneminde büyük gelişme göstermişler 

ve pek çoğu izinsiz olarak sayıları artmıştırSonuçta 
Fransızca ve Fransız kültürü Osmanlı aydınları ara-
sında çok yayılmıştır.

  Protestan okullarının programları ve amaçları; Züh-
tü Paşa, en önemli dediği bu üç derste ve genel 
olarak derslerde izlenen amaçları özetle ve bugün-
kü dille, şöyle açıklıyor;

1. Türkiye’de Protestanlığı yaymak

2. Zihinleri karıştırıp halkın merkezî yönetime bağlılığı-

nı sarsmak

3. Öteki yabancı ve özellikle Fransız okullarının kültü-

rel etkisi ile mücadele etmek, bu etkiyi silip kendi etki-

lerini ön plâna çıkarmak. Bazı bölgelerde bu okullarda 

okuyan öğrencilerinin çoğu Türk ve Müslüman ailelerin 

çocukları idi. Fakat Osmanlı genelinde gayr-ı Müslim-

lerin çocukları okutuluyor ve onlara Osmanlı düşmanlı-

ğı, padişaha iftira ve ihanet, Müslümanlara karşı kin ve 

nefret aşılanıyordu.

Abdülhamid Devrinde Yetişmiş Önemli Eğitimciler

Münif Paşa’nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
  Münif Paşa (1830-1910) Antep’te doğmuştur. 

Kahire ve Şam’da medrese öğrenim görmüş, 
Berlin’de elçilik kâtibi iken üniversitede felsefe, hu-
kuk, politika derslerini izlemiş ve Batı’yı tanımıştır. 
Ticaret ve üç kez Maarif Nazırlığı yapmıştır. Özellik-
le, hukuk, iktisat, eğitim alanında yazıları ve eser-
leri vardır. 

  Mecmua-i Fünûn’da 1862’de yayınladığı 
“Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan” başlıklı yazısın-

da özetle şöyle der: Bizde bazı babalar, çocukla-

rının doğum, sünnet ve evlenmelerinde çok mas-

raf yaptıkları halde, sıra eğitime gelince, bunun pa-

rasız ya da çok az bir para ile yapılmasını istemek 

gibi bir çelişkiye düşerler.Çocukların eğitim ve öğ-

retimi, bir ülkenin servet, mutluluk ve gücünün 

kaynağıdır. Aileler çocuklarını, geleceği düşüne-

rek yetiştirmeli, onlara müsbet, teknik bilgiler ve bir 

meslek kazandırmalıdırlar. Münif Paşa, kızların eği-

timi, özel eğitim, ticaret eğitimi, kütüphanecilik, öğ-

retmen yetiştirme alanlarında bazı kurumlar aça-

rak eğitimimize katkıda bulunmuştur. O, yeni öğre-

tim yöntemlerini bilen öğretmenlerin yetişmesi için 

çaba harcamıştır.
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Sait Paşa’nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
  Abdülhamit döneminde altı kez, II. Meşrutiyet dö-

neminde üç kez Sadrazamlık yapan Mehmet Sait 
Paşa (1838-1914), döneminde, eğitime en çok 
hizmet eden devlet adamı olarak tanınır. Başlıca 
çalışmaları özetle şunlardır:

  O, Osmanlı Devletinin kurtuluşunu eğitimin ge-
liştirilmesinde görmüş ve bunu Padişaha verdiği 
lâyihalarda dile getirmiştir. 

  Sait Paşa genel orta öğretime ve meslekî eğitime 
önem vermiş, bir çok okul açmıştır. 1884’de Ba-
yezid Devlet Kütüphanesinin açılmasını da gerçek-
leştirmiştir. 1880 yıllarında aşar vergisine ek olarak 
bir maarif vergisi alınması yoluna gitmiştir.

Ahmet Mithat Efendi’nin Türk Eğitim Tarihinde-
ki Yeri 

  Ahmet Mithat Efendi (1844-1913): Rumeli’de Niş 
Rüşdiyesini bitirmiş, Tuna Valisi Mithat Paşa’nın 
ilgisini çekerek, onun koruyuculuğu altında ye-
tişmiştir. Mithat Paşa’nın açtığı sanat mektep-
leri için Hâce-i Evvel ve Kıssadan Hisse başlık-
lı ders kitapları yazdı. 1908’den sonra Darülfü-
nunda Umumî Tarih, Dinler Tarihî, Felsefe dersleri, 
Darülmuallimat’ta Pedagoji dersini okuttu.

  Ahmet Mithat ilkokul öğretmeni nasıl baştan öğ-
rencilerini eğlendirecek masal ve hikâyelerle işe 
başlarsa, Ahmet Mithat da öyle yaptı. Öğrencile-
rin seviyesi yükseldikçe eserlerin de şekli değişti-
ği gibi o da okuyucularına büyük romanlar verdi. 
Öğretmenin vazifesi nasıl öğrencilerini eğlendirmek 
değil onları bilgiyle yetiştirmekse, o da romanların-
da fırsat getirip geniş geniş bilgi vermekten çekin-
medi. Fakat, öğretmenin vazifesi nasıl yalnız öğret-
mek değil, belki ondan da fazla, terbiye etmekse, 
o da romanlarında daima okuyucularına ahlâk tel-
kinlerinde bulundu.”

Ahmet Rıza Bey’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
  Ahmet Rıza Bey (1858-1930), Galatasaray Lise-

sinde okudu. Köylünün ilkel yöntemlerle tarım yap-
tığı için yoksul kaldığını düşünen babası tarafından 
tarım öğrenimi görmek üzere Paris’e gönderildi. 
Tarım öğrenimini bitirip yurda dönen Ahmet Rıza 
Osmanlı Ziraat Nezaretine başvurunca “iş yok” ce-
vabını aldı. Bu kez Maarif Nezaretine başvurdu: 
Önce Bursa İdadisi (Lisesi) Müdürlüğü ile kimya 
öğretmenliğine, kısa bir süre sonra da Bursa Eği-
tim Müdürlüğüne atandı.  

  Padişaha lâyihalar göndererek eğitim alanında 
önerilerde bulunmuştur. Bu yazı ve lâyihalarında 
Devletin kurtuluşunu kitlelerin eğitilmesinde, kız-
ların okutulmasında, eğitimin niteliğinin yükseltil-
mesinde görür ve Türkçe’ye önem verilmesini, bir 
Türk Dili Akademisi açılmasını ister. O, II. Meşru-
tiyet döneminde de, önemli siyasî görevlerde bu-
lunmuştur.

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Alanındaki Geliş-
meler (1908 - 1918)

  Meclisli siyasal düzene dönüş için Anayasanın tek-
rar yürürlüğe konduğu 23 Temmuz 1908’den 30 
Ekim 1918 Mondros Mütarekesine kadar geçen 
zamana II.Meşrutiyet, veya daha çok kullanılan 
şekliyle, sadece, Meşrutiyet dönemi denir. “

Meşrutiyet Dönemi Eğitiminin Temel Özellikleri 
• Siyasî hayat ve fi kir hareketleri birden canlanmış, 

yayın özgürlüğüne kavuşma yanında, özellikle 
Balkan Savaşları, aydınları toplumsal sorunları ve 
dertleri acımasız bir dille ortaya koymaya itmiştir

• Dönemin başında, Meşrutiyetin ilânı ile beraber, 
aşırı hürriyetçi bir hava ortaya çıkmış, bu okullara 
da yansımıştır. Bu nedenle, önceleri okullara “hür-
riyetçi mektepler” dendiği olmuştur. Fakat, bu te-
rimle aslında, okulların içine yuvarlandığı disiplin-
sizlik, keşmekeş, başıboşluk, gösteriş(nümayiş) 
anlatılmak istenmiştir. 31 Mart olayı bastırıldıktan 
sonra, okullarda da disiplin sağlanmıştır.

• Özellikle Balkan Savaşlarından (1912-1913) son-
ra, toplumda eğitim konularına ilgi artmış, âdeta 
herkesin “gözü açılmış, eğitim işleri yalnızca Ma-
arif Nezaretinin işi olmaktan çıkmıştır” . 

• Balkan Savaşları ve felâketlerinden sonra top-
lumda, “çökmekte olan Devleti eğitim ve öğret-
menler kurtaracaktır” şeklinde bir görüş benim-
senmiştir. Fakat bu, genellikle, bir slogan görü-
nümünden öteye gidememiştir.

• Özellikle Balkan Savaşlarına kadar “taassup” ne-
deniyle kızların eğitimi konusunda verimli çalışıl-
mamış, fakat Balkan felâketlerinden sonra “taas-
sup azamış, daha cesurca ve etkili çalışmalar ya-
pılabilmiştir”. 

• Kızlar için ilk kez bir yüksek öğretim kurumu açıl-
mıştır,

• Dönemin sonuna doğru geleneksel sıbyan mek-
teplerinin çoğu kapatılmıştır.
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• İlk resmî ana okulları bu dönemde açılmış, okul 
öncesi eğitimde ilk ciddî adımlar atılmıştır.

• Eğitimde drama ilk kez bu dönemde kullanılma-
ya başlanmıştır.

• Medreselerin ıslahı için fi kirler ve teşebbüsler yay-
gınlaşmıştır.

• Öğretmen yetiştirilmesinde yenilikler yapılmış, 
önemli adımlar atılmıştır.

• Öğretmenler ilk kez bu dönemde meslekî örgüt-
ler kurmuşlardır.

• Programlara sosyal, siyasal muhtevalı, hayata 
dönük bazı dersler girmiştir.

• Pedagoji ve eğitim, eğitimcilerde ve toplumda 
gittikçe saygı ve ilgi uyandıran bilimler olarak gö-
rülmüştür. Bazı eğitimciler ve öğretmenler, “ben 
Tarih, Coğrafya, Matematik... bilmem, fakat onla-
rın öğretim yöntemlerini bilirim” şeklinde aşırı gö-
rüşlere bile sahip olmuşlardır.. 

• Meşrutiyet dönemi, eğitimde büyük girişimler dö-
nemi olamamıştır.

• Eğitimde yeterli girişim ve atılımlar yapılamamış-
sa da, eğitim ve öğretmen sorunları meslekî der-
giler ve genel basında ilk kez geniş ölçüde tar-
tışılmış, yeni ve orijinal görüşler ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan bazıları, Cumhuriyet dönemindeki uy-
gulamaların tohumunu teşkil etmiştir (Köy Ensti-
tüleri, vs.). Böylece, Meşrutiyet dönemi, eğitimde 
ve başka alanlarda, kısmen, gerekli bir laboratu-
var dönemi olarak değerlendirilebilir.

• I. Dünya Savaşları ve bunların yol açtığı felâketler, 
Meşrutiyet dönemi eğitiminin gelişmesini önleyici 
temel nedenler arasında yer almıştır.

• Kadınlar Devlet dairelerinde memur olarak çalış-
maya, böylece, kırk yıldır bazılarının yaptığı “öğ-
retmenlikten” başka hizmetlere de geçmeye 
başlamışlardır.

Meşrutiyet döneminde okul öncesi eğitimde ye-
nilik ve gelişmeler 

  Osmanlılarda 19. yüzyılın ikinci yarısında bazı ya-
bancı ve azınlıkların ana okulları da açtıkları bilini-
yor. Resmî Ana Mektepleri ise Balkan Savaşların-
dan sonra açıldı ve yaygınlaşmaya başladı. Ana 
mekteplerine muallime yani kadın öğretmen yetiş-
tirilmemiş olduğundan, Türk okullarına Ermeni, Ya-
hudi mualltmeler getirildi ve okulların her işi onlara 

bırakıldı; öyle ki, okulların şarkılarını ve şiirlerini bile 
onlar yazdılar. Satı Bey de İstanbul’da bir Çocuk 
Yuvası açmıştır.

  1909’da Avusturya- Macaristan’a bir geziye katı-
lan Kâzım Nâmi, çocuk bahçesi öğretmeni yetişti-
ren bir okulu gezmiş ve dönünce, Selanik’te bir ilko-
kulda, çocuk bahçesi sınıfı açmıştır. Öğretmen bul-
madaki zorluk nedeniyle, Allians İsraelit’ten yetişmiş 
iki bayanı öğretmen olarak almış, Frobel usûlünün 
ilk bilgilerini de onlara kendisi vermiştir. Ancak, Bal-
kan Savaşları bu çalışmaları yarım bıraktırmış, daha 
sonra Şükrü Bey Maarif Nazırı iken (1913-1917) 
resmî Ana Mektepleri açılmaya başlanmıştır. Bunla-
ra kadın öğretmen yetiştirmek için Darülmuallimatta 
bir de özel sınıf açmıştır. Kâzım Nâmi, Fransızcadan 
Çocuk Bahçesi Rehberi adıyla bir kitap çevirmiş, 
İzmit’te önce bir Ermeni bayan, sonra bir Türk ba-

yanla Ana Mektebi açmıştır. Resmî ana okullarının 

bilinen ilk ve kapsamlı programı 1914 tarihlidir.  Bu 

programın ilk cümlesi, ana okullarının “bir öğretim ve 

ders okulu değil, bir yaşam ve ha-reket okulu, ço-

cuk bahçesi olduğu” şeklindedir. Bu programa göre 

ana okullarının dersleri şunlardır (bugünkü terimler-

le): Ahlâkî Konuşmalar, Yaşam ve Hareket Dersleri, 

Tabiat Bilgisi ve Bahçe Dersleri, Resim, Anadili, Mü-

zik, Jimnastik. Bu programın ve uygulama ilkeleri-

nin özellikle İtalyan eğitimcisi Montessori’den etki-

lendiği anlaşılıyor.

  1914 tarihli program, yukarıdaki derslerin uygu-
lanışında çocukların özgürlüğüne, kendilerini ser-
bestçe ifadelerine, kendi hayal dünyalarını kur-
malarına ve yaratı-cılıklarına dayanan kurgusal bir 
yaklaşım önermektedir. Bu nedenle, eğitimimizde 
drama yönteminin de ilk izlerini taşımaktadır. Meş-
rutiyet döneminde, Pestalozzi, Frobel, Montesso-
ri gibi Batılı eğitimcilerin görüşleri ve yöntemleri te-
lif ve çeviri eserlerle çok daha iyi tanınmaya baş-
lamıştır.

II. Meşrutiyet Döneminde İlköğretimde Yenilik ve 
Gelişmeler 

  1913’te Tedrisat-t İptidaiye Kanun-i Muvakkati (il-
köğretim geçici kanunu) çıkarılmış ve bu kanun, 
“geçici” başlığına rağmen Cumhuriyet yıllarında 
maddeleri yürürlükte kalmıştır.

  Bu kanun ilköğretimin zorunlu ve Devlet okulların-
da meccani (parasız) olduğunu hükme bağlamıştır. 
Parasız öğretim ilk kez bu kanunla kabul edilmiştir.
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  İptidaî ve Rüşdî adlarıyla mevcut olan okullar bir-
leştirilmiş ve Mekâtib-i İptidaiye-i Umumiye adını 
almışlardır. İlköğretim bu şekilde 6 yıl olarak belir-
lenmiş ve her biri 2 yıl süreli üç devreye ayrılmış-
tır: Devre-i Ulâ, Devre-i Mutavassıta (Vasatiye), 
Devre-i Âliye. 

  Yine bu tarihlerde Tarihî Temsil (bazan Mek-
tep Temsilleri) adıyla bir ders programlara girmiş-
tir. Bu ders, öğrencilere yaptırılan tiyatro ve dra-
matizasyon uygulamaları yoluyla, özellikle tarihî 
konuları daha canlı öğretmenin yanında eğitim-
sel, sosyal ve ahlâkî bir amaç güdüyordu. İlköğre-
tim, 1913’lerden sonra, Satı Beyin yetiştirdiği öğ-
retmenler sayesinde kısmen bir canlılık göstermiş-
se de bu öğretmenler ihtiyacı karşılamaktan sayıca 
çok uzak olduklarından eski yöntem ve uygulama-
lar yeni okulların çoğunda sürüp gitmiştir. 

  İlköğretimin taşradaki durumu acıklı idi. 1910’da 
Adana’nın Hassa kazasında ilkokulu gezen ga-
zeteci Ahmet Şerif şöyle yazar: “Hocalara ve ço-
cuklara baktım, bu malzeme ile inşa edilecek ge-
leceğin binasını tam bir üzüntü ile düşündüm. 
Anadolu’da bir okulu ziyaret etmek, elem çiçek-
leri toplamak demektir. Halkımızın eğitime ihtiyaç 
duymasını bekleyecek olursak pek geç kalaca-
ğız (...) Hükümet ve hamiyet sahipleri memleketin 
İstanbul’dan ibaret olmadığını düşünmelidir.” 

  Dönemin sonuna doğru, geleneksel sıbyan mek-
teplerinin çoğu kapatılmıştır. Bu önemli olay nasıl 
gerçekleşti?

  Mülkiye Mektebi mezunu Satı Beyin müdürlü-
ğünü yaptığı dönemde (1909-: 1912), İstanbul 
Darülmuallimîninde (Erkek Öğretmen Okulu) bir 
çok çağdaş fi kirli, eğitim bilimlerinin önemine inan-
mış öğretmenler yetişmişti (Bkz. Soru 98 ve 107). 
Onların çabaları ile geleneksel mahalle mektepleri 
kısa sürede ortadan kalktı.

Bu öğretmenler, başarıya şu yollarla ulaştılar;

• Satı Bey, Öğretmen Okulunda ve dışarıda, eğiti-
min yenileşmesi konusunda konferanslar veriyor 
ve verdiriyor, eski öğretmenler için “hizmetiçi eği-
tim” faaliyetleri düzenliyordu.

• Okuldan yetişen çağdaş fi kirli öğretmenler, ma-
halle mekteplerine giderek hocalara, “çocuklar 
koşup oynayarak, renkli kâğıtları keserek, tabi-
atı inceleyerek, araştırarak eğitilir, ezberleyerek 
değil” diyorlar, kendilerinin bu amaçla yetiştikle-
rini söylüyorlar, mahalle mektebi hocaları da bu 

yeni uygulamalardan habersiz oldukları için, bo-
yun eğiyorlardı.

• İstanbul Erkek Öğretmen Okulu, çıkardığı 
Tedrisat-ı İptidaiye (İlköğretim) Mecmuası (sonra 
adı Tedrisat Mecmuası olmuştur) ve çok sayıda 
eğitimsel broşür-lerle, eğitimde yenileşmenin ge-
reğine herkesi inandırıyordu.

  Sonuçta, resmî makamların da Satı Bey ve arka-
daşlarını desteklemesi ile, kanunla yasaklamaya 
gerek kalmaksızın, mahalle mektepleri kısa süre-
de tarihe karıştı

II. Meşrutiyet döneminde orta öğretimde yenilik 
ve gelişmeler 

  1908’de 5 ya da 7 yıllık İdadiyeler, Rüşdiye sınıfl a-
rını da içlerine alıyorlardı. Bunların İptidaiye sınıfl a-
rı yoktu. 

  1913 tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-i Muvakka-
ti, Rüşdiyeleri ilk mekteplerle birleştirip orta öğre-
timden almıştır. Bu okullar o tarihte ortadan kalk-
mış sayılır. Fa-kat Nümune Rüşdiyeleri adıyla bazı-
ları Cumhuriyet yıllarına kadar yaşayacaktır. Bu dö-
nemde orta öğretim alanında yenilik ve değişiklik-
ler özellikle İdadilerde görülmüştür: 1908’den son-
ra önce on iki vilâyet merkezindeki İdadile-rin adı 
Sultanîye çevrildi. I. Dünya Savaşı yıllarında böy-
lece oluşan Sultanîlerin sayısı 50’yi buldu. Bir kıs-
mı yatılı idi, erkeklere ve kızlara mahsus ayrı ayrı 
okullardı ve ilk kız İdadîsi 1911 ‘de İstanbul’da açıl-
mıştı.  Bu okul 1913’te İstanbul İnas (kız) Sultanîsi 
adını almıştır. İlk Kız Lisesi budur. Meşrutiyet dö-
neminde Sultanîler, 5 veya 6 yıllık ilköğretim üze-
rinde, birinci devresi (devre-i ulâ) 4, ikinci devresi 
(devre-i saniye) 3 yıl olmak üzere öğretim yapıyor-
lardı. Sultanîlere 1911’lerde Lise adı verilmesi dü-
şünülmüşse de bu isim 1922 sonundan itibaren 
kabul edilmiştir.

II. Meşrutiyet döneminde yüksek öğretimde ye-
nilik ve gelişmeler 

  Meşrutiyetin başında Maarif Nazırı Emrullah Efen-
di Darülfünûnda köklü reformlar yapmak istedi ve 
1912’de bir Nizamname hazırladı ve gerekçesinde 
Darülfünûnu, “ilimlerin ve fenlerin hem yayılması-
na, hem ilerlemesine hizmet eden yüksek ilim mü-
essesesi” biçiminde tanımlayarak bu “yaymanın” 
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ilimleri ve fenleri “halk arasında yaymak” ve “ilerlet-
menin” de bunları daha ileri düzeye çıkarmak oldu-
ğunu belirtti. Emrullah Efendi, kendi görüşlerini in-
celerken göreceğimiz Tûba Ağacı Nazariyesini ha-
tırlatan bir düşünceyi de bu Nizamnamenin gerek-
çesine koymadan edememiştir. 

  1912 tarihli Nizamname ile Darülfünûn beş şube-
ye ayrıldı: Ulûm-i Şer’iye, Ulûm- i Hukukiye, Ulûm-i 
Tıbbiye, Fünûn, Ulûm-i Edebiye. Bunlardan Ulûm-i 
Edebiye şubesi de Felsefe, Tarih ve Coğrafya, 
Ulûm-i İçtimaiye, Edebiyat, Elsine kısımlarına bö-
lündü. I. Dünya Savaşı yıllarında Darülfünûna tek-
rar el atıldı: Tıp şubesi hariç, diğer şubelere çok 
sayıda Alman ve Macar profesör getirildi: Yalnız 
Edebiyat şubesine 8 Alman, 1 Macar alındı. Ba-
tıda öğrenim gören bazı Türk gençleri de kuruma 
müderris muavini olarak atandı. Darülfünûn hoca-
larına Müderris , şubelerine Fakülte denmesi, ku-
rum İçinde Darülmesaî denen Enstitüler açılması 
da bu zamana rastlar.  Yalnız bütün bu değişme ve 
yenilikler daha çok Edebiyat ve Fen Fakültelerinde 

görülüyordu. Öğretim düzeyi “acınır” durumdaydı. 

Ders kitapları orta okul kitabından farksızdı. “Araş-

tırma ve bilim yöntemi” sözleri bol bol kullanılıyordu 

ama ortada eser yoktu. Darülfünûn, kendi dışın-

da da etkili olamadı.Dersler açmak, kadınlara kon-

ferans vermek vs. şeklinde bazı çalışmaları oldu. 

Kuşkusuz Darüfünûnun başarısızlığında, I. Dünya 

Savaşının büyük payı vardır. Birçok genç silah altı-

na alındığı için 1915’te öğretim dahi yapılamamıştı.

  1915 yılında İnas Darülfünunu adını taşıyan ve kız-
lara mahsus bir yüksek öğretim kurumu daha açıl-
mıştır. İlk öğrencileri kız idadîsi mezunları ile İstan-
bul Darülmuallimat-ı mezunları idi. Bu kurumun her 
biri 3 yıl süreli 3 şubesi vardı: Edebiyat, Riyaziyat, 
Tabiiyat. İlk mezunlarını 1917’de veren bu kurum 
1920’de kaldırılıp Darülfünuna bağlandı. 

Meşrutiyet döneminde açılan başlıca yüksek 

okullar şunlardır;

• Orman Mekteb-i Âlisi (1909) ,Dişçi Mektebi 
(1909), Kadastro Mekteb-i Âlisi (1911)

• Meşrutiyet döneminde iç ve dış politik olaylar 
karşısında Üniversite öğrencilerinin bazı gösteri-
ler (nümayiş) yaptığı görülmektedir. 

Meşrutiyet döneminde özel eğitimde yenilik ve 
gelişmeler 

  1913 tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-i Muvakka-
ti, şu hükmü getirmiştir: “Ruhen ve bedenen za-
yıf olan çocuklar ile sağır, dilsiz ve âmâ çocukla-
ra ilköğretim imkânlarını sağlayacak bir Nizamna-
me yapılacaktır.” (md.2). Ancak, Meşrutiyet döne-
minde özel eğitimdeki gelişmeler yavaş ve yeter-
siz olmuştur.

Başlıca gelişmeler: 

• İstanbul’daki Dilsiz Mektebi, özellikle bina bulu-
namadığı için çalışmalarını güçlükle sürdürmüş, 
bîr ara kapatılmış, 1914’te tekrar açılmıştır.

• Selânik’te, 1909’da özel bir Dilsiz Mektebi açıl-
mıştır.

• İzmir’de, 1911’de Albert Karmona adında dilsiz 
bir Osmanlı Musevî tüccarı Sağır ve Dilsiz Mekte-
bi açmıştır. Karmona, Paris’te Dilsiz Mektebinde 
okumuş ve terzilik öğrenmişti.

Meşrutiyet döneminde öğretmen yetiştirme po-
litikası 

1. İstanbul’da öğretmen yetiştirilmesi
• 1909’da Darülmuallimîn-i Âliye kapatılıp öğren-

cileri Darülfünuna gönderildi. 1910’da yeniden 
açıldı. Dersleri yine kısmen kendi bünyesinde, 
kısmen Darülfünûnda yapılıyordu. 

• Mart 1909’dan sonra, Darülmuallimîne Müdür ola-
rak atanan Satı Bey köklü yeniliklere girişti.  Oku-
lu Fatih’ten Cağaloğlu’na getirdi. Öğrencilerini sı-
navdan geçirip 150’sinî alıkoydu, ötekilerini çıkar-
dı. Okul dışında bir işi olan öğretmenleri de uzak-
laştırdı, ötekilere haftada bir gece okul nöbeti tut-
turdu. Öğretmen atamalarında genç ve yetenek-
lileri tercih etti ve değerli elemanlardan oluşan bir 
öğretim kurulu meydana getirdi.

• Satı Bey ayrıca öğretmen okulunun öğretmen 
kadrosuyla beraber Tedrisat-ı ip-tidaiye Mecmu-
ası adıyla önemli bir dergi çıkardı. Fenn-i Terbiye, 
Usûl-i Tedris, Musikî, Resim, Elişi, Terbiye-i Be-
deniye derslerinin programlarda önemle ele alın-
masını sağladı. Her yıl, vilâyetlerden ikişer öğret-
men çağırarak onlara Usûl-i Tedrisle ilgili konfe-
ranslar verdirdi. Darülmuallimine bağlı bir Tatbikat 
Mektebi açtırdı. Bu uygulama okulunun Müdürü, 
eğitimcilerimizden Mekteb-i Mülkiye mezunu İh-
san Sungu’dur. Onun da, nitelikli öğretmenler ye-
tiştirilerek ilköğretimin düzeyinin yükseltilmesinde 
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önemli çabaları olmuştur. Gerçekten, 1909’dan 
önce, öğretmen yetiştirmenin zayıf yönlerin-
den biri, uygulama okullarının bulunmayışı idi. 
1909’dan sonra, İstanbul Darülmuallimîninin ba-
şarısını sağlayan en önemli etkenlerden biri, işte, 
kendisine bağlı böyle bir uygulama okulunun ku-

rulmuş olmasıdır. Bütün bu yeniliklerden sonra İs-

tanbul Darülmuallimîni önemli bir okul haline geldi.

1915 tarihli Nizamnamesinde okulun teşkilâtı şöyle 

gösterilmiştir;

• Adı, İstanbul Darülmuallimîn-i Âliyesi idi ve yatı-
lıydı. İptidaî, İhzarî ve Âlî kısımlarından oluşuyor-
du. İptidaî kısım (4 yıl) ilkokullara öğretmen ye-
tiştiriyordu. İhzarî kısım (2 yıl) Darülmuallimîn-i 
İptidaîlere öğretmen ve ilköğretim müfettişi yetiş-
tiriyordu. Âlî kısmın (4 yıl) Edebiyat, Tabiiyat, Ri-
yaziyat adıyla üç şubesi vardı ve buralardan çı-
kanlar orta ve yüksek dereceli okullara öğretmen 
oluyorlardı. 

Meşrutıyet Döneminde Medreselerin Islahı Çalış-
maları;

  1867’de onbeş medrese hocasından oluşan İlmî 
bir heyet medrese öğretiminin ıslahı için bir ra-
por hazırlamıştır. Bu raporda, medreselerin ıslahı-
nın Fatih ve Kanunî medreseleri düzen ve esasları-
nın aynen uygulanmasıyla sağlanacağı belirtilmek-
te, derslerin öncelikleri tesbit edilmekte, tüm med-
rese öğreniminin on dört yılda sona ereceği belirtil-
mektedir. Ancak bu girişimin resmî ve genel bir dü-
zenleme amacıyla yapılıp yapılmadığı belli değildir.

Meşrutiyet döneminde, medreselerin ıslahı ile ilgili gö-
rüşlerden sonra girişilen uygulamalar da şöyledir: 

• Şubat 1910’da Medâris-i ilmiye Nizamnamesi çı-
karılmıştır. Bu Nizamnameye göre, tüm medrese 
öğrenimi 12 yılda tamamlanmaktadır. Program-
da, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Astrono-
mi, Kozmografya, Tarih, Coğrafya, Farsça gibi 
dersler de yer almıştır. Medreselere ancak 15-35 
yaşlar arasındakiler kaydedile-cektir.

• Eylül 1914’te, Şeyhülislâm Mustafa Hayri Efen-
dinin çabalarıyla Islah-ı Medâris Nizamname-
si çıkarılarak İstanbul medreseleri Darü’l Hilâfeti’l 
Aliyye Medresesi adı altında yeniden düzenlen-
miştir. Bu medrese Tâlî Kism-ı Evvel, Tâlî Kısm-ı 
Sani, Âli olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Her 
kısmın süresi 4 yıldır. Her kısım dört sınıfa, her sı-
nıf dört şubeye bölünmüştür. Tâli kısımlara 2080, 

Âli kısma 800 öğrenci kabul olunacaktır. O ta-
rihte İstanbul’da 500’den fazla müderris vardır. 

1914 düzenlemesi ile Şeyhülislâm, meslek ders-

lerini daha düzenli okutmayı, müspet bilim ders-

lerine de yer vererek medreseleri, Maarif Neza-

reti mekteplerine benzetmeyi düşünmüştür. Nite-

kim 1914 düzenlemesi ile ve bazı değişikliklerle 

adı geçen medreseye Batı yabancı dilleri, Fars-

ça, Tarih, Coğrafya (iki ders de u-mumi ve Os-

mani), Heyet, Mekanik, Müsellesat, Hikmet-i Ta-

biiye, Kimya, Resim, Terbiye-i Bedeniye, Hıfzıs-

sıhha, Usûl-i Defterî, İlm-i içtima, İlm-i Nefs, Fel-

sefe, Malûmat-i İktisadiye ve Maliye vs. gibi ders-

ler konmuştur.

• Nisan ve Ekim 1917’de Şeyhülislâm Musa Kâzım 
Efendi de bir Nizamname çıkartarak, 1914 ıslaha-
tı doğrultusunda medreselerde yeni düzenleme-
ler yapmış, Darü’l Hilâfeti’l Aliyye Medresesinin 
üzerinde Medrese-i Süleymaniye adında bir ku-
rum oluşturmuştur. 4 Mayıs 1921 tarihinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince Medaris-i 
ilmiye Nizamnamesi çıkarılmıştır. Gerekçesin-
de, TBMM’ne her taraftan halkın imam, müez-
zin ihtiyacını karşılamak için başvurmakta olması 
gösterilmiştir. Nizamname TBMM’nin etkisi altın-
daki yerlerdeki eski medreseleri Medâris-i İlmiye 
adı altında teşkilâtlandırın ıştır. Programlarda dini, 
hukuki dersler yanında Maarif mekteplerinde yer 
alan bazı sosyal ve müspet bilim dersleri de gö-
rünmektedir. Öğrenjm 12 yılda tamamlanmakta-

dır. Özetlenen bu yenileşme çabaları ile medrese-

ler artık günün şartlarına uyum sağlamış, toplu-

mun ihtiyaçlarını karşılayabilir bir hale gelmiş olu-

yorlar mıydı? Bu sorunun cevabını zaman ve uy-

gulamanın vermesine fırsat kalmadan medrese-

ler 1924’te kapatılmıştır.

Meşrutiyet döneminde eğitimin İdarî teşkilât-
lanması 

• Meşrutiyetten sonra Meclis-i Kebîr-i Maarif, 1 
Başkan ve 5 üyeden kurulu daimî bir Encümen 
halinde düzenlenmiş ve Maarif Nezareti de aşağı-
daki daireler hâlinde yeniden teşkilâtlandırılmıştır: 

1) Tedrisat-ı Tâliye

2) Tedrisat-ı İptidaiye

3) Mekâtib-i Hususiye
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4) Tahrirat (yazı işleri) 

5) Muhasebat

6) Sicil

7) istatistik

8) Levâzım

9) Evrak. 1910’da bir Tedrisat-ı Aliye Dairesi kurulmuş, 

Kütüphaneler Müfettişliği kurulmuş ve Maarif Nezare-

ti mü-fettişleri Meclis-i Kebîr-i Maarife bağlanmışlardır.

  Mart 1912’de, üyeleri Darülfünun ve başka öğre-
tim kurumu öğretmenleri ile Maarif Nezareti men-
suplarından oluşan 28 kişilik sürekli bir Meclis-i 
Maarif kurulmuş ve öğretim daireleri Âliye, Tâliye, 
İptidaiye olarak düzenlenmiştir.

  Her yıl, Maarif Nazırı tarafından seçilecek 10 vilâyet 
maarif müdürü, 5 Sultanî ve İdadî müdürü veya 
öğretmeni, 5 öğretmen okulu müdür veya öğret-
meni, 5 özel okullar müdür veya öğretmeni ile sa-
yısı 12’yi geçmemek üzere Nazırın bunların dışın-
dan çağıracağı kimselerin de katılmasıyla Meclis-i 
Kebîr-i Maarifi n bir ay sürecek toplantılar yapma-
sı esası da kabul edilmiştir ki, bu, Cumhuriyet dö-
nemindeki Millî Eğitim Şûralarının İlk çekirdeği sa-
yılabilir. 

  1914’te Nazır Şükrü Bey zamanında Meclis-i 
Kebîr-i Maarif kaldırılmış daha sonra Telif ve Ter-
cüme Heyeti kurulmuştur. 1918’den sonra ise bu 
sonuncu kaldırılıp Meclis-i Kebîr-i Maarif küçük bir 
kadro ile tekrar kurulmuştur. 

  Meşrutiyetten sonra 1909 eğitim bütçesi 660.000, 
1910 eğitim bütçesi 940.000 liradır. 1914’te 
ise 550.000 liraya iniyor. Çünkü bu yıl, İdare-i 
Hususiye-i Vilâyet Kanunu (il Özel İdareleri K.) uy-
gulandığından İdadîfer, Darülmuallimînler, Darül-
muallimatiar, İptidaiyeler, illerin özel idare bütçele-
rine bırakılmıştır. Bu taşra bütçelerinin o yılki mas-
rafl arı 680.000 liradır ki, yukarıdaki 550.000 lira ile 
beraber 1914 senesi eğitim bütçesinin 1.230.000 
lira olduğu anlaşılır. Demek oluyor ki, eğitim bütçe-
si, Meşrutiyetin ilânından 1914’e kadar altı yıl için-
de altı misli artmıştır.

  Bütçelerdeki bu farkların anlamını kavrayabilmek 
için şu hususlara dikkat etmelidir: Meşrutiyetten 
önce Maarif Nezareti merkez dairelerinin masraf 
ve maaşları yılda 48-50.000 lira tutuyordu. Bu, ge-
nel eğitim bütçesinin %25’idir. 1909’da Nezaretin 
merkez dairelerinin masrafı genel eğitim bütçesinin 
%9’una, 1914’te %2,5 ine iniyor.

  Şu hususa da dikkat etmek gerekir: 1908’de Os-
manlı Devleti çok genişti. 1914’te ise bir çok bü-
yük ve kalabalık vilâyetler elden çıkmıştı. 1908 büt-
çesindeki eğitim tahsisatı buralara da harcanıyor-
du. Bu durum düşünülürse, 1914’te eğitime ayrı-
lan para, 1908’dekine göre on-oniki misli artmış 
demektir. Meşrutiyet döneminin bazı Maarif Nazır-
ları şunlardır:

Abdurrahman Şeref Bey: 1908, 1909

Nail Bey: 1909-1910

Emrullah Efendi: 1910-1911,1912

Şükrü Bey: 1913-1917

Öğretmenlik  meslek örgütleri 

  İlk öğretmen meslek örgütünün kuruluş tarihi Tem-
muz 1908’dir. Bu tarihte, II.Meşrutiyetin ilân edil-
mesinden hemen sonra İstanbul’da Darülfünûn 
ve Darülmuallimîn mezunlan Encümen-i Mual-
limin adında bir örgüt kurmuşlardır. Bu girişim-
den çok az bir süre sonra yine İstanbul’da İdadî, 
Rüşdî ve İptidaî okulların öğretmenleri Muhafaza-i 
Hukuk-ı Muallimin Cemiyeti adında ikinci bir örgüt 
kurmuşlardır. Bunun amacı öğretmenlerin hakları-
nı savunmak ve belgede yazıldığına göre, halk ara-
sında eğitimin yayılmasını sağlamaktır. Başkanlığı-
na Mercan İdadîsi Fransızca öğretmeni Zeki Bey 
getirilmiştir. 1908 sonlarında Encümen-i Mualli-
min ile Muhafa- za-i Hukuk-ı Muallimin Cemiyeti, 
Cemiyet-i Muallimin adı altında birleşmişler ve baş-
kanlığına yine Zeki Beyi seçmişlerdir. İşte yayınla-
dığımız belge, 28 Aralık 1908 tarihinde Zeki Bey’in 
Cemiyet-i Muallimin ’in başkanı sıfatıyla yeni Maa-
rif Nazırı Vekili olan Abdurrahman Şeref Efendiye 
gönderdiği örgütün kuruluşunu ve amaçlarını açık-
layan bir mektuptur.

Zeki Bey mektubunda bu kuruluşun amaçlarını 

özetle şöyle açıklar;

• Meşrutiyet ve hürriyet devrine lâyık şekilde genel 
eğitimin yurtta yayılmasını sağlamaya çalışmak, 
bu konuda Maarif Nezaretine yardımcı olmak.

• Avrupa’daki bazı ilmî kuruluş ve profesörlerle te-
masa geçmek ve bu şekilde Osmanlıların Avru-
pa kamuoyunda daha iyi tanınmalarına çalışmak.

• İlköğretime önem verilmelidir.

• Orta ve yüksek öğretim paralı olmalıdır.

• Çeşitli düzeylerdeki öğretmenlerin maaşları 
“âdilce” belirlenmelidir.
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  İlk kurulan Encümen-i Muallimin de öğretmenle-
rin maaşlarını artırmaya çalışmak, “kıdem-ehliyet” 
listeleri düzenleyerek öğretmen tayinlerinde Ma-
arif Nezaretine yardımcı olmak, meslekleşme so-
runlarına eğilmek, taşra maarif idareleriyle ilişki kur-
mak... vb. gibi önemli çalışmalar yapmıştır.

Meşrutiyet döneminde öğretmenlerin  çıkardık-
ları meslekî dergiler

1. İstanbul’da çıkan eğitim ve öğretmen dergileri
• Mir’at-i Maarif: İlk öğretmen örgütlerinden 

Cemiyet-i Muallimin ‘in organı olarak Ocak 
1909’da yayınlanmaya başlamıştır. 15 günlüktür.

• Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası: Şubat 1910’da 
çıkmaya başlamış, Nisan 1912’de adı Tedrisat 
Mecmuası olmuştur. Önceleri aylıktır, sonraları 2 
ayda bir yayınlanmıştır. Maarif Nezareti adına İs-
tanbul Darülmuallimîni öğretmenlerince yayınlan-
mış, ilk çıkışında Satı Beyin çabaları olmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yaşayan bu der-
gi Meşrutiyet döneminin en önemli meslek der-
gilerindendir.

• Terbiye ve Oyun: İstanbul Darülmuallimîni Beden 
Eğitimi öğretmenlerinden Selim Sırrı (Tarcan) ta-
rafından çıkarılmıştır.

• Terbiye Mecmuası: 1914’ten itibaren çıkmıştır. 
Başyazarı Satı Beydir.

• Terbiye Mecmuası: Bir önceki ile aynı adı taşıyan 
bu dergi 1918’de Fenn-i Terbiye Encümeni tara-
fından çıkarılmıştır.

• Millî Tâiim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuası: 
1916’da çıkmaya başlamış önemli bir dergidir.

• Muallim: 1916’dan itibaren çıkmaya başlamış 
önemli bir aylık dergidir ve başlıca eğitimci ve öğ-
retmenler bu dergide yazılar yazmışlardır.

• İçtihat, Sebilürreşat, Türk Yurdu gibi dergilerde 
de eğitim konularda önemli yazılar yayınlanmıştır. 

2. Taşrada çıkan eğitim ve öğretmen dergileri
Taşrada, özellikle Darülmuallimîn ve değerli eğitimci ve 

öğretmenlerin bulunduğu bazı kentlerde önemli dergi-

ler yayınlanmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır:

• Sây ve Tetebbu: Şubat 1911’de Edirne 
Darülmuallimîni öğretmenlerinden Nafi  Atuf (Kan-
su) ve Mehmet Vehbi tarafından çıkarılmıştır.

• Yeni Mektep: Nisan 1911’de Üsküp Darül-
muallimîn-i Rüşdîsi müdürü Sabri Cemi tarafın-
dan çıkarılmaya başlanmış aylık bir dergidir.

• Yeni Fikir: Aralık 1911 ‘de Manastır Darülmuallimîni 
müdürü Ethem Nejat ve okulun öğretmenlerin-
den Ferit tarafından çıkarılmaya başlanmış aylık 
bir dergidir.

Balkan ve I. Dünya Savaşlarının Türk Eğitim Ta-
rihindeki Etkileri

1. Balkan Savaşları
  Balkan yenilgisi ve felâketleri, aydınların düşünce 

yapısında bir dönüm noktası olmuştur. Aydınlar, 
yenilgi ve felâketlerin nedenlerini araştırmış, acıma-
sızca öz eleştiriler yaparak kusurlu tarafl arımızı or-
taya dökmüşler ve toplumsal sorunlarla daha de-
rinden ilgilenmeye başlamışlardır. Bu amaçla ga-
zete ve dergilerde pek çok yazı, ayrıca birçok ki-
tap yayınlanmıştır 

Yayımlanan kitap ve makaleler;

Celal Nuri (ileri): Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye (Os-

manlı gerileme tarihi), Mukadderat-ı Tarihiye (Tarihin 

alınyazısı), İlel-i Ahlâkıyemiz (Ahlâkî kusur ve hastalık-

larımız)

M. Şemsettin (Günaltay): Zulmetten Nura, Hurafat-

tan Hakikata

İbrahim Hilmi (Tüccarzâde) (Çığıraçan): Türkiye 

Uyan!, Maarifi miz ve Servet-i İlmiyemiz, Zavallı Millet, 

Milletin Hataları, Milletin Kusurları

İsmail Hakkı (Baltacıoğlu): Tâlim ve Terbiyede 

İnkılâp, Terbiye-i Avam (Halk eğitimi), 

Binbaşı Hafız Hakkı, Bozgun: (Balkan yenilgilerinin 

psikolojik, genel ve askerî eğitim yönleri ile ilgili çok 

önemli bir eserdir.)

Binbaşı Nuri (Conker): Zabit ve Kumandan

Yarbay Mustafa Kemal (Atatürk): Zabit ve Kuman-

dan ile Hasbıhal

  Balkan Savaşları sırasında ya da az sonra yayınla-
nan bazı önemli kitaplar eğitim sorunları ve milletin 
sıkıntılarının farkedilmesine yardım etmiştir. “Top-
lumu kurtarıcı, ülkücü, idealist öğretmen” sloganı 
doğdu. 
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2. I. Dünya Savaşı
  I. Dünya Savaşı Osmanlı toplumu için çok büyük 

bir felâket olmuştur. Eğitim alanında bunun etki-
leri, Abdülhamid ve Meşrutiyetin ilk yıllarında yeti-
şen, eskilere göre daha iyi öğrenim görmüş genç 
öğretmen neslinin savaşta çok şehit vererek kırıl-
ması gibi son derece olumsuzdur. Savaş nedeniy-
le öğretimde büyük aksamalar olmuştur. Ancak, 
öğretmen okullarının öğretmen ve öğrencileri as-
kere alınmadığı için eğitim devam etmiştir. Hatta, 
İstanbul Darülmuallimîn’de eğitim bilimine ve kül-
türel etkinliklere ilişkin çalışmalar, yayınlar artmış-
tır.  Ne var ki, 1912’den 1918 Ekim’e kadar süren 
korkunç savaşlar ülkede genel olarak öğretimin 
önemli ölçüde aksamasına neden olmuş, pek çok 
öğretmen ve aydının şehit olmasına yol açtığı için 
Cumhuriyet döneminde uzun yıllar yetişmiş beyin 
gücüne şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. Dünya Sava-
şı sırasında öğretmenlere, halkın direnme gücünü 
artırma gibi bîr görev de verilmiştir. İstanbul’da çı-
kan “Muallim” isimli derginin Nisan 1918’de yayın-
ladığı bir yazı, öğretmenlerin toplum içindeki gö-
revlerine yeni görevler eklemiştir. 

  I. Dünya Savaşına Almanya’nın yanında giren Os-
manlı Devleti, karşı devletlerin (İngiltere, Fran-
sa, Rusya, sonra İtalya) okullarını kapatmış, 
Almanya’dan eğitimciler ve uzmanlar getirterek 
Osmanlı eğitimini Almanya ekolüne göre değişti-
rilmeye  çalışılmıştır. Böylece orta öğretime ve Eği-
tim Bakanlığına yüzlerce öğretmen ve uzman gel-
miştir. Sultanilere (Lise) Almanca dersleri konmuş, 
Fransızca öğretim yapan ancak Osmanlı Devletinin 
resmî okulu olan Galatasaray Lisesi’ne karşılık, Al-
manca öğretim yapan bir lise oluşturulmaya çalışıl-
mıştır. İstanbul Üniversitesine de Alman profesör-
ler getirilmiştir. Ancak, bütün bu çalışmalar, savaş-
lar nedeniyle etkili ve kalıcı olamamıştır. 

  I. Dünya Savaşının öğretmenlik mesleğine geçişle 
ilgili şöyle bir sonucu olmuştur: Savaşta sakat kalıp 
bu nedenle emekliye ayrılan subayların, isterlerse 
ve öğretmenlik yapmalarına engel bedenî kusur-
ları yoksa, diplomalarının düzeyine göre, ilk veya 
orta dereceli okullara öğretmen olarak atanmala-
rı imkânı getirilmiştir. Bunlar hem emekli maaşını, 
hem atandıkları öğretmenlik kadrosunun maaşını 
alacaklardı. Bu emekli subay öğretmenlerin mes-
leğe uyumlarını sağlamak için her yıl yaz tatilinde 
görev yaptıkları şehirlerde onların meslek bilgilerini 
artırıcı kurslar açılacaktı. 

  I. Dünya Savaşının sonuçlarından biri de kadınların 
devlet memuriyetine girmeye başlamalarıdır. O za-
mana kadar kız mekteplerinde tabiatiyle pek çok 
muallimeler, müdireler bulunuyordu; fakat kadınla-
rın genel memuriyetlerde çalışması kimsenin aklına 
gelmiş değildi. Kızların okumasına karşı olanların 
ünlü bir sloganı vardı: “Okuyup Mâliyede kâtip mi 
olacaklar?” Gerçekten ilk kadın memurlar Mâliye 
Nezaretinde çalıştılar. Bunlar cepheye gitmiş me-
murların yerine sınavla alınmışlardı.  

Köylünün eğitimi için yapılan çalışmalar şunlar-

dır;

• 1902-1906 arasında bazı idadîlerde Ziraat şube-
leri açılması yoluna gidildiği görülmüştü.

• Meşrutiyet döneminde, köyler için bir eğitim sis-
temi ihtiyacını derli toplu ilk dile getirenlerden Ah-
met Tevfi k, “Osmanlı hayat ve mevcudiyetinin 
(varlığının) bütün süratiyle sürüklenmekte olan in-
kıraz (çöküş) seli önüne çekilebilecek yegâne set, 
kuvvetini maariften, ziraat ve sanattan almadık-
ça kalıcı olamaz; ülkemizin yegâne zenginlik kay-
nağı ziraattır ve gelecekte yine o olacaktır” diyor-
du. Darülmuallimînler köylerde ve köyler civarın-
da kurulacak Çiftlik Mektepleri içinde açılmalı-
dır. Çiftlik Mektepleri, Darülmuallimînler için ger-
çek bir uygulama okulu olacaktır. Böylelikle, zira-
at yöntemlerini uygulama yoluyla iyice öğrenmiş 
muallimler, daha doğrusu “çiftçi muallimler” yetiş-
tirileceği gibi, mektebi öğrencileri de bilgili çiftçi-
ler, bir başka deyişle öğretmenlik yeteneğini ka-
zanmış, “muallim çiftçiler” olarak yetişmiş olacak-
lardır.

• Şubat 1912’de Tedrisat-ı  Ziraiye Nizamnamesi 
çıkarılmıştır. Burada ziraî öğretim dörde ayrılmıştır 
ve her birinin amacı şöyledir:

Amele Mektepleri: Mükemmel çiftlik amele başısı ye-

tiştirmek,

Çiftlik Mektepleri: Tarlasını idareye yetenekli çiftçi, ya-

rıcı, vb yetiştirmek,

Ziraat Ameliyat Mektepleri: Çiftçi ve çiftlik kâhyası ye-

tiştirmek,

Mıntıka Ziraat Mekâtib-i Âliyesi: Büyük çiftlikleri yöne-

tebilecek ziraat uzman ve memuru yetiştirmek, ziraat 

okullarına öğretmen yetiştirmek, amacında idi. Ancak, 

bu Nizamnamenin hükümleri uygulanamamıştır.
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Meşrutiyet Döneminde Halk Eğitimi Çalışmaları 

  23 Temmuz 1908’de, Meşrutiyet’in tekrar ilanın-
dan itibaren halk eğitimi faaliyetleri daha çok gece 
dersleri, konferanslar, kurslar... şeklinde yapılmıştır. 
Okuma imkânı bulamamış yaşlılara, kızlara, yok-
sul çocuklara, tutuklulara okuma yazma, hatta 
bazı meslekî bilgiler öğretilmeye çalışılmıştır. Üze-
rinde durulan derslerin bir kısmı şunlardır: Okuma 
yazma, hesap, iktisat, defter tutma, ziraat, elektrik, 
yabancı dil, dikiş, nakış, hastabakıcılık, vb.

  1908’den sonra birçok kadın dernekleri kurul-
du. Bunların Balkan Savaşları sırasında toplantı-
lar, konferanslar düzenlediği görülür. Ocak ve Şu-
bat 1913’te Darülfünûnda yaptıkları toplantılar-
da, genellikle öğretmen kadınlar konuşarak, Bal-
kan Savaşları’nda Bulgar, Sırp, Yunanlıların Türkle-
re karşı giriştikleri soy kırımı ve vahşeti, insan hak-
ları savunuculuğunu yapan Avrupa Devletleri’nin 
bu duruma seyirci kalıp bilakis zulmü teşvik ettik-
lerini dile getirip protesto ettiler. Toplantılarda özet-
le şu kararlar alındı:Ülkede sanayi ve ticaret teş-
vik edilmelidir, Yerli malı kullanılmalıdır, Hindistan, 
Türkistan, Rusya’daki Türk kadınlarına telgraf çe-
kerek Hristiyanların zulmü anlatılmalı, bu kadınlar-
dan yardım istenmelidir, Hristiyanların Balkanlarda 
giriştikleri vahşete tepki göstermeleri için Avrupa 
Kraliçelerine telgraf çekilecektir, Osmanlı ve başka 
ülkelerdeki Türk kadınlarından maddî yardım (ziy-
net eşyaları vs.) toplanacaktır.

  1908’den sonra, Türk Derneği, Türk Yurdu ve 
1911’de Türk Ocağı dernekleri kuruldu. Bunlar, o 
dönemde gittikçe güçlenmekte olan Türkçülük akı-
mı lehinde konferanslar düzenliyor, yayınlar yapıyor-
lardı.  Baltacıoğlu’nun Türk Ocağı konferansları için-
de 1913’te verdiği Terbiye-i Avâm (halk eğitimi) baş-
lıklı bir konferans 1914’te basılmıştır. Bu kitapçık, 
halk eğitiminin anlamı, konusu, kapsamının belirlen-
mesinde bizde ilk ve önemli eserlerdendir.

  Mehmet Âkif’de, Balkan Savaşları sırasında Baye-
zid, Fatih ve Süleymaniye camilerinde çok önem-
li konuşmalar yaparak halkı aydınlatmaya, uyan-
dırmaya çalışmıştır. O konuşmalarını bazı Âyetlerin 
yorumu ile desteklediği için geniş bir dinleyici kitlesi 
bulmuştur. Bu konuşmalar, ayrıca Sebîlürreşat ga-
zetesinde basıldığı için her tarafa yayılmıştır. Akif’in 
görüşleri özetle şöyledir: Batılılar, ele geçirmek is-
tedikleri bir memleketin halkı arasına önce tefrika 
(ayrılık, bölücülük) sokarlar ve çeşitli toplumları bir-
birine düşürüp boğuştururlar.

Meşrutiyet Devrindeki Eğitimcilerimiz ve Görüş-
leri

Emrullah Efendi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• 1886’da Selanik’te “Mecelle-i Muallimin” adında 

bir öğretmen dergisi ile 1902’de “Muhitülmaarif” 
adlı ansiklopedik bir lügat ve 1911’de “Yeni Mu-
hitülmaarif” adında on beş günlük bir gazete ya-
yınlamıştır.

• İdadileri Sultanî yapmış, 1912’de Darülfünûn Ni-
zamnamesini çıkarmıştır.

• O, sultanîlere felsefe ve malûmat-ı medeniye ve 
iktisadiye derslerini, ilkokullara da riyaziyat, tabi-
iyat, beden eğitimi, hıfzıssıhha, musikî, memle-
ket coğrafyası, memleket tarihi, umumî tarihe ait 
kısa bilgi, köy iktisadı ve sağlığı, terbiye-i ahlâkiye 
ve vataniye derslerini koydurmuş ya da bunların 
daha fazla özenle ele alınmasını istemiştir.

• “Tûba Ağacı Nazariyesi” denen bir görüş orta-
ya atmıştır. Buna göre eğitimde yenileşme ve dü-
zenlemeye aşağıdan (ilköğretimden) değil, yu-
karıdan (Darülfünundan) başlanmalıdır. Cennet-
teki tûba ağacının kökleri yukarıda, dalları ve 
meyveleri aşağıdadır. Bizim eğitimimiz de yuka-
rıdan aşağı geliştirilebilir. Çünkü bizde önce bi-
limsel zihniyet kurup geliştirmek gereklidir. Bunu 
da Darülfünûn yapabilir. Ona göre insanlığın ge-
lişmesi de bilimlerin üniversitelerde geliştirilmesi 
ile sağlanmıştır. Ayrıca, ülkelerin ivedilikle ihtiyaç 
duyduğu “yetişmiş insan” da ancak kısa sürede 
üniversite tarafından yetiştirilebilir. Oysa, eğitim 
reformuna ilköğretimden başlamak hem uzun 
sürede ürünlerini verir, hem de kapsamı nedeniy-
le çok masrafl ı olur. 

• Emrullah Efendi Nazırlığı sırasında ilköğretime de 
önem vermiştir. Hatta, “Tûba Ağacı Nazariyesi”ni 
savunurken bile o aslında eğitimin temelinin il-
köğretim olduğunu söylemiştir. Bizde ancak, 
1948’de gerçekleşecek olan “ilkokul öğretmen-
lerine devlet bütçesinden maaş verilmesi” ilkesi-
ni savunmuş, halkın yıllık olarak ya da bir süre 
parayla tuttuğu yıllıkçı muallimlerle ya da mahallî 
gelirlerle ücreti karşılanan muallimlerle ilköğreti-
min gelişemeyeceğini söylemiştir. Ona göre Dev-
let ilkokul öğretmenlerinin maaşını kendisi verme-
li, onlar üzerinde her türlü yetkiye sahip olmalı, 
fakat okul binalarının yapımında halkın katkısı is-
tenmelidir.
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• “Muallimlik bir meslektir” diyerek gelişmesi için 
çaba harcamıştır. Bunun için, memurlardan ek 
görevle okuldan okula derse koşan “seyyar mu-
allimleri” kaldırma, öğretmenlerin maaşlarını ar-
tırma yoluna gitmiştir. O, öğretmenin saygınlığını 
bilgisi ve uygun davranışları ile koruması gerekti-
ğini vurgulamıştır.

Satı Bey’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• II. Meşrutiyetin ilânından sonra bir süre İstanbul 

Darülmuallimîni müdürlüğünde bulunmuştur. Satı 
Bey, Türkçü değil, Osmanlıcı görüşlere sahipti. 
Fakat Türkçüler kendisine büyük saygı duyuyor-
lar ve ona, eğitim bilimi konularında değerli çalış-
maları nedeniyle “Türk Frobel”i diyorlardı.

• Darülmuallimîn müdürlüğü sırasında daha önce 
açıkladığımız yeniliklere, düzenlemelere girişmiş-
tir.

• Darülmuallimîn ve çeşitli düzeylerdeki okulların 
programlarında Terbiye-i Bedeniye, Resim, Elişi, 
Musikî derslerinin yer alması ve bu derslerin ge-
lişmesinde büyük çaba göstermiştir.

• Malûmat-ı Ziraiye, İlm-i Hayvanat, İlm-i Nebatat, 
Dürûs-i Eşya, Ziraî Tatbikat, İlm-i Akvam, Fenn-i 
Terbiye (2 cilt) kitaplarını ve eğitim konusunda 
pek çok makale yazmış, konferanslar vermiştir.

• Toplumda herkesin öğretmenlik yapabileceği zih-
niyetine karşı çıkmış, öğretmenliğin özel yetenek-
lere, bilgilere dayanan bir meslek olduğunu sa-
vunmuştur. Ona göre, “bu gerçeğin anlaşılama-
ması eğitimimizin en büyük yarasıdır”.

• Ona göre ülkede eğitim reformu Cennette bu-
lunduğu varsayılan “Tûba Ağacı” gibi değil, do-
ğal ağaçlar gibi, örneğin “Kiraz Ağacı” gibi yapı-
landırılmalıdır. Bu da işe ilkokullardan başlama-
yı gerektirir. ‘Tûba Ağacı Nazariyesi”ni Eğitim Ba-
kanı Emrullah Efendinin ortaya attığı az yukarıda 
görülmüştü. 

Satı Beye göre, Tûba Ağacı Nazariyesini savu-

nanlar iki iddia ileri sürerler;

• Dünyanın her tarafında önce yüksek öğretim ge-
liştirilmiş, sonra ilköğretim ele alınmıştır. 

• Bize her şeyden önce, yüksek öğrenim görmüş 
bir aydınlar topluluğu lâzımdır.

  Oysa, çürük bir ilköğretime dayanacak yüksek öğ-
retim hiçbir zaman gelişemez. Üstelik her ülkede 

eğitimin gelişmesi önce yüksek öğretimden başla-
mamıştır. Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere gibi uy-
garlık hayatı bir-iki asrı geçen ülkelerde önce üni-
versiteler gelişmiştir. Fakat, Japonya, Bulgaristan, 
Yunanistan gibi uygarlık hayatı bir asrı geçmeyen 
ülkelerde üniversiteler ilkokullardan sonra kurul-
muştur. 

  Satı Bey, bizde eğitim ıslahatının ilköğretimden 
başlamasını uygun görmekle beraber, eğitimin tüm 
düzeyleri arasında ilişkilerin bulunduğunu, hiçbiri-
nin ötekilerden bağımsız, kopuk biçimde ele alına-
mayacağını da ileri sürmüştür. 

• O, öğretmen adayı öğrencileri ülkenin güncel ve 
önemli sorunları ve çözüm yolları konusunda ay-
dınlatmaya, düşündürmeye büyük önem vermiş-
tir. Örneğin, Kasım 1909’da Darülmuallimîn öğ-
rencilerine “Niçin Geri Kaldık?” başlıklı bir konfe-
rans vererek bunun nedenlerini şöyle açıklamıştır:

• Halkımızın bilgisizliği

• Yanlış kader ve tevekkül anlayışımız

• Öğretmenleri ilk kez “ordu”ya benzeten odur. 
Böylece öğretmenlerin bireysel etkinliklerinin ya-
nında, toplu etkinliklerde bulunabileceğini önem-
le ortaya koymuştur: “Bir ordu ki, dış ve maddî 
düşmanlara değil, iç ve manevî düşmanlara kar-
şı, savaş ile görevli bir ordu, düşmanların en güç-
lü ve öldürücüsü olan cehaleti imha ile görevli! 
Milletlerin mukadderatı asıl orduları kadar, hatta 
ondan daha çok, bu manevî ordularının güç ve 
çabasına bağlıdır”

• Bizde ilk kez öğretmen-politika ilişkilerini ele alıp 
işlemiş ve bu konuda öğretmenleri aydınlatmıştır. 

• Ziya Gökalp’le giriştiği ciddi ve bilimsel tartışma-
larda eğitimin mutlaka mîllî olmayacağını, millî 
terbiyenin yurtseverlik terbiyesi çerçevesini geç-
memesi gerekliğini savunmuştur.

• Okul müzeleri kurmuştur.

• Mezun ettiği öğretmenleri gittikleri yerlerde izle-
meye, onların karşılaştıkları sorunlardan öğret-
men yetiştirmede ders almaya çalışmıştır.

• Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri konusunu ilk kez 
ayrıntılı olarak ele almış, uygulamalara gitmiş, fi kir-
ler üretmiştir. O, “muallimlerin tensik ve ıslahı” dedi-
ği hizmetiçi eğitimleri için her yıl öğretmenlere yazın 
bir ay “Fenn-i Terbiye” ders ve uygulamaları yaptırıl-
masını gerekli bulur. İstanbul Darülmuallimîni bu ça-
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lışmaları yapmıştır. Satı Bey, taşradaki öğretmenle-
rin mutlaka İstanbul’a çağrılarak eğitilmelerine ge-
rek bulunmadığını söyler, bunun için “seyyar heyet-i 
tâlimiye ve tensikiyeler” (gezici hizmetiçi eğitim ya-
pan gruplar), oluşturulmasını önerir.

Tevfi k Fikret’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• Şiirleriyle Batılı düşünüşü Türkiye’ye sokmaya 

çalıştı, zulme, baskıya, kötülüklere isyan etti.

• Şiirlerinde genellikle gençlere ve çocuklara ses-
lendi, çocuklar için Şermin adında bir şiir kitabı 
yazdı. Şiirleriyle bütün bir gençliği yurt sevgisi ko-
nusunda etkiledi. 

• Satı Bey’le olan dostluğu nedeniy-
le Darülmuallimînde de hocalık yaptı ve 
Darülmuallimîn marşını yazdı.

• Galatasaray Sultanîsi müdürü iken yeni ve il-
ginç uygulamalara girişti: Öğrencilere konferans-
lar verdirdi, müsamereler yaptırdı, okul hekimliği 
kurdu. Onlarla sevgi, anlayış dolu bir öğretmen 
olarak yakından ilgilendi.

• Açmayı düşündüğü Yeni Mektep adındaki özel 
okulda (8-12 yaş çocukları için) Osmanlıların et-
kilendikleri kuramsal Fransız eğitim sistemini de-
ğil, pratik ve yararcı Anglo-Sakson sisteminin uy-
gulanacağını söylemiştir.

Ethem Nejat’ın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• Onun, eğitim tarihimizde yer tutması, aşağıdaki 

nedenlerdendir:

• Eğitimle ilgili önemli eserler yazmıştır: Mektepçi-
lik, Yiğit Türkler, Türklük Nedir ve Terbiye Yolları, 
Çocuklarımızı Nasıl Büyütmeliyiz? Terbiye-i İpti-
daiye Islahatı, vb. Darülmuallimînli Gençlere baş-
lıklı yazısında Marksist görüşler savunmuştur.

• Eğitim düşünceleri özellikle Balkan felâketleri ile 
gelişmiş, bilgiden çok mîllî duygulara dayanan, 
gençleri canlı, güçlü, becerikli yetiştirmeye yöne-
lik bir eğitimi savunmuştur. O, beden eğitimi, mü-
zik, el işleri, tarım derslerinin önemle ele alınma-
sını istemiştir.

• Tarıma dayanan ve köylerin kalkınmasına katkıda 
bulunacak bir eğitimi ilk savunan, bu konuyu son 
derece ayrıntılı işleyen bir eğitimcidir. Bu görüşleri 
ile Cumhuriyet döneminde açılan Köy Enstitüleri-
nin fi kir öncülerinden sayılır.

• Çevre korunması ile ilgili olarak ilk kez fi kir üreten 

ve uygulamaya girişen bir eğitimcidir. Bu amaçla, 
öğrenci ve öğretmenler arasında bir dernek de 
kurmuş, okullar kanalı ile ilk “ağaç bayramı” et-
kinliklerini başlatmıştır. 

• Öğretmen okulu öğrencilerini köylere götürerek 
köylülerle temas ettirmiş, onlara sosyal çevrele-
rini tanımayı öğretmiştir. Bu öğrencilere günlerce 
süren uzun yürüyüşler yaptırarak yurdu tanımala-
rına çalışmıştır.

Mehmet Âkifi n Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• II. Meşrutiyetin ilk yıllarında Halkalı Ziraat Mek-

tebinde Kitabet, Darülfünunda Edebiyat hoca-
lığı yapmıştır. Millî Mücadeleyi desteklemek için 
Ankara’ya gelmiş, Kastamonu, Konya ve başka 
kentlerde halkı vaaz’larla kurtuluş yolunda aydın-
latmıştır. O, l. Dünya Savaşı yıllarına kadar İslâm 
birliğini savunan bir şairdir.

• Mehmet Âkifi n temel eseri, çeşitli zamanlarda 
yazdığı şiirleri toplayan ve 7 kitaptan oluşan Sa-
fahat’ tır. O, Tanzimattan sonra açılan mekteple-
ri eleştirir.

• Mehmet Âkif, Safahatın 6. Kitabı olan Âsım’da 
böyle muallimleri acımasızca eleştirir. Fakat, 4. 
Kitap olan Fatih Kürsüsünde daha yumuşak ifa-
delerle muallimlerde bulunması gereken özellik-
leri dile getirir

• Mehmet Âkif, iyi bir öğretimde, öğretmenler ka-
dar iyi ve uygun yazılmış ders ki-taplarının da 
önemini belirtir.

• Ona göre, bizim arzulanan biçimde bir toplum 
olamamamız eğitimimizin hatasıdır. Bizi sade-
ce birey olarak değil, toplum olarak da değişti-
rip iyileştirecek bir eğitime ihtiyacımız vardır.Meh-
met Âkif, halkın camilerde vaaz ve nasihat yoluy-
la eğitilmesine de çok önem verir. 

• Mehmet Âkif, mektep ve medresenin ikisinden 
de o halleriyle ülkeye gerçek bir yarar gelme-
yeceğini söylemiş, eleştirileriyle dikkatlerin eği-
tim konusuna yönelmesinde etkili olmuştur. O, 
eğitimden Batının bilimi ile Kur’an hükümlerinin 
ve millî değerlerimizin sentezini beklemiştir. O, I. 
Dünya Savaşı ve Millî Mücadele’nin zor günlerin-
de nesillerin, beşikten başlayarak, ülke geleceği-
ne ilişkin karamsar değil iyimser yetiştirilmesi ge-
rektiğini haykırmıştır ki, bu belki onun eğitim dü-
şüncemize en önemli katkısıdır.
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Ziya Gökalp’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• Diyarbakır’da Askerî Rüşdiyede, İdadide ve 

İstanbul’da Baytar Mektebinde okuyan Ziya Gö-
kalp (1876-1924) İttihat ve Terakki Fırkasında yö-
neticilik yaptı. 1911’de Selanik’te İdadîde İçtimai-
yat (Sosyoloji) ve 1913’ten sonra da İstanbul Da-
rülfünununda yine aynı dersi okuttu.  Pozitivist 
Fransız sosyologu Durkheim’in etkisinde kalmıştır.

• Sosyoloji dersini içtimaiyat adı altında ilk kez 
programlara koyduran ve okutan odur. Felsefe 
dersinin de programlara girmesine etkisi olmuş-
tur. Ona göre, eğitim sistemimizin asıl hatası, öğ-
rencilerin, aydınların, öğrendikleri ile bir sentez 
yapıp yaratıcı olamamalarıdır. Oysa bunu, iyi bir 
Felsefe öğretimi sağlayabilir. İçtimaiyat da Türk 
toplumunun yapısını öğrenmek, bu yapıyı en uy-
gun şekilde geliştirmek için gerekli bir bilimdir.

• Önemli eğitim, kültür ve politika dergileri, kitapları 
yayınlamıştır. Çıkardığı ya da çıkmasına öncülük 
ettiği başlıca dergiler şunlardır: içtimaiyat Mec-
muası, Millî Tetebbufar Mecmuası, Yeni Mecmua, 
Küçük Mecmua. Başlıca kitapları: Türkçülüğün 
Esasları, Türk Medeniyet Tarihi, Türkleşmek-
Muasırlaşmak-islâmlaşmak.

• Millî eğitim” sorunlarını ilk kez sistemli olarak orta-
ya atıp işleyen odur. 

• O, Türkiye’de vatanına en zararlı kimselerin med-
rese ya da mektepte okuyanlar olduğunu ve bu-
nun da eğitim sistemimizin millî olmamasından 
ileri geldiğini savunmuştur. “

• Ziya Gökalp, bugün örgün yaygın eğitim şeklinde ya-
pılan eğitim tasnifi ni yapmış, terminoloji geliştirmiştir. 
Onun “müteazzi terbiye” dediği bugün örgün eğitim, 
“münteşir terbiye” dediği ise yaygın eğitim karşılığıdır.

• Öğretmen sorunlarına eğilmiş, mesleğin itibarının 
yükseltilmesini savunmuştur, Ona göre, bir ülke-
de öğretmenlere toplumsal bir değer verilmezse 
ilim de değer kazanamaz. Öğretmenler, maaş ve 
mevki bakımından ne kadar yükselirse, o ülkede 
ilmin kıymeti de o kadar artar. Öğretmenlik mes-
leği yükseltildiği zaman öğretmenler de yüksele-
ceklerdir. Öğrencileri yükseltmek için de öğrenci-
liği yüksek görmek gerekir. 

• Halkçılık, milliyetçilik, layiklik. garpçılık, millî eği-
tim, millî tarih ve kültür, dilin sadeleşmesi, Türkçe 
ezan, kadın hakları gibi konularda Atatürk kendi-
sinden esinlenmiştir.

• Çocukların beşikten itibaren millî duygularla ve 
erdemli olarak yetişmeleri için çocuk şiirleri ve 
masalları yazmıştır.

• Üniversite konusunda bizde ilk kez ayrıntılı ve 
önemli görüşler ileri süren Gökalp’tir. O, 1913-
1919 tarihleri arasında Darülfünunda İçtimaiyat 
(Sosyoloji) müderrisi olarak görev yapmış ve bir 
taraftan da Üniversite ile ilgili görüş ve fi kirler ge-
liştirip yayınlamıştır.

Üniversite hocalarını üçe ayırmıştır;

• Maaş için çalışanlar

• Şöhret için çalışanlar 

• İlim için çalışanlar. 

Fikir akımları bakımından da Üniversite hocaları-

nı şöyle sınıfl andırır;

• Türkçüler

• İslâmcılar

• Tanzimatçılar

• Kayıtsızlar.

• Gökalp de, özellikle Emrullah Efendi ve Satı Bey 
arasında yapıldığını gördüğümüz Tuba Ağacı Na-
zariyesi tartışmalarına katılmıştır. 

• Gökalp, bazı bilimsel toplantıların eğitimin geliş-
mesindeki önemine ilk işaret edenlerdendir. Tem-
muz 1917’de şu öneride bulunmuştur: “Mual-
limler kongresi, terbiye kongresi, ahlâk kongre-
si, lisan kongresi gibi toplantılar yararlıdır. Bun-
lar önce ulusal, sonra uluslararası düzeyde ya-
pılmalıdır.”

Ömer Seyfettin’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 
• Yüz otuza yakın hikâyesi ile millî edebiyat akımı-

nın ilk ve önemli temsilcilerindendir. O da, bir çok 
aydın gibi, Balkan ve I. Dünya Savaşları felâketleri 
içinde yetişmiş, olgunlaşmıştır.Ömer Seyfettin 
eğitimle ilgili görüşlerini bazı makale ve kitapçık 
türü eserleriyle hikâye türü yazılarında dile getirir.
Onun, makale ve kitapçık türünden eğitimle ilgi-
li en önemli yazısı Mektep Çocuklarmda Türklük 
Mefkuresi başlıklı bir kitapçığıdır.

• Ona göre Türklerde öncelikle millî edebiyatın, 
güzel sanatların, tenlerin, ticaret ve iktisatın ge-
lişmesi gereklidir. Sonra canlanan ve zenginle-
şen millet, mefkûresini kendisi duyar, bulur. O 
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mefkûre şudur: “Büyük milletler gibi terakki et-
mek (ilerlemek), kan ve din kardeşlerini sırasıy-
la esirlikten kurtarmak, Türk adını tarihte tekrar 
parlatıp Türklükle beraber Müslümanlığa da eski 
önemini verdirmek.”

• Bir çocuğun nasıl “Türk milliyetperveri” olabilece-
ğini ilkeler hâlinde açıklar. Ona göre, Türk çocuğu;

• Konuştuğu Türkçeyi sever.

• Dini gibi milliyetini de sever.

• Her fırsatta Türklüğü över. 

• En büyük cihangir ve âlimlerin Türklerden çıktı-
ğına inanır.

• Türk tarihini iyi öğrenir.

• Mesleği ne olursa olsun, Türklüğe hizmet eme-
li besler.

• Şahsî hayatının fânî, Türklüğün ebedî olduğunu 
aklından çıkarmaz.

• Ömer Seyfettin, bazı hikâyelerinde topluma 
ahlâkî dersler vermekle (Diyet vb.) I.Dünya Sava-
şı içinde ve sonunda ülkede ortaya çıkan mane-
vi çöküntüyü dağıtmak için topluma millî duygu-
lar kazandırıp kendine güvenini sağlamaya çalış-
makla, bütün bunları yaparken sade ve güzel bir 
Türkçe kullanmakla da eğitim tarihimizde yer tu-
tar. “Eğitim sistemi bu yapının parçası olarak de-
ğişmelidir. Bizdeki gibi çoban ve ilkel tarımcı top-
lumlarda öğrenime ihtiyaç duyulmaz. Oysa, en-
düstri ve ticaret toplumlarında eğitime ihtiyaç 
kuvvetle hissedilir. “şeklinde düşüncelere sahiptir.

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Türk Eğitim Tarihindeki 
Yeri 

• Birçok konferans, yazı ve kitabıyla, eğitim sis-
temimizin yenileşmesi için çaba harcamıştır. O 
dönemdeki başlıca eserleri: Tâlim ve Terbiyede 
İnkılâp, İzmir Konferansları, Terbiye İlmi, Maarifte 
Bir Siyaset, Terbiye ve İman, Kalbin Gözü.

• Ona göre, “cılız, ruhsuz, korkak nesiller yetiştiren, 
millî olmayan eğitim sistemimiz, geri kalmamızın 
ve felâketlerimizin tek sorumlusudur.

• Üretime, yaratıcılığa dayanan bir eğitim sistemi 
savunmuştur. Eğitimin amaçları arasında “üreti-
ci adam yetiştirmeyi” gösterdiği için Ziya Gökalp 
ile aralarında Muallim dergisinde ilginç tartışmalar 
çıkmıştır (Gökalp, ancak her milletin harsı kendi 
eğitimi için amaç olabilir görüşündedir).

• Meşrutiyet dönemi sonlarına doğru, “biz yeni eği-
timciler, köyü okul kanalıyla değiştirmeye çalıştık, 
olmadı; okulu değiştiren köy fi krî üzerinde dur-
malıydık” demiş ve köy eğitimi üzerinde durmuş-
tur. Ona göre, tarıma dayanan bir sıbyan mekte-
bi, tarımsız bir Darülmuallimînden daha yararlıdır.

• Eğitimde güzel sanatların önemini ilk ileri süren 
ve savunan eğitimcilerimizdendir. Gerçek top-
lumsal kurtuluşu ressamlar, şairler, tiyatro sanat-
çıları, müzisyenlerin çabalarında görür: “Sizler 
bu milleti kurtaracaksınız, sizler bu mîllete kan, 
can, hırs, emel vereceksiniz. Sizin vereceklerinizi 
Darülfünûnlar bile veremez. Bu millet kitapsızlık-
tan değil, duygusuzluktan ölecek!”

• Herkesin “eğitim” diye bağırdığını, fakat bundan 
“mektep açma, okutup yazdırmadı anladığını, 
oysa bunların araç olduğunu, eğitimin asıl ama-
cının iş, çalışma, yükselme, kurtuluş için bir hırs, 
emel kazandırma olduğunu söyler. Ana babalar, 
muallimler, “uslu çocuk” yetiştirmeyi amaçlarken, 
“korkak, durgun, pısırık, esir, boyun eğen” insan-
lar yetiştirdiklerini bilmezler. Onların yanlış terbi-
ye anlayışları imanları kadar sağlamdır ve bunla-
rın değiştirilebilmesi için inkılâplar gereklidir. “Za-
man bu inkılâpları hazırlayacaktır.”

H. Kurtuluş Savaşı Dönemi Eğitim Alanın-

daki Gelişmeler (1919-1922)

Kurtuluş Savaşı Dönemi Eğitiminin Temel Özellikleri 
Şunlardır;

• Kurtuluş mücadelesi eğitimi derinden etkilemiş ve 
eğitim de bu mücadeleye katkıda bulunmuştur.

• Savaşın en yoğun olduğu bir zamanda Ankara’da 
bir eğitim kongresi toplanmış, burada Mustafa 
Kemal çok önemli bir konuşma yapmıştır. Bu ola-
yın eğitim tarihimizde büyük değeri vardır. O, ko-
nuşmasında, yeni bir insan tipi yetiştirilmesi ge-
reği üzerinde durur. Bu millî bir eğitim almış, ön-
celikle millî varlığını koruması kendisine en temel 
değer olarak öğretilmiş bir insan tipidir.

• Halkın millî kurtuluş davası yolunda bilgilendiril-
mesi amacıyla halk eğitimi çalışmaları yapılmıştır.

Millî Uyanış Ve Örgütlenmeye Öğretmenlerin Katkısı 

İzmir’in 15 Mayıs 1919’da işgal edilmesinden he-

men sonra yapılan protesto mitinglerinde, millî uya-

nışın kongreler ve Büyük Millet Meclisi şekliyle 

teşkilâtlanmasında öğretmenlerin de etkileri vardır.
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Mitingler

  İzmir’in işgalini izleyen günlerde, Fatih, Üsküdar, Ka-
dıköy, Sultanahmet, Darülfünun mitinglerinin düzen-
leyicileri ve konuşmacıları arasında özellikle öğret-
menler görülmektedir: Halide Edip, Nakiye Hanım-
lar, Hüseyin Ragıp, İsmail Hakkı, Mazhar, İhsan, Se-
lim Sırrı, Emin Âli, Mehmet Âli, Selâhattin, Muslihittin 
Âdil, Âkil Muhtar Beyler.

  Bu mitinglerden örnek olarak 21 Mayıs’ta yapılan 
Darülfünûn mitingini ele alırsak:Bir öğretmen ko-
nuşmacı, “biz muallimler bu davada haklı olduğu-
muzu ispat ve bu davanın doğru olduğunu anlat-
mak için İzmir’in arkasında göğüslerimizle çarpışa-
cağız, nesl-i âtiyi de (gelecek kuşakları) ona göre 
hazırlayacağız” demiştir. Anadolu’da düzenlenen 
protesto mitinglerinde, öğretmenler genellikle, et-
kisi çok daha fazla olan ulema sınıfının arkasın-
da bir etkinlik göstermişlerdir. TBMM kurulduktan 
sonra hükümet, öğretmenlere, yer yer halkı istiklâl 
mücadelesi konusunda aydınlatma, isyancıları na-
sihatla doğru yola getirme gibi görevler vermiştir.

Kongreler ve TBMM 

  Erzurum Kongresi’ne (23 Temmuz-7 Ağustos 
1919) katılan elliden fazla delege arasında 5 öğ-
retmen vardır. Sivas Kongresine (4-11 Eylül 1919) 
katılan otuzdan fazla delege içinde de yalnızca 
bir öğretmen görülüyor. 23 Nisan 1920’de açılan 
TBMM’nde 337 kadar mebus arasından 30 kada-
rı öğretmendir. 

Cephede Öğretmenlerin Etkisi 

  Kurtuluş Savaşında bazı öğretmenlerin cephe-
ye koşarak düşmanla mücadele ettiklerini, bazı-
larının şehit düştüğünü görüyoruz. Örneğin Maraş 
Lisesi’nin genç Matematik öğretmeni Hayrullah 
Efendi, Fransız işgal ve zulümleri üzerine beş-on 
arkadaşıyla dağa çıkmış, düşmanla savaşırken şe-
hit düşmüştür. Buna benzer birçok örnek verilebi-
lir. Bazı yerlerde de öğretmenler gece asayiş için 
nöbet tutup gündüz de derslerine girmişlerdir. An-
cak cephede fi ilen çarpışan öğretmenler gönüllü 
öğretmenlerdir. 

İşgal Altındaki Bölgelerde Okul ve Öğretmenlerin 
Durumu 

  Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti yönetiminde 
olan İstanbul’da öğretmenler ve eğitim baskı altına 
alınmıştır. Bu baskının bazı yönleri özetle şöyledir:

• Maarif Nezareti, İttihat ve Terakki Fırkasına men-
sup olmakla suçladığı bazı öğretmenleri azlet-
miştir. Bu baskı özellikle Maarif Nazırı Ali Ke-
mal (Mart-Mayıs 1919) döneminde görülür. Ali 
Kemal, sonra da Dahiliye (İçişleri) Nazırı olmuş, 
Mustafa Kemal’e açıkça cephe almış, millî hare-
keti engellemeye çalışmıştır.

• İstanbul Darülmuallimîni mezunları, “millî hareke-
te katılırlar” korkusuyla Anadolu’ya atanmamıştır. 

• 1920 Nisan - Temmuz aylarında Maarif Nazırlığı 
yapan Rumbeyoğlu Fahrettin, okul kitaplarından 
Türk sözcüğünün çıkarılıp Osmanlı sözcüğünün 
konmasını istemiştir.

• Maarif Nezareti, öğretmen ve öğrencilerin, 
Anadolu’da doğup gelişen millî hareketle ilgilen-
melerini engellemeye çalışmış, fakat daha önce 
görüldüğümüz gibi, İzmir’in işgalinden doğan millî 
heyecanı ateşlemek ve dile getirmekte öğretmen-
lerin görev almalarına karşı çıkamamıştır. Baskılara 
rağmen, İstanbul öğretmenlerinin büyük çoğunlu-
ğu Anadolu hareketine bağlı kalmıştır. Fakat, az da 
olsa karşı olan öğretmenler de görülür. 

İstanbul dışındaki işgal bölgelerinde işgalci kuvvet-

ler (başta İngiltere, Fransa, ABD, vs.) öğretmenlere ve 

okullara açıkça ya da sinsice yıldırma politikası uygu-

lamışlardır.

Yunanlar işgalleri altındaki bölgelerdeki okulların bazıla-

rını 1921-1922 ders yılında kapatmışlar, öğretimi sürdü-

renlerin programlarındaki tarih dersinde değişiklik yap-

mışlar, Malûmat-ı Vataniye dersini de kaldırmışlardır. Ay-

rıca, her derece okullara Yunanca koyup bu dersten sı-

nıf geçme zorunluluğu getirmişlerdir. Özetle işgalciler, 

Türk eğitimini ortadan kaldırmak, Türkleri eritmek, yok 

etmek için kendi eğitim, propaganda ve yıldırma güçle-

rinden yararlanmaya özen göstermişlerdir.
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Kurtuluş Savaşı Döneminde Eğitimin İdarî 
Teşkilâtlanması 

• Kurtuluş Savaşı yıllarında iki Eğitim Bakanlığı var-
dı: Ankara’da TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti, 
İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezare-
ti. 23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan sonra Hü-
kümet 3 Mayıs’ta kurulmuş ve Bakanlıklara, Os-
manlı Hükümetinden farklı ve daha anlamlı ola-
rak Vekâlet adı verilmişti. Maarif Vekâletinin mer-
kez teşkilâtı ilk kuruluşunda bir-iki oda içine yerleş-
miş üç beş memurdan oluşuyordu.

Kurtuluş Savaşı yıllarındaki TBMM Hükûmet-lerinin Ma-
arif Vekilleri şunlardır;

• Dr. Rıza Nur: Mayıs-Aralık 1920,

• Hamdullah Suphi: Aralık 1920-Kasım 1921,

• Mehmet Vehbi: Kasım 1921-Kaşım 1922,

• İsmail Safa: Kasım 1922-Mart 1924

O dönemin Osmanlı Maarif Nazırları şunlardır:
• Ali Kemal: Mart-Mayıs 1919,

• Sait: Mayıs 1919-Mart 1920,

• Abdurrahman Şeref: Mart-Nisan 1920,

• Rumbeyoğlu, Fahrettin: Nisan-Temmuz 1920,

• Hadi Paşa: Temmuz-Ekim 1920,

• Sait: Ağustos 1921-Ekim 1922

• 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması ile Maa-
rif Nezareti tarihe karışmıştır.

1921 Maarif Kongresi ve Önemi 

  15 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan Maa-
rif Kongresi, yurdun her tarafından gelen 250’den 
fazla erkek ve kadın öğretmeni biraraya getirmiştir. 
Kongreyi Mustafa Kemal, açmış ve çok önemli bir 
konuşma yapmıştır. 

Mustafa Kemal’in Kongreyi Açış Konuşması

  Mustafa Kemal kongrede; “Türkiye’nin millî maari-
fi ni kurmasını” ister ve millî maarifi  açıklar: “Şimdi-
ye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usûllerinin 
milletimizin gerileme tarihinde en önemli bir et-
ken olduğu kanaatındayım. Onun için bir millî ter-
biye programından bahsederken, eski devrin batıl 
inançlarından ve doğuştan sahip olduğumuz özel-
liklerle hiç ilgisi olmayan yabancı fi kirlerden, Doğu-
dan ve Batıdan gelebilen tüm etkilerden tamamen 
uzak, millî ve tarihî özelliğimizle uyumlu bir kültür 
anlıyorum.” Mustafa Kemal, çocuklara, gençle-
re neler öğretilmesi gerektiğini de belirtir: “Onlara 
özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çatışan tüm 
yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve millî fi kirle-
ri kendinden geçerek her zıt fi kre karşı şiddetle ve 
fedakârca koruma gereği telkin edilmelidir.” Mus-
tafa Kemal, bu konuşmasında öğretmenleri “gele-
cekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri” ola-
rak tanımlamıştır.

2. Kongrenin Çalışmaları ve Yankıları

  Maarif Kongresi, çalışmalarını savaş dolayısıyla, 
bir sonuca varamadan erken bitirmiştir. Ele alınan 
başlıca konular şunlardır: İlkokul ve orta öğretim 
programları, köy öğretmeni yetiştirilmesi. Kong-
rede Mustafa Kemal’in önemli açış konuşmasıyla 
eğitim tarihimizde önemli bir yer tutar.

Kurtuluş Savaşı Döneminde Azınlık ve Yabancı 
Okulların Durumu 

  Rum okulları, çevrelerini Rumlaştırma, Yunan işgali-
ni kolaylaştırma, Trabzon ve çevresinde bir Pontus 
Rum Devleti kurulması amaçlarını güdüyorlar ve öğ-
retmenleri bu yolda büyük çaba harcıyorlardı. Bu 
öğretmenler, Rum din adamlarıyla el ele çalışıyorlar-
dı. İstiklâl Mahkemeleri, TBMM Hükümetinin kont-
rolündeki bölgelerde zararlı eylemleri görülen Rum 
öğretmenleri cezalandırmış, Maarif Vekâleti de bazı 
bölgelerde bu okulları kapatma yoluna gitmiştir. 

  Maarif Vekili Hamdullah Suphi, Şubat 1921’de 
TBMM’de şöyle der: “Bazı sakıncaları olmasa, 
Türkiye dahilinde bir tek ecnebî mektep bırak-
mam. Fakat bu dahilî (iç) olduğu kadar haricî (dış) 
bir meseledir. Amerikan mekteplerini kapattığımız 
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gün, Amerika üzerinde bunun yankıları ne olacak-
tır, düşünüp incelemeliyiz. İtalyan mekteplerini ka-
pattığımız zaman yine ortaya çıkacak etkileri gö-
zönüne almalıyız. Demek ki elimizde bir çare var-
dır, o da mekteplerimizi, ailemizi, ecnebî mekteple-
re ihtiyaç göstertmeyecek bir surette yükseltmek-
tir. Kendi mekteplerimiz, lâzımgelen irfan ve terbi-
yeyi temin etti mi, emin olunuz bir tek aile çocukla-
rını ecnebî mekteplerine yollamaz.”

  Özellikle Abdülhamit döneminde son derece güç-
lenen yabancı okullar ve azınlık okulları, Millî Müca-
dele döneminde artık kendi devletlerinin Türkiye’yi 
parçalamak için dayanacakları kültürel ve ekono-
mik ortamı hazırlamış bulunuyorlardı. 

  Fransa, Türkiye’deki kültürel nüfuzunu geniş ölçü-
de eskiden beri gönderdiği uzmanlar, öğretmen-
ler, rahip ve rahibeler kanalıyla kazanmıştı. Türkler 
Fransa’nın bu kültürel-dinî etkisine iyi kabul gös-
teriyorlardı. Öyle ki 1919’da Trabzon valisi, bir kı-
sım Fransız misyonerlerinin okul açmasına izin ve-
riyor, hatta çocuklarını oraya gönderiyordu. Oysa, 
aynı günlerde Midilli’deki Fransız rahibeleri Yu-
nan makamlarının baskılarından Anadolu’ya kaç-
mışlardı. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin yazdığı-
na göre, Mart 1921’de Anadolu’daki tüm yabancı 
okullar kapatılmıştır. Daha Cumhuriyet ilân edilme-
den, Mayıs 1923’te bir gazetenin Osmanlı ülkesin-
deki Hristiyanlara, onların sosyal yaşantılarına ve 
eğitimlerine ilişkin gözlemleri ve bunları halk diliyle 
ifade etmesi çok önemli bir belgedir. 

Kurtuluş Savaşı Döneminde Halk Eğitimi Çalış-
maları

  Memleketin bazı isyan bölgelerinde, isyancı-
ları doğru yola getirmek için kurulan nasihat 
heyetleri’nde ve daha genel olarak, halkı Millî Mü-
cadelenin amaçları hakkında aydınlatmaları için 
öğretmenlere ve aydınlara görevler verilmiştir. 
Mehmet Âkif gibi bazı aydınlar da kendiliklerinden 
bu görevi üstlenmişlerdir. Böylece, Kurtuluş Savaşı 
döneminde halk eğitimi çalışmalarının temel özelli-
ği, halkı millî dava yolunda bilgilendirmek, birleştir-
mek olmuştur, denebilir.

  Mehmet Âkif’in Balıkesir’de, Kastamonu ve kaza-
larında camilerde yaptığı konuşmalar ünlüdür. O, 
en önemli siyasî meseleleri bile Kur’an’dan örnek-
lerle inandırıcı bir dille açıkladığı için, geniş kitleler 
tarafından büyük bir dikkat ve saygı ile dinlenmiştir.

Kâzım Karabekir’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 

• Kâzım Karabekir Paşa (1882-1948) Mekteb-i 
Harbiye mezunudur. I. Dünya Savaşında ve Kur-
tuluş Savaşında Doğu Cephesi komutanı olarak 
Doğu Anadolu’da büyük zaferler kazanmış, Millî 
Mücadeleye ilk desteği sağlayanlardan ve Mus-
tafa Kemal’in en yakın arkadaşlarından değer-
li bir komutandır. Onun komutanlığının yanında, 
eğitimci bir kişiliği vardır.  

• Basında çıkan makalelerinden başka, eğitimle il-
gili başlıca eserleri şunlardır: “Çocuk Davamız”, 
“Şarkılı İbret”, “Öğütlerim”. Onun, “İstiklal Harbi-
miz” başlıklı değerli ve hacimli eserinde de eği-
timle ilgili bazı çalışmaları hakkında bilgiler vardır. 
“Kuvvetli millet kuvvetli fertlerle olur” diyen Ka-
rabekir, disipline, ciddiyete, bedeni güce, ahlaki 
ve fi kri ilerlemeye dayanan bir eğitim anlayışı sa-
vunmuştur. Bazı görüşleri özetle şöyledir: Fakir-
likten kurtulmamız cehâletten kurtulmakla müm-
kündür. Bunun için ilkokullar bulundukları çevre-
nin şartlarına göre öğretim yapmalı, köy eğitimi 
köylünün ihtiyaçlarına göre ve tarımsal gelişmeyi 
sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Köy çocuk-
ları bazı merkezlerde toplanarak zenaat ve tarım 
eğitiminden geçirilmelidir. Makinalaşmalı, şirket-
ler kurulmalıdır. Eğitimin yaygınlaştırılması taşra-
da kurulacak kültür merkezleri kanalıyla olabi-
lir. Orta öğretim, yüksek öğretime hazırlamak-
tan çok meslekî ve teknik eğitime ağırlık verme-
li ve iş adamı yetiştirmelidir. Ders kitapları ve dili-
miz, Arapça ve Farsça’nın etkisinden kurtarılma-
lıdır. O, çocuklar için “Şarkılı İbret” adında şiirler 
ve müzikli küçük tiyatro oyunlarından oluşan bir 
kitap yazmış, yurdun çeşitli yerlerinde gezdirdiği 
çocuklara bunları oynatmıştır.

  Karabekir, çocukları koruyan ve çeşitli meslek-
ler öğrenmelerini sağlayan okullar açmıştır. Erzu-
rum ve Sarıkamış’ta açtığı bu tür okulların başlıca-
ları şunlardır: Sanayi Mektebi, Leylî Yetimler İptidaî 
Mektebi, Erzurum Ana Mektebi, İş Ocağı, Sıhhiye 
Mektebi, Sarıkamış Askerî İdadîsi, Sarıkamış Ana 
Mektebi.
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I. Cumhuriyet Sonrası Okul Öncesi ve İlköğ-

retim Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi’nde Okul Öncesi Eğitimin-
de Yenilik ve Gelişmeler 

  Okul öncesi eğitim Cumhuriyet döneminde son 
zamanlara kadar yavaş bir gelişme göstermiştir. 
1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu, okul öncesi 
eğitimi “mecburî ilköğrenim çağına gelmemiş ço-
cukların isteğe bağlı eğitimi” biçiminde tanımlar ve 
bu eğitimin amaç ve görevlerini, millî eğitimin genel 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şöy-
le belirtir;

• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve 
iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;

• Onları temel eğitime hazırlamak;

• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden ge-
len çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluş-
turmak;

• Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmala-
rını sağlamak.

  Bugün, özellikle büyük kentlerde ve endüstri mer-
kezlerinde okul öncesi hizmetlerine olan istek art-
maktadır. Bu durum sadece, çalışan annele-
rin duydukları ihtiyaçtan kaynaklanmamakta, tüm 
anne babaların okul öncesi bakım 

Cumhuriyet Dönemi’nde İlköğretimde Yenilik ve 
Gelişmeler 

  İlköğretimin zorunluluğu ve Devlet okullarında para-
sız oluşu 1924 Anayasasında tekrarlanmış (md. 87), 
22 Mart 1926 tarihli ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına 
Dair Kanunla şu hüküm getirilmiştir (md.6): “İlköğ-
retim çağındaki çocuklar meslek mekteplerine gire-
mezler. İlköğrenim çağını geçirmiş ve hiç öğrenim 
görmemiş çocukları alan kurumlar bunlara ilk öğre-
nimi de vermeye mecburdur.”

  Cumhuriyet döneminde köylerin çoğuna uzun yıl-
lar okul yapılamamış, öğretmen sağlanamamış-
tır. Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’ın Mayıs 1936’da 
TBMM’de söylediğine göre o yıllarda 40 bin köy-
den 35 bininde okul ve öğretmen yoktur. Oku-
lu olan köylerin bazılarında da ilköğretim ancak 3 
yıl sürelidir. Bunlar bize ilkokulların kırsal çevreler-
de yeterli sayı ve niteliğe ulaşmaktan çok uzak kal-
dığını göstermektedir. Temmuz 1939’da I. Eğitim 
Şûrasında tüm köy ilkokulları 5 yıla çıkarılmıştır.

  1929 tarihli İlkmektepler Talimatnamesine göre il-
köğretimin amaçları: İlk mekteplerde terbiyenin ilk 
ve son maksadı çocukların millî hayata lâyıkıyla in-
tibak etmeleridir... Terbiyede Türklük ve Türk vatanı 
esas mihveri teşkil etmelidir. Çocuklarda millî hisle-
rin beslenmesi ve kuvvetlendirilmesi için her fırsat-
tan istifade edilmelidir. Türk inkılâbı ve bu inkılâbın 
nimetleri, bu nimetlere ermek için yapılan büyük sa-
vaşlar onlara lâyıkıyla anlatılmalıdır. Talebe bayrağı 
sevmeli ve ona hürmet etmelidir. Bunun için her ilk-
mektepte haftanın ilk günü sabahleyin ve son günü 
öğleden sonra bayrak töreni yapılmalıdır.

  Ulusal bayramlardan çocuklara yurttaşlık eğitimi 
verilmesi için yararlanılması çok uygulanan ve etkili 
bir yol olmuştur. Bu, kuşkusuz çocuğun bayramla-
ra karşı doğuştan sahip olduğu ilgiden gelmekte-
dir. Bayramların geçit resimleri, kalabalıkları, renk-
leri, müzikleri, çocuğun hafızasında kolayca yer 
etmekte, çocuk bu imajlar kanalıyla vatan, millet 
kavramlarını daha iyi anlamaktadır. 23 Nisan’da, il-
kokul çocuklarından bazılarının bulundukları yerin 
en üst idarî makamlarına yerleştirilmeleri, devletin 
bir süre sembolik olarak çocuklar tarafından yöne-
tilmesi de ilginç bir siyasî eğitim yolu olmuştur. Bu 
uygulama günümüzde de sürmektedir. 

  İlkokul program ve tâlimatnamelerinin öngördüğü 
amaçlar doğrultusunda, Bakan Dr. Reşit Galip de, 
ilkokullarda her sabah öğrencilerin hep bir ağızdan 
okumaları için bir and yazmıştır (Mayıs 1933): 

“Türküm, doğruyum, çalışkanım. 

Yasam: Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, 

yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. 

Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir. 

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.” 

Bu anda 27 Kasım 1972’de şu kısım da eklenmiştir.

“Ey bugünümüzü sağlayan ulu Atatürk! Açtığın yolda, 

kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan 

yürüyeceğime and içerim. Ne mutlu Türküm diyene!”

1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ilköğretimi 8 

yıl halinde düzenlemiştir ve bu uygulamaya 1981-

1982’de deneme halinde başlanmıştır. Buna göre, te-

mel eğitim 7-14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kap-
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sar ve zorunludur. 5 yıllık birinci kademe sonunda ilko-

kul, 3 yıllık ikinci kademe sonunda temel eğitim dip-

loması (ortaokul) verilir. 1982-1983 öğretim yılında 8 

yıllık eğitim uygulamasının 200 okula yayılacağı açık-

lanmıştır. Haziran 1983’te Millî Eğitim Temel Kanunun-

da yapılan değişiklikler ve Ekim 1983’te çıkarılan 2917 

sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile getirilen değişik-

likler kısaca şöyledir: İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki ço-

cuklar için zorunludur ve ilköğretim okulları, beş yıllık il-

kokullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlko-

kulun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması, ortaoku-

lun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul diploması verilir. İl-

kokullar ve ortaokullar bağımsız okullar halinde kurula-

bileceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de kurula-

bilir. 1983-1984 öğretim yılında 6 yaş uygulaması bazı 

okullarda başlatıldı.

  İlköğretimin temel eğitim adıyla böyle uzaması, he-
men her ülkede gözlenmektedir. Bizde de 5 yıl-
lık bir ilköğretimin artık asgarî bilgilere ve yeterlili-
ğe sahip yurttaşlar yetiştirmede pek başarılı olma-
dığı anlaşılmış bulunmaktadır. Önceleri Temel Eği-
tim, sonra İlköğretim Okulları denen bu okulların 
kurulmaya çalışılmasındaki asıl neden budur. Buna 
1981-1982 öğretim yılında önce 10 okulda baş-
landı ve zamanla yaygınlaştırıldı. 9 Mart 1992’de İl-
köğretim Kurumları Yönetmeliği yayınlandı. Buna 
göre, “mecburî öğrenim çağı, çocuğun 5 yaşını bi-
tirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 
15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter”. 
1997-1998 öğretim yılından itibaren ülke çapında 
8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçildi.

Temel eğitimin amaç ve görevleri, millî eğitimin ge-

nel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

• Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için ge-
rekli temel bilgi, beceri, davranış alışkanlıkları ka-
zandırmak, onu millî ahlâk anlayışına uygun ola-
rak yetiştirmek,

• “Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönün-
de yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.”

  Cumhuriyet döneminde ilköğretim programları, 
yeni rejimin felsefesi bakımından gözden geçirile-
rek tekrar düzenlenmiştir: 1924 programında gö-
rülen Musâhabat-ı Ahlâkiye ve Malûmat-ı Vatani-
ye dersleri 1926’da Yurt Bilgisi dersi hâline çev-
rilmiştir.

  Türkçe, tarih, coğrafya, hayat bilgisi derslerinin 
saatleri artırılmıştır. Din derslerinde zamanla yapı-
lan değişiklikler çok önemlidir. Şöyle ki: 1924 ilko-
kul programlarında bu ders “Kur’an-ı Kerim ve Din 
Dersleri” adı altında görülmekte, birinci sınıf hariç 
diğer sınıfl arda haftada ikişer saat okutulmakta-
dır. Dersin amacı ve uygulamasını, program, ikin-
ci sınıf için şöyle göstermektedir: “Kur’an-ı Kerim 
Elifbâsı gösterildikten sonra Kur’an-ı Kerim tedri-
sine başlanacak ve Amme Cüzü’ne devam oluna-
caktır. Muallim, bu derslerde, yeri geldikçe Hazre-
ti Peygamberin menâkıb-ı seniyesini (yüce ahlâkını 
ve hayatını) izah ederek İslâm muhabbetini ço-
cukların kalbinde yaşatacaktır.” 1926 programın-
da Din dersleri üçüncü sınıftan başlamakta ve haf-
tada bir saate indirilmektedir. “Fırsat düştükçe, dinî 
mahiyette gösterilmek istenilen batıl fi kirler, yanlış 
kanaatler çürütülecektir. Çocuklara İslâm dini ve 
İslâm büyükleri sevdirilecek, iyi ve güzel hareket-
lerin İslâm dinindeki yüksek kıymeti anlatılacaktır. 
Fakat asla taassup fi kri verilmeyecektir… Dünya-
yı hakir görerek yalnız âhirete yönelmek ve kanaati 
sefaletle, tevekkülle, miskinlikle bir tutmak gibi hal 
ve hareketlerin hakiki dinde yeri olmadığı, dünyada 
azamî refah ve saadet içinde yaşamanın ve Müs-
lümanların zengin, memleketlerinin gelişmiş olma-
sının dince de istenir ve beğenilir olduğu fi kirleri-
nin çocuklara telkini lâzımdır.” Amaçların giderek 
değişmesine rağmen 1926’da Eğitim Bakanlığının 
bir tebliğine göre ilkokul öğretmenleri kâtiplik, va-
izlik gibi bir ek görev alabilecekler, hatta sabah ve 
akşam namazlarını camide halka kıldırabilecekler-
dir. Öğretmenlerin sadece öteki namazları kıldır-
ması caiz değildir. 1930 programında Din dersle-
ri yalnızca beşinci sınıf öğrencilerine, ebeveynleri 
isterse, haftada yarım saat verilen bir ders haline 
gelmiştir. Köy ilkokullarında Din dersleri perşembe 
günleri 3. sınıfta yarım saat okutulacaktır. Dersin is-
teğe bağlı olmadığı, 1938-40’lara kadar okutuldu-
ğu anlaşılıyor. Din dersleri böylece 1930’ların ba-
şında kent ilkokullarından, sonralarında da köy il-
kokullarından kaldırılmıştır.

  İlkokul 4. ve 5. sınıfl ara din dersi tekrar, Şubat 
1949’da CHP Hükümetinin son zamanlarında, 
“program dışı ve ihtiyarî” ve haftada 2 saat olarak 
konmuştur: “Çocukların din derslerine devam et-
mesini arzu eden ebeveyn bu hususu okul idare-
cilerine bildireceklerdir.” Bu dersler, program dışı 
olarak, resmî ders saatleri dışında verilecektir. Din 
derslerinin sınıf geçme ile ilgisi olmayacaktır.
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  Kasım 1950 tarihinde DP Hükümeti din dersleri konu-
sunda önemli değişiklikler getirmiştir. Din dersleri yine 
ihtiyarîdir, fakat program içi dersler haline dönüştürül-
müştür: “Çocuklarına din dersi aldırmak istemeyenler 
bu hususu sene başında yazılı olarak okul idaresine 
bildireceklerdir... Böyle bir beyanda bulunmayan kim-
selerin çocukları için imtihan ve dersler otomatik ola-
rak mecburidir.”

  1974-1975 öğretim yılında, CHP-Millî Selâmet 
Partisi koalisyon Hükümeti tarafından 4. ve 5. sı-
nıfl ara zorunlu Ahlâk dersi konmuştur. 1982-1983 
öğretim yılından itibaren de Din Bilgisi ve Ahlâk 
dersi, “Din ve Ahlâk Bilgisi” dersi adı altında bir-
leştirilmiş ve 4. sınıftan itibaren haftada 2 saat ve 

zorunlu olarak okutulmaktadır. Cumhuriyet döne-

minde, ilköğretimin üzerinde oldukça durulmuştur. 

Çünkü ilköğretim inkılâpları, laikliği topluma benim-

setecek, özellikle geniş kırsal kitlelerin davranışla-

rını değiştirecek bir araç olarak görülmüştür. Fakat 

bütün çabalara rağmen, 1927’de %11 olan okur 

yazar oranı 1981’de “okuma yazma seferberli-

ği öncesi %69’a yükselebilmiş, 1985’de %75’e 

çıkmıştır, 1990 nüfus sayımına göre, okuma yaz-

ma bilenlerin oranı, 15 ve daha yukarı yaş grubun-

da, % 80’dir. 1999’da 12 ve üstü yaş grubunda 

okuma yazma oranı erkeklerde %94.2, kadınlar-

da %74.4 ve ülke ortalaması %85.7’dir. 2008’de 

Türkiye’de 6 ve üst yaş grubunda okuma yazma 

oranı erkeklerde %89, kadınlarda %81 ve genel-

de de %85.7’dir. 

  1961 Anayasası 50. maddesinde, 1982 Anayasa-
sı 42. maddesinde ilköğretimin zorunlu ve Devlet 
okullarında parasız olduğu ilkesini tekrarlar. 1992-
1993’ten itibaren ilkokulların tüm sınıfl arına haftada 
1 saat “Çevre, Sağlık, Trafi k, Okuma” dersi kon-
muştur. Derslerde her hafta bunlardan biri işlene-
cektir.

  İlköğretimden söz ederken Kur’an Kurslarına da 
değinmek gerekir. Velileri isteyen çocuklara Kur’an’ı 
usûlüne göre okumayı öğretmeyi ve bazılarını ha-
fız yapmayı amaçlayan bu kursların 1950’lere kadar 
sayıları çok azdı. Fakat çok partili rejime geçilip De-
mokrat Partinin 1950’de iktidara gelmesi ile sayıları 
hızla artırılmıştır. 1997’de Diyanete bağlı 5000 kurs, 
buralarda 180 bin kadar çocuk (erkek ve kız) vardı. 
Bunlardan başka, devletin hiç bir denetiminin bu-
lunmadığı izinsiz veya gizli kurslar da vardı.

  Millî Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarihli ola-
rak Refah Partisi-Doğru Yol Partisi Koalisyon Hü-
kümetine bildirdiği bir kararda, ancak 8 yıllık te-
mel eğitim almış çocukların, ailelerinin isteği ile Millî 
Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve denetiminde faa-
liyet gösteren kurslara devam etmeleri, bunun için 
gerekli idarî ve yasal düzenlemelerin yapılması is-
ten miştir. ANAP-DSP-DTP Koalisyon Hükümeti 
18.8.1997 tarihli kanunla ilköğretimi kesintisiz ola-
rak 8 yıla çıkarmıştır.

  1997-1998 öğretim yılından itibaren, ilköğretim 1, 2, 
3. sınıfa “Bireysel ve Toplu Etkinlikler”, 4, 5, 6, 7, 8. sı-
nıfa “Seçmeli”, 6. ve 8. sınıfa “Trafi k ve İlk yardım Eği-

timi”, 7. ve 8. sınıfa “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eği-

timi”, 4. ve 5. sınıfa “Yabancı Dil” dersleri konmuştur.

  2000-2001 öğretim yılından itibaren “Fen Bilgisi” 
ile “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersleri program-
ları 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta uygulamaya konmuştur. 

Ayrıca, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da Yalova, 

İzmit, Bolu, Düzce yörelerinde meydana gelen ve 

büyük can ve mal kaybına yol açan depremler, eği-

tim sistemimizde o ana kadar bazı teorik bilgiler 

verilmesi dışında, doğal âfetler konusunun hiç cid-

diye alınmadığını ortaya koymuştur.

  Günümüzde ilköğretimin pek çok sorunu vardır:  
Öğrencilerin üst kurumlara ve sınavlara değil ha-
yata hazırlanması, sınıfl arın aşırı kalabalıktan kur-
tarılması, sınıfl arın bilgisayar vs. ile donatılması, zo-
runlu öğretimin 10-12 yıla çıkarılması, 1996’larda 
hiç bir öğretmenlik ve eğitim bilgisi olmadığı hal-
de dışardan sınavsız atanan 50 bin “öğretmenin” 
ve öteki öğretmenlerin çok ciddî hizmetiçi eğitim-
lerle niteliklerinin yükseltilmesi ve “taşımalı eğitim”.

  Taşımalı eğitim önce 1989-1990 öğretim yılında 5 
okulda başlamış, 2003 - 2004’te tüm ülkeye yay-
gınlaşarak 28.716 yerleşim biriminden 650 bin ka-
dar ilköğretim öğrencisi merkez okullarına taşın-
mıştır. MEB bu şekilde en az 28.716 sınıf öğret-
meni tasarruf edildiğini açıklamıştır. Köyden kente 
göçler ve bazı yörelerde terör yüzünden nüfusun 
çok azalması ve ekonomik nedenlerle bu uygula-
maya gidilmiştir. Ancak, otuz bine yakın köyde ar-
tık bir öğretmen bulunmamasının ve küçük çocuk-
ların trafi k içinde okullara taşınıp durmalarının da 
sakıncaları çoktur. 2003-2004 öğretim yılından iti-
baren MEB ilköğretim öğrencilerine ders kitaplarını 
ücretsiz sağlamaktadır.
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  Millî Eğitim Bakanlığı 2005-2006 öğretim yılında il-
köğretim programlarında yeniliklere gitmiştir. Bun-
lardan en önemlilerinden birisi, “ses temelli cüm-
le okuma yöntemi” ve “yazının eğik elyazısı harfl er-
le” öğretimidir. 2012-2013 öğretim yılında sekiz yıl-
lık kesintisiz zorunlu ilköğretim kaldırılarak 12 yıllık 
kesintili 4+4+4 şeklinde zorunlu eğitime geçilmiş-
tir. Bakanlık bu önemli konuyu hemen hiç tartış-
maya açmamış, konunun uzmanlarına danışma-
mış, uzmanların belirttikleri görüşleri dikkate alma-
mıştır. Oysa bu konuda uzmanlar çok ciddi uyarı-
larda bulunmuşlardır. Örneğin; Ankara Üniversite-
si Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri yayınla-
dıkları 5 Mart 2012 tarihli Fakülte Kurulu kararların-
da özetle şu belirlemeleri yapmışlardır;

• 4+4+4 modeli eğitim hakkına erişmeyi engelle-
mektedir.

• Zorunlu ilköğretime başlama yaşının 1 yıl erke-
ne alınması ve bunun sonucu olarak okulönce-
si eğitimin zorunlu eğitimin dışına çıkarılması ço-
cuğun gelişim ve eğitimine ilişkin bilimsel verilere 
uygun değildir.

• Meslekî yöneltmenin erkene alınması (orta okul-
dan başlaması) sakıncalıdır.

Atatürk’ün Türk Eğitim Tarihindekı Yeri

  Mustafa Kemal’in Türk eğitim tarihindeki yerini or-
taya koyabilmek için başlıca şu konuların incelen-
mesi gerekir;

• M. Kemal’in yetişmesi ve öğretmenleri 

• O’nun eğitimimizin durumuna ilişkin gözlem ve 
teşhisleri 

• Eğitimimiz için önerileri ve istekleri 

• O’nun öğretici kişiliği ve eğitim uygulayıcısı oluşu. 

Bunlardan birinci konu yani M. Kemal’in yetişmesi ve 

öğretmenleri konusu Abdülhamid döneminde incelen-

diği için burada ötekiler üzerinde durulacaktır.

Atatürk’ün Eğitimimizin Durumuna İlişkin Göz-
lem ve Teşhisleri

  Mustafa Kemal’in eğitimimize ilişkin gözlem ve teş-
hislerde bulunması çocukluk yıllarına kadar gider. 
O, “çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mekte-
be gitmek meselesine aittir” der. Yine şöyle söyle-
miştir: “Daha çocukken, dersler, kitaplar arasında 
yuvarlanırken hissederdim ki bu dilin bir şeye ihti-
yacı var. O ihtiyacın ne olduğunu, nasıl elde edile-
ceğini bilmezdim; fakat mutlaka bir şey lazım oldu-
ğunu duyardım.”

  M. Kemal, çocukluk ve gençlik yıllarını Osman-
lı Devletinin son ve en buhranlı, en çalkantılı dö-
nemlerinde yaşamıştır. Üstelik O, gençlik çağlarını 
bir kazan gibi kaynayan Balkanlarda, sonra İstan-
bul ve ülkenin çeşitli yerlerinde geçirmiş, yıkılmakta 
olan Devletin çöküş sebeplerini ve kurtarılma yol-
larını düşünme fırsatı bulmuştur. O, İstiklâl Sava-
şı ve inkılâpları ile yeni bir devlet kurmuştur. Bütün 
bu tarihî olaylar, bir vatanperver ve gözlemci aydın, 
asker, önder ve devlet kurucusu olarak, sosyal ha-
yatımızın dertlerine ilişkin somut, elle tutulur, açık 
seçik teşhislerde bulunmasını ve yine somut, açık, 
inandırıcı, kesin kurtuluş önerileri ve çareleri düşü-
nüp ileri sürmesini gerekli kılmıştır. Şöyle der: “Bir 
milletin felakete uğraması demek, o milletin has-
ta, hastalıklı olması demektir. Bu nedenle kurtuluş, 
toplumdaki hastalığı tesbit ve tedavi etmekle elde 
edilir.” Yine O, “geçmişin hatalarını kökünden te-
mizlemek, düzeltmek” gerektiğini belirtir. Eğitimle 
ilgili hastalıklar ve hatalar ise, pek tabii bunların ba-
şında gelmektedir.

M. Kemal’in eğitimimizin durumuna ilişkin baş-

lıca gözlem ve teşhislerini birkaç maddede top-

layabiliriz;

• Toplumumuzda yaygın bir bilgisizlik vardır: “Bu 
memlekette eskiden beri bilgisizlik devam ediyor. 
Eski idareler, bu bilgisizliği sürdürmeyi kendi de-
vamları için gerekli görüyorlardı… Bu memlekette 
cehaleti süratle ortadan kaldırmak lâzımdır. Başka 
kurtuluş yolu yoktur.”

“Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte okuma-

mış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilmi, hakikati 

bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller 

çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gö-

ren hakikî âlimler çıkar.” 
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“Bu memleketin asıl sahibi ve toplumumuzun esas un-

suru köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne kadar bilgi 

ışığından yoksun bırakılmıştır.” 

“Bir milletin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüz-

de sekseni okuma yazma bilmezse, bu ayıptır. Bun-

dan insan olanlar utanmak lazımdır.”

• Eğitim öğretim yöntemlerimiz uygun değildir: M. 
Kemal, öğrencilik hayatında, baskıya -kısmen 
serbestiye dayanan, pasif-etkin, nakilci (ve ez-
berci)- deneyci, akılcı eğitim ve öğretim yöntem-
lerini bizzat yaşamış, Türk çocuklarının, gençleri-
nin yüzyıllardır nasıl yetiştiklerini ve bunun ne gibi 
sonuçlar verdiğini incelemiş, gözlemlemiştir.

• Çocuklarımız üzerinde ailenin baskısı vardır: M. 
Kemal, ailelerin çocuklar hakkında yanlış bir tu-
tumuna da ana babaların dikkatini çeker: “Çoğu 
ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık var. 
Çocuklarını konuşturmaz ve dinlemezler, zaval-
lılar lafa karışınca, ‘sen büyüklerin konuşmasına 
karışma’ der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta 
zararlı bir hareket...”

• Bir milletin yükselmesi de, alçalması da eğitiminin 
millî olup olmaması ile ilgilidir. 

Bizim eğitimimiz ise millî değildir. M. Kemal, Eylül 

1924’te Samsun’da öğretmenlerle yaptığı konuşma-

da şu çok önemli teşhis ve tesbitte bulunur: “Terbiye-

dir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir top-

lum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksullu-

ğa terkeder” 

M. Kemal’e göre, millî olmayan eğitimimiz, yüzyıllar-

dır süren felâketlerimizin temel nedenlerindendir. Bal-

kanların elimizden çıkma sebebi de, buradaki toplum-

ların dil kurumları ve eğitimleri ile millî şuurlarının uyan-

dırılmış olmasıdır.

• İstikrarlı eğitim politikamız yoktur: M. Kemal, Os-
manlı eğitiminin son dönemleri için 1923’te şu 
teşhiste bulunmuştur:

“Her maarif nazırının, birer programı vardı. Memleketin 

eğitiminde, çeşitli programların uygulanması yüzünden 

öğretim berbat bir hale gelmiştir.”

• Eğitimimizin amacı, kendini, hayatı bilmeyen, her 
konuda yüzeysel bilgi sahibi, tüketici insan yetiş-
tirmek olmuştur. 

Atatürk’ün Eğitimimiz İçin Önerileri, İstekleri ve 

Talimatları

  Türk milleti, M. Kemal’in önderliğinde bağımsızlık 

mücadelesine girişirken ve Cumhuriyeti kurarken, 

gençliğin bundan sonra hangi ilkelere, amaçlara, 

hangi eğitim felsefesi ve dünya görüşüne göre ye-

tiştirilmesi gerektiğinin ivedilikle belirlenmesi çok 

önem taşıyordu.

  Gençliğin eğitimi artık eskiden beri süregelen, denen-

miş, değersizliği ve hatta zararları kanıtlanmış bir fel-

sefe ve dünya görüşüne göre yapılamazdı. Türk mil-

letini ileri götürecek, insancıl, akılcı yeni eğitim ilkele-

rine ihtiyaç vardı. M. Kemal, Osmanlı Devletinde ya-

bancı okulların istedikleri gibi at oynattıklarını, azınlık-

ların, her çeşit etnik toplulukların eğitim yoluyla, ik-

tisaden güçlenip siyasî bakımdan bilinçlendiklerini 

ve devleti yıkmaya yöneldiklerini gözlemişti. M. Ke-

mal, sadece Türklerin amaçsız, etkisiz, cılız, anlam-

sız, köksüz bir eğitimin çarkları içinde kaldıkları ve 

millî benliklerinden habersiz yetiştirildikleri için ken-

di öz yurtlarında esarete sürüklendiklerini görmüştü.

  15.07.1921’de Ankara’da Maarif Kongresini açar-

ken yaptığı konuşmada gelecek kurtuluşumuzun 

saygı değer öncüleri olan Türkiye muallime ve mu-

allimlere seslenerek; “Bir millet irfan ordusuna ma-

lik olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar 

parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı 

sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla sağlanabi-

lir. İrfan ordusunun değeri de siz öğretmenlerin de-

ğeri ile ölçülecektir.” 

  Yine 24.03.1923’te Kütahya’da öğretmenlere şöy-

le seslenmiştir: “Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriye-

tin fedâkâr muallim ve mürebbileri, sizler yetiştire-

ceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin 

kıymeti, sizin maharetiniz ve fedâkârlığınız derece-

siyle oranlı bulunacaktır.” 
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  25.08.1924’te Muallimler Birliği Kongresi üyelerine 

seslenişinde ise; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve an-

cak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yok-

sun bir millet, henüz millet adını almak istidadını 

kazanamamıştır. Ona alelâde bir kütle denir, mil-

let denemez. Bir kütle millet olabilmek için mutlaka 

eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir 

toplumu hakikî millet haline koyarlar (...) Cumhuri-

yet sizden yüksek hizmet bekliyor.” 

  14.10.1925’de İzmir Erkek Öğretmen Okulundaki 

konuşmasında ise; “Ordularımızın kazandığı zafer, 

sizin (öğretmenlerin) ve sizin ordularınızın zaferi için 

yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanıp 

sürdüreceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.” 

  27.10.1922’de Bursa’da öğretmenlere seslenişin-

de; “Öğretmenlerimizin sayıca yetersizliği, yetişen 

öğretmenlerimizin değer ve faziletteki yüksekliğiyle 

ancak telâfi  edilebilir.”

Gözlem ve teşhislerinden, öneri ve isteklerinin 

neler olduğu anlaşılabilirse de, bunları ayrıca 

bazı başlıklar altında ele almak yararlı olur;

• Gelecek nesiller Türkiye’nin bağımsızlığını koru-

yacak, Cumhuriyeti koruyup yükseltecek biçim-

de yetiştirilmelidir:

• Eğitim millî olmalıdır: Önceki dönemlerin millî olma-

yan eğitimini felâketlerimizin temel nedenleri arasın-

da gören M. Kemal, yeni Devletin eğitiminin millî ol-

masını istemiştir. 

• Eğitim bilime dayanmalı ve laik olmalıdır: M. Ke-

mal, bilimin her alanda olduğu gibi eğitimde de 

bize tek rehber olması gerektiğini söylemiştir. Bu 

açıdan da o, eğitim tarihimizde yepyeni bir çığır 

açmıştır. 

• M. Kemal, gerilememizin önemli nedenlerinden 

biri olan memur olmaya aşırı düşkünlüğü ortadan 

kaldırmaya çalışmış, yeni ve aktif bir insan tipi ye-

tiştirmeyi hedef göstermiştir. Ona göre bilgi, bir 

süs, zevk ya da baskı aracı değil, hayatta başarı-

yı sağlayan, kullanılabilir bir araç olmalı, her öğre-

tim düzeyinde, iktisadî hayatta “etkili olacak uy-

gulamalı bilgiler” kazandırılmalıdır.

• Eğitim çocuğa hürriyet vererek, yeni nesillerde fa-

zilet, fedâkârlık, düzen, disiplin, kendine ve mille-

timizin geleceğine güven duygularını geliştirmeli-

dir. Temmuz 1921’de Maarif Kongresini açarken 

şöyle demiştir: “Yeni neslin donatılacağı manevî 

nitelikler arasında kuvvetli bir fazilet aşkı ve kuv-

vetli bir düzen ve disiplin fi kri de yer almalıdır.” 

• Eğitim toplumu cehaletten kurtarmalı, onun bilgi 

ve ahlâk düzeyini yükseltmeli, kabiliyetlerini orta-

ya çıkarıp geliştirmelidir. 

M. Kemal, toplumumuzun bilgisizliğini, felâketlerimizin 

en önemli nedenleri arasında gördüğünden, bilgisizli-

ğin süratle ortadan kaldırılması gerektiğini her zaman 

ifade etmiştir. Başlıca istekleri ve gösterdiği hedefl er 

şöyledir: “Milletimizin saf karakteri kabiliyetlerle dolu-

dur. Ancak bu doğal kabiliyeti geliştirebilecek yöntem-

lerle donatılmış vatandaşlar lâzımdır. Bu görev de siz 

öğretmenlere düşüyor.”

Mustafa Kemal’in Öğretici Kişiliği ve Eğitim Uy-

gulayıcısı Oluşu

  Mustafa Kemal, eğitimle ilgili teşhislerde bulun-

mak, öneri ve görüşler ileri sürmekle kalmamış, 

milletimizin öğretmeni ve eğitim uygulayıcısı da ol-

muştur. İlk eğitim bilimcimiz Farabi, devlet başka-

nının milletin eğitimcisi olması gerektiğini, onun öğ-

renme ve öğretmeyi sevmesini, her şeyi kolayca 

öğretmesini bilmesi gerektiğini söylemiştir. İşte M. 
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Kemal, tarihimizde pek çok yöneticinin ihmal etti-

ği bu eğitimcilik görevini en iyi biçimde üstlenmiş, 

daha sonraki devlet adamlarına da izlemeleri gere-

ken bir örnek olmuştur.

  M. Kemal, I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak çe-

şitli vesilelerle öğretmenlere, halka seslenmiş ve eği-

timle ilgili konuşmalar yapmış, her zaman okulları ziya-

rete, derslere girip öğretmenleri izleme ve onlara soru-

lar sormaya, böylece onları bireysel olarak aydınlatma-

ya da önem vermiştir.

  M. Kemal Behçet Kemal Çağlar’a dönerek, “Sen 

çabuk şiir yazarsın, şu odaya çekil, bende hangi 

nitelikleri görüyorsan hepsini anlatan bir şiir yaz” 

emrini verdi. M. Kemal’in yiğitliği, zaferleri, devrim-

leri birbir dile getirilmişti. Fakat M. Kemal, “olma-

mış dedi, benim asıl bir niteliğim var ki onu hiç yaz-

mamışsın.Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir” 

dedi. “Ben milletimin öğretmeniyim, bunu yazma-

mışsın.”

  O, her zaman okul programları ve kitapları ile ilgilenir, 

bunları gözden geçirirdi. Okulları sık sık ziyaret eder, 

derslere girerdi. M. Kemal askerlik alanında ve bazı 

sosyal konularda kitaplar, bazı gazete başyazıları da 

yazmıştır. Bu da onun araştırıcı ve düşüncelerini ya-

zarak da öğretici bir öğretmen olduğunu göstermek-

tedir. Başöğretmen unvanı ile yeni harfl eri halka öğ-

retmek için giriştiği çabalar da O’nun gerçek bir öğ-

retmen olduğunu gösterir.

  M. Kemal bağımsızlığımızı ve Cumhuriyeti Türk 

gençliğine emanet etmiş, ilelebet korunmaları-

nı gençliğe birinci görev olarak vermiştir. Çünkü 

gençlik, cesaret, atılganlık, dayanıklılık, özverilik, 

iyimserlik… gibi özellikleriyle bu görevi en iyi yeri-

ne getirebilecek yurttaş kitlesidir. Fakat bu özellik-

ler işlenmez, geliştirilmezse kendi başlarına yeter-

li olamaz, gençleri yanlış vadilere de sürükleyebi-

lirler. Ünlü bir söz, “gençlik bilse, ihtiyarlık yapabil-

seydi” der. Gençliğin olumlu özelliklerinin yapıcı bir 

güç haline dönüştürülebilmesi için çok iyi ve bilinç-

li yetiştirilmesi gerekir.

  O, “Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli, en 

ahlâklı kadını olmalıdır... Kadın ve annenin görevi, 

bedeniyle, zihniyle, azmiyle Türklüğü koruyup yük-

seltecek nesiller yetiştirmektir” demiştir.

Yazı, Dil, Tarih ve Kültür İnkılâplarının Eğitimi-

mizdeki Yeri 

  Cumhuriyetin ilk yıllarında yazının ıslahı ya da de-

ğiştirilmesi meselesi yeniden gündeme gelmiştir. 

M. Kemal’e göre Arap harfl eri şu nedenlerle bıra-

kılmalıydı;

• Türkçeye uygun değildir.

• Öğrenilmesi zordur ve toplumda eğitim düzeyinin 

düşüklüğünün temel nedenidir.

• Çağdaş uygarlığa girmenin en önemli araçların-

dan biri lâtin harfl eridir.

  O, Ağustos 1928’de şöyle der: “Bir toplumun 

%10’u, %20’si okuma yazma bilir, %80’i, %90’ı 

bilmezse, bu ayıptır; bundan insan olanlar utan-

mak lazımdır.”

  1 Kasım 1928 tarihli bir kanunla Latin temelli yeni 

bir alfabe kabul edilmiştir. 1931’de Türk Tarih Ku-

rumu, 1932’de Türk Dil Kurumu kurulmuştur. M. 

Kemal, Türkçe’nin dünya dillerine kaynaklık etmiş 

olabileceği yolunda Güneş Dil Teorisini ortaya at-

mıştır. Ayrıca, Osmanlı tarih anlayışına karşı çıkı-

larak, Türklerin binlerce yıllık bir tarihi ve uygarlığı 

bulunduğu savunulmuş, özellikle İslamiyete geçiş-

lerinden önceki dönemler üzerinde çok daha faz-

la durulmaya başlanmıştır. Batılı tarihçilerin Türk-

leri “sarı ırk”tan saymalarına ve küçümsemeleri-

ne karşı çıkılmıştır. Atatürk bu konuda Afet İnan’ın 
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İsviçre’de bir doktora tezi yapmasını teşvik etmiş 

ve Türkiye’de 64 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen 

antropolojik ölçümlerden sonra, Türklerin sarı de-

ğil, beyaz ırktan olduğu sonucuna varılarak, bul-

gular sözü geçen doktora tezinde açıklanmıştır 

(1939). Tüm bu çabalardan amaç, hem Batılıla-

rın tarih, ırk, uygarlık bakımından haksız saldırılar-

da bulunduğu Türk insanına köklü bir güven duy-

gusu aşılamak, hem de bilim adamlarını yeni araş-

tırmalara teşvik etmek olmuştur. 

Yazı, dil ve tarih inkılâplarının eğitimimize başlı-

ca etkileri;

• Yeni harfl erin halka öğretilmesi için çok geniş bir 

okuma yazma faaliyeti başlatılmış, okur yazar sa-

yısı hızla artmıştır.

• Ders kitapları, sözlükler, tüm basılı resmî yayınlar, 

inkılâpların ana fi kri doğrultusunda yeniden ha-

zırlanmıştır.

• Bir çok öğretmen Türk Dil ve Tarih Kurumlarında 

görev almıştır.

• Günlük dilde olduğu gibi, bilimsel terimlerde de 

çok geniş bir Türkçeleştirme faaliyetine girilmiş, 

okullarda öğretim bu yeni terimlerle yapılmıştır.

  Cumhuriyetin özellikle ilk on beş yılı içinde, M. 

Kemal’in uyarıları ile, kültür ve güzel sanatlar ala-

nında yeni ve önemli çalışmalar yapılmıştır: Türk 

müziğini Batılı biçimde geliştirmek için Ankara’da 

Musikî Muallim Mektebi kurulmuş (1924), Batı-

lı müzikologlar çağrılmıştır. Tiyatro, Opera, Resim, 

Heykel gibi sanat alanlarında da önemli atılımlar 

gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlar çağdaşlaşmanın 

gereği olarak düşünülmüştür.
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