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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Modernleflme
ve E¤itim1
Mehmet Ö. Alkan*

XIX. yüzy›lda bütün modernleflen ülkelerde oldu¤u gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda da siyasal geliflmelerle e¤itim alan›ndaki geliflmeler iç içe geçmifl bir süreç olarak karfl›m›za ç›kar. E¤itim tarihi, adeta siyasal tarihin bir alt bafll›¤› gibi
yaflanm›flt›r. Siyasal yaflamda meydana gelen de¤iflimler e¤itime yans›makta
gecikmemifltir. E¤itim kurumlar› yaln›zca sosyalleflme, bilgi ve beceri kazand›rma yerleri de¤il, ayn› zamanda ve etkin bir flekilde resmî ideolojilerin aktar›ld›klar› kurumlar olarak ifllev görmüfllerdir.
Klasik dönemde Enderun Mektebi, medreseler ve s›byan mektepleri d›fl›nda okul yokken, modernleflme süreci ile birlikte askerî alandaki yenileflmenin
bir parças› olarak yeni e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas› gündeme gelecektir. Önce
askerî mühendislik (kara ve deniz), ard›ndan Askerî T›bbiye ve Harbiye’nin
aç›lmas›ndan sonra yine askerî nitelikli rüfldiye düzeyinde okullar ve nihayet
1838’den itibaren baflta yeni kurulan sivil bürokrasi olmak üzere devletin eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için sivil okullar aç›lmaya bafllam›flt›r. Bu neden* ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Siyasi Tarih
Anabilim Dal› Baflkan›.
1 Bu yaz›, benim daha önce yay›nlanan “Osmanl›’da Resmî ‹deolojinin Do¤uflu ve Evrimi
Üzerine Bir Deneme”, Modern Türkiye’de Siyasi Düflünce: Cumhuriyet’e Devreden Düflünce Miras›-Tanzimat ve Meflrutiyet’in Birikimi, Mehmet Ö. Alkan (ed.), ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2001, s. 377-407 ve “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda E¤itim ve E¤itim ‹statistikleri
(1839-1924)”, Osmanl› Devleti’nde Bilgi ve ‹statistik, fievket Pamuk (ed.), Ankara: T.C. Devlet ‹statistik Enstitüsü Yay›nlar›, 2000, s. 125-145’teki makalem ile “Modernization From
the Empire to the Republic and Education in Process of Nationalism”, Ottoman Past and
Today’s Turkey, Kemal H. Karpat (ed.), Akile Zorlu ve Kaan Durukan (çev.), Leiden: E. J.
Brill, 2000, s. 47-132, Türkçesi “‹mparatorluk’tan Cumhuriyet’e Modernleflme ve Uluslaflma Sürecinde E¤itim”, Osmanl› Geçmifli Günümüz Türkiye’si, Kemal H. Karpat (ed.), ‹stanbul: Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2004, s. 198-342 adl› makalelerimden yararlanarak TAL‹D editörlerinin iste¤i ile bu özel say› için haz›rlanm›flt›r. Bu yaz›n›n haz›rlanmas› sürecinde gösterdi¤i ilgi ve verdi¤i emek için Serhat Aslaner’e teflekkür ederim.
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le Osmanl› modernleflmesi bir bak›ma e¤itimin tarihi ile iç içe geçmifl bir süreç
olarak yaflanacakt›r.

I- ‹deolojiler Yüzy›l›
XIX. yüzy›lda toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda oldu¤u gibi, düflünce/düflünüfl alan›nda da hem derin hem de geri dönülmez bir de¤iflim yafland›. Halk, toplum, kitleler, (baflta iflçi s›n›f› olmak üzere) s›n›flar... -her nas›l adland›r›l›rsa adland›r›ls›n- toplumsal kesimler tarih sahnesine ç›kmaya ve baflrolleri üstlenmeye bafllad›lar. Kitlelerin bu denli yo¤un bir biçimde ortaya ç›kmas›na koflut olarak ideolojiler de birincil önem kazanacaklard›r. Bu nedenle
XIX. yüzy›l ayn› zamanda “izm”ler yüzy›l› olarak da adland›r›l›r. XX. yüzy›la
devreden felsefî, ekonomik, siyasal ve toplumsal ideolojilerin neredeyse tamam› XIX. yüzy›lda ya do¤mufl ya da –önceden varolanlar- yeniden biçimlenmifltir. Sosyalizm, liberalizm, milliyetçilik, sendikalizm, anarflizm, feminizm, pozitivizm, ›rkç›l›k, romantizm... bunlar aras›ndad›r. Dinlerin (örne¤in ‹slâmiyet’in) ideoloji haline gelmesi XIX. yüzy›ldad›r. Genel olarak ideolojilerin muhalif ve tepkisel karakteri a¤›r basmakla birlikte, siyasal rejimler/sistemler de
kendilerini meflrulaflt›racak ideolojiler yazmakta gecikmeyeceklerdir.
XIX. yüzy›l bir modernleflme sürecidir. Siyasal modernleflme sürecinde genel olarak üç e¤ilim gözlenmektedir. ‹lk olarak, devlet merkezîleflmekte ve otoritenin geleneksel kaynaklar› zay›flamaktad›r. Dinsel, geleneksel, ailesel ve etnik otoritelerin yerini tek, dünyevî, ulusal siyasal bir otorite almaktad›r.2 ‹kincisi, siyasal kurumlar farkl›laflmakta ve özgülleflmektedir. Üçüncüsü ise siyasete yönelik gittikçe artan yayg›n kat›l›md›r.3 Bu süreçte devletin çevreye nüfuz
yetene¤i geliflmekte, hukuk dünyevî ve flahsî olmayan -Weber’in deyifliyle- “yasal/ussal bir otoriteye” dayanmaya bafllamaktad›r.4 Ayr›ca h›zl› ve fliddetli bir
“siyasallaflma” yaflanmaktad›r.5
2 Samuel P. Huntington, “Political Modernization: America vs. Europe”, Worl Politics, 3 Nisan 1966, c. XVIII, s. 378’den aktaran Claude E. Welch, “The Comparative Study of Political Modernization”, Political Modernization A Reader in Comparative Political Change,
Claude E. Welch (ed.), 2. bs., California: Wadsworth Publishing Company Inc., 1971, s. 7.
Benzer tespitler için Samuel P. Huntington, Political Order of Changing Societies, New Haven and London: Yale University Press, 1968, s. 33-36.
3 Claude E. Welch, “The Comparative Study of Political Modernization” , Claude E. Welch
(ed.), a.g.e., s. 7.
4 Robert E. Ward ve Dankwart A. Rustow, “Introduction”, Political Modernization in Japan
and Turkey, Princeton University Press, 1964, s. 7; S. N. Eisenstadt, “Bureaucracy and Political Development”, Bureaucracy and Political Development, Joseph La Palombara (ed.),
3. bs., Princeton University Press, 1971, s. 99.
5 Edward A. Shils, “The Intellectuals in The Political Developments of the New States”, Political Change in Underdeveloped Countries: Nationalism and Communism, John H. Kautsky (ed.), 7. bs., John Wiley and Sons Inc., 1967, s. 205.
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A- Resmî ‹deolojinin Do¤uflu: “Halk›n Yeni Afyonu”
Modernleflmenin, bir yönüyle de resmî ideoloji, resmî tarih yazma ve Eric
Hobsbawm ve Terence Ranger’›n da kulland›¤› anlam›yla “gelenek icat etme”
süreci oldu¤u an›msanmal›d›r.6 Resmî ideoloji ve tarih (veya myth), iktidar/devlet kurumu kadar eskidir. Ancak resmî ideoloji ve onun ayr›lmaz bir parças› olan
resmî tarihin sistematik, yeni ve farkl› bir boyutta ortaya ç›k›fl› di¤er birçok siyasal rejimde oldu¤u gibi Osmanl›’da da modernleflme dönemine rastlar.
‹deolojilerin gündeme gelmesi toplumsal s›n›flar›n siyasal alana kat›lmalar› ile yak›ndan ilgilidir. Devlet ile toplum aras›ndaki klasik vergi ve askerlik eksenindeki tek yönlü iliflki de¤iflmektedir. Klasik dönemde vergi adalet ve can
güvenli¤i için verilirken, yeni dönemde ifllev ve içerik de¤ifltirmifltir. Beklenti
vergi vermenin karfl›l›¤›nda hizmet beklemeye dönüflmüfltür. Dolay›s›yla art›k
devlet bütçesine, eskiden olmayan e¤itim, sa¤l›k, yol, sosyal güvenlik ve kentsel gereksinimler gibi yeni kamu harcama kalemleri eklenmekte, buna koflut
olarak merkezîleflme ve çevreye nüfuz artmaktad›r.7 E¤itim, devlet d›fl›nda hiç
bir örgütün üstlenemeyece¤i kadar pahal› ve büyük bir yat›r›m oldu¤undan
e¤itime bütçeden pay ayr›lmaya bafllayacakt›r.8 Örne¤in 19. yüzy›l›n sonu 20.
yüzy›l›n bafl›nda ‹ngiltere’de bütçenin %10’u, Almanya’da %12’si, Fransa’da
%8’i, ‹spanya’da %2,5’i e¤itime ayr›l›yordu.
Kitlelerin y›¤›nlar halinde siyasete kat›ld›¤›, devleti elinde tutan -kifli ya da
s›n›flar›n- bunu istemeyerek de olsa kabullenmek zorunda kald›¤› bu dönemde resmî ideolojiler de yaz›lmaya bafllanacak, Marks’›n din için kulland›¤› “halk›n afyonu” benzetmesi asl›nda tam da resmî ideoloji için geçerli olacakt›r. Zira geleneksel dönemin hakim ideolojisi, hukuku ve meflrulaflt›rma arac› olan
din çözülmekte; yeni bir hukuk sistemi, meflrulaflt›rma araçlar› ve resmî ideolojiler onun yerine geçmektedir. Bütün siyasal sistemler dini ânî bir de¤iflimle sistemden d›fllamam›fllar, onu ihtiyaç oldukça bir meflrulaflt›rma ö¤esi olarak kullanmaya devam etmifllerdir. Bu nedenle -II. Abdülhamid (‹slâmiyet),
III. Napolyon (Katoliklik) ve II. Aleksandr (Ortodoksluk) gibi- çeflitli dönemlerde siyasal iktidarlar taraf›ndan dinin kullan›lmas›, dinselleflme, yani dinin siyasallaflmas›n›n görülmesi istisna de¤ildir.
6 Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Invention of Tradition, Cambridge University Press,
1983; Benedict Anderson, Imagined Communities; Reflections on The Origin and Spread of
Nationalism, London: Verso Editions and NLB, 1983, çevirisi için bkz. Hayali Cemaatler:
Milliyetçili¤in Kökenleri ve Yay›lmas›, ‹skender Savafl›r (çev.), ‹stanbul: Metis Yay›nlar›,
1993; Eric J. Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik “Program Mit, Gerçeklik”, Osman Ak›nhay (çev.), ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 1993.
7 Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanl› Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesaplar› (18411861), Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1989.
8 Robert Gilda, Barricades And Borders Europe 1800-1914, Oxford: Oxford University Press,
1987, s. 351-352.
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Resmî ideoloji en genel anlam›yla, devlet ayg›t›n› elinde tutan veya etkileme yetene¤ine sahip olan elitlerin/seçkinlerin, ellerinde tuttuklar› devlet ayg›t›n›, kendilerini meflrulaflt›rmak, varl›klar›n› sürdürmek, kendilerine yönelik
itaati/ba¤l›l›¤› sa¤lamak için ürettikleri, ço¤unlukla gevflek, pragmatik, irrasyonel, eklektik ve sistematik nitelikli de¤erler bütünüdür. Resmî ideoloji dar anlamda egemen siyasal kültür olarak da tan›mlanabilir. Resmî ideolojinin aktar›m› ile itaat ve/veya sadakati sa¤layan üç temel kurum; ordu, bürokrasi ve e¤itimdir. Merkezîleflme sürecinde yeniden biçimlenen bu kurumlarla resmî ideoloji ve tarihin yeniden ortaya ç›k›fl› efl zamanl›d›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda da e¤itim ifllerine bakacak bir “daire”nin, sonra da bakanl›¤›n Tanzimat
döneminde kurulmas› rastlant› de¤ildir.
Resmî ideolojinin yans›d›¤› temel metinler siyasal belgelerdir. Ama bunun
yan›s›ra resmî ideoloji ve resmî tarihin tamamen yans›d›¤› bafll›ca kaynaklar,
müfredat programlar› ile ders kitaplar›n›n bizzat kendisidir.
B- Osmanl› Modernleflmesinin Baz› Özellikleri ve Resmî ‹deolojinin
Üç Evresi
Yusuf Akçura. önce 1904 y›l›nda Kahire’de yay›nlanan Türk gazetesinde dizi halinde ç›kan, sonra da kitaplaflan Üç Tarz-› Siyaset adl› uzun yaz›s›nda,
Tanzimat döneminden bafllayarak devletin “güçlenmesi” ve “ilerlemesi” için
üç “siyasî yol” tasavvur ve takip edildi¤ini yazar. Onun sözünü etti¤i tasavvur
edilen “siyasî yol”, günümüzdeki kullan›m› ile (resmî) ideolojiden baflka bir fley
de¤ildir. Akçura’ya göre, Tanzimat’tan beri bir “millet vücuda” getirme aray›fl›
vard›r: Tanzimat döneminde “Osmanl› milleti”, II. Abdülhamid döneminde
“‹slâm milleti (Panislamizm)” ve nihayet ›rka müstenit “Türk milleti” teflkil etmek. Akçura bu siyaset tarzlar›n› “yarar” ve “uygulanabilirlik” aç›s›ndan da tart›fl›r. Asl›nda onun yapt›¤›, bir tür “resmî ideoloji”nin evriminden baflka bir fley
de¤ildir. Genel olarak bu anlat›m son derece yerinde olmakla birlikte inceltilmesi, ayr›nt›land›r›lmas› gerekmektedir.
Osmanl› modernleflmesinin bir di¤er özelli¤i pragmatik olufludur. Osmanl›
resmî ideolojinin ilk ö¤elerinden biri de modernleflme/medenîleflmedir ki bu
yaln›zca devletin de¤il, ayn› zamanda siyasal muhalefetin de içten benimsedi¤i bir ö¤edir. Bu nedenle Osmanl› modernleflmesinin mimarlar› olan Tanzimat
paflalar›, Yeni Osmanl›lar, II. Abdülhamid ve Jön Türklerin modernleflme projeleri veya özledikleri modern Osmanl› toplumu/ülkesi aras›nda ciddi farklar
oldu¤unu söylemek güçtür. Ama as›l ciddi fark her üç kesimin modern topluma giden yoldaki siyasal seçimlerinde görülmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
modernleflmenin üç evreden geçti¤ini ileri sürebiliriz. ‹lki Tanzimat paflalar›n›n bürokrasi ile yürütmeye çal›flt›klar› “bürokratik” veya “memurî” modernleflme; ikincisi II. Abdülhamid’in “monarflik” veya “sultanî” modernleflmesi ve
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üçüncüsü ise Jön Türklerin Anayasa ve parlamentoyla yürütmeyi önerdikleri
ve denedikleri “meflrutî” modernleflmedir. Bu üç aflaman›n ortak bir baflka
özelli¤i ise veri ald›klar› siyasal sistemin bir “imparatorluk” olmas›d›r.9 Oysa
dördüncü ve sonuncu evre olan “cumhurî” modernleflmesinin bafll›ca ay›rt
edici özelli¤i “demokrasi”yi ve “ulus-devlet”i veri almas›d›r.
Osmanl› modernleflmesi, dönemlere göre de¤iflen yeni yönetici elit, muhalif ve ayd›n tipini de ortaya ç›karm›flt›r. Tanzimat döneminin ayd›n› ve eliti, bürokrasinin kendisini yasal güvenceye kavuflturmas› sonras›nda, bürokrasi içinden usta-ç›rak iliflkisiyle (özellikle d›flifllerinden) yetiflmifllerdir. Tanzimat döneminin muhalifleri ve I. Meflrutiyet’in haz›rlay›c›s› olan Yeni Osmanl›lar Cemiyeti’nin üyeleri bas›nla ve bas›nda yetiflmifllerdir. II. Abdülhamid döneminin muhalif ayd›n› ve yönetici eliti ise bizzat II. Abdülhamid’in kurdu¤u okullarda okumufl, yetiflmifltir. II. Meflrutiyet dönemine gelindi¤inde ise siyasal
partiler ve dernekler ayd›nlar›n ve elitin yetiflti¤i bafll›ca kaynak durumuna gelecektir. Tanzimat sonras›nda (askerî ve sivil) bürokrasi d›fl›nda yine devlete
ba¤l› üç meslek grubu; ö¤retmenler, hekimler ve mühendisler modernleflme
militan› olarak ortaya ç›km›fllard›r.
Osmanl› modernleflmesi basit bir taklidin ötesinde siyasal birlik-bütünlük
ve ekonomik kalk›nma kayg›s›ndan kaynaklanm›flt›r. Osmanl› modernleflmesinin zorunluluktan m› kaynakland›¤› yoksa iradî bir eylem mi oldu¤u her zaman kolay yan›tlanabilecek bir soru de¤ildir. Ancak Osmanl› modernleflmesini
zorunluluklar karfl›s›nda iradî müdahalelerin bir sentezi olarak de¤erlendirmek yanl›fl olmaz.10

II- Osmanl› Modernleflmesi ve E¤itim
Türkiye’nin siyasal tarihi ile e¤itim alan›nda meydana gelen de¤iflimler aras›nda paralellik vard›r. Siyasal de¤iflimin özellikleri e¤itim sistemine yans›makta gecikmemifl, siyasal iktidarlar e¤itim arac›l›¤› ile kendi de¤erlerini topluma
aktarmaya çal›flm›fllard›r. Her dönemde yay›nlanan ders kitaplar› yak›ndan incelendi¤inde Tanzimat döneminin Osmanl›c›l›k, II. Abdülhamid döneminin
‹slâmc›l›k ve II. Meflrutiyet döneminin ise Ulusçuluk ideolojisinin e¤itim arac›9 Tanzimat yeni bir kültür kimyas› yaratm›flt›r. ‹mparatorlu¤un baflkentinde ve geliflmifl
kentlerinde simgesini bulan bu yeni kültür, çözülen cemaat yap›s›n›n da bir sonucu olarak de¤iflik alt kültürlerin bir bileflimidir. Bu yeni kültür öyle bir kar›fl›md›r ki Yunanistan’a
giden Rum, Ermenistan’a giden Ermeni, ‹srail’e giden Musevi ve nihayet Arabistan’a giden
Müslüman›n buradaki kültüre/ortama uyum sa¤lamas›n› geciktirecek veya engelleyecek
bir kimyad›r.
10 Mehmet Ö. Alkan, “Ölçülebilir Verilerle Tanzimat Sonras› Osmanl› Modernleflmesi”, Doktora Tezi, ‹stanbul, 1996.
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l›¤› ile de aktar›ld›¤› y›llar oldu¤u görülür.11 Ders programlar›nda ve ders kitaplar›n›n içeriklerinde meydana gelen de¤ifliklik bunun en aç›k kan›t›d›r. Dolay›s›yla konuya genel anlamda e¤itim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Osmanl›’dan Cumhuriyet’e yap›sal aç›dan süreklili¤in, ideolojik aç›dan da ise ciddi bir de¤iflimin
hakim oldu¤u görülür.12
Siyasal aç›dan da e¤itim aç›s›ndan da son dönem Osmanl› tarihi Tanzimat,
II. Abdülhamid ve II. Meflrutiyet olmak üzere üç ana dönemden oluflmaktad›r.
Bir bak›ma afla¤›da k›saca de¤inilece¤i üzere Tanzimat dönemi rüfldiyelerin,
II. Abdülhamid dönemi idadîlerin, II. Meflrutiyet dönemi ise sultanîlerin dönemidir.
Tanzimat döneminin e¤itim aç›s›ndan bafll›ca özelli¤i, o güne dek dinsel
otoritelerin tekelindeki e¤itimin devlet yönetimine ve denetimine al›nmas› yönündeki cesaretli ad›md›r. Bilindi¤i üzere modernleflme klasik cemaat organizasyonunu afl›nd›ran bir süreçtir. Cemaatlerin “ezelî ve do¤al” haklar›ndan
olan e¤itim ile hukuk bu süreçte devletin üstlendi¤i, yeniden dünyevî/laik olarak formüle etti¤i veya düzenledi¤i alanlar haline dönüflür. Osmanl› modernleflmesinin de en önemli yan›n› e¤itim oluflturur. Osmanl› Devleti’nde Tanzimat, bir yeniden yap›lanma dönemidir. Dönemin yönetici eliti modernleflmeyi bir amaç olarak görmüfl, bu amaca ulaflmak için en etkili araçlardan birinin
e¤itim ve bilim oldu¤una inanm›flt›r. E¤itim ve bilim, büyülü iki kavram olarak
askerî güçlenmenin, ekonomik kalk›nman›n ve siyasal birli¤in kurulmas›n›n
da anahtar› olarak alg›lanm›flt›r.
Tanzimat dönemine gelinceye kadar e¤itim Enderun d›fl›nda, (mahalle/s›byan veya cemaat mektepleri) cemaatlerin ve medresenin denetimi alt›nda çal›flmakta ve her cemaat kendi fleriat›n› ö¤retmektedir. Devletin açt›¤› ilk
11 Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Siyaset adl› eserinden beri klasikleflmifl olan Tanzimatç›lar›n
Osmanl›c›l›¤›, II. Abdülhamid’in ‹slâmc›l›¤› ve Jön Türklerin Türkçülü¤ü biçimindeki genel üçlemenin beni rahats›z eden, afl›r› genel etiketler oldu¤unu itiraf etmeliyim. Bizim
e¤itim özelindeki incelememizde de bu üçlemenin aynen var oldu¤u görülecektir. Ama
önemli olan bir ideoloji olarak Osmanl›c›l›k, ‹slâmc›l›k ve Türkçülü¤ün içeriklerinin ve niteliklerinin analiz edilmesi, belirlenmesidir. Ben kendi pay›ma özellikle ders program›,
müfredat ve kitaplar›na iliflkin alt bafll›klarda bunlar› biraz ayr›flt›r›p ayr›nt›land›rmaya çal›flt›m.
12 Makalemizde bir sonraki dönemle ilgili geliflmelere ve de¤iflmelere yer verilirken önceki
dönemden devreden özellikler, tekrarlardan kaç›nmak amac›yla, gerekmedikçe ayr›nt›land›r›lmam›fl, daha çok de¤iflimler üzerinde durulmufltur. ‹kinci olarak ders program,
müfredat ve kitaplar›nda endoktrinasyon aç›s›ndan önemli olanlara yer verilmifltir. Bu
dersler d›fl›nda e¤itimin modernleflmesi, ça¤dafllaflma ve pozitivist düflünce aç›s›ndan son
derece önem tafl›yan di¤er bilimsel ve teknik dersler de vard›r, ancak bu çal›flman›n kapsam› d›fl›ndad›r. Ayr›ca yukar›da belirtildi¤i gibi Türk siyasal yaflam› ile e¤itim aras›nda
do¤rudan, yak›n bir iliflki ve paralellik vard›r. ‹ncelemenin s›n›rlar› siyasal geliflmelere yer
verilmesini olanaks›z k›ld›¤›ndan, bu makale, okuyucunun Tanzimat’tan Cumhuriyet’e siyasal geliflmeleri bildi¤i varsay›larak kaleme al›nm›flt›r.
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e¤itim kurumlar›n›n (mühendislik, t›p ve harp okulu) ve ard›ndan ara e¤itim
kurumlar›n›n askerî nitelikte oluflu de¤iflimin meflruluk kayna¤›n› oluflturmufl
ve bu nedenle beklenenin oldukça alt›nda tepki alm›flt›r. K›sa süre sonra e¤itim
askerî ihtiyac›n yan›s›ra sivil kamusal ihtiyaçlar içinde düflünülerek planlanmaya bafllayacakt›r. Ancak devletin üstlendi¤i ve bir süre sonra örneklerini verdi¤i karma (her din ve mezhepten kiflinin devam edebilece¤i) ve az çok laik e¤itim, cemaatlerin çözülmesine de neden olaca¤›ndan ilk tepki Patrik, Papa ve
Hahambafl› gibi cemaat önderlerinden gelmifltir. Önce “rüfldiye”, sonra genel
olarak “mekteb” modern e¤itimin simgesi olmufl, yeni okullar eski gelene¤in
tersine cami ve mescit d›fl›ndaki yerlerde infla edilmeye bafllam›flt›r. Medrese
ve ulema bafllang›çta e¤itim iflleri ile ilgili oluflturulan kurullarda görev almakla birlikte, zaman içinde e¤itim ifllerinden ve ilgili bakanl›ktan d›fllanm›fllard›r.
Rüfldiyelerin aç›lmas›, ard›ndan medreselerin bir ö¤retmen kayna¤› olarak kullan›lmas› yerine devlet denetiminde bir ö¤retmen okulunun aç›lmas› da dinsel
etki ve denetimden uzaklaflma çabas›ndan kaynaklanmaktad›r. Böylece klasik
elit s›n›f›ndan olan “hoca”n›n yerini, modern toplumun önemli mesleklerinden olan ve devletin ö¤retmen okullar›ndan yetiflen “muallim/muallime” alacakt›r. Medrese e¤itim konusundaki de¤iflime ilk tepkisini bir üniversite (Darülfünun) kurulmas› s›ras›nda vermifl, ulemadan baz›lar› “Medrese k›tl›¤› m›
var?” diyerek giriflimi elefltirmifllerdir. Medrese ve uleman›n siyasal sistemden
ve e¤itimden aflama aflama d›fllanmas› devam etmekle birlikte, “mahalle mektebi” olarak adland›r›lan Müslüman ilkö¤retim kurumlar›n›n bir k›sm› Cumhuriyet’e kadar Evkaf Nezareti’nin denetiminde kalm›flt›r.
Okullar s›byan ve rüfldiye düzeyine kadar cemaat esas›na göre, fakat devlet
denetimi alt›nda aç›lm›fl ve yönetilmifllerdir. Ancak idadî ve sultanî ve yüksek
e¤itim, din ve mezhep aç›s›ndan karma niteli¤i ile Osmanl›c›l›k ideolojisinin
as›l aktar›laca¤› okullar olarak tasarlanm›flt›r. Öte yandan yeni laik cemaat
okullar› ile bunlara ek olarak yabanc› okullar›n kurulmas› “cemaat’ten ulus’a”
geçme sürecini h›zland›rd›¤›ndan, e¤itim arac›l›¤› ile yurtseverlik ekseninde
ortak bir “vatan” fikri ve ona ba¤l› Osmanl› tebaas›/yurttafl› yetifltirmek amaçlam›flt›r. Bu ba¤lamda Galatasaray Sultanîsi, Tanzimat düflünün hayata geçirilmesi çabas›d›r.
Tanzimat modernleflmesi k›zlara okuma olana¤› yaratm›fl; rüfldiye, sanayi
ve ö¤retmen okullar› aç›lm›flt›r. K›zlar ö¤retmenlik yoluyla ilk kez kamusal yaflamda meslek edinmeye bafllam›fllard›r. Ancak k›zlar için bu say›lanlar d›fl›nda, II. Meflrutiyet döneminde idadî, sultanî ve üniversite de aç›lacakt›r. Tanzimat döneminin bir özelli¤i de ders program, müfredat ve kitaplar› arac›l›¤› ile
resmî ideolojinin ve resmî tarihin de ilk örneklerinin ortaya ç›kmaya bafllamas›d›r. Bu ba¤lamda Tanzimat e¤itimi ile ilgili de¤inilmesi gereken son nokta, bu
dönemde kurulan E¤itim bakanl›¤›n›n bir sansür merkezi haline gelmeye bafl-
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lamas›d›r. II. Abdülhamid döneminde bu merkez, yay›nlanacak dergi, gazete
ve kitaplar üzerinde yo¤un mesai sarfedecektir.
II. Abdülhamid dönemi her düzeyden okul say›s›nda ve okullaflma oran›nda (cemaat ve yabanc› okullar da dahil) en çok art›fl›n meydana geldi¤i dönemdir. Bir yandan geleneksel e¤itim yapan s›byan okullar› modern e¤itim yapan
ibtidaîlere çevrilmifl ve yan› s›ra yeni ibtidaî okullar aç›lm›flt›r. ‹kinci olarak
özellikle idadî düzeyi e¤itime büyük önem verilmifl ve sivil idadîler as›l bu dönemde aç›lmaya bafllam›flt›r. Bu dönem bir anlamda idadîler ça¤›d›r. Üçüncü
olarak Hukuk, Güzel Sanatlar, Ziraat, Ticaret, Orman, Maden, Baytar... gibi
yüksek okullar kurulmufl, Mülkiye Mektebi yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Bu
okullar II. Meflrutiyet ve Cumhuriyet’in yönetici eliti için de bir kaynak olacakt›r. II. Abdülhamid dönemi “ulema” ve “medrese”nin sistem d›fl›na itildi¤i y›llard›r. Bafll›bafl›na Hukuk Fakültesi’nin kurulmas› bile, büyük ölçüde ulema ve
medresenin elindeki “hukuk” tekeline indirilen en a¤›r darbelerden biridir.
‹kinci olarak XX. yüzy›l bafl›nda aç›lan Üniversitenin içinde “ulûm-i âliye-i
diniye” flubesinin kurulmas›, uleman›n elindeki son kozlardan biri olan, dinin
“yeniden üretildi¤i” medreseye indirilen son darbelerden birisidir. Art›k din,
devletin tam denetimi alt›nda yüksek okulda yeniden üretilen bir “resmî ‹slâm”a dönüflecektir. Birçok meslek okulu bu dönemde aç›lm›fl, özel okullar da
yine bu dönemde geliflmifltir. II. Abdülhamid döneminin bir di¤er özelli¤i ders
program, müfredat ve kitaplar›n›n dinselleflme yönünde de¤iflikli¤e u¤ramas›d›r. Zira Tanzimat döneminden miras kalan e¤itim sisteminde din ve ahlâk
derslerinin rüfldiye düzeyine kadar oldukça az yer ald›¤›, idadî ve sonras› e¤itim düzeyinde ise yer almad›¤›, pozitif bilimlere a¤›rl›k verildi¤i görülür. II. Abdülhamid döneminin neredeyse ilk on befl y›l› boyunca afla¤› yukar› ayn› ders
programlar›n›n uygulanmas›n›n da etkisi ile bizzat Abdülhamid’in kurdu¤u,
himayesine ald›¤› (T›bbiye, Mülkiye ve Harbiye gibi) okullarda pozitivist/materyalist düflünüfl yayg›nl›k kazanmaya, kendisine yönelik muhalefet artmaya
bafllam›fl, ö¤renciler aras›nda siyasal faaliyetler yo¤unlaflm›flt›r. Önce Mülkiye
mezunlar› aras›nda “ahvâl ü etvâr›” farkl› bir kufla¤›n yetiflti¤i farkedilince e¤itimde dinselleflme bafllam›fl, her düzey okula, ama özellikle devlete eleman yetifltiren askerî ve mülkî okullar›n ders programlar›na din ve ahlâk dersleri eklenmifl, zaman içinde bu derslerin saat say›lar› artt›r›lm›flt›r. Bu okullar›n ö¤renci ve ö¤retmenleri s›k› disiplin alt›na al›nm›fllard›r. “Resmî ideoloji” ve “resmî tarih” birer kurum olarak bu dönemin eseridir ve sonraki dönemlere miras
kalm›flt›r. Dinselleflmenin ideolojik boyutu bir “‹slâm-Türk Sentezi” oluflturmak çabas›d›r. “‹slâm-Türk Sentezi” II. Meflrutiyet’te “Türk-‹slâm Sentezi”ne
dönüflecektir. Ancak her iki ideoloji de eklektik ve acemice oluflturulmufl bir bileflime sahiptir. Cumhuriyet’te ise bu, ›rka, kültüre ve hukuka dayal› Türk ulusçulu¤u olarak formüle edilecektir. II. Abdülhamid dönemindeki “‹slâm-Türk
Sentezi” yaklafl›m›n›n bir örne¤i olarak Türklük ‹slâm potas› içinde eritilen ve
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anlamland›r›lan ikincil bir kimlik olarak sunulmufltur. Bununla birlikte dönemin ikinci yar›s›ndan sonra Türklük vurgusu daha azalm›fl, ‹slâm vurgusu hakim bir nitelik kazanm›flt›r. Siyasal toplumsallaflma süreci, “Allah, peygamber
ve padiflah” kutsal üçlemesi ile II. Abdülhamid’e ba¤l›l›¤›n meflrulaflt›r›ld›¤›,
otokratik siyasal kültürün aktar›ld›¤› bir özellik gösterir. ‹slâmc›l›k bir siyasal
birlik arac› olarak da kullan›lm›flt›r. Galatasaray Sultanîsi nas›l ki Tanzimatç›lar› düflü ise, Afliret Mektebi de dönem ‹slâmc›l›¤›n›n ve II. Abdülhamid’in bir
düflü olarak hayata geçirilmek istenmifl, ama baflar›l› olamam›flt›r. II. Abdülhamid döneminin bir di¤er özelli¤i askerî okullarda okutulan ve sivil okullarda
okutulanlardan hayli farkl›l›k gösteren genel tarih kitaplar› ile Osmanl› tarih kitaplar›n›n içerikleridir. Bu ders kitaplar› erken Türk mitolojisinin ayr›nt›yla ifllendi¤i, ulus vurgusunun ve gururunun belirgin bir flekilde öne ç›kt›¤› eserlerdir. Bu durum, II. Abdülhamid döneminde yetiflen subaylar aras›nda yayg›nlaflan ve II. Meflrutiyet döneminde hakim duruma gelen Türk ulusçulu¤unun da
nedenlerinden birini anlamam›za yard›mc› olmaktad›r.
II. Meflrutiyet’te, dönemin bakanlar›ndan Sat› Bey’in formülasyonu ile e¤itime “Tuba A¤ac›” yaklafl›m› sonucu orta ve yüksek okullara daha fazla önem
verilmifltir. K›zlar için ilk kez rüfldiye sonras› idadî, sultanî düzeyinde okul aç›ld›¤› gibi bir de k›zlara özel bir üniversite kurulmufltur. Özel e¤itimin de h›z kazand›¤› bu dönemde, II. Abdülhamid döneminde devral›nan e¤itim sisteminin
eksiklikleri giderilmeye, daha merkezî bir hâle getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. II. Meflrutiyet döneminde, görünüflte bir ideoloji olarak Osmanl›c›l›¤›n ye¤lendi¤i izlenimi verilse de II. Abdülhamid dönemindeki “‹slâm-Türk Sentezi”, “Türk-‹slâm Sentezi”ne dönüflmüfl, Türklük ve Türk milliyetçili¤i vurgusu hâkimiyet
kazanm›flt›r. Ancak bu konuyla ilgili alt bafll›kta da görülece¤i üzere “Türk-‹slâm Sentezi” sistematik bir ideoloji niteli¤ini kazanamam›flt›r. Bu ideoloji as›l
1945 sonras› Türkiye’sinde yeniden gündeme gelecektir. II. Meflrutiyet döneminde siyasal kültür aç›s›ndan II. Abdülhamid dönemine göre derin bir de¤iflim meydana gelmifltir. Dinsel bir kutsall›kla padiflaha yöneltilen itaat ve sadakat yerine, ulusal ve yasal meflruiyeti olan “vatan, millet, kanun ve devlet”e itaat ve sadakat öne ç›km›flt›r. Bu dönem, “Türk-‹slâm Sentezi” söylemini ve militer bir ulusçulu¤u içinde bar›nd›rmaktad›r. Askerlik, dinsel de¤erlerle yüceltilmekte, kaybedilen topraklar›n geri al›nmas› için ders kitaplar›nda ö¤rencilerin dinsel ve ulusal duygular›n› okflayan, coflturan metin ve çizimlere yer verilmektedir. Okullarda askerî beden e¤itiminin yan›s›ra, gerçek silahlarla at›fl talimi de yapt›r›lmaktad›r. Ö¤renciler okula, s›n›flara girip ç›karken II. Abdülhamid döneminde oldu¤u gibi “Padiflah›m çok yafla!” diye ba¤›rmamakta, ilahiler ve “vatan-millet” manzumeleri söylemektedirler. Ders kitaplar›nda yak›n
siyasal tarih, Jön Türklerin eylemleri ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti/F›rkas›’n›n
kendisi meflrulaflt›r›c› bir tarzda anlat›lmakta, II. Abdülhamid, ö¤rencilere
“müstebit” bir padiflah olarak tan›t›lmaktad›r. Tanzimat döneminde dinî bay-
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ramlar d›fl›nda yaln›zca padiflah›n tahta ç›k›fl günü kutlan›rken, II. Abdülhamid
döneminden itibaren padiflah›n do¤um günü de okullar›n tatil edildi¤i, kutlanan bir gün olmufltur. II. Meflrutiyet’le birlikte “Hürriyet’in ‹lan›” olarak da
adland›r›lan anayasan›n yeniden yürürlü¤e konulmas› ilk kez millî bir bayram
s›fat›yla kutlanmaya, o gün okullar tatil edilmeye bafllam›flt›r. Ders kitaplar›nda vatan, millet, devlet, anayasa, meclis, seçim, yasa, mahkeme gibi kurumlar
kutsallaflt›r›lmakta, laik/kat›l›mc› yurttafl kültürü aktar›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Tanzimat’tan beri uygulanamayan ilkokulun zorunlulu¤u ilkesi bu dönemde
gerçeklefltirilebilmifl, bu amaçla okul ça¤›na gelen çocuklar›n listeleri ç›kar›lm›flt›r. Mülkî amirlere bu konuyu izlemeleri için yetki aktar›lm›fl ve çocu¤unu
okula göndermeyen velilere mahkeme karar› olmaks›z›n, bu konuda oluflturulan “tedris meclisleri” arac›l›¤› ile para ve hürriyeti ba¤lay›c› cezalar verme yetkisi tan›nm›flt›r. Bu sayede ilk kez II. Meflrutiyet döneminde, ilkokul düzeyinde
okullaflma oran› hakk›nda bilgi sahibi olmak mümkün olmaktad›r. II. Meflrutiyet’in bir di¤er yenili¤i ilkokulun zorunlu olmas›n›n yan› s›ra, paras›z olmas›,
masraflar›n devlet taraf›ndan karfl›lanmas›d›r.
Mütareke dönemi olarak adland›r›lan evre ‹mparatorluk’tan ulus-devlet’e
geçifl dönemidir. Bu dönemde, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin aç›lmas›ndan Saltanat’›n kald›r›lmas›na kadar iki hükümet ve iki e¤itim bakanl›¤› varl›¤›n› sürdürmüfltür. Ankara hükümeti henüz e¤itim sitemine hakim olamamakla birlikte, e¤itim konusunda Ulusal Kurtulufl Savafl› boyunca toplant›lar düzenlemifl, projeler haz›rlam›flt›r. Geçifl döneminde, bizim bulabildi¤imiz ve ‹stanbul hükümetinin E¤itim bakanl›¤›n›n onay› ile yay›nlanan ders kitaplar›nda yer alan ifadelerde Türk ulusçulu¤u bir kimlik olarak netlik kazanm›flt›r.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yay›nlanan ders kitaplar›nda da art›k Türk ulusçulu¤u tek ulusal kimlik olarak sunulmaktad›r. Türkler tarihin en eski medeniyet11 Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Siyaset adl› eserinden beri klasikleflmifl olan Tanzimatç›lar›n
Osmanl›c›l›¤›, II. Abdülhamid’in ‹slâmc›l›¤› ve Jön Türklerin Türkçülü¤ü biçimindeki genel üçlemenin beni rahats›z eden, afl›r› genel etiketler oldu¤unu itiraf etmeliyim. Bizim
e¤itim özelindeki incelememizde de bu üçlemenin aynen var oldu¤u görülecektir. Ama
önemli olan bir ideoloji olarak Osmanl›c›l›k, ‹slâmc›l›k ve Türkçülü¤ün içeriklerinin ve niteliklerinin analiz edilmesi, belirlenmesidir. Ben kendi pay›ma özellikle ders program›,
müfredat ve kitaplar›na iliflkin alt bafll›klarda bunlar› biraz ayr›flt›r›p ayr›nt›land›rmaya çal›flt›m.
12 Makalemizde bir sonraki dönemle ilgili geliflmelere ve de¤iflmelere yer verilirken önceki
dönemden devreden özellikler, tekrarlardan kaç›nmak amac›yla, gerekmedikçe ayr›nt›land›r›lmam›fl, daha çok de¤iflimler üzerinde durulmufltur. ‹kinci olarak ders program,
müfredat ve kitaplar›nda endoktrinasyon aç›s›ndan önemli olanlara yer verilmifltir. Bu
dersler d›fl›nda e¤itimin modernleflmesi, ça¤dafllaflma ve pozitivist düflünce aç›s›ndan son
derece önem tafl›yan di¤er bilimsel ve teknik dersler de vard›r, ancak bu çal›flman›n kapsam› d›fl›ndad›r. Ayr›ca yukar›da belirtildi¤i gibi Türk siyasal yaflam› ile e¤itim aras›nda
do¤rudan, yak›n bir iliflki ve paralellik vard›r. ‹ncelemenin s›n›rlar› siyasal geliflmelere yer
verilmesini olanaks›z k›ld›¤›ndan, bu makale, okuyucunun Tanzimat’tan Cumhuriyet’e siyasal geliflmeleri bildi¤i varsay›larak kaleme al›nm›flt›r.
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lerinden biri olarak say›lmakta, Orta Asya ve Anadolu aslî vatan olarak belirtilmektedir. Sat›r aralar›nda irredantist ifadelere de rastlanmaktad›r. Siyasal kültür aç›s›ndan II. Meflrutiyet’in çizdi¤i laik/kat›l›mc› yurttafl siyasal kültürü tamamen benimsenmifl, ancak kitaplardaki “Meflrutiyet”in ve meflrutî kurumlar›n yerini, “Cumhuriyet” ve Cumhuriyet’in kurumlar› alm›flt›r. Buna ba¤l› olarak, “Büyük Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri”, ulusal egemenlik, ba¤›ms›zl›k, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimler, parlamento birer olumlu siyasal de¤er olarak aktar›lmaya bafllam›flt›r. Ahlâk tamamen bir dünyevî ahlâk durumuna gelmifltir. Bununla birlikte din, e¤itim sisteminden henüz d›fllanm›fl de¤ildir. Ders programlar›nda Kur’an-› Kerim ö¤retilmesi sürmekte, genel din bilgilerinin aktar›lmas› gibi dersler yer almaktad›r.
A- Devletin ‹deolojik Ayg›t› Olarak Okul: Zorunlu E¤itim ve Zorunlu Askerlik
Modernleflme sürecinde, dinsel/geleneksel cemaat/millet e¤itiminin yerini yayg›n/kamusal, laik ve merkezî (ve bir süre sonra ulusal) örgün e¤itim
sistemi almaktad›r. Bu de¤ifliklik s›ras›nda birçok sistemde devlet ve dinî cemaatler (kilise vs.) karfl› karfl›ya gelecektir. Cemaatler/milletler kendi tekelindeki bu “hakk›” devretmek konusunda son derece k›skanç ve h›rç›n davranacakt›r. Osmanl› Devleti’ndeki “millet”ler aç›s›ndan da durum farkl› de¤ildir,
e¤itim üzerindeki dinî denetimin zay›flamas› ve az çok laikleflme sürecine girilmesi pefl pefle yaflanm›flt›r.13 Kimi ülkelerde e¤itimi devletin d›fl›nda özel
veya dinî gruplar üstlense de devlet denetimi ve kalite standard›n› elinde tutacakt›r.14
Merkezî ve örgün e¤itim; devletin topluma nüfuz etmesi, az çok bütünleflmeyi sa¤lamas›,15 itaat ve sadakatin dinî, yerel otoriteler yerine devlete yönelmesi ve resmî ideolojinin aktar›lmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi Osmanl› Devleti’nde de zorunlu e¤itimle zorunlu geçici
askerli¤in efl zamanl› geliflmesi s›radan bir rastlant› de¤ildir. Zorunlu e¤itim,
devletin geniflleyen iktidar›n›n sacayaklar›ndan olan bürokratik yönetimin yay›lmas› ve zorunlu askerli¤in/ordunun güçlenmesinin yan›nda üçüncü bir da13 ‹lhan Tekeli, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e E¤itim Sistemindeki De¤iflmeler”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1985, c. II, s. 456, özellikle
461-465.
14 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, Büflra Erhanl› Behar, Günay Göksu Erdo¤an (çev.) ‹stanbul: ‹nsan Yay›nlar›, 1992, s. 76-77.
15 Robert Gilda, a.g.e., s. 352; Myron Weiner, “Political Integration and Political Development”, Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change, Claude E.
Welch (ed.), 2. bs., California: Wadsworth Publishing Company Inc., 1971, s. 180-183; ayr.
bkz. James S. Coleman, “Education and Political Development”, Education and Political
Culture, Princeton University Press, 1965, s. 30.
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yanak olacakt›r.16 ‹lkokul, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u
dahil bafll›ca Avrupa devletlerinin hepsinde zorunlu hale getirilmifltir.
Her siyasal sistemin, üyelerine, sistemin örgütleniflini, bunu meflrulaflt›ran
nedenleri, de¤erleri, inançlar› ve tutumlar› benimsetmesi, varl›¤›n› sürdürebilmesi aç›s›ndan zorunludur.17 Bu derece önemli bir olguyu hiçbir siyasal sistem
flansa b›rakmamakta, siyasal kültür benimsetmeye yönelik resmî, bilinçli siyasal toplumsallaflma18 yöntemleri gelifltirmektedir.19 Bu süreçte e¤itim hayatî
bir rol üstlenmeye bafllar.
B- Modernleflme, Merkezîleflme ve Çevreye Nüfuz Arac› Olarak E¤itim
E¤itimin XIX. yüzy›lda siyasal sistemlerin merkezîleflmesine (uluslaflmaya)
koflut olarak “devlet”in denetimine giren, kamu yat›r›mlar›n›n yap›ld›¤› bir
“hizmet” alan› haline gelmifltir. Okul say›s›nda, okullaflma ve okuryazarl›k
oranlar›nda art›fl meydana gelmektedir. E¤itimin devlet taraf›ndan organize
edilmesi, özellikle de paras›z ilk e¤itimin zorunlu hâle getirilmesi düflüncesi
Frans›z Devrimi ile gündeme gelmifltir. Zorunlu e¤itim, 19. yüzy›lda, devletin
geniflleyen iktidar›n›n sacayaklar›ndan olan bürokratik yönetimin yay›lmas› ve
ordunun güçlenmesinin yan›nda üçüncü bir dayanak olmufltur.20 E¤itimin,
topluma nüfuz etmenin bafll›ca arac› durumuna dönüfltü¤ü gözlenmektedir.
Devletin artan, karmafl›klaflan ifllev ve etkinliklerini (üstlenmek zorunda kald›¤› yeni hizmetleri), uzman ve e¤itimden geçmifl elemanlardan oluflan bir bürokrasi ile yürütmesi gerekti¤i gibi, sanayileflme de (uzmanlaflma, iflbölümü)
bu talebin toplumsal alanda ortaya ç›kmas›na yol açar.
XIX. yüzy›lda devlete yönelik sadakatin sa¤lanmas›nda en etkili araç olan
devlet denetimi alt›ndaki ilkokulun zorunlu olmas›, e¤itimle ilgili merkezî yönetim içinde bir birim (bakanl›k veya daire) kurulmas› ve e¤itimin laikleflmeye
16 Norman Rich, The Age of Nationalism and Reform 1850-1890, New York: W. W. Norton &
Company Inc.,1970, s. 35-38.
17 James S. Coleman, a.g.m., s. 19-20.
18 ‹lter Turan, Türkiye’de Demokrasi Kültürü, Working Paper Series, ‹stanbul: Koç Üviversitesi,1996; Ersin Kalayc›o¤lu, ”Türkiye’de Siyasal Kültür ve Demokrasi”, Türkiye’de Demokratik Siyasal Kültür, Ankara: Türk Demokrasi Vakf›, 1995, s. 43-69; The Politics of The Developing Areas, Gabriel A. Almond ve James S. Coleman (eds.), New Jersey: Princeton University Press, 1960, s. 27’den aktaran James S. Coleman, a.g.m., s. 18; Lucian Pye, “Introduction: Political Culture and Political Development”, Political Culture and Political Development, Lucian W. Pye ve Sidney Verba (eds.), New Jersey: Princeton University Press,
1972, s. 22; Sidney Verba, “Comparative Political Culture”, Lucian W. Pye ve Sidney Verba
(eds.), a.g.e., New Jersey: Princeton University Press, 1972, s. 514-516.
19 Ersin Kalayc›o¤lu, Ça¤dafl Siyasal Sistem: Teori Olgu ve Süreçler, ‹stanbul: Beta Yay›nlar›,
1984, s. 143-144; Samuel Huntington ve Jorge I. Dominguez, Siyasal Geliflme, Ergun Özbudun (çev.), Ankara: Sevinç Matbaas›, 1985, s. 40.
20 Norman Rich, a.g.e., s. 35-38.
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bafllamas› Fransa, ‹ngiltere, Almanya, ‹talya, Rusya, Avusturya, Prusya ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda birbirine yak›n senelerde ve birbiri ile etkileflim içinde gerçekleflmifltir. Ancak e¤itim sistemi ve düzeni konusundaki istikrar bütün
ülkelerde oldukça uzun y›llar sa¤lanamam›flt›r.
E¤itim siyasal birli¤in, toplumsal uyumun ve devlete yönelik sadakatin sa¤lanmas›nda bir “ideolojik ayg›t”, endoktrinasyon arac› olarak kullan›lm›flt›r.
E¤itimdeki modernleflme s›ras›nda iktidarlar kendilerine yönelik ba¤l›l›¤›n
sa¤lanmas›nda dinsel/geleneksel de¤erlerden de yararlan›rlar. E¤itimdeki modernleflme s›ras›nda dinselleflmeyi de bu ba¤lamda de¤erlendirmek gerekir.
Bu nedenle -II. Abdülhamid, III. Napolyon ve III. Aleksandr gibi- çeflitli dönemlerde e¤itimde dinselleflme görülmesi istisna de¤ildir. Son olarak e¤itim,
-arzu edilsin veya edilmesin- pozitivist/materyalist düflünüflün yayg›nlaflmas›na katk› yapar.
C- “Cemaat/Millet”ten “Ulus”a
E¤itim bir yandan, imparatorluklar içindeki hakim unsurun ulusçuluk bilincini teflvik ederken, öte yandan dinsel cemaatler için de benzer bir etki yapm›flt›r. Böylece geleneksel toplumun cemaat yap›s›n› dünyevîleflme yönünde
de¤iflime u¤ratmakta, ulusçuluk hareketlerini teflvik etmekte ve imparatorluklar›n da¤›l›fl›n› h›zland›rmaktad›r. Bu süreçte yabanc› devletlerin ülke içinde
açt›klar› okullar “cemaatten ulusa” geçifl sürecinin h›zlanmas›nda önemli bir
etken olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda S›rplarla bafllayan bu süreç Rum,
Bulgar, Ermeni, Arnavut ve Araplarla devam etmifltir
Cemaat21 örgütleri bafllang›çta devlet okullar›na so¤uk bakm›fllard›r. Bir süre sonra kendi cemaatlerine ait laik okullar açmaya bafllamalar›, uluslaflma sürecinde kendi iktidarlar›n› sürdürme e¤iliminden kaynaklanmaktad›r. Bu süreçte yabanc› devletlerin ülke içinde açt›klar› okullar “cemaatten ulusa” geçifl
sürecinin h›zlanmas›nda önemli bir etken olmufltur.
E¤itimdeki modernleflmeye, cemaat örgütlenmesinden gelen dinsel direncin Avrupa ve Rusya’daki bafl adresi kilisedir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u örgütlü
hiyerarflik dinsel bir yap›y› içinde bar›nd›rmamas› ve dinsel otoritenin (Bizans
gibi) siyasal otoriteye ba¤l› olmas› nedeniyle, daha az resmî dinsel dirençle karfl›laflm›flt›r. As›l tepki cemaat örgütlerinden gelmifltir.
‹kinci olarak e¤itimin merkezîleflmesiyle beraber Gellnergil anlamda egemen üst kültürün yeniden infla ve formüle edilmesi gerekmifltir. Zira ders
programlar› ve kitaplar› arac›l›¤› ile ö¤rencilere aktar›lacak ortak bir kimlik en
ciddi sorunlardan biridir. ‹mparatorluklardaki egemen/yönetici unsurun içi21 Cemaat kavram›, bir dinsel örgütlenme tarz› olarak ve millet sistemine atfen gayrimüslim
cemaat anlam›nda kullan›lmaktad›r.
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ni doldurdu¤u kültürel ortak kimlik bilefliminde ister istemez ulusal nitelik ve
özellikler, ders müfredat ve kitaplar›n›n -sat›r aralar›nda da olsa- yer almaya
bafllayacakt›r.
D- Osmanl›’da Modern E¤itim
Modernleflen bütün siyasal sistemlerde oldu¤u gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda da e¤itim, bir kamu hizmeti olarak 19. yüzy›lda gündeme gelmifl, bu
türden okullar›n ilk örne¤i Tanzimat’›n ilan›ndan bir süre önce ‹stanbul’da
aç›lm›flt›r. E¤itim, XIX. yüzy›lda siyasal sistemlerin merkezîleflmesine (uluslaflmaya) koflut olarak devlet denetimine girmifl, dinsel/geleneksel (cemaat-millet) e¤itiminin yerini yayg›n/kamusal/örgün, laik ve merkezî (ve bir süre sonra
ulusal) e¤itim sistemi almaya bafllam›flt›r. (Bu de¤iflim, günümüze kadar devam edecek bir çat›flman›n sebebidir.)
Modernleflmeyle birlikte e¤itimin devlet taraf›ndan organize edilmesi,
özellikle de paras›z ilk e¤itimin zorunlu hâle gelmesi yayg›nlaflmakta, okul say›s›nda, okullaflma ve okuryazarl›k oranlar›nda art›fl meydana gelmektedir. En
önemlisi, bu yüzy›lda e¤itimin ilerlemenin, ekonomik kalk›nman›n ve topluma
nüfuz etmenin bafll›ca arac› durumuna dönüfltü¤ü gözlenmektedir. ‹lk ö¤renimin zorunlu ve paras›z hale gelmesi ve merkezî yönetim içinde e¤itimle ilgili
bir bakanl›k veya daire kurulmas› Osmanl› ‹mparatorlu¤u da dahil modernleflen siyasal sistemlerde etkileflim içinde olmufltur. Örne¤in Fransa’da ilkö¤retim zorunlulu¤u as›l ve sürekli olarak 1881/1882’de,22 Almanya’da 1819’da (paras›z oluflu 1888’de), ‹ngiltere’de de 1880’de (paras›z oluflu 1891’de),23 Japon22 Herbert Passin, “The Japan Educational System”, James S. Coleman (ed.), a.g.e., s. 272.
Merkezî yönetim içinde e¤itim ile ilgili bir dairenin kurulmas› Fransa’da 1824 y›l›nda “Kilise ‹flleri ve Kamusal Maarif Bakanl›¤› / Ministère des Affaires Ecclésiastiques et de l’Instructionpublique” ad› alt›nda gerçekleflmifltir. Bu ismi ilk anda yad›rgamamak gerekiyor.
Zira Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda oldu¤u gibi Fransa’da da e¤itim öncelikle kilise ve cemaatlerin elinde olan bir hak ve ifllevdi. Daha sonra e¤itim ifllerine bakan daire, bu bakanl›ktan ayr›l›p ‹çiflleri Bakanl›¤›na ba¤lanm›flt›r. Prusya’da da e¤itim iflleri ile kilise iflleri ayn›
bakanl›k taraf›ndan üstlenilmifltir. Nevzad Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Millî E¤itimi ve Kurulufllar ve Tarihçeler, Ankara: Milli E¤itim Bas›mevi, 1948, s. 78-79.
23 Norman Rich, a.g.e., s. 113-114; Yahya Akyüz, Türk E¤itim Tarihi (Bafllang›c›ndan 1988’e),
Ankara: A.Ü. Bas›mevi, 1989, Geniflletilmifl 3. bs., s. 173, dn/1. Gladstone’un önemli reformlar›ndan biri olan ve ‹ngiltere’de ça¤dafl e¤itim sistemini kuran “E¤itim Yasas› / Education Act” 1870 y›l›nda ç›km›flt›r. Amaç, özellikle standart bir ilk e¤itimin sa¤lanmas›d›r.
Bu y›llarda okul ça¤›na gelmifl yaklafl›k dört milyon ö¤rencinin yar›s›ndan fazlas› hiç okula devam etmemektedir. Geri kalan bir milyonu ‹ngiliz Kilisesinin okullar›na devam etmekte, di¤er bir milyonu da hiçbir flekilde devlet denetiminde olmayan okullara devam etmektedirler. Yeni e¤itim yasas› ise e¤itimi ucuzlatmakta ve dolay›s›yla birçok kifli için olanakl› k›lmaktad›r. ‹ngiltere’de de okul yasalar› ile ilgili en büyük güçlük dinden kaynaklanm›flt›r. Protestan H›ristiyanlar devletin ‹ngiltere Kilisesinin okullar›n› desteklemesine fliddetle karfl› ç›km›fllard›r. Di¤er bir deyiflle bütün mezhebler, din ö¤retimi yapmad›¤› için
yeni laik okullara karfl› ç›km›fl ve direnmifllerdir. Norman Rich, a.g.e., s. 113-114.
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ya’da Meiji Restorasyonu s›ras›nda, 1872’de getirilmifltir.24 Avusturya’da ise
1850 y›l›nda “Avusturya E¤itim Bakanl›¤›” varken,25 ‹talya ve Rusya’da e¤itim
ile ilgili bir bakanl›k 1890’l› y›llarda kurulmufltur.26 Çin’de ise ilk modern devlet okulu 1862 gibi geç bir zamanda aç›lm›fl, e¤itim sistemi 1902/3’te, Ö¤renim
Bakanl›¤› ise 1906 y›l›nda kurulmufltur.27 Osmanl›’n›n bir parças› durumundaki M›s›r aç›s›ndan da durum farkl› de¤ildir. M›s›r modernleflmesinin mimar›
olan Mehmed Ali Pafla, Ortado¤u’da e¤itim modernleflmesi aç›s›ndan da
önemli ad›mlar atm›flt›r. ‹lk kez Fransa’ya ö¤renci göndermifl, yeni birçok yüksek okul kurmufl ve büyük kent ve kasabalarda ilkokullar açm›flt›r. Merkezî yönetim içinde de bir e¤itim dairesi oluflturmufltur.28
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda e¤itim ifllerine bakacak bir “daire”nin, sonra
da bakanl›¤›n (nezaret) kurulmas› ça¤dafllar›na oranla geç de¤il, hatta birço¤undan öncedir.29 Merkezî yönetim içinde e¤itim ile ilgili bir dairenin kurulmas› düflüncesi 1838 y›l›ndan itibaren gündeme gelmifl, bakanl›k Maarif-i
24 Herbert Passin, a.g.m., s. 272; Robert E. Ward, “Japan: Continuity of Modernization”, Lucian W. Pye ve Sidney Verba (eds.), Political Culture and Political Development, 2. bs.,
New Jersey: Princeton University Press, 1972, s. 44. Japonya’da Meiji Restorasyonu s›ras›nda, 1872 y›l›nda, evrensel ilkelere dayal› ve zorunlu temel e¤itim düzeni yarat›lm›flt›r.
Ancak bu dönem e¤itim yönetmelikleri aç›s›ndan II. Abdülhamid dönemine benzer bir
geliflme göstererek 1907 y›l›na kadar befl kez de¤iflecektir. Bkz. Herbert Passin, “The Japan
Educational System”, James S. Coleman (ed.), a.g.e., s. 272. Bu süre içinde Japonya’da e¤itim, devlet için öncelikle siyasal toplumsallaflma ifllevi aç›s›ndan önem kazanacakt›r, bkz.
Robert E. Ward, ayn› yer.
25 Avusturya’da 1850 y›l›nda “Avusturya E¤itim Bakanl›¤›” ad›nda bir bakanl›k mevcuttu ve
bakanl›¤›n müsteflar›, Avusturya ulusu düflüncesini iflleyen bir tarih kitab› yazar› ve merkezî e¤itimin ulusçu de¤erleri aktarmas›ndan yana olan bir kiflidir. Josef Alexander Freiherr
von Helfert isimli bu müsteflar 1854 y›l›nda Viyana Üniversitesi’nde Avusturya Tarihi Araflt›rmalar› Enstitüsü de kurmufl ve kolejler ve üniversiteler arac›l›¤› ile k›saca e¤itim kurumu
arac›l›¤› ile bir ulus olarak Avusturya fikrinin yay›lmas›na gayret etmifltir. William T. Bluhm,
Building an Austrian Nation: The Political Integration as a Western State, London: Yale University Press, 1973, s. 15. Bizde de ayn› tarihlerde Encümen-i Dânifl kurulmufltur.
26 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi: Bafllang›c›ndan 1917’ye Kadar, Ankara: T.T.K. Yay›nlar›,
1993, s. 268-269. Bizdeki rüfldiye düzeyi (gimnaziya) okullar›n›n aç›lmas› düflüncesi 1726
y›l›nda gündeme gelmifltir. Hugh Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford:
Clarendon Press, 1967, s. 35-36; Akdes Nimet Kurat; a.g.e., s. 292-293.
27 John Wilson Lewis, “Party Cadres in Communist China”, Education and Political Development, James S. Coleman (ed.), Princeton: Princeton University Press, 1965, s. 413.
28 Malcolm H. Kerr, “Egypt”, James S. Coleman (ed.), a.g.e., s. 170
29 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda e¤itimin zorunlu oluflu konusundaki ilk ferman II. Mahmud
döneminde, 1824 y›l›nda yay›nlanm›fl, ancak uygulanamam›flt›r; bkz. Hasan Ali Koçer;
Türkiye’de Modern E¤itimin Do¤uflu ve Geliflimi, Ankara: Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›,
1991, s. 35 vd. Burada getirilen zorunlu e¤itimin laik devlet okullar› için de¤il s›byan okullar› için oldu¤unu hat›rlamak gerekir. Bu okullar ise vak›f ve medreselerin denetimindeki
dinî e¤itim yapan okullard›r. Bu uyar› için bkz. Niyazi Berkes, Türkiye’de Ça¤dafllaflma, ‹stanbul: Do¤u-Bat› Yay›nlar›, 1978, s. 175.
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Umumiye Nezareti (Genel E¤itim Bakanl›¤›) ad› ile 1857 y›l›nda kurulmufl, bir
bütün olarak e¤itimi düzenleyen “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi/Genel
E¤itim Tüzü¤ü” ise 1869 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.30
1- Tanzimat Döneminde E¤itim
Tanzimat döneminin31 e¤itim aç›s›ndan bafll›ca özelli¤i, o güne dek dinsel
otoritelerin tekelindeki e¤itimin devlet yönetimine ve denetimine al›nmas› yönündeki cesaretli ad›md›r. Bilindi¤i üzere modernleflme klasik cemaat organizasyonunu afl›nd›ran bir süreçtir. Cemaatlerin “ezelî ve do¤al” haklar›ndan
olan e¤itim ile hukuk bu süreçte devletin üstlendi¤i, yeniden dünyevî/laik olarak formüle etti¤i veya düzenledi¤i alanlar haline dönüflür. Osmanl› modernleflmesinin de en önemli yanlar›ndan birini e¤itim oluflturur. Osmanl› Devleti’nde Tanzimat, bir yeniden yap›lanma dönemidir. Modernleflme bir amaç
haline gelmifl, bu amaca ulaflmak için en etkili araçlardan birinin e¤itim ve bilim oldu¤u fark edilmifltir. E¤itim ve bilim büyülü iki kavram olarak askerî güçlenmenin, ekonomik kalk›nman›n ve siyasal birli¤in kurulmas›n›n da anahtar›
olarak alg›lanm›flt›r. Tanzimat dönemine gelinceye kadar e¤itim (mahalle veya
s›byan okullar›) cemaatlerin ve medresenin denetimi alt›nda yürütülmektedir.
Devletin açt›¤› ilk e¤itim kurumlar›n›n (mühendislik, t›p ve harp okulu) ve ard›ndan ara e¤itim kurumlar›n›n askerî nitelikte oluflu, de¤iflimin meflruluk kayna¤›n› oluflturmufl ve bu nedenle umulan›n oldukça alt›nda tepki alm›flt›r. K›sa süre sonra e¤itim, askerî ihtiyaçlar›n yan› s›ra sivil kamusal ihtiyaçlar için de
düflünülerek tasarlanmaya bafllayacakt›r. Medrese ve ulemâ bafllang›çta e¤itim
iflleri ile ilgili oluflturulan kurullarda görev almakla birlikte, zaman içinde e¤itim ifllerinden ve ilgili bakanl›ktan d›fllanm›fllard›r. Rüfldiyelerin aç›lmas›, ard›ndan medreselerin bir ö¤retmen kayna¤› olarak kullan›lmas› yerine devlet
denetiminde bir ö¤retmen okulunun aç›lmas› da dinsel etki ve denetimden
uzaklaflma çabas›ndan kaynaklanmaktad›r. Böylece klasik elit/seçkin s›n›f›ndan olan “hoca”n›n yerini, modern toplumun önemli mesleklerinden olan ve
devletin ö¤retmen okullar›ndan yetiflen “muallim ve muallime” alacakt›r.
Okullar rüfldiye düzeyi dahil cemaat esas›na göre, fakat devlet denetimi alt›nda aç›lm›fl ve yönetilmifllerdir. Ancak idadî, sultanî ve yüksek e¤itim din ve
mezhep aç›s›ndan karma niteli¤i ile Osmanl›c›l›k ideolojisinin as›l aktar›laca¤›
okullar olarak tasarlanm›flt›r. Öte yandan yeni laik cemaat okullar› ile bunlara
ek olarak yabanc› okullar›n kurulmas› “cemaat’ten ulus’a” geçme sürecini h›zland›rd›¤›ndan, bir önlem olarak e¤itim arac›l›¤› ile yurtseverlik ekseninde ortak bir “vatan” fikri gelifltirmek ve ona ba¤l› Osmanl› yurttafl› yetifltirmek de
30 Niyazi Berkes, a.g.e., s. 175.
31 II. Meflrutiyet’e kadar e¤itim konusunda yap›lm›fl en iyi çal›flma olarak Selçuk Akflin Somel;
The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 1839-1908 Islamization,
Autocracy and Discipline, Brill, 2001.
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amaçlardan biri haline gelmifltir. Bu ba¤lamda Galatasaray Sultanîsi, Tanzimat
düflünün hayata geçirilmesi anlam›na gelir. Tanzimat modernleflmesi k›zlara
da okuma olana¤› yaratm›fl, rüfldiye, sanayi ve ö¤retmen okullar› aç›lm›flt›r. Kad›nlar ö¤retmenlik yoluyla ilk kez kamusal yaflamda profesyonel meslek edinmeye bafllam›fllard›r. K›zlar için bu say›lanlar d›fl›nda, II. Meflrutiyet döneminde idadî, sultanî ve üniversite de aç›lacakt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda e¤itimin ça¤dafllaflmas› için bir milat aranmak
gerekirse 1838 y›l› gösterilebilir. Bu y›l Meclis-i Umur-› Nafia (Yararl› ‹fller Kurulu) bir yandan mahalle okullar›nda reform yap›lmas›n›, di¤er yandan da ad›
rüfldiye olan yeni bir e¤itim düzeyinin oluflturulmas›n› karara ba¤lam›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda devlete ait ilk sivil/mülkî (askeri olmayan) okullar da
bu s›rada, Tanzimat’›n ilan› öncesinde, 1839 y›l›nda aç›lm›flt›r. Bunlardan ilki
Sultanahmet’te aç›lan ve Mekteb-i Maarif-i Adliyye ad›n› tafl›yan okuldur. Bu
okuldan k›sa süre sonra Mekteb-i Ulum-u Edebiyye ad›n› tafl›yan ikinci bir okul
daha aç›lacakt›r.32 Bu okullar, rüfldiye olarak adland›r›lan e¤itim basama¤›n›n
ilk örne¤ini oluflturmakla birlikte, rüfldiye ad›n› tafl›yan okullar bu tarihten yaklafl›k sekiz sene sonra ‹stanbul’da kurulacaklard›r. Bu iki okula özellikle devlet
dairesinde çal›flmak isteyenlerin ve hâlen çal›flanlar›n devam etmesi zorunlu
tutulmufltur. E¤itim alan›ndaki ikinci önemli tarih rüfldiyelerin kuruldu¤u 1847
y›l›d›r. E¤itim alan›ndaki üçüncü önemli ve kal›c› de¤iflim 1869 y›l›nda yay›nlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi/Genel E¤itim Tüzü¤ü ile bafllam›flt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda e¤itimi düzenleyen temel metin olan Tüzü¤ün
ilk maddesi okullar›, genel okullar (mekâtib-i umûmiye) ve özel okular (mekâtibi husûsiye) olarak ikiye ay›rmaktad›r. Genel okullar›n (mekâtib-i umûmiyenin)
gözetim ve idaresinin (nezâret ve emr-i idâresinin) devlete ait oldu¤u belirtilmektedir. Özel okullar›n (mekâtib-i husûsiyyenin) ise “yaln›z gözetiminin devlete, kurulufl ve yönetiminin ise kifli veya [dinî] cemâatlere ait oldu¤u belirtilmifltir. Özel okullar da (mekâtib-i hususiye) ikiye ayr›lmaktad›r. Birincisi özel ‹slâm
okullar› (mekâtib-i hususiyye-i islâmiye), ikincisi ise (mekâtib-i gayr-› müslime)
özel gayrimüslim okullar›d›r. Özel gayrimüslim okullar› da (mekâtib-i gayr-›
müslime) kendi içinde üçe ayr›lmaktad›r. Bunlardan ilki cemaatler ve patrikhane taraf›ndan kurulan “millî mektebler”, ikincisi kiflilerin kurduklar› “eflhâs mektebleri” ve üçüncüsü ise “ecnebî” yani yabanc› okullard›r.33
32 ‹hsan Sungu, “Mekteb-i Maarif-i Adliyenin Tesisi”, Tarih Vesikalar›, Birinci Teflrin 1941, sy.
3, s. 216.
33 Bu konuda yap›lan bir baflka s›n›fland›rma ise flöyledir: Okullar, resmî okullar (mekâtib-i
resmiyye) ve özel okullar (mekâtib-i gayr-› resmiyye) olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Resmî okullar müdür, ö¤retmen, memur ve di¤er çal›flanlar› devlet taraf›ndan atanan ve idaresi de
devlete ait olan okullard›r. Özel okullar (mekâtib-i gayr-› resmiyye) ise cemaatler, kifliler (efrâd) veya yabanc› (ecnebî) uyruklu kifliler taraf›ndan kurulan, ö¤retmenleri devlet taraf›ndan atanmayan, masraf› kurucular› ve ö¤rencilerinden al›nan ücretlerle karfl›lanan okullard›r. K›saca özel (resmî olmayan) okullar üçe ayr›lmaktad›r. Bunlardan ilki özel Müslüman
okullar›, ikincisi gayrimüslim okullar›, sonuncusu ise ecnebî/yabanc› okullard›r.
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Genel okullarda (mekâtib-i umûmiye) ö¤retim üç öbek halinde tasarlanm›flt›r. ‹lk düzeyde s›byân ve rüfldiye; ikinci düzeyde idadî ve sultanî; üçüncü
düzeyde ise mekâtib-i âliyeler, yani yüksek okullar bulunmaktad›r. Dolay›s›yla
Osmanl› ülkesinde e¤itim s›byan, rüfldiye, idadîye, sultanîye ve âliye olarak befl
basamak halinde aflamaland›r›lm›flt›r.
Mahalle/S›byan Okullar› ‹le ‹btidaî Okullar: Müslüman ve gayrimüslimlere ait s›byan veya mahalle okullar› en eski ve yayg›n e¤itim kurumlar›ndan biridir. Bu okullar günümüzdeki Kur’an Kurslar›na benzemektedir. S›byan okullar›nda ö¤rencilere her dinin fleriat› ö¤retilmekte, kutsal kitap orijinal dilde ezberletilmektedir. Di¤er kademe okullarla birlikte s›byan okullar› da 1869 tarihli Genel E¤itim Tüzü¤ü ile düzenlenmifltir. Burada yer alan maddelere göre s›byan okullar› Osmanl› ülkesinde ilk düzey e¤itim kurumlar› olarak cemaatlerin
eline b›rak›lm›flt›r. Bütün mahalle ve köylerde kurulmalar› öngörülen bu okullar dinî aç›dan karma olmayacakt›r. Devam zorunlulu¤u erkekler için 6-10 yafl,
k›zlar için ise 7-11 yafl olarak belirlenmifltir.
S›byan okullar›n›n yeni yöntemle e¤itim vermesi üzerinde önemle durulmufltur. Bu tür e¤itime örnek olmak üzere, “numune” okulu 1872 tarihinde
aç›lm›flt›r. Bu okullar daha sonra taflrada da aç›lacakt›r. Yeni yöntemle e¤itim
yapan bu okullara s›byan yerine “ibtidâî” ad› kullan›lmaya bafllayacak, bu tarihten itibaren de ülkedeki modern yöntemle (usûl-i cedîde) e¤itim yapan okula ibtidaî, geleneksel ve eski yöntemle (usûl-i atîka) e¤itim yapan okula da s›byan okulu denecektir.
Bu arada 1868 y›l›nda s›byan okullar›na ö¤retmen yetifltirmek üzere Darülmuallimin-i S›byan yani S›byan Ö¤retmen Okulu kurulmufltur. Ad› daha sonra
Darülmuallimin-i ‹btidaî olarak de¤iflmifltir. K›z okullar› için ise ö¤retmen okulu (Darülmuallimat) 1870 y›l›nda aç›lm›flt›r.
Rüfldiyeler: Hiç kuflku yok ki yukar›da 1839 y›l›nda aç›ld›¤›n› söyledi¤imiz
her iki okul 1847 y›l›ndan itibaren aç›lacak olan rüfldiyeler için bir deneyim
oluflturmufllard›r. ‹lk rüfldiye 1847 y›l›nda Davutpafla’da aç›lm›flt›r. ‹stanbul d›fl›nda (taflrada) ilk rüfldiyelerin aç›lmas› için 1855 y›l›n› beklemek gerekecektir.
Rüfldiye okullar› beraberinde burada çal›flacak ö¤retmen ihtiyac›n› da gündeme getirmifltir. Tanzimatç›lar ö¤retmen ihtiyac›n› medreseden gidermek yerine rüfldiyelere ö¤retmen yetifltirmek üzere bürokrasinin denetiminde “Darülmuallimin-i Rüfldî” adl› bir Rüfldiye Erkek Ö¤retmen Okulu’nu 1848 y›l›nda
kurmufllard›r.
K›zlar için 1859 y›l›na gelinceye dek s›byan okullar› d›fl›nda okuma olana¤›
yoktur. ‹lk kez 1859 y›l›nda yine ‹stanbul’da bir k›z rüfldiyesi aç›lm›flt›r.
Genel E¤itim Tüzü¤üne göre rüfldiyeler befl yüz haneyi geçen yerlerde kurulacakt›r. E¤er o yerde dinî aç›dan karma bir toplumsal yap› varsa, her cema-
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at için ayr› bir rüfldiye okulu kurulacakt›r. Bu amaçla getirilen tek s›n›rlama
böylesi bir okulun aç›labilmesi de o yerdeki gayrimüslim cemaat üye say›s›n›n
yüz haneyi geçmesidir. K›z rüfldiyelerinin aç›labilmesi için yine s›byan okullar›ndaki gibi koflullara ba¤lanm›fl ve öncelikle flehirlerde aç›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Dikkati çeken konu, k›zlar›n darülmuallimat (k›z ö¤retmen okulu) ile
sanayi okullar› d›fl›nda ve rüfldiye, di¤er bir deyiflle ilk e¤itim düzeyinin ikinci
basama¤›ndan sonra genel okullarda okuma olanaklar›n›n olmamas›d›r. Bu
durum II. Meflrutiyet dönemine kadar böyle devam edecektir.
‹dadîler: ‹dadî düzey okullar Genel E¤itim Tüzü¤ünün yay›nlanmas›n›n ard›ndan, 1873 y›l›nda, ilk taflra idadîsi ise 1875 y›l›nda aç›lm›flt›r. Tüzü¤e göre
idadîlerin önemli bir özelli¤i dinî aç›dan muhtelit/karma nitelikte kurulabilmesidir. ‹dadîler bin haneyi aflan yerlerde kurulacakt›r. ‹dadîlerin üç y›ll›k e¤itim vermesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Ancak bu okullar k›z ö¤renci almamaktad›rlar.
Tanzimat yöneticilerinin, bütün uyruklar› “Osmanl› flemsiyesi” alt›nda ve ortak bir paydada birlefltirme gayretleri aç›kça görülmektedir. Böylelikle idadîler
arac›l›¤› ile -dinsel aç›dan karma e¤itim yaparak- tebaa aras›nda bir kaynaflma
yarat›laca¤› düflünülmüfltür. Ancak uygulamada idadîlerden beklenen bu amac›n gerçekleflmedi¤i, bu görevin sultanîlere aktar›ld›¤› söylenebilir.
‹dadîlerin ö¤retmen ihtiyac›n› karfl›lamak için 1848 y›l›nda kurulan Darülmuallimin-i Rüfldî (Rüfldiye Erkek Ö¤retmen Okulu) içinde, 1874 y›l›nda bir de ‹dadî flubesi aç›lm›flt›r. Ama ayn› y›l 1869 tarihli Genel E¤itim Tüzü¤ünde aç›lmas›
öngörülen ‹stanbul Darülmuallimini kurulmufltur. Daha önce aç›lm›fl olan Darülmuallimin-i Rüfldî, ‹dadî flubesi de dahil olmak üzere bu okula aktar›lm›flt›r.
Sultanîler: Genel E¤itim Tüzü¤üne göre e¤itimin dördüncü basama¤› olan
sultanîler, yaln›zca vilâyet merkezi olan flehir veya kasabalarda aç›labilecektir.
Sultanî düzey okullarda da t›pk› idadîler gibi yaln›zca erkek ö¤renciler okuyabilecektir. Tanzimat ve II. Abdülhamit dönemi boyunca neredeyse Galatasaray
Sultanîsi d›fl›nda sultanî aç›lamayacakt›r. Sultanîlerin as›l aç›lmas› II. Meflrutiyet dönemine rastlamaktad›r. Sultanîlerin bir önemli özelli¤i de dinsel aç›dan
karma bir nitelikte olmas›d›r. Bu okullara her din ve mezhepten erkek çocuklar
kay›t yapt›rabilecektir. Sultanîlerin bu özelli¤i, en çok tepki alan yan› olmufltur.
Yüksek Okullar: Yine Genel E¤itim Tüzü¤üne göre “Mekâtib-i Âliye” olarak
adland›r›lan yüksek okullar ö¤retmen okullar› d›fl›nda, Darülfünun ve sanayi
okullar›ndan oluflmaktad›r. Daha önce aç›l›p kapanan üniversitenin, ‹stanbul’da, “Darülfünun-i Osmanî” ad› ile kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Yüksek
okullar›n bir k›sm› Genel E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak kurulurken geri kalan› Genel Kurmay Baflkanl›¤›’na [Erkân-› Harbiye Nezareti’ne] ve di¤er bakanl›klara ba¤l› olarak kurulacakt›r. Bu arada özel yüksek okullar da kuruldu¤unu
kaydetmek gerekir.
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a- Resmî ‹deoloji Olarak Osmanl› Kimli¤i

XIX. yüzy›lda kullan›ld›¤› anlam› ile millet dinî topluluk, cemaat anlam›na
gelmektedir. Ama modernleflme sürecinde millet bir kavram olarak bugün kulland›¤›m›z anlamda ulusa dönüflmeye bafllam›flt›r. XIX. Yüzy›lda, S›rplarla bafllayan ayr›l›kç›/ulusçu e¤ilimleri durdurmak, “cemaat’ten ulus’a” geçme sürecini yavafllatmak, dinsel ve ulusal kimliklerin üstünde ortak bir Osmanl› kimli¤i
yaratmak için çabalar h›zlanacakt›r. “Din/mezhep” bir kimlik olarak devam etmekle birlikte siyasal bir kimlik olarak “Osmanl›”n›n icat edilme süreci bafllam›flt›r. Bir kimlik yaratman›n en k›sa yolu da okuldan, ders program ve kitaplar›ndan geçmektedir.
Tanzimat e¤itimine yak›ndan bak›ld›¤›nda vatanseverlik ekseninde ortak
bir “vatan” fikri ve ona ba¤l› Osmanl› vatandafl› yetifltirmek amac› hemen göze
çarpmaktad›r.34 Tanzimatç›lar›n Osmanl›c›l›k ideolojisini ve “Osmanl› vatandafl›” yaratma amaçlar›n› yans›tacak biçimde Temel E¤itim Yasas› (Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi) 1869 y›l›nda ç›kacak,35 okullar s›byan ve rüfldiye düzeyine kadar cemaat esas›na göre, fakat devlet denetimi alt›nda aç›lacakt›r. Ancak idadî, sultanî ve yüksek e¤itimin din ve mezhep aç›s›ndan karma niteli¤i,
Osmanl› kimli¤inin aktar›lmas› ve siyasal-toplumsal birli¤in sa¤lamas› için kurulduklar›n› göstermektedir.36 Bu amaç resmî olarak flu cümlelerle belirtilmifltir: “(…) sunuf-i tebaa etfalinin muhtelitan tahsil-i maarif tarikine sevki ve o cihetle beynlerinde itilâf ve muhadenetin tahkimi kaz›yyesi istihsal olunmak için
mekâtib-i idadîyyenin ihdas› elzem oldu¤u (...)” 37
Osmanl› tarihi ve Osmanl› dili üzerine resmî kitaplar›n yaz›lmas› 1850’lerin
bafl›ndad›r. Bir yandan yeni okullar aç›l›rken di¤er yandan da 1851 y›l›nda
okullarda okutulacak kitaplar› “te’lîf ve terceme” ettirmek üzere Encümen-i
Dânifl kurulmufltur. Bu asl›nda resmî ideoloji ve tarih yaz›m› aç›s›ndan da
önemli bir dönüm noktas›d›r. Ancak bu kurum beklenen hizmeti çeflitli nedenlerle verememifl, 1862 sonras›nda da kaybolup gitmifltir. Öte yandan bu dönemde E¤itim Bakanl›¤›’n›n ayn› zamanda bas›n ve yay›n hayat› üzerinde bir
denetim merkezi haline gelmeye bafllamas› anlaml›d›r. Bu denetim izleyen y›llarda a¤›rlaflarak sansüre dönüflecektir.
Tanzimat dönemi e¤itim programlar›nda “ulûm ve fünûn” derslerinin din
derslerine oranla daha fazla yer ald›¤› ve rüfldiye sonras› e¤itim kurumlar›nda
34 E. Engelhardt, Türkiye ve Tanzimat Devlet-i Osmaniyenin Tarih-i Islahat›, Ali Reflad (çev.),
‹stanbul: Mürettibîn-i Osmaniye Matbaas›, 1328, s. 226. Ayr. bkz. Hasan Âli Yücel, Türkiye’de Orta Ö¤retim, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1994, s. 9-10.
35 Ali Haydar, “Emek Mektebi”, Muallimler Mecmuas›, 30 Nisan 1923, sy. 8, s. 148-149.
36 Sadrettin Celal Antel, “Tanzimat Maarifi”, s. 454-455; Musa Çad›rc›, Tanzimat Döneminde
Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap›lar›, Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi,
1991, s. 289; Roderic H. Davison, Reform in The Ottoman Empire 1856-1876, New Jersey:
Princeton University Press, 1963, s. 248.
37 “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Mazbatas›n›n Bas›lmas› ve Yay›lmas› Hakk›ndaki
Resmî Tebli¤”, Nevzad Ayas, a.g.e., s. 233.
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din derslerine hemen hemen hiç yer verilmedi¤i dikkat çeker. Bu durum II. Abdülhamid’in yaklafl›k ilk 15 y›ll›k iktidar›nda da böyle devam etmifltir.
b- Bir Tanzimat Düflü: Mekteb-i Sultanî ve Tepkiler
E¤itim arac›l›¤› ile “birlik” sa¤lama38 amac›na yönelik giriflimler “Mekteb-i
Sultanî” ile somutlaflm›flt›r. Çeflitli din ve mezheplerden ö¤rencilerin birarada
okuyabilecekleri Mekteb-i Sultanî’nin amac›, ö¤rencileri Osmanl› vatandafl›
olarak yetifltirmek; “Osmanl›l›k ideolojisi”39 etraf›nda, “birlik ve bütünlük”
içinde kaynaflmalar›n› kolaylaflt›racak ortam› yaratmakt›r.40 San›ld›¤› gibi, her
din ve mezhepten ö¤renci kabul eden bu muhtelit/karma okulun aç›lmas›na
karfl› ç›kanlar yaln›zca ulema de¤ildir. Kendi cemaatleri üzerindeki hâkimiyetlerini yitireceklerini düflünen gayrimüslim dinsel otoritelerin ilk karfl› ç›kanlar
olmalar› beklenmelidir. Öncelikle Rum Ortodoks Patrikhanesi41 ve Rumlar,42
bu mektebe çocuklar›n› göndermeyeceklerini aç›klam›fllard›r. ‹kinci olarak
Hahamhane “H›ristiyanlar›n idaresindeki ‹slâm okuluna”-“yemek” sorununu
da bahane ederek- Musevilerin çocuklar›n› göndermemesini istemifltir.43 Son
olarak Vatikan’dan Papal›k iki emirname yay›nlayarak Do¤u’daki Katoliklerin
Mekteb-i Sultanî’ye devamlar›n› yasaklam›flt›r.44
c- “Muhabbet-i Devlet, Memleket ve Vataniye” versus Patriotizm
Daha 1838’deki bir layihada (bir kiflinin) “(...) cehli cihetiyle devletin ve o suretle nail oldu¤u nimetin kadrini ve devlet ve memleket muhabbeti ne demek
idü¤ünü bilmeyerek kendisine ve milletine faidesi olmayaca¤› aflikâr olma¤la
38 ‹lhan Tekeli, a.g.m., s. 468. 1868 (1284) y›l›nda Müslüman ve gayrimüslim tebaan›n yabanc› dilleri de ö¤renmeleri amac›yla “Mekteb-i Sultanî’nin küflâd›na irâde-i seniyye” ç›kar.
Bu okul, II. Mahmud döneminden beri süregiden ve yararlar› da görülen Avrupa’ya ö¤renci gitmesi ifline son verilmesi için de düflünülmüfltür. Bkz. ‹lber Ortayl›, ‹mparatorlu¤un
En Uzun Yüzy›l›, ‹stanbul: Hil Yay›nlar›, 1983, s. 138.
39 Cumhuriyet’in bafllar›nda Tanzimat e¤itimi tart›fl›l›rken de bu dönemin e¤itim aç›s›ndan
özelliklerinin bafl›nda okullarda “Osmanl›l›k” siyasetinin güdüldü¤ünden ve dolay›s›yle
“milliyet cereyan›n›n” uyanamad›¤›ndan bahsedilecektir. Bkz. Ali Haydar, a.g.m., s. 148-149.
40 Niyazi Berkes, a.g.e., s. 233, 239. Okulun ikinci y›l›nda talebe say›s› 622’ye ulaflm›flt›r. “Osmanl›l›k” karakterine uygun bir flekilde Bunlar›n 277’si Müslüman, 91’i Ermeni, 28’i Ermeni Katolik, 85’i Rum, 65’i Katolik Latin, 29’u Musevî, 40’› Bulgar, 7’si Protestan ö¤rencidir.
E. Engelhardt (a.g.e., s. 229-230); Roderic H. Davison (a.g.e., s. 247) ilk aç›ld›¤› dönemdeki
rakamlar› verir.
41 Roderic H. Davison, a.g.e., s. 247.
42 Bu cemaatin ‹zmir’de açt›¤› laik okul k›sa süre sonra kilisenin tepkisi ile karfl›laflm›fl ve kapatt›r›lm›flt›r. ‹lhan Tekeli, a.g.m., s. 460-462.
43 Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, ‹stanbul: Gözlem Gazetecilik Bas›n Yay›n A.fi., 1995,
s. 170-172; a.mlf., Küçük Türk Tetebbular, ‹stanbul: Ka¤›dc›l›k ve Matbaac›l›k A.fi.,
1341/1925, s. 165-166 vd.
44 Vatikan’›n bu karar›nda Rusya’n›n etkisi büyüktür. Çünkü bu okul arac›l›¤› ile, Fransa’n›n,
Osmanl› Devleti ile burada yaflayan H›ristiyanlar üzerindeki etkisinin artaca¤› endiflesine kap›lm›fllard›r. Fransa da Ortodokslar›n çocuklar›n› bu okula göndermeleriyle Rusya’n›n Ortodokslar üzerindeki gücünün k›r›laca¤›n› düflünerek okulun kurulmas› için bask› yapm›flt›r.
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(...)” cümlelerini okumak olanakl›d›r. Bu ifadedeki devlet ve memleket sevgisi
bir süre sonra kavram olarak yerini vatana b›rakacakt›r. Tanzimatç›lar vatan
kavram›n›, Osmanl›c›l›¤›n bir parças› olarak yüceltme yoluna gitmifllerdir. Ortak
siyasal co¤rafyan›n, topra¤›n yani “vatan”›n kutsanmas› ve “vatanseverli¤in”
teflvik edilmesi önemsenmifltir. Birçok resmî metinde ve devlet görevlilerinin
demeçlerinde vatan kavram›na rastlan›r. Bizim görebildi¤imiz kadar›yla bu sözcükten türetilen “vatandafl” terimi ilk kez Islahat Ferman›’nda kullan›lm›flt›r.
Bu dönemde ders kitab› olarak yaz›lacak “ahlâk risalesi” için öngörülen içerikte insan›n dinine, ana babas›na, ö¤retmenlerine, kendi cinsine, nefsine, yöneticilere, “vatan”a karfl› görevleri ile kavânîn-i memlekete riayet de yer almaktad›r.45 Ayr›ca “Tarih-i Osmanî” ders kitaplar›n›n yaz›m› için belirlenen kurallardan
biri de “vatan sevgisini (muhabbet-i vataniyyeyi) afl›layacak” tarzda olmas›d›r.46
Vatan kavram›n›n yüceltilmesi, vatanseverli¤in teflvik edilmesi Tanzimatç›lar›n beklemedi¤i bir siyasal kriz yaratm›flt›r. Vatan ve vatanseverlik kavramlar› Tanzimatç›lar kadar onlar›n bafl muhalifleri olan Yeni Osmanl›lar Cemiyeti’nin de üzerinde hassasiyetle durdu¤u ve kulland›¤› bir temad›r. Asl›nda bu
kavram› siyasal literatüre sokan Tanzimatç›lard›r. Ama bu kavram Nam›k Kemal’in Vatan yahut Silistre oyunu ile patriotik bir içerik kazanm›flt›r. Bilindi¤i
üzere Vatan yahut Silistre romantik yurtseverlik temas› üzerine kurulu bir
oyundur. Tespit edebildi¤imiz kadar›yla flimdiye kadar edebiyat tarihçilerinin
ilgisini çekmeyen iki farkl› finalle biten bask›lar› bulunmaktad›r. Eserin gizli
bask›lar›nda tiyatronun finali “Yaflas›n Vatan! Yaflas›n Osmanl›lar!” diye biterken, resmî izinle yap›lan bask›lar›nda “Padiflah›m Çok Yafla! Padiflah›m Çok
Yafla!” diye bitmektedir. Bilindi¤i üzere bu tiyatronun oynanmas›n›n ard›ndan
yap›lan gösteriler, oyunun yasaklanmas›na ve Nam›k Kemal’in sürgün edilmesine neden olmufltur. Ancak duyulan rahats›zl›¤›n as›l nedenini gösterilerde
de¤il, itaat ve ba¤l›¤›n padiflah yerine vatana yöneltilmesinde aramak gerekir.
Yeni Osmanl›lar için vatan kavram›, parlamento ve anayasal› bir rejim talebiyle özdeflleflmeye bafllam›flt›r.
d- Tanzimat Döneminde E¤itim Verileri
Tanzimat döneminde 1868 y›l›nda merkezî yönetimin içinde ilkel bir istatistik ofisi kurulmufltur.47 Ama Osmanl› Devleti’nde ilk istatistik kalemi 1874
tarihinde Ticaret Nezareti dahilinde kurulmufl ve idaresi bir yabanc› biliminsan›na verilmifltir.48 E¤itimle ilgili bir istatistik birimin kurulmas› için II. Abdülhamit dönemini beklemek gerekecektir.
45 “Telif ve Terceme Nizâmnâmesi”, a.g.e., s. 238-339.
46 “Telif ve Terceme Nizâmnâmesi”, a.g.e., s. 241.
47 Kemal H. Karpat, “The Ottoman Adoption of Statistics From the West in the 19th Century”,
Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World, Emeleddin ‹hsano¤lu (ed.),
‹stanbul: IRCICA, 1992, s. 285.
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E¤itime iliflkin veriler çok uzun bir süre yaln›zca Devlet Y›ll›klar›nda [salnâmelerinde] yer alm›flt›r.49 Bu y›ll›klarda Tanzimat Ferman›’n›n ilan edilmesinden bir süre önce, 1839 y›l›nda iki sivil/genel okulun aç›lmas› ile bafllayan modern e¤itimin geçirdi¤i say›sal evrimi görmek olanakl›d›r. Y›ll›klarda ‹stanbul’daki ibtidaî düzeyden bafllayarak yüksek okullara kadar okul, zaman zaman da ö¤renci ve mezun say›lar› yer almakla birlikte, taflra için yaln›zca rüfldiye say›lar› (bulundu¤u il ve ilçe belirtilerek) verilmektedir.
1839 y›l›nda iki okul ile bafllayan süreçte 1294/1877 y›l›na gelindi¤inde Tanzimat dönemi kapan›rken e¤itim alan›nda hayli önemli de¤iflimler yaflanm›flt›r. Örne¤in Tanzimat döneminin sonuna do¤ru okullaflma oran› -1873 itibariyle- ilkokul düzeyinde %1 olarak hesaplanmaktad›r.50 Afla¤›da bu dönem kapan›rken e¤itim aç›s›ndan gelinen nokta rakamlarla verilmifltir.51 Bu veriler,
hem Tanzimat e¤itiminin geldi¤i aflamay› hem de II. Abdülhamid dönemine
devreden e¤itim miras›n› ortaya ç›kmaktad›r.
‹mparatorlukta, tamam› ‹stanbul’da, 4 yüksek okul (“Mekteb-i Harbiye-i
fiahane”, “Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i fiahane”, “Mekteb-i T›bbiye-i fiahane”,
“Mekteb-i T›bbiye-i Mülkiye”), ikisi ‹stanbul’da (“Dersaadet Mekteb-i ‹dadîsi”
ve “Mekteb-i ‹dadî-i T›bbiye/Mekteb-i T›bbiye-i ‹dadiye-i fiahane”) ve yedisi
taflrada olmak üzere (Edirne, Manast›r, Bosna, fiam-› fierif, Bursa, Erzurum,
Ba¤dat) toplam dokuz askerî idadî bulunmaktad›r. Ayr›ca tamam› ‹stanbul’da
olmak üzere dokuz tane (Gülhane, So¤ukçeflme, Fatih, Kocamustafapafla, Kas›mpafla, Befliktafl, Üsküdar Toptafl›, Üsküdar Paflakap›s› ve Hasköy) askerî rüfldiye vard›r ve toplam ö¤renci say›s› 1468’e ulaflm›flt›r.
‹stanbul’daki sivil (mülkî) okullar aras›nda “Mekteb-i Sultanî”, Darülfünun-› Sultanî’ye ba¤l›- “Mekteb-i Hukuk”, “Mekteb-i Turuk ve Meabir” ile
“Mekteb-i Edebiyat”, ayr›ca “Darülmuallimin”, “Darülmuallimat”, “Mekteb-i
Mülkiye”, “Mülkiye ‹dadî Mektebi”, “Mekteb-i Aklâm”, “Mekteb-i Sanayi” ve
“Darüflflafaka” bulunmaktad›r.
48 Mehmed Ali, Nazari ve Ameli ‹statistik, ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1306, s. 24. Osmanl›’da
nüfus say›mlar› ve ‹statistik ‹daresinin kuruluflu ile ilgili olarak bkz. a.g.e., s. 95-98 ve 136-146.
49 Biz, Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilk y›l›na kadar e¤itim istatistiklerini derledi¤imiz bir çal›flmay› tamamlay›p T.C. Devlet ‹statistik Enstitüsü’ne teslim ettik. Bu araflt›rmam›z, editörlü¤ünü Prof. Dr. fievket Pamuk’un yapt›¤› Tarihi ‹statistikler Dizisi’nin alt›nc›s› olarak
yay›nlanacakt›r. Bu çal›flmada devlet y›ll›klar›nda yer alan e¤itim verileri 10 y›ll›k aralarla
verilmifltir. Bkz. Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleflme Sürecinde
E¤itim ‹statistikleri 1839-1924. Burada kulland›¤›m›z salnâme sözkonusu çal›flmam›zda
yer almamaktad›r.
50 Mehmed Ali, a.g.e., s. 235-236. Davison, Ziya Pafla’n›n bir yaz›s›na dayanarak 1860’lar›n ortas›nda Müslümanlar aras›ndaki okur-yazarl›¤›n %2 oldu¤unu hat›rlat›yor. Bkz. Roderic
H. Davison, a.g.e., s. 68.
51 Sâlnâme, Sene 1294, Maarif Nezareti Mektupçusu Halet Bey (haz.), Dersaadet: Halil Efendi Matbaas›, 1294.
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‹stanbul’da toplam 21 erkek rüfldiyesi (Darülmaarif-i Rüfldî, Aksaray’da
Mahmudiye, Sultanbayez›d, Takvimhane, fiehzade, Zeyrek, Fatih, Sultanselim,
Galata, Mirgün, Befliktafl, Tophane’de Feyziye, Südlüce, Davudpafla, Eyyüb,
Üsküdar Atik, Üsküdar’da Atlamatafl›, Beylerbeyi, Kanl›ca, Odabafl› ve Tophanelio¤lu) ve bu okullarda toplam 1795 ö¤renci bulunmaktad›r.
‹stanbul’daki idadî say›s› 6 (Darülmaarif, Feyziye, Befliktafl, Fatih, Davudpafla ve ‹brahima¤a Çay›r›) ve ö¤renci say›s› ise 392’dir. ‹stanbul’da biri sanayi
okulu olmak üzere toplam 10 k›z rüfldiyesi (Sultanahmed, fiehzade, Aksaray,
(Atik Bay›r Zabtiye karibinde) ‹brahimpafla, Eski Alipafla, Eyyüb, Üsküdar, Üsküdar’da Gülfem Hatun, Atpazar›, Yedikule K›z Sanayi Mektebi) vard›r ve ö¤renci say›s› 356’d›r.
‹stanbul’daki (modern) ibtidaî say›s› 10 (Nuriosmaniye, Simkeflhane, Saraçhane, Eski Alipafla, Laleli, Üsküdar’da Rüstempafla, Mahmudiye, Beylerbeyi, Bebek, ‹stinye) ve ö¤renci say›s› 507’dir.
‹stanbul ve “Bilad-› Selase”de Müslümanlara ait 290, Rumlara ait 65, Ermenilere ait 43, Katoliklere ait 8, Bulgarlara ait 3, Yahudilere ait 29 ve Protestanlara ait 8 olmak üzere toplam 446 s›byan okulu bulunmaktad›r. Bu okullar›n toplam ö¤renci say›s› ise 39.980’dir. Bâb-› Zabtiye ‹daresi’nde bulunan resmî okul
say›s› 13 ve ö¤renci say›s› ise 312’dir.
Ayn› y›l Rumeli ve Anadolu’da bulunan rüfldiyelerin vilayet ve sancaklara
göre say›s› ise afla¤›da tablo olarak verilmifltir.
Rüfldiye
Erkek

Edirne
Tuna

Rüfldiye
K›z

Darülmuallim

‹dadî

26
31

Sofya

8

Selanik

14

Bosna

21

Hersek

3

Manast›r

20

Yanya

11

1
1

1

1

Toplam
Ö¤renci

S›byan Okulu
(Müslim
+ Gayrimüslim)

1385

165

1884

104

430

-

828

273

729

949

142

-

975

-

661

445
-

‹flkodra

4

241

Cezayir-i Bahr-i Sefid

14

488

-

Girit

8

516

-

Hüdâvendigâr

27

955

1400

Ayd›n

20

941

120

Konya
Ankara

15
12

944
636

1188
800

Kastamonu

17

819

1979

1

1

1

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Modernleflme ve E¤itim

Rüfldiye
Erkek

Rüfldiye
K›z

33

Darülmuallim

‹dadî

Toplam
Ö¤renci

S›byan Okulu
(Müslim
+ Gayrimüslim)

Sivas

11

595

700

Trabzon

7

265

1000

Canik

6

240

200

Erzurum

20

447

1200

Diyarbak›r

17

800

1300

Halep

9

466

95

Suriye

14

690

125

Kudüs-i fierif

2

117

-

Adana

6

367

97

Ba¤dat

8

402

100

Zor

3

105

-

Trablusgarp

3

145

60

Cidde

1

45

-

1

-

Basra
Genel Toplam

1
359

4

2

2

17259

12300

2- II. Abdülhamid Dönemi: “‹slâm-Türk Sentezi” Gelenekçi Modernizm
Resmî ideoloji ve resmî tarihin sistematize edilmesi ve kurumlaflmas› II.
Abdülhamid döneminde gerçekleflmifl ve sonraki dönemlere miras kalm›flt›r.
II. Abdülhamid, e¤itimi, mutlak monarflinin kendisini yeniden üretmesini sa¤layacak bir kurum olarak kullanmaya çal›flm›flt›r. Onun döneminde yürürlü¤e
giren dinselleflmeden umulan bafll›ca amaç, bir siyasal otorite olarak padiflaha
(kendisine) ba¤l› ve sad›k bir kuflak “ubudiyet gösteren bendegân/élite” yetifltirmektir.52 Bu dinselleflmenin ideolojik boyutu bir “‹slâm-Türk Sentezi” oluflturmak çabas›d›r ki buna biraz afla¤›da de¤inece¤iz.
Bu dönem, ders program, müfredat ve kitaplar›nda yer alan fikirlere bak›larak gelenekçi modernizm dönemi olarak nitelenebilir. Zira Abdülhamid bir
yandan ‹slâmiyet’i bir ideoloji halinde kullanmaya çal›fl›rken, öte yandan ilerlemeye ve bilime son derece önem vermifl ve bilimsel geliflmenin yollar›n› açmaya çal›flm›flt›r.53 Onun yetifltirmeye çal›flt›¤› insan tipi padiflaha dinî ba¤larla ba¤l›, ama “mütefennin” bir kifliliktir. Fakat iktidar›n›n ilk on y›l›nda uygulamada kalan e¤itim program› muhalif bir kufla¤›n do¤mas›na katk›da bulunmufl, bu yönelim fark edildi¤inde e¤itim sistemi dinsel bir içeri¤e büründürülmüfl, ama bir ifle yaramam›flt›r. Onu tahttan indiren, onun okullar›ndan yetiflen genç kuflak olmufltur.
52 Niyazi Berkes, a.g.e., s. 204.
53 Ahmed Reflit Rey (H. Naz›m), Gördüklerim-Yapt›klar›m (1890-1922), Canl› Tarihler, ‹stanbul: Türkiye Yay›nevi, 1945, s. 38-41.
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S›fatlar›ndan biri “Maarifperver” olan II. Abdülhamid dönemi her düzey
okul say›s›nda ve okullaflma oran›nda (cemaat ve yabanc› okullar da dahil) en
çok art›fl›n meydana geldi¤i dönemdir. Bir yandan geleneksel e¤itim yapan s›byan okullar› modern e¤itim yapan ibtidaîlere çevrilmifl ve yan› s›ra yeni ibtidaî
okullar aç›lm›flt›r. ‹kinci olarak özellikle idadî düzeyi e¤itime büyük önem verilmifl ve sivil idadîler as›l bu dönemde aç›lmaya bafllam›flt›r. Bu dönem bir anlamda idadîler ça¤›d›r. Üçüncü olarak Hukuk, Güzel Sanatlar, Ziraat, Ticaret,
Orman, Maden, Baytar... gibi yüksek okullar kurulmufl, Mülkiye Mektebi yeniden yap›land›r›lm›flt›r.
E¤itimin alt yap›s›n›n kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›, Maarif Nezareti’nin merkez ve taflra teflkilat›nda düzenlemeler yap›lmas› da bu dönemde
olmufltur.
II. Abdülhamid döneminin bir di¤er özelli¤i askerî okullarda okutulan ve sivil okullarda okutulanlardan hayli farkl›l›k gösteren genel tarih kitaplar› ile Osmanl› tarih kitaplar›n›n içerikleridir. Bu ders kitaplar›nda erken Türk mitolojisi (dolay›s›yla Türk milli kimli¤i) ayr›nt›yla ifllenmektedir. Bu durum ordu içindeki Türk milliyetçili¤inin de sebeplerinden biri olacakt›r.
Birazdan de¤inece¤imiz üzere II. Abdülhamit dönemi “ulema” ve “medresenin” sistem d›fl›na itildi¤i, gücünün k›r›ld›¤› bir dönemdir. Dini ilimler
görece özerk medresede de¤il, siyasetin etkisini, devletin denetimi ve yönlendirmesi alt›ndaki Darülfünun’da flekillenecektir, bir tür “resmî ‹slâm”a dönüflecektir.
E¤itim için kaynak aray›fllar› dönem boyunca sürmüfl, savafllar nedeniyle
zaten güçsüz durumda kalm›fl olan bütçeden pay ayr›lmaya ve bütçe d›fl›ndan
54 “93 Harbi”nin devlete yükledi¤i a¤›r maliyet, e¤itim için yap›lacak masraflar›n azalmas›na
neden olmufltur. Hele idadîlerin aç›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› iste¤i gündeme geldi¤inde,
kaynak sorunu ciddi biçimde çözümlenmesi gereken bir sorun olarak ortaya ç›km›flt›r.
1872 y›l›nda her ne kadar ilkö¤retim masraflar› cemaatlerin eline b›rak›ld› ise de yeterli para sa¤lanamad›¤› görülünce “öflrün öflrü” oran›nda bir “maarif vergisi” benimsenmifltir (‹lhan Baflgöz ve Howard E. Wilson, Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli E¤itim ve Atatürk, Ankara: Dosta Yay›nlar›, 1968, s. 40; Mahmud Cevad ‹bnu’fl-fieyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teflkilat ve ‹craat›, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1338, s. 126). 1300 malî y›l›
sonras›ndan itibaren aflar›n 1/7’i ve 1/4’i “Maarif hisse-i ianesi” olarak al›n›p ve ek olarak
müsakkafat vergisinin de %6’s›n›n e¤itime ayr›lmas› Said Pafla taraf›ndan sa¤lanm›flt›r.
1300 y›l›ndan itibaren idadîlerin ülke düzeyinde yay›lmas› amaçland›¤›ndan, ancak Maarif Nezareti’nin de bütçesinde ay›rabilece¤i paras› olmad›¤›ndan yeni kaynaklara gereksinim duyulmufl ve “âflâr ile meskufat vergisine zam yap›lm›flt›r (Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye (SNMU), -Üçüncü Sene-, Üçüncü Def’a Olarak Tertib Edilmifltir, 1318 Senei Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1318, s. 29-30; Mahmud Cevad, a.g.e., s. 237; Said Pafla, Said Pafla’n›n Hat›rat›, Cild-i Evvel, Dersaadet: Sabah Matbaas›, 1328). Bu yeni kaynaklar idadîler de dahil olmak üzere yeni okullar›n aç›lmas›nda kullan›lm›flt›r (Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri E¤itim Sistemi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1988, s. 119). 1881 (1298) y›l›nda “evkaf-› münderisenin mekâtib-i ib✒
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kaynaklar yarat›lmaya çabalanm›flt›r.54 Berlin Anlaflmas› sonras›nda ilk ve orta
düzeyde ö¤retimin yayg›nlaflt›r›lmas›na a¤›rl›k verilmifl, model ve düzen aray›fl› yo¤unlaflm›flt›r.55
E¤itimin alt yap›s›n›n kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› ve Maarif-i Umumiye
Nezareti’nin, yap›sal olarak baz› de¤iflikliklerle, Cumhuriyet’e devrolacak merkez ve taflra teflkilat›n›n oluflmas› da bu dönemdedir. II. Abdülhamit dönemi,
e¤itimin kurumsallaflmas› aç›s›ndan en önemli evredir. Rüfldiyelerin bir k›sm›
1892 y›l›ndan itibaren idadîlerle birlefltirilerek ö¤renim süresi üç y›la indirilirken, zaman içinde di¤er rüfldiyelerin ö¤renim süresi de üç y›la indirilmifltir.
‹dadîlerin ö¤renim süresi 1887 y›l›nda dört y›la ç›km›flt›r. 1892 y›l›nda ise taflra
idadîleri gündüzlü olanlar ilk üç senesi rüfldiye e¤itimi olmak üzere befl, yat›l›
olanlar ise ilk üç y›l› rüfldiye e¤itimi olmak üzere yedi y›l e¤itim vermektedir.
Dönem boyunca yeni sultanî kurulmad›¤› görülmektedir. Sultanîlerin gözde
oldu¤u dönem II. Meflrutiyet dönemidir.
Ayr›ca ilginç ve üzerinde durulmas› gereken nokta, Maarif-i Umumiye nezaretinin, dönemin ikinci yar›s›ndan itibaren, yay›nlanacak kitap, dergi, gazete, risale gibi bütün bas›l› eserler konusunda denetimin yap›ld›¤› bir sansür kurumu haline dönüflmüfl olmas›d›r. Bas›n ve bas›m üzerindeki bu sansür dönemin ikinci yar›s›ndan itibaren a¤›rlaflacakt›r.
tidaîye karfl›l›¤› olarak maarife terki hususuna irade-i seniyye flerefsâd›r” olur. Çal›flmayan
vak›flar›n gelirleri ile di¤er vak›flar›n amaçlar›na yönelik faaliyetlerinden artan gelirleri
Maarif Nezareti’ne ba¤lan›r (SNMU-1318…, s. 29; Nevzad Ayas, a.g.e., s. 708; Mahmud Cevad, a.g.e., s. 220-221). 1887 (1303) y›l›nda “maarif hisse-i ianesinin” hesab›nda çekilen
güçlükler nedeniyle çeflitli kalemlerden al›nacak vergiler için daha basit bir hesaplama
yöntemi getirilmifltir (Nevzad Ayas, a.g.e., s. 708; Stanford J. Shaw ve Ezel Kural Shaw, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Modern Türkiye, c. 2, Mehmet Harmanc› (çev.), ‹stanbul, 1983, s.
303). Taflrada âflar, bina ve emlâk vergileri üzerinden “hisse-i iâne” ad›yla e¤itim için ayr›lan pay›n önce dörtte biri, sonra da yar›s› ‹stanbul’a “mekâtib-i âliye” için harcanmak üzere gönderilmeye bafllanm›flt›r (Bayram Kodaman, a.g.e., s. 158-160). 1306 Ramazan›nda
yay›nlanan bir nizamnamede maarif hissesinin on bir buçukta bir buçuk kurufl oldu¤u belirtilmektedir. “Menafi ve Maarif Hisse-i ‹anelerinin Suret-i ‹stihsal ve Ahz›na Dair Nizamname” (Tarih: 4 Ramazan 1306/22 Nisan 1305) Mütemmim (Dersaadet: Hilal Matbaas›,
1333), s. 99-102, s. 99. Madde: 2 ve dipnot düflülerek 1325 Muvazene-i Umumiye Kanununun 27. maddesi gere¤ince 1325 senesinden itibaren (II. Meflrutiyet’in ilan›ndan bir süre
önce) Maarif hissesi sâlisen tayin edilmifltir. E¤itim konusuna bütçe aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, II. Abdülhamid dönemi boyunca hem genel e¤itim hem de kimi nezaretlerin elinde
olan okullar için ayr›lan paralar›n artt›¤› görülmektedir (Hasan Âli Yücel, a.g.e., s. 231-232).
55 II. Abdülhamid iktidara geldikten bir süre sonra genel e¤itim düzeninde de¤ifliklik yapmak
arzusu ile çeflitli ülkelerin e¤itim sistemlerini inceleterek, eksik ve yararl› yönlerinin de¤erlendirildi¤i raporlar yaz›lmas›n› “irade” etmifltir. Padiflah, Sadrazam Said Pafla’ya gönderdi¤i 28 Zilhicce 1305/18 A¤ustos 1304 tarihli bir irade ile özellikle Almanya’n›n e¤itim sistemi, 18 fiaban 1312/2 fiubat 1310 tarihli bir irade ile de Maarif-i Umumiye konular›nda rapor haz›rlanmas›n› istemifltir. Said Pafla, a.g.e., s. 162; Layiha için 572-580. Ayr. bkz. Necdet Sakao¤lu, Osmanl› E¤itim Tarihi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1991, s. 99; Stanford J.
Shaw ve Ezel Kural Shaw, a.g.e., s. 303.
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a- II. Abdülhamit Döneminde E¤itim ve E¤itim Verileri
II. Abdülhamit dönemi, e¤itimin kurumsallaflmas› aç›s›ndan en önemli evredir. Maarif-i Umumiye Nezareti, merkezî bir e¤itim bakanl›¤› olarak yeniden
düzenlenmifltir. Her düzey okul say›s›nda ve okullaflma oran›nda (cemaat ve
yabanc› okullar da dahil) en çok art›fl bu dönemde olmufltur. Geleneksel e¤itim
yapan s›byan okullar› modern e¤itim yapan ibtidaîlere çevrilmifl ve yan› s›ra
yeni ibtidaîler aç›lm›flt›r. Özellikle idadî düzeyi e¤itime büyük önem verilmifl ve
sivil idadîler as›l bu dönemde aç›lmaya bafllam›flt›r. II. Abdülhamid dönemi bir
anlamda “ibtidaîler” ve “idadîler” dönemidir. Birçok meslek okulu da bu dönemde aç›lm›fl, özel okullar da yine bu dönemde geliflmifltir. Hukuk, Güzel Sanatlar, Ziraat, Ticaret, Orman, Maden, Baytar... gibi yüksek okullar kurulmufl,
Mülkiye Mektebi yeniden yap›lanm›flt›r. Bu okullar II. Meflrutiyet ve Cumhuriyet’in yönetici eliti/seçkinleri için de bir kaynak olacakt›r.
II. Abdülhamit dönemi “ulema” ve “medrese”nin sistem d›fl›na itildi¤i y›llard›r. Bafll› bafl›na Hukuk Fakültesi’nin kurulmas› bile, büyük ölçüde ulema
ve medresenin elindeki “hukuk” tekeline indirilen en a¤›r darbelerden biridir. ‹kinci olarak XX. yüzy›l bafl›nda aç›lan ‹stanbul Üniversitesi’nin içinde
“Ulûm-u Âliye-i Diniye/Yüksek Din Bilimleri” flubesinin kurulmas›, uleman›n elindeki son kozlardan biri olan, dinin “yeniden üretildi¤i” medreseye indirilen son darbelerden birisidir.
Rüfldiyelerin bir k›sm› 1892 y›l›ndan itibaren idadîlerle birlefltirilerek ö¤renim süresi üç y›la indirilmifltir. Zaman içinde di¤er rüfldiyelerin ö¤renim süresi de üç y›la indirilmifltir. ‹dadîlerin ö¤renim süresi 1887 y›l›nda dört y›la ç›km›flt›r. 1892 y›l›nda ise taflra idadîleri gündüzlü olanlar ilk üç senesi rüfldiye
e¤itimi olmak üzere befl, yat›l› olanlar ise ilk üç y›l› rüfldiye e¤itimi olmak üzere yedi y›l e¤itim vermektedir. Dönem boyunca yeni sultanî kurulmad›¤› görülmektedir. Sultanîlerin gözde oldu¤u dönem II. Meflrutiyet dönemidir.
II. Abdülhamit’in e¤itime verdi¤i önemin bir göstergesi de, o dönemde e¤itim konusunda ilk kez yay›nlanan çal›flmalard›r. Bunlar› üçe ay›rmak olanakl›d›r. ‹lki okul tarihçeleri, ikincisi e¤itim istatistiklerinin derlenmesi için bakanl›k içinde (Maarif-i Umumiye Nezareti’nde) yeni bir birim oluflturulmas› ve ilk
istatistiklerin yay›nlanmas›d›r. Sonuncusu ise yaln›zca bu dönemde yay›nlanan e¤itim y›ll›klar›d›r.
Okul Tarihçeleri: II. Abdülhamit döneminde e¤itimle ilgili yay›nlanan kaynaklar›n bafl›nda okul tarihçeleri gelmektedir. Bu kitaplardan özellikle e¤itimdeki ilerlemeyi anlamak, okullar›n y›llara göre verdi¤i mezun say›lar›n› isimleriyle birlikte bulmak olanakl›d›r. Bunlar›n bafl›nda Mir‘at-› Mekteb-i Harbiye,56
56 Mehmed Esad, Mir’at-› Mekteb-i Harbiye, ‹stanbul: Artin Asaduryan fiirket-i Mürettibiye
Matbaas›, 1310.
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Mir‘at-› Mekteb-i Mühendishane,57 Mir‘at-› Mekteb-i T›bbiye58 gibi tarihçeler
gelmektedir.
Bu dönemde çeflitli okullar, görkemli mezuniyet törenleri düzenlemeye
bafllam›fl ve Mülkiye vb. okullar›n birincileri II. Abdülhamit taraf›ndan ödüllendirildi¤i gibi, do¤rudan do¤ruya Saray’da memuriyete al›nm›fllard›r. Çeflitli
y›llarda bu okullar›n mezunlar›n›n isimleri listeler halinde yay›nlanm›flt›r. Bu
listeler okullar›n mezun say›lar›n› belirlemek aç›s›ndan önemlidir.59 Sonradan
yay›nlanan baz› kurum tarihleri de bu konudaki rakamlar› elde etmek aç›s›ndan kullan›labilir.60
‹statistik fiubesinin Kurulmas›: II. Abdülhamit döneminde e¤itim konusundaki durumu ve gelinen aflamay› belirleyebilmek, e¤itim planlamas›na yard›mc› olmak üzere Maarif-i Umumiye Nezareti içinde bir istatistik birimi oluflturulmufltur.61 ‹statistik flubesi, Mehmet Tahir Münif Pafla’n›n Maarif-i Umumiye Naz›rl›¤› s›ras›nda -1892 sonu ve 1893 bafl›nda- kurulmufltur.62
Maarif Naz›r› Münif Pafla’n›n taht-› riyasetinde olarak ilmî ve edebî ve sanayi
istatistikleri tanzimi z›mn›nda azas› Cemiyet-i Rusumiye Reisi Portakal Mika57 Mehmed Esad, Mir’ât-› Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn (‹stanbul Teknik Üniversitesi
Tarihçesi), Sad›k Erdem (haz.), ‹stanbul: ‹.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araflt›rma Merkezi, 1986.
58 R›za Tahsin’in önce fiam’da sonra ‹stanbul’da yay›nland›¤› T›bbiye tarihi geçti¤imiz y›llarda Aykut Kazanc›gil taraf›ndan ekler ve notlarla son derece zenginlefltirilerek yeniden yay›nlanm›flt›r. R›za Tahsin, Mir’ât-› Mekteb-i T›bbiye, fiam: Ravzatü’fl-fiam Matbaas›, 1322;
R›za Tahsin, Mir’ât-› Mekteb-i T›bbiye, Dersaadet: Kader Matbaas›, 1328; R›za Tahsin, T›p
Fakültesi Tarihçesi (Mir’ât-› Mekteb-i T›bbiye), Prof. Dr. Aykut Kazanc›gil (haz.), ‹stanbul:
Özel Yay›nlar, 1991.
59 Baz› örnekler için bkz. Mekteb-i Mülkiye-i fiahane Tevzi-i Mükafat Cedvelidir, ‹stanbul:
Mekteb-i Mülkiye-i fiahane Destgâh›, 1301; Mekteb-i Mülkiye-i fiahane Tevzi-i Mükafat
Cedvelidir, ‹stanbul: Mekteb-i Mülkiye-i fiahane Destgâh›, 1302.
60 Bunlardan biri ve son derece yo¤un bir emek ürünü olan Ali Çankaya’n›n önce 2 cilt [Mücellito¤lu Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (1859-1949), Ankara: Örnek Matbaas›, 1954] ve bir süre sonra da 8 cilt olarak [Mücellito¤lu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve
Mülkiyeliler (1859-1968), Ankara: Mars Matbaas›, 1968-1969] yay›nlad›¤› Mülkiye Tarihi ve
Mülkiyeliler adl› devasa çal›flmas›d›r.
61 Ayas bu komisyonun ilkin 1885 y›l›nda kuruldu¤unu yazar. Nevzad Ayas, a.g.e., s. 626.
62 “1308 senesi kanun-i evvelinde Mektubî Kalemi [1321 Salnamesinde “Mektubî-i Nezaret”
olarak geçiyor!] maiyetinde olmak üzere” bir istatistik flubesi teflkil edilmifltir. Salname-i
Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Birinci Sene-, Birinci Def’a Olarak Tertib Edilmifltir, 1316 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1316, s. 31; Salname-i
Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -‹kinci Sene-, ‹kinci Def’a Olarak Tertib Edilmifltir, 1317 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1317, s. 32; Salname-i
Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Üçüncü Sene-, Üçüncü Def’a Olarak Tertib Edilmifltir, 1318
Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1318, s. 32; Salname-i
Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Dördüncü Sene-, Dördüncü Def’a Olarak Tertib Edilmifltir,
1319 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1319, s. 12; Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Alt›nc› Sene-, Alt›nc› Def’a Olarak Tertib Edilmifltir,
1321 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Dersaadet: As›r Matbaas›, 1321, s. 24.
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il Efendi, Matbuat Müdürü Mehmed Efendi, Matbuat-› Ecnebiye Serhalifesi
Panciri Efendi’den ibaret olmak ve haftada iki defa akd-i içtima etmek üzere
ba-irade-i seniyye Daire-i Maarif’de bir komisyon teflkil k›l›nm›flt›r.63

Bu komisyon E¤itim Bakanl›¤›’ndaki istatistik örgütünün de bafllang›c›n›
oluflturmaktad›r. ‹statistik flubesinin kurulmas› ard›ndan Maarif-i Umumiye
Nezareti’ne ba¤l› ibtidaî, rüfldî, idadî, sultanî ve yüksek okullar›n cemaatlere
göre da¤›l›m›, k›z ve erkek ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin ve çal›flanlar›n say›lar›
derlenmeye bafllam›flt›r. Bu amaçla Maarif müdürlüklerine formlar gönderilmifltir. Sözkonusu çal›flmalar›n ard›ndan derlenen veriler kitaplar halinde yay›nlanacakt›r.
‹lk E¤itim ‹statistikleri: Bu konuda al›nan kararla 1894/1895 ders y›l›ndan
(malî tarihle 1310/1311) bafllayarak, her sene istatistiklerin yay›nlanmas›n› öngörülmüfltür. Yine ayn› y›l düzenli bir biçimde Maarif Salnamesi (e¤itim y›ll›klar›) yay›nlanmas› da kararlaflt›r›lm›flt›r.64
Gerçekten de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ilk e¤itim istatisti¤i malî tarihle
1310/1311, miladi tarihle 1894/1895 ders y›l›nda ait olarak yay›nlanm›flt›r. Bunun yan› s›ra yine malî tarihle 1312/1313 miladî tarihle 1895/1896 y›llar›na ait
istatistik cetvelleri de haz›rlanm›fl ve bir arada yay›nlanm›flt›r.65
O dönemde Maarif-i Umumiye Nezareti’nde çal›flan, II. Meflrutiyet döneminin Maliye bakan› Mehmed Cavid, ‹statistik adl› yap›t›nda 1312/1313 ve
1313/1314 malî y›llar›na ait olan e¤itim istatistiklerinin de yay›nland›¤›n› belirtmekle birlikte biz, yapt›¤›m›z araflt›rmalarda sözkonusu istatistikleri göremedik.66
‹lk yay›nlanan e¤itim istatistikleri flunlard›r:67
n

Maarif-i Umumiye Nezareti Celilesi ‹daresinde Bulunan Mekâtib-i ‹btidaiye, Rüfldiye, ‹dadiye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye-i Ecnebiyenin ve
Dersaadet’de Taharri-i ‹cra K›l›nan ve Taflrada Mevcud Bulunan Kitab-

63 Mahmud Cevad ‹bnu’fl-fieyh Nafi, a.g.e., s. 255; “Mukaddeme”, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Nezareti 1339-1340 Ders Senesi ‹hsaiyat Mecmuas›, Maarif Vekaleti ‹hsaiyat Müdüriyeti
Taraf›ndan Neflr Edilmifltir, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1341, s. 1.
64 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye (SNMU) -Dörüdüncü Sene- 1319..., s. 13.
65 Bkz. Nevzad Ayas, a.g.e., s. 626; ayr. bkz. Mehmed Cavid, ‹hsaiyât, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1325, s. 296.
66 Bu konuda son iki e¤itim y›ll›¤›ndaki (Maarif Salnamesindeki) bilgiler de sözü edilen iki istatisti¤in yay›nlanmad›¤›na iliflkin ipuçlar› vermektedir. Maarif salnamelerinde flu aç›klamalar bulunmaktad›r: “1316 sene-i hicriyesinde 1310 ve 1311 sene-i tedrisiyelerinden ibtida ile her sene intiflar etmek üzere Nezaretce bir istatistik tanzimine mübafleret edilmifl
ve 1316 sene-i hicriyyesinde yine her sene neflr olunmak üzere bir de salname-i maarif tesis k›l›nm›fl olup bunlar›n ikisi dahi ‹statistik fiubesi maarifetiyle muntazaman tertib-i neflr
edilmekde bulunmufltur.” Bu anlat›mda son iki istatisti¤in yay›nland›¤›na iliflkin bir bilgi
yoktur. Bkz. (SNMU)-1319, s. 13, (SNMU)-1321, s. 25.
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hanelerin ‹statistiki, (1310-1311) Sene-i Dersiye-i Maliyesine Mahsusdur, Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye, ts.
Maarif-i Umumiye Nezareti Celilesi ‹daresinde Bulunan Mekâtib-i ‹btidaiye, Rüfldiye, ‹dadiye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye-i Ecnebiyenin ve
Dersaadet’de Taharri-i ‹cra K›l›nan ve Taflrada Mevcud Bulunan Kitabhanelerin ‹statistiki, (1311-1312) Sene-i Dersiye-i Maliyesi’ne Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1318.

‹lk istatistik kitab›n›n önsözünde hem amaç verilmekte hem de bir durum
tespiti yap›lmaktad›r.
Mukaddeme
Maarif-i umumiyenin keyfiyet-i tamimi ile suret-i terakkiyat›n› en vaz›h ve en
celî bir surette beyan ve irae eden fley sair bilcümle muamelatta oldu¤u gibi
muntazam istatistiklerdir. Mekâtib-i umumiyenin istatistiklerine atf-› nazar-›
dikkat olunur ve bunlar›n her seneye mahsus olanlar› yekdi¤eriyle mukayese
edilir ise mekâtibe devam eden flakirdân›n her seneki miktar› görülerek umur-i
maarifin intiflar›nca tezayüd veya tenakusu zahir ve hakikatin bu suretle tebyini
tamim-i maarif hususunda laz›mü’l-icra bir sebeb-i müessir olur. ‹flte flu maksad-› mühimmin husulüne dahi memalik-i mahrusetü’l-mesalik-i flahanede
her nev‘i terakkiyat›n zaman-› icras› olan asr-› meali-i hasr-› hazret-i hilafetpenahîde muvaffak olunarak birinci defa olmak ve bi’t-tedric nevak›s› ikmal
olunmak üzere iflbu cetveller saye-i muvaffak›yet-vaye-i cenab-› zillullahîde
bi’t-tertib tab‘ u temsil k›l›nm›flt›r. Mezkur cedveller bin üç yüz on ve on bir sene-i dersiyye-i flemsiyyesine mahsus bulunmufl ve ahd-› hümayun-i hazret-i
tacidarîde müceddeden tesis ve küflad olunan müessesat-› ilmiyye dahi ayr›ca
gösterilmifltir. Bu cetvellerin mütalaas›ndan müsteban olaca¤› üzere cülus-i
meymenet-menus hazret-i z›llullahîye müsadif ruzfiruz-i hümayuna kadar
memalik-i flahanede dört aded mekâtib-i âliye ve iki yüz elli üç aded mekâtibi
rüfldiye ve on sekiz bin dokuz yüz k›rk yedi aded mekâtib-i s›byaniye ve ibtidîaye ve Dersaadet’de bir aded mekâtib-i hususî mevcut iken andan sonra
müceddeden dört aded mekâtib-i âliye ve yüz altm›fl rüfldiye küflad olundu¤u
gibi elli befl aded mekâtib-i idadiye dahi ihdas ve tesis ve dokuzbin alt› yüz k›rk
dokuz aded mekâtib-i ibtidaiye ve Dersaadet’de on dokuz aded mekâtib-i hususiye-i ‹slâmiye ve vilayât-› flahane merkezlerinde on dört aded de darülmuallimin-i ibtidaî teflkil ve eskiden beri mevcut olan mekâtib-i ibtidaiyenin befl
bin yüz otuz sekizi usul-i cedideye bi’t-tahvil talebe-i müdavimenin istifadeleri bu suretle de temin k›l›nm›flt›r. Mekâtib-i mezkureden derece-i âliyede bulunanlar›n bin üç yüz on bir senesinde mecmuu flakirdân› iki bin alt› yüz on ve
idadî mekteblerinin yedi bin yüz doksan sekiz ve rüfldiyelerin otuz bir bin dört
yüz sekiz ve mekâtib-i ibtidaiyenin sekiz yüz k›rk dokuz bin otuz üç ve mekâtib-i hususiye-i ‹slâmiyenin befl bin sekiz yüz doksan sekiz adedden ibaret bu67 Biz bu istatistiklerin ilki olan 1310/1311 y›l›na ait olan›n› daha önce sözünü etti¤imiz çal›flmam›zda kulland›k.
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lunmas›na ve darülmualliminlerde de flimdiye kadar ba-flahadetname dokuz
yüz elli yedi ve ba-ehliyetname yedi yüz yirmi iki muallim yetiflti¤i gibi elan
dahi iki yüz yetmifl yedi talebenin tederrüs etmekte olmas›na nazaran memalik-i flahanede terakki ve tamim-i maarif emr-i mühimmi dahi ümran-› memleketin sair bilcümle vesait-i hususî gibi zaman-› terakkiyat-niflan hazret-i hilafetpenahîde saha-i ara-y› husul oldu¤u anlafl›laca¤› derkâr bulunmaktad›r.68

Bu istatistiklerde Maarif-i Umumiye Nezareti’ne ba¤l› olan ibtidaî, rüfldî,
idadî ve yüksek okullarla, özel yabanc› okullar, ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›;
ö¤renci ve ö¤retmenlerin k›z-erkek ve cemaatlere göre da¤›l›m›; son olarak ‹stanbul ve taflradaki kütüphanelerin istatistikleri bulunmaktad›r. Ö¤renci say›lar› verilirken önceki y›ldan devreden ö¤renci say›s›, ders y›l› sonuna kadar
kaydedilen ö¤renci say›s›, ders y›l› sonuna kadar bir nedenle okuldan ayr›lan
ö¤renci say›s›, bir sonraki y›la devreden ö¤renci say›s› ile diploma alan ö¤rencilerin say›lar› yer almaktad›r. Ayr›ca okullar›n aç›l›fl tarihleri de verilmektedir.
Bu istatistiklerde Maarif-i Umumiye Nezareti’ne [Genel E¤itim Bakanl›¤›’na]
ba¤l› olmayan askerî okullarla di¤er bakanl›klara ba¤l› okullara iliflkin bilgiler
yer almamaktad›r. Bununla birlikte bu istatistiklerde II. Abdülhamid döneminin yaklafl›k ilk 18 y›ll›k diliminde e¤itim alan›ndaki geliflmeyi somut olarak
görmek olanakl›d›r.
Ancak Mehmed Cavid, bu istatistiklerin güvenirli¤ine iliflkin olarak da baz›
kuflkular›n› flöyle ifade etmektedir:69
Bu cetvellerden ikincisinin [1311-1312’yi kastediyor.] esna-y› tertibinde Maarif Nezareti ‹statistik Kaleminde bulundu¤um cihetle vilayatdan gelen erkam›n hemen külliyen yanl›fl oldu¤unu, buradan gönderilen talimatlardan hele
mekteb hocalar›n›n hiç bir fley anlamam›fl olduklar›n› ve binaenaleyh netayicin pek az flayan-› emniyet bulundu¤unu biliyorum. Esasen talep olunan malumat da pek cüz‘i idi. (...) Her halde bu yekûnlar›n hiç biri flayan-› emniyet de¤ildir.70

II. Abdülhamid dönemi için kullan›labilecek istatistiklerden biri de, II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra yay›nlanan ve 1323/1324 y›llar›na ait olan istatistikleridir. Burada sözkonusu edilen 1323/324 y›l›n›n malî tarih mi hicrî tarih mi
oldu¤u belirtilmemifltir. ‹statisti¤in bafl›nda verilen tarihler hicrî ise 1905/1906
y›llar›na, malî ise 1907/1908 y›llar›na denk düfler. Bu bilgiden yoksun oldu¤umuz için miladî y›l olarak karfl›l›¤›n› vermek güçleflmektedir. Ama sonuç olarak
bu istatistiklerin 1905 ile 1908 y›llar› aras›na ait oldu¤unu söylemek yanl›fl ol68 Maarif-i Umumiye Nezareti Celilesi ‹daresinde Bulunan Mekâtib-i ‹btidaiye, Rüfldiye, ‹dadîye, Âliye ile Mekâtib-i Hususiye-i Ecnebiyenin ve Dersaadet’te Taharri-i ‹cra K›l›nan ve
Taflrada Mevcut Bulunan Kitabhanelerin ‹statistiki, (1310-1311) Sene-i Dersiye-i Maliyesine Mahsustur, Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye, ts., s. 3-4.
69 Mehmed Cavid, a.g.e., s. 296.
70 Mehmed Cavid, a.g.e., s. 296-197.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Modernleflme ve E¤itim

41

maz. Bu istatistik II. Meflrutiyet döneminde yay›nlanan Devlet salnamesinin
içinde yer almaktad›r.71 ‹statistikte resmî ve özel okullar›n cemaatlere göre ve
k›z, erkek karma niteliklerine göre say›lar› verilmifltir. Bulunduklar› il ve ilçe
baz›nda verilen bu istatistiklerde yaln›zca okul say›lar› yer almakta, baflkaca bir
bilgi bulunmamaktad›r. Bu istatistikte yer alan tablolarda rakam ve sat›r kaymalar› ile ciddi rakam hatalar› yer almaktad›r. Bu nedenle çok dikkatli kullan›lmas› gerekir.
‹lk E¤itim Y›ll›klar› (Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye): ‹lk e¤itim
istatistiklerinin yay›nlanmas›n›n karar› al›nd›¤› 1892 y›l›nda, düzenli bir biçimde Maarif Salnamesi yay›nlanmas› da kararlaflt›r›lm›flt›r.72 ‹lki 1316(1898) y›l›nda yay›nlanmaya bafllayan Maarif-i Umumiye Salnamesi, 1321 y›l›na kadar befl
kez yay›nlanm›flt›r. Beflincinin yay›nlan›p yay›nlanmad›¤› bilinmemektedir.73
‹lki 1316 y›l›nda yay›nlanan Maarif salnamesinde yer alan “Maarif Nezareti’nin Tarihçesi” bafll›kl› bölümde yer alan bilgiler daha sonraki Maarif salnamelerinde çok az de¤ifliklik ve eklemelerle tekrarlanm›fl ve bir anlamda yaklafl›k 30 y›l sonra yaz›lacak Maarif Nezareti tarihçesine de kaynakl›k etmifltir.
Salnamelerde Maarif Nezareti’nin tarihçesi, Maarif naz›rlar›, Maarif Nezareti ile di¤er nezaretlere ba¤l› ilk, orta ve yüksek okullarla, gerek taflrada ve gerek ‹stanbul’da bütün erkek ve k›zlara ait ibtidâi, rüfldî ve idadî düzeylerinin
ders programlar›, nizamname ve talimatnameleri ile s›nav koflullar›, Maarif
Nezareti’nin teflkilât›na iliflkin nizamnameler ile baz› okullar›n müfredat programlar› bulunmaktad›r. Ayr›ca Müze-i Hümayun, Matbaa-i Amire, kütüphaneler, infla olunan ve olunmakta olan okullar ve ‹stanbul’da o y›l içinde yay›nlanan kitap, dergi ve gazetelerin listesi bulunmaktad›r. Bunun yan›s›ra 30’a ya71 Salname 1326 Sene-i Mâliyesi, 65. Sene, ‹stanbul: Selanik Matbaas›, 1326.
72 SNMU- 1319, s. 13.
73 Beflinci/1320 Maarif Salnamesi’nin yay›nlan›p yay›nlanmad›¤›n bilmiyoruz. Kataloglarda
referans› bulunmamaktad›r. II. Abdülhamid’in Kitapl›¤›’n›n bulundu¤u ‹.Ü. Eski Eserler
Kütübhanesi’nde de kayd› yoktur. Seyfettin Özege’nin befl ciltten oluflan Eski Harflerle
Bas›lm›fl Türkçe Eserler Katalo¤u’nda (bkz. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Bas›lm›fl Türkçe Eserler Katalo¤u, V c., ‹stanbul: Fatih Yay›nevi Matbaas›, 1971-1979) ve salname ve nevsâlleri derleyen Ottoman Year-Books [Hasan Duman (der.), Ottoman Year-Books (Salname and Nevsal) A Bibliograph and a Union Catalogue with Reference to Istanbul Libraries, ‹stanbul: IRCICA, 1982] adl› katalogda da kayd›na rastlayamad›k. Muhtemelen bas›lm›fl, ancak bir nedenden dolay› da¤›t›lmam›fl ve imha edilmifl olmal›d›r. Bu, II. Abdülhamid döneminde rastlanabilecek türden olaylardand›r. Bask› hatalar› nedeniyle ertelenen
ve bas›m› durdurulan devlet salnameleri oldu¤u gibi Takvim-i Vekayi’nin de bafl›na benzer bir ifl gelmifl ve uzun bir süre yay›nlanmam›flt›r. Ayr›ca 1320 y›l›nda Matbaa-i Âmire
de kapat›lm›flt›r. Nedeni, Devlet Salnamesinde Kanun-i Esasî’nin baz› sayfalar›n›n ters
bas›lmas› ve II. Abdülhamid’in bunu kendisiyle irtibatland›rarak padiflah› baflafla¤› görmek arzusunun bir tezahürü saymas›d›r (Bkz. Server R. ‹skit, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, “Tahlil ve Tarihçe”, ‹stanbul: Matbuat Umum Müdürlü¤ü Neflriyat›ndan, Ülkü Matbaas›, 1939, s. 67). Gerçekten ertesi y›l son Maarif Salnamesi, Matbaa-i Amire’de de¤il,
As›r Matbaas›’nda bas›l›r.
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k›n vilâyet ve 6 kadar sancaktaki e¤itimin durumuna iliflkin bilgiler ayr›nt›l›
olarak verilmektedir.74 E¤itim y›ll›klar›n›n listesi afla¤›da verilmifltir.
n
n
n
n
n

Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Birinci Sene-, Birinci Def’a
Olarak Tertib Edilmifltir, 1316 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1316.
Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -‹kinci Sene-, ‹kinci Def’a Olarak Tertib Edilmifltir, 1317 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1317.
Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Üçüncü Sene-, Üçüncü Def’a
Olarak Tertib Edilmifltir, 1318 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1318.
Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Dördüncü Sene-, Dördüncü
Def’a Olarak Tertib Edilmifltir, 1319 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Darülhilafetülaliye; Matbaa-i Amire, 1319.
Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, -Alt›nc› Sene-, Alt›nc› Def’a
Olarak Tertib Edilmifltir, 1321 Sene-i Hicriyesine Mahsusdur, Dersaadet: As›r Matbaas›, 1321.

Bu arada bir not olarak kaydetmek gerekir ki II. Abdülhamit döneminin bafllar›nda yaflanan okul ve ö¤renci say›lar›ndaki düflüfl ve azalman›n bafll›ca nedeni 1877-1878 Osmanl›-Rus Savafl› nedeniyle yitirilen Tuna, Bosna-Hersek, Sofya
gibi Balkan topraklard›r. Ayn› flekilde II. Meflrutiyet dönemindeki Trablusgarp
ve Balkan Savafllar› da benzer bir ciddi düflüfl yaflanmas›na neden olmufltur.
b- E¤itimde Dinselleflmenin Bafllamas›
II. Abdülhamid döneminde, yaklafl›k bir zaman vermek gerekirse 1880’li y›llar›n ortas›ndan itibaren sistemde bir dinselleflme bafllam›flt›r. ‹lk olarak ders
program, müfredat ve kitaplar›n›n içerikleri bu do¤rultuda de¤ifltirilmifltir.
Tanzimat döneminden miras kalan e¤itim sisteminde din ve ahlâk derslerinin
rüfldiye düzeyine kadar oldukça az yer ald›¤›, idadî ve sonras› e¤itim düzeyinde ise yer almad›¤›, pozitif bilimlere a¤›rl›k verildi¤i görülür. Ders programlar›n›n da etkisi ile bizzat Abdülhamid’in kurdu¤u, himayesine ald›¤› (T›bbiye,
Mülkiye ve Harbiye gibi) okullarda “itaat ve sadakat” duygusundan yoksun bir
kuflak yetiflmeye, pozitivist/materyalist düflünüfl yayg›nl›k kazanmaya, ö¤renciler aras›nda siyasal faaliyetler ve kendisine yönelik muhalefet yo¤unlaflmaya
bafllam›flt›r. Resmî belgelere yans›d›¤› kadar›yla önce Mülkiye mezunlar› aras›nda “ahvâl ve etvâr›” farkl› bir kufla¤›n yetiflti¤i farkedilmifltir. Özellikle Beflir
Fuat’›n “bilimsel intihar›” yöneticileri hemen harekete geçirmifl, “itaatkâr ve
sad›k” bir kuflak yetifltirmek için e¤itimde dinselleflme bafllam›fl, her düzey
okula, ama özellikle devlete do¤rudan eleman yetifltiren askerî ve mülkî okul74 Biz bu salnamelerin ikisini daha önce sözünü etti¤imiz çal›flmam›zda kulland›k.
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lar›n ders programlar›na din ve ahlâk dersleri eklenmifl, zaman içinde bu derslerin saatleri artt›r›lm›flt›r. Bu okullar›n ö¤renci ve ö¤retmenleri s›k› disiplin alt›na al›nm›fllard›r. ‹lginçtir, ayn› dönemlerde (1884) Rusya’da III. Alexandr, e¤itimde dinin/Ortodokslu¤un etkisini yeniden artt›rm›flt›r. (Rusya’da I. Nikola
döneminde de e¤itim, hükümete sad›k memur yetifltirme amac›ndad›r. E¤itim
programlar›na Ortodoksluk, mutlak›yet ve milliyet esas›na dayanan üç prensip
hakimdir.)75
Öte yandan elde kalan topraklar içindeki nüfus kompozisyonu, siyasal egemenli¤in yitirildi¤i fakat idarî egemenli¤in sürdü¤ü yerlerdeki tebaan›n a¤›rl›kl› olarak Müslüman oluflu (t›pk› Jön Türklerin de yapt›¤› gibi) II. Abdülhamid’i
‹slâmiyet’i, siyasal ve toplumsal birli¤i sa¤lay›c› bir ideoloji olarak kullanmaya
yöneltmifltir. II. Abdülhamid “panislâmist” idealler peflinde olmaktan çok, ‹slâmiyet’i kullanarak elde bulunan Osmanl› ülkesini, üstelik ço¤unlu¤u Müslüman olan ve ayr›lma e¤ilimleri uzun süreden beri su yüzüne ç›km›fl bulunan
Arnavutlar, Kürtler ve Araplar gibi unsurlar› da bir arada tutma amac›n› tafl›yan
savunmac› bir ‹slâmc›l›k peflindedir. ‹slâmiyet, içte birli¤i sa¤lamak için, devletleraras› iliflkilerde de bir “tehdit ve denge” arac› olarak kullan›lm›flt›r.
Dinselleflmenin bir baflka nedeni bu dönemde misyonerlik faaliyetlerinin
artmas› ve H›ristiyan okullar›nda ‹slâm dinini elefltiren propagandalar›n yap›lmaya bafllamas›d›r.
c- Dinin Devletlefltirilmesi ve Uleman›n D›fllanmas›
San›ld›¤›n›n aksine, II. Abdülhamid bir toplumsal güç durumundaki ulemay› ve fukahay› ve onlar›n elindeki medreseyi sistem d›fl›na itmifl, din konusunda da tek otorite olmak istemifltir. “Ulema” önce e¤itimden (ilkö¤retimden
ve Maarif Vekâleti’nden), sonra Hukuk Fakültesi’nin kurulmas›yla hukuk alan›ndan, son olarak da Darülfünun’daki Yüksek Din Bilimleri bölümünün kurulmas›yla din alan›ndan d›fllanm›flt›r. Ulema yerine, padiflaha ba¤l› ve devletin resmî dinini aktaran bir din adam› s›n›f› yetifltirilme gayreti gözlenmektedir. Böylece medrese ve uleman›n toplumsal ve siyasal rolü yeniden tan›mlanarak devlet ile iliflkisi tek tarafl› olarak belirlenmifltir. (Darülfünun ile birlikte,
bir bak›ma siyasal iktidara ba¤l› yeni bir üniversite hocas› tipi gelifltirilmeye
bafllanm›flt›r.) K›saca “ulema ve medrese” son kalelerini II. Abdülhamid döneminde yitirmifltir. Art›k din, devletin tam denetimi alt›ndaki bu yüksek okulda
yeniden üretilen bir “resmî ‹slâm”a dönüflecektir. Din, siyasal sisteme ba¤l›l›¤›n sa¤lanmas›nda temel de¤er oldu¤u için “ulema” ya da “medrese” eliyle de¤il, devlet eliyle ö¤retilmeye bafllanm›flt›r. Devlet okullar›nda ö¤retmenlik yapan medrese kökenliler yavafl yavafl azalm›fl, onlar›n yerine devletin denetiminde olan ö¤retmen okullar›ndan mezun ö¤retmenler atanmaya bafllam›flt›r.
75 Robert Gilda, a.g.e., s. 352; Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 335.
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Ö¤retmen resmî ideolojinin militan› haline gelmeye bafllam›flt›r. II. Abdülhamid’in medrese ve camiden ziyade okula önem verdi¤i görülmektedir. Kendisi
de f›rsat düfltükçe açt›¤› okullarla övünmektedir.76
d- Resmî Din ve Mezhep: Anadolu’nun Sünnîlefltirilmesi ve fiiîler
Tanzimat öneminde farkl› olarak daha yo¤un bir flekilde II. Abdülhamid
dönemi boyunca ‹slâm ile itikatta Sünnîlik ve amelde Hanefîlik mezheplerinin
resmî din ve mezhep olarak kabul edildi¤i ve okullarda benimsetilmeye çal›fl›ld›¤› görülmektedir.77 Büyüklerin çocuklar›, kocalar›n da kar›lar›n› ibadete zorlamalar›n›n meflru oldu¤u gibi konularla birlikte ve as›l78 “cihat” ve ba¤lant›l›
olarak padiflaha itaatin öneminden sözedilecektir.79 Bir dinsel yükümlülük olarak padiflaha ve yöneticilere itaat bazen farz, bazen de vacib olarak tan›mlanmaktad›r.80
Di¤er mezhepler küçümsenmemekle birlikte81 özellikle tarih kitaplar›nda
fiiîli¤e bak›fl›n farkl›l›¤› hemen göze çarpar. Yavuz Sultan Selim’in Anadolu’yu
fiiîlerden “temizlemesi”, Anadolu’nun Sünnîlefltirilmesi ve Hilafet’in Osmanl›
hanedan›na geçmesine, ders programlar›n›n de¤iflime u¤ramaya bafllad›¤›
“1891/1308 tadilat›” öncesinde yaz›lan tarih ders kitaplar›nda pek fazla de¤inilmezken, sonras›nda bu konuya ayr›lan yerler artacakt›r. Yavuz Sultan Selim’in “fiiîleri katledifli”, Anadolu’da kar›fl›kl›k yaratan ve tahriklerde bulunan
sufilerin fleytaniyetkârîlerine son vermek için harekete geçip 40 bin kadar fiiî
(sufi)yi “dirlik ve düzenlik” “birlik ve bütünlük” ad›na “def etti¤i”\öldürdü¤ü,
“temizledi¤i” veya “k›l›çtan geçirdi¤i”... gibi ifadelerle anlat›lmaktad›r.82 fiiîle76 Celal Esat Arseven, Sanat ve Siyaset Hat›ralar›m, Ekrem Ifl›n (haz.), ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1993, s. 35 ve 92.
77 Mustafa, Telhiz-i Mülahhas-› ‹lm-i Hal, Zükur-u ‹btidaiye Mekteblerinin ‹kinci Senesi fiakirdan›na Mahsusdur, y.y., ts., s. 7; Hüseyin H›fz›, ‹lm-i Hal, Dersaadet: Arif Efendi Matbaas›, 1315, s. 3; Zükur Rüfldiye Mekâtibine Mahsus Birinci ‹lm-i Hal, Darülhilafetülaliye:
Matbaa-i Amire, 1316, s. 14; Mustafa Bey, Mufassal ‹lm-i Hal, ‹stanbul: Mahmud Bey Matbaas›, 1310, s. 14; Ahmed Ziyaeddin, Vesiletü’n-Necat, Üçüncü Tab‘›, Dersaadet: fiirket-i
Mürettibiye Matbaas›, 1317, s. 5-6; ‹lk ‹lm-i Hal, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1316,
s. 7.
78 Mehmed Esad ‹mamzade, Musahhah Dürr-i Yekta, ‹stanbul: 38 Numerolu Matbaa, 1320,
s. 8.
79 ‹lm-i Hal-i Sa¤ir, Rüfldiye-i Askeriyelerde Okunmak Üzere Meclis-i Maarif-i Askerî ve Darüflflafaka ‹kinci Senesinde Tedris Olunmak Üzere Hey’et-i Tedrisiye-i ‹slâmiye Taraf›ndan ‹ntihab ve Kabul Olunmufltur, On üçüncü tab‘›, Konstantiniyye: Matbaa-i Ebüzziya, 1317, s.
44-47; Ahmed Cevdet, Eser-i Ahd-› Hamidî, ‹stanbul: Matbaa-i Amire,1309, s. 26-29; bkz.
Süleyman Pafla, ‹lm-i Hal, ‹stanbul: Mihran Matbaas›, 1302, s. 49-52. Bir baflka örnek için
bkz. Ahmed Ziyaeddin, a.g.e., s. 89.
80 Vacib oluflu için bkz. Ahmed Ziyaeddin, a.g.e., s. 89-107; farz oluflu için bkz. Ahmed Cevdet,
a.g.e., s. 29.
81 Bir örnek için bkz. Hüseyin H›fz›, Hülasa-i Tarih-i ‹slâm, ‹stanbul: fiirket-i Mürettibiye
Matbaas›, 1324; Ahmed Cevdet, a.g.e., s. 12-14.
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rin öldürülmesi ‹slâm’›n ve devletin birli¤i, Müslümanlar aras›ndaki bölünmenin ortadan kald›r›lmas›, Müslümanlar›n bir merkeze ba¤lanmas› gibi kutsal
amaçlarla gerekçelendirilmifltir.83
e- “‹taatkâr Bir Kuflak Yaratmak”
E¤itimde dinselleflme ilk kez 1882 y›l›nda bafllayan din derslerinin artt›r›lmas› yönündeki tavsiyeler yapan bir komisyonun kurulmas› ile bafllar. Okullarda “medeniyet-i islâmiyyenin terakkiyat-› maddiyeye mani de¤il, belki en ziyâde müsaid oldu¤u i‘tikad›n› yerlefltirecek âsâr›n etfâl-i tebaaya ta‘lîm” ettirilmesi de istenir. Dinselleflme yönündeki ilk uygulaman›n 1883-1884 y›l›ndan itibaren fiam rüfldiyesinde baflland›¤› tahmin edilmektedir.84 Ders programlar›nda
yer almayan veya çok az yer alan okullarda, 1880’lerin ortas›ndan bafllayarak
aflama aflama her düzey okula, yeni din dersleri eklendi¤i gibi bu derslerin saatleri de artt›r›lm›flt›r. Mekteb-i Sultanî, erkek ö¤retmen yetifltiren Darülmual82 Ahmed Rasim, Küçük Tarih-i Osmanî, Birinci Sene S›byan Mekteblerine Mahsusdur, Üçüncü tab‘›, ‹stanbul: A. Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1306, s. 27-28; Reflad, Muhtasar Osmanl› Tarihi (Rüfldiye K›sm›), Kostantiniyye: Artin Asaduryan fiirket-i Mürettibiye
Matbaas›, 1309, s. 43; Ali Cevad, Muhtasar Tarih-i ‹slâm, Umum Mekâtib-i Rüfldiyenin
Tedris Program›na Muvaf›k Suretde Tertib Olunmufltur, ‹stanbul: Kasbar Matbaas›, 1308,
s. 39; Ali Cevad, a.g.e., s.164-165; Mülhaz-› Tarih-i Osmani, y.y., 1317, s. 14-15; Ali Cevad,
Mükemmel Osmanl› Tarihi, ‹stanbul: Kasbar Matbaas›, 1317 [‹ç kapakta 1316], c. I, s. 189;
Raflid, Hükümat-› ‹slâmiye Tarihi, Üçüncü tab‘›, ‹stanbul: Mekteb-i Fünun-u Haribiye-i
fiahane Matbaas›, Nisan 1318, s. 43; Mehmed Tevfik, Telhis-i Tarih-i Osmani, ‹stanbul: Ceride-i Askeriye Matbaas›, 1302, s. 13-16.
83 Mehmed fiükrü, Osmanl› Tarihi, Mekteb-i Bahriye-i fiahane ‹dadîsinin Birinci S›n›f› Talebesine Tedris Olunur, ‹stanbul: Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i fiahane Matbaas›, 1313, s. 6263; ‹brahim Hakk› ve Mehmed Azmi, Atlasl› Muhtasar ‹slâm Tarihi, (Meclis-i Maarif-i Askeriye’nin Karar›yle Mekâtib-i Rüfldiye-i Askeriye-i fiahanede Tedris Olunmaktad›r), Üçüncü tab‘›, ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1306, s. 150-151; Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1315, s. 16-17; Galib, Müntehabat-› Tarih-i Osmanî, Dersaadet: Matbaa-i Mekteb-i Sanayi, 1307; ‹brahim Hakk›, Zübdetü’l Tarih-i Osmanî, Mekâtib-i
‹btidaiyede Tedris Olunmak Üzere Tertib Olunmufl ve Maarif Nezaret-i Celilesi Marifetiyle
Kaleme Al›nan Yeni Programa Kabul Edilmifltir, ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1309, s. 24-25.
Bkz. Abdurrahman fieref, Musahhah Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, (fiehir ve Kasaba Mekâtib-i
‹btidaiyesinin Üçüncü Senesinde Tedrisi Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r), Dördüncü tab‘›, Dersaadet: Karabet Matbaas›, 1318, s. 54-55; Musahhah Tarih
ve Co¤rafya-i Osmanî, Kurrâ Mekâtib-i ‹btidaiyesinde Tedrisi Maarif-i Umumiye Nezaret-i
Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r, Dersaadet: Karabet Matbaas›, 1318, s. 7; Reflad, Muhtasar …,
(Rüfldiye K›sm›), Kostantiniyye: Artin Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1309, s. 45.
Bkz. Ali Cevad, Mükemmel…, c. I, s. 208-210; Ali Cevad, a.g.e., s.167; Mehmed Tevfik, Telhis-i Tarih-i Osmanî..., s. 77-81; Abdurrahman fieref, Tarih-i Devlet-i Osmaniye, Mekâtib-i
Aliyede Tedris Olunmak Üzere ‹ki Cild Olarak Tertib Olunmufltur, Tab-› Sani, ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1315, c. I, s. 220 ve ilk tafl bask› için bkz. Abdurrahman fieref, Tarih-i Osmanî, Mekâtib-i Aliye Talebesine Tedris Olunmak Üzere Tertib Olunmufltur, Cild-i Evvel,
‹stanbul: Mekteb-i Mülkiye-i fiahane Destgâh›, 1307.
84 Bkz. Bayram Kodaman, a.g.e., s. 111; Said Pafla, a.g.e., Cild-i Sani, K›sm-› Evvel, s. 399-400.
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limin,85 k›z ö¤retmen okulu Darülmuallimât,86 ibtidaî,87 rüfldiye88 ve askerî
okullara eklenen dersler aras›nda “ulum-i diniye”, “ilm-i ahlâk” ve “f›kh-› flerif”, “Kur’ân-› Kerîm” gibi dersler bulunmaktad›r. Ayr›ca ö¤rencilere birlikte
abdest alma ve camide namaz k›lma dahil olmak üzere ibadet zorunlulu¤u da
getirilmifltir. 89
Dinselleflmeden en çok dönemin devlete eleman yetifltiren askerî ve mülkî
yüksek okullar› pay›n› alacak, bu kurumlar s›k› denetime tabi tutulacakt›r.90
Dönemin sonlar›na do¤ru haz›rlanan bir raporda bu okullardan mezun olanlar›n devlet hizmetine girdi¤i özenle belirtildikten sonra ayn› kiflilerin ahlâken
ve dinen düflük durumda olduklar› üzerinde durulmufl, hattâ Dârülfünûn’un
varl›¤›n›n ö¤rencileri kötü etkiledi¤i, onlar›n ahlâk›n› bozdu¤u belirtilerek kapat›lmas› önerilmifltir. Bu öneriye göre ö¤rencilerin ço¤u mezuniyetleri ard›ndan devlet hizmetine gireceklerinden dinî ve ahlâkî niteliklerinin artt›r›lmas›
için dinî terbiye ve “akaid” dersine önem verilmesi istenmektedir.91 Dinîleflmenin göstergelerinden biri de 1890 y›l›nda “lisân-› din-i mübin” olan Arab dilinin gelifltirilmesi, “etfal-i müslimine talimini teshil maksad›” ve II. Abdülhamid’in de “inayet ve iâneti” ile Dârütta‘lîm ad›yla bir okul kurulmas›d›r.
Baz› okullar›n ders programlar›ndan tarih, co¤rafya, ahlâk, malûmât-› nafia, ilm-i eflya, hikmet-i tabiiye gibi dersler “flâkirdân›n akaid-i dîniyyesini ifsad
ediyor” veya “lüzûmsuz” gibi gerekçelerle kald›r›lm›flt›r.92 ‹lginç olan noktalardan biri idadîlerin paras›z olmas› konusunda, taflradan iletilen görüfllerde idadî ve yüksek okullara paras›z yat›l› fakir halk çocuklar›n›n al›nmas›n›n ilerde
toplumsal bir sorun yarataca¤›n›n belirtilmesidir. Buna göre fakir çocuklar›n
okuldan mezuniyetleri sonra da zengin çocuklar›ndan afla¤› hayat seviyeleri
olacak ve bunun da devletin adaletsizli¤inden ileri geldi¤ini düflüneceklerinden “nihilist, anarflist ve sosyalist gibi muz›r fikirleri” hakikat gibi dinleyip bu
dünyay› kendilerine göre bir kal›ba sokmak isteyecekleri vurgulanm›flt›r.93
Ahlâk kitaplar›nda dikkat çeken ilk nokta, Kant’›n ödev ahlâk›ndan söz
eden bir iki istisna d›fl›nda dinsel/geleneksel bir içerik tafl›malar›, bir din kitab›
85 SNMU-1316..., s. 127-129; Mahmud Cevad, a.g.e., s. 135, 196.
86 SNMU-1316..., s. 292; “Dârülmuallimât›n 1290 Senesi Ders program›”, Mahmud Cevad,
a.g.e., s. 131; Abdülkadir Özcan, a.g.m., s. 460.
87 Kodaman, a.g.e., s. 113, 132.
88 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 158; SNMU-1316..., s. 191-193, 201-202; SNMU-1318..., s. 358.
89 “Mekteb-i Sultânî Nizâmât›n› Hâvî ‹lannâme”, SNMU-1316…, s. 108.
90 Eczac›l›k için bkz. Naflid Baylav, Eczac›l›k Tarihi, ‹stanbul: Yörük Matbaas›, 1968, s. 218.
91 Yahya Akyüz, “Maarif Naz›r› Haflim Pafla ‹le ‹lgili Orjinal Bir Belge ve Baz› E¤itimsel Sorunlar”, Belleten, Temmuz 1981, c. XLV/2, sy. 179, s. 205-213.
92 Hasan Ali Koçer, a.g.e., s.129; S›rr› Bey, “Sultan Abdülhamid Devrine Aid Baz› Hat›ralar”,
Vakit Gazetesi, 24 Kanun-i Sani 1324; Bayram Kodaman, a.g.e., s. 113; baflka bir yorum için
bkz. Hasan Âli Yücel, a.g.e., s. 176.
93 Bayram Kodaman, a.g.e., s. 124.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Modernleflme ve E¤itim

47

niteli¤inde olmalar› ve ahlâk› “dinin kendisi” olarak belirtmeleridir.94 Dinsel/geleneksel ahlâk›n amac› “ideal kul”un tan›mlanmas›d›r.95
f- ‹taat ve Sadakat Teslisi: Allah-Peygamber-Padiflah
Konu, bir siyasal sistem içinde düflünüldü¤ünde, “ideal kul”un ayn› zamanda “ideal tebaa/uyruk” olmas› gerekir. Bunun yolu itaat ve sadakatin yaln›zca siyasal iktidara/padiflaha -ve onun idarecilerine- yönelmesini sa¤lamaktan geçmektedir. Derslerde ö¤retilen ilk konulardan biri “emirü’l-müminin Padiflah›m›z Efendimiz Hazretlerine ink›yad”96 veya vezaif-i ubudiyettir. Hazret-i
Muhammed’den aktar›lan hadislerle padiflaha itaat etmenin Allah’a itaat etmek demek oldu¤u, padiflaha itaat etmeyen toplumlar›n y›k›l›p gittikleri s›kça
vurgulan›r. Peygamber’in hadisi fludur: “Her flah›s ki emr-i sultana itaat ederse
bana itâat etmifl olur. Bana itaat eden adam Cenab-› Hakka itaat etmifl olur. Bir
adam ki emir ve sultana münkâd ve mutî olmazsa bana asi olur. Ve bana asi
olan Cenab-› Hakka asi olmufl olur.”97 ‹taat konusunda üçlü bir hiyerarfli sözkonusudur. Bu üçlü s›ralaman›n en üstünde Allah, sonra son peygamber Hazret-i Muhammed ve üçüncü s›rada da padiflah gelmektedir. Klasik düflüncede
oldu¤u gibi padiflah “devlet” ile özdefllefltirilir, hatta “devlet”, padiflah›n “mal›”
olarak sunulur. Padiflah tam anlam›yla kutsallaflt›r›lm›fl, padiflaha itaatsizli¤in
veya baflkald›rman›n Allah’a itaatsizlik ve isyan anlam›na gelece¤i üzerinde
pek s›k durulmufltur. Padiflah›n tebaas› ise flükretmeli, itaat ve sadakatin yan›
s›ra askerlik ve vergi gibi yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Örne¤in k›z ibtidaî ve rüfldiye ders program›nda “Ulûm-i dîniyye dersinde okutturulacak konulardan biri padiflaha duâ konusudur. Zira kifli varl›¤›n› padiflah›na, yani II.
Abdülhamid’e borçludur.98 Bu dönemde yay›nlanan dergi ve gazetelerde, romanlarda, ahlâk ve din kitaplar› bir yana tarih, co¤rafya, kimya, matematik gibi ders kitaplar›n›n önsözlerinde veya içinde, gerekli veya gereksiz “padiflaha”
(II. Abdülhamid’e) itaat ve sadakatin” lüzum ve öneminden, onu hep hay›r dua ile anmak gere¤inden sözedilmifltir.99 Siyasetle ilgilenmeyen depolitize bir
94 ‹lm-i Ahlâk, Darülhilafetülaliye: Darült›baatü’l- Amire, 1316, s. 104-105. Bir istisna için bkz.
Mehmed Hayri ve Mustafa Hayrullah, Ahlâk Müderrisi (Birinci K›s›m), ‹stanbul: Kasbar
Matbaas›, 1308; Hüseyin Remzi, Ahlâk-› Hamidî, ‹stanbul: Mahmud Bey Matbaas›, 1310,
s. 14 -17.
95 Bu tür bir liste için bkz. Ahlâk, 4. tab‘›, 1319, s. 5-16.
96 SNMU-1318..., s. 226.
97 R›fat, Co¤rafya-y› Hususîden Asya K›t’as›n›n Taksimat›, ‹stanbul: Mihran Matbaas›, 1295, s.
24-26.
98 Ahlâk…, s. 2-6 vd.
99 Aziz Mahmud bin Abdullah ve Abdi bin Raif, “Mukaddeme”, Gerimo, Kimya-y› Gayr-› Uzvî, Mekteb-i Fünun-u Harbiyye-i fiahane ve Mekâtib-i ‹dadîye-i Mülkiyede Tedris Olunur,
Aziz Mahmud bin Abdullah ve Abdi bin Raif (çev.), ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1310,
Cild-i Evvel, s. 3-5; ‹brahim Hakk›, Zübdetü’l Tarih-i Osmani, (Mekâtib-i ‹btidaiyede ✒
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kuflak yaratma arzusu, ö¤rencilerin belirlenenler d›fl›nda roman dahil kitap
okumalar›n›n ve siyasetle meflgul olmalar›n›n yasak oldu¤u flu cümlelerle belirtilmifltir.
Umûr-› siyasiyyeden bahs ve an› tefekkür talebenin hat›r ve hayalinden geçmemelidir. Çünkü havsala-› iktidar›n›n alamad›¤› fleyle vaktini zayi etmek
abesle ifltigal demektir. Ahvâl-i siyasiyye zât-› hazret-i hilafetpenahî taraf›ndan mücerreb ve muktedir zevata tevdi olunmufl bir vazife-i mühimmedir. Erbab›n›n gayr› olanlar›n akl› ermez.100

K›raat/okuma kitaplar›nda bile101 padiflah›n yapt›klar›na flükretmek, ona
s›n›rs›z itaat ve sadakat duygular›yla yönelmek gere¤ine iflaret edilen bölümler
bulunur.102 II. Abdülhamid’in kendisi ve dönemi övgü dolu cümlelerle anlat›l›r.103 E¤itim ve “ilm tahsil etmek” üzerinde pek s›k durulmakta, bu düflünceler
din ile meflrulaflt›r›lmaktad›r.104 Dinî okuma parçalar›, bilimsel okuma parçalar› ve popüler okuma parçalar› birlikte verilmektedir.105
g- Resmî ‹deolojinin Ritüelleri
Okulda gerçeklefltirilen törensel etkilerin de siyasal tutum inanç ve duygu
oluflturmakta rolleri oldu¤u bilinmektedir. Armalar, kutsal günler (padiflah›n
do¤umu, tahta ç›kmas›...), bayrak töreni, söylevler, ulusal kahramanlar›n yarat›lmas› ve yeni kuflaklara aktar›lmas› bu yöntemlerden baz›lar›d›r. II. Abülhamid döneminde sabah ve akflamlar› “padiflaha dua” edilmesi, “Padiflah›m çok
yafla!” biçiminde ba¤›r›lmas› gibi törenler bunun örne¤idir. Bu ritüeller de II.
Abdülhamid döneminde kurumlaflm›fl, II. Meflrutiyet’te tema ve içerik de¤ifltirerek ve artarak devam etmifltir.
Tedris Olunmak Üzere Tertib Olunmufl ve Maarif Nezaret-i Celilesi Maarifetiyle Kaleme
Al›nan Yeni Programa Kabul Edilmifltir), ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1309, s. 55; Abdurrahman fieref, Musahhah Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, (fiehir ve Kasaba …), s. 2; Musahhah
Tarih ve Co¤rafya-i Osmanî, (Kurâ Mekâtib-i ‹btidaiyesinde Tedrisi Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r), Dersaadet: Karabet Matbaas›, 1318, s. 15; Mülhaz-›
Tarih-i Osmanî, y.y., 1317, s. 2-3; Mehmed fiükrü, Tertib-i Cedid Ahlâk, Cüz-ü Sani, (Maarif Nezaret-i Celilesince Ahiren Tertib Buyurulan Mekâtib-i ‹btidaiye Program›na Muvaf›k
Olarak Tahrir Edilmifltir), ‹stanbul: A. Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1319, s. 46; ‹brahim Hakk› ve Mehmed Azmi, Atlasl› Muhtasar…, s. 206.
100 R›fat, a.g.e., s. 129-134.
101 Hüseyin H›fz›, ‹stifadeli Dersler, ‹stanbul: fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1324; Mehmed
Arif, Küçük K›raat-› Fenniye, (Mekâtib-i ‹btidaiyenin Üçüncü Senesine Mahsus Olarak Haz›rlanm›flt›r), Dersaadet: Matbaa-i Cihan, 1323; Reflad, K›raat (‹dadî K›sm›), ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1311.
102 Mehmed Nuri, Mükemmel Nev-usul Osmanl› Elifbas›, Dersaadet: Karabet Matbaas›, 1324,
s. 56-64.
103 Hüseyin S›rr›, Yeni K›raat, ‹stanbul: A. Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, s. 7-9.
104 Sami, ‹lm-i Terbiye-i Etfal, Birinci K›s›m: Usul-i Terbiye, Dersaadet: Matbaa-i Ahmed ‹hsan, 1323, s. 105; Hüseyin H›fz›, a.g.e., s. 14-15.
105 Mim Safvet, K›raat, (Mektebde Okutturulmak Üzere Ayd›n Vilayeti Maarif Meclisi Taraf›ndan Kabul Edilmifltir), Kostantiniyye: Matbaa-i Ebüzziya, 1308, s. 9.
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h- Bir Abdülhamid Düflü: Afliret Mektebi
Mekteb-i Sultanî’nin Tanzimatç›lar›n düflü olmas› gibi Afliretler Mektebi de
bir Abdülhamid düflüdür. Bu okul Müslümanlar aras›nda ayr›l›kç› (ulusçu) e¤ilimlerin bafllad›¤› bir dönemde, siyasal/toplumsal birli¤in sa¤lanmas› için
“din/‹slâmiyet” bir ortak paydas›, çimento gibi düflünülerek kurulmufltur. Bu
okuldan önce Harbiye, Mülkiye ve Halkal› Ziraat Mektebi’nde “S›n›f-› Mahsus”lar aç›lm›flt›r.106 Afliret Mektebi, öncelikle Arabistan civar›nda bulunan ve
Osmanl› Devleti’ne sorun yaratan, baflkald›ran, vergi vermeyen afliretlerin “yola getirilmesi”, “medenîlefltirilmesi”107 için kurulmufl ve kullan›lm›flt›r. Bafllang›çta yaln›zca Arap afliretlerinden çocuklar al›n›rken, zamanla Kürt afliretlerinden ve Arnavutluk’tan çocuklar da kabul edilmifltir.108 Ama örne¤in Yemenli
afliretlerin bu ifle pek de önem vermedikleri anlafl›lmaktad›r. Okulun kurulma
tasar›s›nda belirtilen amaç, bu bölgelerin bilim ve e¤itimden pay almalar› ve
“‹slâm milliyeti” aç›s›ndan “necat ve selamet, helak ve vehamet yollar›n› fark
ve temyiz edebilmeleri”dir. Bu okulda okutulmak üzere yaz›lacak bir kitab›n,
Osmanl› Devleti’ni yüceltici ve onun “millet-i ‹slâmiyye ve milel-i sâire için haiz bulundu¤u mevkii” vurgulayarak, çocuklar›n Hilafet ile Saltanata yönelik zaten varolan “meyl ve muhabbetlerini” bir kat daha artt›r›c›, fler‘an ve kanunen
yükümlü olduklar› sadakatlerini ve dinî görevlerini takviye edici olmas› istenmifltir.109
i- Resmî ‹deoloji ve Resmî Tarihin Kurumlaflmas›
E¤er II. Abdülhamid döneminde, özellikle tarih, din, ahlâk ve co¤rafya ders
kitaplar›ndaki bilgileri kullanarak, Osmanl› Devleti için bir tür Kimlik Kart›/Nüfus cüzdan› haz›rlansayd› büyük bir ihtimalle flöyle bir tablo ortaya ç›kard›.
Atas›: Nuh’un o¤lu Yafes;
Babas›: Yasef’in o¤lu Türk;
Kardeflleri: Tatar, Mo¤ol, Hun, Ulah, Macar, Bulgar;
Dini: ‹slâm;
Mezhebi: Sünnî-Hanefî;
Uygarl›¤›: ‹slâm ve Avrupa;
Irken Akrabalar›: Rum, Acem, Arap ve Avrupa.
Bunun nedenlerine biraz afla¤›da de¤inece¤iz.
106 Mehmed Esad, Mir’ât-› Mekteb-i …, s. 747; Stephen Duguid, “The Politics of Unity: Hamidian Policy in Eastern Anaolia”, IJMES, May›s 1973, c. IX, s. 139-155; Halkal› Z›raat Mekteb-i Alisi 1339 Senesi Z›rai Nümayifl Rehberi [Pazar: 24 Haziran 1339], s. 5.
107 Aliflan Akp›nar, Osmanl› Devletinde Afliret Mektebi, ‹stanbul: Göçebe Yay›nlar›, 1997.
108 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. III-IV, ‹stanbul: Eser Matbaas›, 1977, s. 1184 ve
1186.
109 SNMU-1316..., s. 294-296; Osman Ergin, a.g.e., c. III-IV, s. 1185-1187.
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Ders kitaplar›n›n içerikleri110 resmî ideoloji ve onun mütemmim cüzü resmî
tarihin anlafl›lmas› aç›s›ndan ayr› bir de¤er tafl›r. Zira ö¤rencilere aktar›lmas›
gereken “de¤er”lerin içerikleri ilk kez titiz bir süzgeçten geçirilirken, fark›nda
olarak veya olmayarak egemen siyasal kültürün, resmî ideolojinin, resmî tarihin
ve resmî tarih yaz›c›l›¤›n›n oluflumu sözkonusudur. E¤itim yayg›n ve kamusal
bir nitelik kazan›p, siyasal iktidarlar›n denetimine girdi¤i andan itibaren okullarda okutulacak dersler, derslerin içerikleri ve bu konuda kitap yaz›m› gündeme gelmektedir. Bu aflamada sorun, derslerde nelerin okutulaca¤›/ö¤retilece¤i
(veya nelerin okutulmayaca¤›) konusunda odaklanmaktad›r. Gerçekte, yüzy›llardan beri vakanüvislerin sürdürdükleri bir meslek olan resmî tarih yaz›c›l›¤›,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na hiç de yabanc› bir kurum de¤ildir. Ancak, “tarih” art›k, vakanüvislerin yazd›¤›, oldukça dar bir elitin istifade etti¤i ve yazma olarak
ço¤alt›lan resmî olaylar›n kronolojisi d›fl›nda anlam ve ifllevler tafl›maktad›r. Bu
nedenle, e¤itimin yayg›n ve merkezî bir biçimde yeniden örgütlenmesi s›ras›nda ders kitaplar›n›n içerikleri üzerinde özenle ve önemle durulacakt›r. II. Abdülhamid döneminin ikinci yar›s›nda, Maarif Nezareti arac›l›¤› ile genelde süreli ve
süresiz yay›nlar, özelde ise okul kitaplar› için bir denetim mekanizmas›/sansür
getirmifltir. ‹lk kez yay›nlanmaya bafllayan müfredat programlar› ile yaz›lacak
ders kitaplar›n›n içerikleri de oldukça ayr›nt›l› olarak belirtilmifltir. Sonunda
1893 y›l›nda ibtidaî, rüfldî ve idadî okullar›nda kullan›lacak bütün kitaplar›n nezaretçe seçilece¤i ve e¤itimin “muallimlerin içtihatlar›na muhavvel olmaktan
kurtar›larak tevhit ve tensik k›l›nmas›” kararlaflt›r›lm›flt›r.111 Maarif Nezareti’nin
denetimi sonucu yaz›lmaya/yazd›r›lmaya bafllayan yeni tarih ders kitaplar›, resmî tarihin ve resmî tarih yaz›c›l›¤›n›n oluflmaya bafllad›¤› y›llar olacakt›r.
Yöneticilerin, bilinçli bir biçimde sistematik bir “resmî tarih tezi” oluflturmak niyetlerinin olup olmad›¤›, bu aflamada önem tafl›maz. Ayn› flekilde resmî
tarihin ve tarihçili¤in ortaya ç›kmas›nda II. Meflrutiyet’te kurulan Tarih-i Osmanî Encümeni (Cumhuriyet’in bafllar›nda ad› Türk Tarihi Encümeni olmufl,
sonra da kapat›l›p yerine Türk Tarih Kurumu kurulmufltur) gibi kurumlar›n
varl›¤› da ilk anda gerekli de¤ildir. Bunlar›n resmî tarihe iliflkin örnek ve öncü
çal›flmalar yapmas› da resmî tarihin varl›¤› veya yoklu¤u aç›s›ndan bir ölçü olamaz. Önemli olan yayg›n e¤itimin gündeme gelmesiyle birlikte, okullarda ö¤retilecek tüm derslerin özelde ise din, ahlâk ve tarih derslerinin içeri¤inin belirlenmesidir.
110 Bu alandaki ilk inceleme II. Meflrutiyet’ten bafllayarak ilk ve ortaokullardaki tarih ö¤reniminin de¤erlendirilmesi ve elefltirilmesini içermektedir. Bkz. Mete Tunçay, “‹lk ve Orta
Ö¤renimde Tarih”, Felsefe Kurumu Seminerleri-III. Türkiye’de Tarih E¤itimi, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Bas›mevi, 1977, s. 276-285. Son y›llarda yay›nlanan bir kitap için bkz. Nuri
Do¤an, Ders Kitaplar› ve Sosyalleflme (1876-1918), ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nlar›, 1994.
111 “1310 Senesi Maarif-i Umumiye Hakk›nda Nezaretçe ‹ttihaz Olunan Islahat-› Esasiyeyi
Hâvî Tebli¤-i Resmî”, Mahmud Cevad, a.g.e., s. 467; SNMU-1316..., s. 26-32.
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Resmî tarihin kurumlaflmas› as›l II. Abdülhamid döneminde gerçekleflmifltir. Tarih kitaplar›nda vurgulanmas›, öne ç›kar›lmas› istenilen konular yer ald›¤› gibi, önceki dönemde yaz›lan tarih ders kitaplar›ndan baz› bölümlerin ç›kar›lmas› veya Frans›z ‹htilali’ni anlat›m› gibi baz› bölümlerin tamamen yasaklanmas› sözkonusudur. Hatta kitaplarda kullan›lan sözcükler bile benzer bir
elemeden geçirilecektir. Resmî tarih yaz›m›n›n bir özelli¤i kimi kifli ve olaylar›n
geçmiflten silinmesidir. Abdülhamid döneminde bunun da örneklerini bulmak
olanakl›d›r. Örne¤in V. Murad hiç padiflahl›k yapmam›fl, hatta yaflamam›fl ve
Osmanl› sultanlar› aras›nda yer almam›fl gibidir.112 Bunun yan›s›ra I. Meflrutiyet, Yeni Osmanl›lar Hareketi, Nam›k Kemal, Ali Suavi, Ziya Pafla, Midhat Pafla,
Kanun-i Esasî, Meclis-i Mebusan gibi konular tarih ders kitaplar›nda hiç yer almayacakt›r. Genelde tarih ders kitaplar› Abdülmecid’in padiflahl›¤› ile bitmekte ve ço¤unlukla II. Abdülhamid’in cülûs tarihi sonras›na iliflkin hiçbir bilgi yer
almamaktad›r.113 Bu nedenle bu tür kitaplar›n sonuna eklenen padiflahlar listesinde Abdülmecid’den sonrakilere yer verilmedi¤i için II. Abdülhamid’in padiflahl›k s›ras› de¤iflmifl bazen 31. bazen 32. padiflah olmufltur.114
Üzerinde durulmas› gereken konulardan biri, pozitivist bir etkilenme ile yenileflmeci (teceddüd) ve ilerlemeci (terakki) lineer yaklafl›m›n “resmî tarih”in
bir parças› haline gelmesidir. Tarih kitaplar›nda, “modernleflme” III. Ahmed
zaman›ndaki k›p›rdanmalara115 ve III. Selim dönemindeki de¤iflimlere kadar
geri götürülmekte, ama as›l “terakki ve teceddüt” II. Mahmud’la bafllat›lmakta,
ilerleme Abdülmecid döneminde de devam etmekte, nihayet II. Abdülhamid
ile birlikte doru¤a ç›kmaya bafllamaktad›r.
k- ‹slâm-Türk Sentezi
II. Abdülhamid döneminin resmî ideolojisi ‹slâmc›l›k yerine “‹slâm-Türk
Sentezi” olarak nitelenebilir. Bu dönemindeki “‹slâm-Türk Sentezi”nde “Türklük” ‹slâm potas› içinde eritilen ve anlamland›r›lan ikincil ve/veya yedek bir
kimlik olarak sunulmufltur. Özellikle Osmanl›-Yunan Savafl›n›n ard›ndan, dergi ve gazetelerde bir kültürel kimlik çerçevesinde Türklük üzerine çeflitli yaz›lar, yay›nlar görülecektir. Ancak bas›ndaki bu yönelimin tersine, daha önce be112 Bir örnek için bkz. Abdurrahman fieref, Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, (fiehir ve Kasaba Mekâtib-i ‹btidaiyesinin Üçüncü Senesinde Tedrisi Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r), Darülhilafetülailye: Matbaa-i Amire, 1315, s. 38. Baflka bir örnek için bkz.
Osman Hilmi, Hulasatü’l-Vekayi, ‹stanbul: Karabet ve Kasbar Matbaas›, 1305.
113 Ali Nazima, Tarih-i Nizama’dan Küçük Tarih-i Osmanî, Dersaadet: Kasbar Matbaas›, 1313,
s. 67. Ama bunun istisnalar› da vard›r. Bkz. ‹brahim Hakk›, a.g.e., s. 53; Abdurrahman fieref, Musahhah Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, (fiehir ve Kasaba …), s. 30.
114 Ali Cevad, a.g.e., 1309, s. 230 vd.
115 Ali Cevad, a.g.e.,1309, s. 228-229. Reflad, Muhtasar …, s. 92; Ali Cevad, a.g.e., 1308, s. 80.
Mehmed fiükrü, a.g.e., s. 141. Raflid, Hükümat-›…, s. 55; Mehmed Tevfik, Telhiz-i Tarih-i
Osmanî…, s. 168-169; Ali Cevad, Mükemmel…, c. II, s. 383.
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lirtti¤imiz gibi dönemin ikinci yar›s›ndan sonra ders kitaplar›ndaki “Türklük”
vurgusu gittikçe azalacak, ‹slâm vurgusu daha hakim bir nitelik kazanacakt›r.116
Osmanl› kimli¤i zaman zaman kullan›lmakla birlikte hakim bir tan›m de¤ildir. Örne¤in co¤rafya kitaplar›nda Osmanl›l›k bir kimlik olarak vurgulanmakta
veya Osmanl›l›k, ‹slâmiyet ve Türklük birer kimlik olarak ifade edilmektedir.
Anadolu-i fiahanenin... k›sm-› küllîsi Türk ve mütebak›yesi Arab, Kürt, Laz,
Çerkes, Rum, Ermeni ve Yahudiden mürekkep olup, hepsi Osmanl› nam› alt›nda bulunma¤a müftehirdir (a.b.ç.).117

Bir baflka tan›mlamada ise,
Heyet-i müttehide-i Osmaniye Türk, Arap, Kürt, Laz, Boflnak, Pomak, Ç›tak,
Arnavut, Çerkez, Tatar, Mongay, Gürcü olmak üzere bafll›ca oniki Müslüman
kavimden müteflekkil olup bundan maada Arab, Gürcü, Rum, Ermeni, Bulgar,
Arnavut, Ulah, Yahudi, olmak üzere bafll›ca sekiz kavm-i gayrimüslim dahi
vard›r. Bunlar›n cümlesi Osmanl› nam-› celili alt›nda müttehiddirler. (...) Asl-›
elsine-i Türkîden madud olan Osmanl› lisan› bir lisan-› umumî oldu¤u gibi ‹slâmiyet ve o meyânda mezheb-i celil-i Hanefî ekseriyet üzere hükmü cari olan
diyanet ve mezhebdir. Devlet-i Osmaniye’nin pay-› taht› belde-i tayyibe-i Kostantiniyye olup burada ferman-› hükümet olan zât-› flevket-simât umum Osmanl›lar›n padiflah› ve sultan› oldu¤u gibi hilâfet ve imâmet-i celile hasebiyle
bütün dünya yüzünde bulunan iki yüz milyon kadar ehl-i ‹slâm›n merci‘-i mukaddesidir.118

l- ‹slâm-Türk Kimli¤inde “‹slâm”
II. Abdülhamid döneminde ‹slâm tarihi dersinin okul programlar›na eklenmesi ve saatlerinin artt›r›lmas› e¤itimdeki dinselleflmenin bir parças› olarak
gerçekleflmifl, zaman içinde “Tarih-i Umumî” dersi kald›r›l›rken, bu ders varl›¤›n› sürdürmüfltür. ‹slâm tarihi ders kitaplar›, Osmanl› Devleti’nin orijini ile ilgili düflünceleri en iyi yans›tan kaynaklard›r. Bu kitaplarda tarihin evrelenifli
genellikle üç bölümde ifllenmekte, tarih Adem’in yarat›l›fl›ndan bafllayarak Tarih-i Enbiyâ>Tarih-i ‹slâm>Tarih-i Osmanî biçiminde s›ralanmakta119 ve Osmanl› Devleti ‹slâm tarihinin bir parças› olarak ele al›nmaktad›r.
Bu anlat›mlarda Osmanl› Devleti’nin kökeni ve kendisine atfetti¤i kutsall›k
aç›s›ndan iki kaynak göze çarpmaktad›r. Bunlardan biri, Türklerin Nuh’un
116 Kodaman, a.g.e., s. 164-165. Yazar burada Temo’nun kitab›na at›f yapmaktad›r.
117 Hüseyin H›fz›, Rehnüma-y› Co¤rafya-y› Umumî, ‹stanbul: A. Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1323, s. 123.
118 Bkz. Reflad, Muhtasar …
119 Mahmud Esad, Tarih-i ‹slâm, (Mekâtib-i Rüfldiye ve ‹dadiyede Tedrisi Maarif-i Umumiye
Nezaret-i Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r), Darülhilafetüaliye: Matbaa-i Amire, 1315. Ayr.
bkz. Ali Cevad, a.g.e., 1309.
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o¤ullar›ndan olan Yafes’in soyundan geldi¤inin belirtilmesidir. Bu soyun Avrupa soyunu da içerdi¤i ve buna ba¤l› olarak Selçuklu ve Osmanl›lar›n da Türk
soyundan geldikleri ve Avrupa ile “akraba” olduklar› vurgulanacakt›r. ‹kinci
olarak, Osmanl› Devleti, hem bir uygarl›k hem de bir siyasal güç olarak ‹slâmiyet’in tafl›y›c›s› ve Araplar›n da ›rken akrabas› olarak sunulmakta,120 II. Abdülhamid dönemi düflün yaflam›n›n temel temalar›ndan biri olan ‹slâmiyet’in
ilerlemeye engel olmad›¤› sav› da ders kitaplar›nda ifllenmifltir.121 “fier‘an din
ve milletin bir olmas›” nedeniyle bütün Müslümanlar›n kardefl olmas› ve Osmanl› öncesi ‹slâm tarihinin bilinmesinin önemi üzerinde durulmufltur.122
Bazen Türklerin ‹slâmiyet’i kabul etmeden önce vahfli, asi ve ya¤magir olduklar›,123 bazen de sad›k ve itaatkâr olduklar› vurgulanm›flt›r.124 Üzerinde durulan bir di¤er konu Türklerin ‹slâmiyet’i kendi r›zalar› ile seçmeleridir. Adeta
Türkler ‹slâmiyet’i kabulleri sonras›nda daha olumlu bir kimli¤e bürünüp medenîleflmifllerdir. Türk soyundan gelen Selçuklulara ve Osmanl›lara, kaostan
kozmosa, ‹slâmî söylemle “nizâm-› âlem”e geçifl misyonunun da yüklendi¤i
görülmektedir.125 ‹stanbul’un saltanat ve hilâfet merkezi, padiflah›n ülkedeki
bütün Müslüman ve H›ristiyanlar›n hükümdar›, dünya üzerindeki bütün Müslümanlar›n halifesi ve hamisi oldu¤u güçlü bir biçimde vurgulanacakt›r.126
120 ‹brahim Hakk› ve Mehmed Azmi, a.g.e., s. 8; Ali Cevad, a.g.e., 1309, s. 7.
121 Mahmud Esad, Tarih-i ‹slâm …, s. 185-188.
122 ‹brahim Hakk› ve Mehmed Azmi, Muhtasar ‹slâm Tarihi, Beflinci tab‘›, ‹stanbul: Karabet
Matbaas›, 1313.
123 Abdurrahman fieref, Fezleke-i Tarih-i Düvel-i ‹slâmiye, ‹stanbul: Mahmud Bey Matbaas›,
1301, s. 172-173.
124 Ali Nizama, Tarih-i Nazima’dan Küçük Tarih-i Müslimin, Dersaadet: Kasbar Matbaas›,
1308, s. 90-92; ‹brahim Hakk›-Mehmed Azmi, a.g.e., Üçüncü tab‘›, s. 112-113; Ali Cevad,
a.g.e., 1309, s. 131; ‹brahim Hakk› ve Mehmed Azmi, a.g.e., Beflinci tab‘›, s. 98-99.
125 Hüseyin H›fz›, Hülasa-i Tarih-i ‹slâm, ‹stanbul: fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1324, s. 124129; Mahmud Esad, Tarih-i ‹slâm …,1315, s. 155-169; Raflid, Hükümat-› …, Üçüncü tab‘›,
‹stanbul: Mekteb-i Fünun-u Haribiye-i fiahane Matbaas›, Nisan 1318, s. 34.
126 Musahhah Tarih ve Co¤rafya-y› Osmani, (Kurâ Mekâtib-i ‹btidaiyesinde Tedrisi Maarif-i
Umumiye Nezaret-i Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r), Dersaadet: Karabet Matbaas›, 1318, s.
21; R›fat, a.g.e., s. 33-36; Ali Tevfik, Memalik-i Osmaniye Co¤rafyas›, ‹stanbul: Kasbar Matbaas›, 1320; Ali Saib, Co¤rafya-y› Mufassal, Memalik-i Devlet-i Osmaniye (Darüflflafaka’n›n
Beflinci Senesinde Tedris Olunmak Üzere Meclis-i Tedrisiye-i ‹slâmiye Taraf›ndan ‹ntihab
ve Kabul Olunmufltur), ‹stanbul, Matbaa-i Ebuzziya, 1304, s. 184-195; Menemenlizade
Mehmed Tahir, Memalik-i Osmaniye Co¤rafyas›, ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1312; Hüseyin H›fz›, Sualli Cevabl› Musavver Co¤rafya-y› Osmanî, ‹stanbul: A. Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1323; Hasan S›rr›, Muhtasar Osmanl› Co¤rafyas›..., ‹stanbul: 1313, s. 6.
Hüseyin Hüsnü, Mecmua-i Fünun Nam Eserin Birinci (Malumat-› Mülkiye) K›sm-› Co¤rafyadan Avrupa, ‹stanbul: Aramyan Matbaas›, 1300, s. 3; ayr. bkz. Hüseyin H›fz›, Rehber-i
Co¤rafya, ‹stanbul: A. Asaduryan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1316, s. 10; Ahmed Cemal,
Co¤rafya-y› Umumî, ‹stanbul: Mekteb-i Fünun-u fiahane Matbaas›, 1 Teflrin-i Evvel 1307,
s. 20-21; Selanikli Fazl› Necib, Co¤rafya-y› Tabiî ve Politikî, (Mekâtib-i Rüfldiye fiâkirdân›na Mahsusdur), ‹stanbul: A. Mavyan fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1305, s. 21, 28; Hüseyin H›fz›, Rehnüma…, s. 153-154.
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m- ‹slâm-Türk Kimli¤inde “Türklük”

Bir süre sonra ders programlar›ndan ç›kar›lmaya bafllanacak olan “Genel
Tarih/Tarih-i Umûmî” kitaplar›nda, dünya üzerindeki ›rklar›n Nuh Tufan›
sonras›nda Nuh’un o¤ullar›ndan ç›kt›¤› belirtilmektedir. Nuh’un o¤ullar›ndan
birinin ad› Yafes’tir. Türklerin atas› da Yafes’in o¤ullar›ndan ve ad› da Türk
olan bir kiflidir.127 Bu kitaplarda Türklerin Orta Asya’ya ve sonra da Avrupa’ya
yay›lmalar› ve O¤uz Han ile Hunlar, Tatarlar, Mo¤ollar, Peçenekler, Özbekler
gibi Türk kavimleri hakk›nda bilgiler verilerek Macarlar›n, Bulgarlar›n ve
Ulahlar›n ayr›ca Selçuklular›n atas›n›n Türk oldu¤u belirtilir.128 “Nuh’un o¤lu
Yafes’in o¤lu Türk” biçimindeki soya¤ac› asl›nda Türklü¤ü de kutsallaflt›rmaktad›r. Osmanl› hanedan›n›n O¤uz Han neslinden oldu¤unun alt› çizilmektedir.
Sivil okullar›n tarih ders kitaplar›nda, birkaç istisna d›fl›nda, Osmanl› Devleti kurucular›n›n Türk soyundan gelifli genellikle birkaç cümle ile belirtilmekte, ama Türklük vurgusu k›sa tutulmakta, baz›lar›nda ise belirtmemektedir.129
Sistemdeki dinselleflme ile birlikte Türklük vurgusu da azalacak Osmanl› Devleti’nin tarihi ‹slâmiyet’in ortaya ç›kmas› ile bafllat›lacakt›r.
n- Askerî Okullarda Erken Türk Tarihi ve Türk Mitolojisi
Do¤rudan askerî okullarda okutulan tarih kitaplar›nda Türk kavmi konusu
üzerinde daha uzun ve ayr›nt›yla durulmufltur. Daha önce belirtildi¤i gibi askerî okullarda okutulan kitaplar sivil okullarda okutulanlardan farkl› olarak
Meclis-i Maarif-i Askerî komisyonu taraf›ndan saptanmakta, incelenmekte,
önerilmekte ve bas›lmas›na izin verilmektedir. Bu bize II. Meflrutiyet döneminde subaylar aras›ndaki milliyetçilik ideolojisine ba¤l›l›¤› da aç›klamakta yard›mc› olmaktad›r. Bir dönem askerî okullarda okutulan Süleyman Pafla’n›n Tarih-i Âlem adl› 1876 y›l›nda yay›nlanan genel tarih kitab›n›n önemi, ilk kez ilk
ça¤dan bafllayarak erken Türk tarihi ve mitolojisinin üzerinde uzun sayfalar
127 Ali Tevfik, Fezleke-i Tarih-i Umumî, (Mekâtib-i ‹dadî-i fiahane Birinci Sene fiakirdan›na
Mahsusdur), ‹stanbul: Matbaa-i Ceride-i Askeriye, 1304, Cild-i Evvel, s. 4; ‹brahim Hakk›,
Tarih-i Umumî..., s. 24-25.
128 Ali Tevfik, Fezleke-i Tarih-i Umumî, Cild-i Sani, s. 108; Ali Tevfik, Fezleke-i Tarih-i..., c. I, s.
103-115; ‹brahim Hakk›, a.g.e., s. 28-41, 244-252 vd.
129 Ali Nazima, a.g.e., s. 3-5; Abdurrahman fieref, Musahhah Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, (fiehir
ve Kasaba …), s. 3; Mülhaz-› Tarih-i Osmanî, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1315, s.
3; ‹brahim Hakk›, Zübdetü’l Tarih-i Osmanî, (Mekâtib-i ‹btidaiyede Tedris Olunmak Üzere
Tertib Olunmufl ve Maarif Nezaret-i Celilesi Maarifetiyle Kaleme Al›nan Yeni Programa Kabul Edilmifltir), ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1309, s. 2-4; Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmaniye, Dersaadet: Karabet Matbaas›, 1312, s. 3; Ahmed Rasim, Küçük Tarih-i Osmanî…, s. 89; Reflad, Muhtasar … s. 7; Galib, Müntehabat-› Tarih-i Osmanî, Dersaadet: Matbaa-i Mekteb-i Sanayi, 1307, s. 8-10. Bunun istisnalar› da vard›r. Bir örnek için bkz. Mehmed Hilmi,
‹cmâl-i Vukuât, ‹stanbul: Karabet Matbaas›, 1308, s. 3-4; Ali Cevad, Mükemmel…, c. I, s. 34; Osman Hilmi, a.g.e, s. 5-7; Musahhah Tarih ve Co¤rafya-i Osmanî, (Kurâ Mekâtib-i ‹btidaiyesinde Tedrisi Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesince Tensib K›l›nm›flt›r), Dersaadet:
Karabet Matbaas›, 1318, s. 3.
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boyunca durmas›d›r.130 Bu kitab›n bir özelli¤i de, yarat›l›fl sorunu ile ilgili hem
dinî hem de bilimsel bilgileri içiçe anlatmas›d›r. “Âlem”in tarihi ve dünyan›n
yarat›l›fl› konusunda pozitif bilimler çerçevesinde bilgi verilmekte, dünyan›n
gaz halinde oluflu ile bafllayan oluflum süreci “nebatat›n”, “hayvanat›n” ve en
nihayet insan›n yarat›l›fl› ile devam eden bir s›ra ile anlat›lmaktad›r. Kitapta,
sonraki tarih kitaplar›na da girecek olan Türklerin Yafes’in gözde o¤lu olan
Türk’ten geldi¤i, buna ba¤l› olarak erken Türk mitolojisi ve Türklerin soya¤ac›,
Yafes’in o¤ullar›n›n yeryüzünün çeflitli yönlerine da¤›l›fl›, Türk’ün uygarl›¤a
katk›lar› ayr›nt›l› olarak anlat›lacakt›r.131 Örne¤in Osmanl›lar›n atas›n›n Türk
oldu¤una iliflkin “mitos”a göre O¤uz Han’›n üç o¤lu vard›r. “Gün Han Osmanl›lar›n, Deniz Han Selçuklar›n ve Da¤ Han O¤uz ismiyle maruf olan Türklerin
cedd-i âlâs›d›r...”132 Anlat›mda Türklerin bir yandan Avrupa ile olan akrabal›¤›,
di¤er yandan da Macarlar, Bulgarlar ve Lehlilerle olan akrabal›¤›, ayn› soydan
geldikleri, dolay›s›yle onlar›n da Türk olduklar› vurgulan›r.133 Bu vurgunun
“panslavizmin” Balkanlar’› faaliyet alan› olarak seçti¤i y›llarda ortaya ç›kt›¤›n›
bir not olarak kaydetmek gerekir.
Dönem boyunca askerî okullarda okutulan ve benzer anlat›m› içeren di¤er
kitaplar, Atatürk’ün de hocas› olan ve Cumhuriyet dönemi dahil uzun y›llar tarih hocal›¤› yapan Mehmed Tevfik’in Osmanl› Tarihi134 ile Bahriye’de kullan›lan, Mehmet fiükrü’nün Osmanl› Tarihi kitab›d›r.135 Bu okullarda okutulan
co¤rafya kitaplar›nda da Türk kökenli kavimlerin özelliklerinden, bulunduklar› yerlerden ve “Turan kavmi içinde Türk neslinden” s›k s›k söz edilmektedir.136
3- II. Meflrutiyet: “Militer Türk-‹slâm Sentezi”
a- “Türkleflmek, ‹slâmlaflmak, Muas›rlaflmak”
II. Meflrutiyet döneminde, görünüflte Osmanl›c›l›¤›n ye¤lendi¤i izlenimi verilse de II. Abdülhamid dönemindeki “‹slâm-Türk Sentezi”, “Türk-‹slâm Sente130 Askerî okullar için bir genel tarih niteli¤indeki Tarih-i Âlem’in ilk bask›s› 1293 y›l›nda (‹stanbul: Sahhaf-› Askerî) askerî mekteplerin program› gözönüne al›narak yaz›l›p bas›lm›fl
ve ödüllendirilmifltir. Daha sonra 1327 y›l›nda tekrar yay›nlanacakt›r. Süleyman Hüsnü,
Tarih-i Âlem, ‹stanbul: Mekteb-i Harbiye Matbaas›, 1327.
131 A.g.e., s. 385-390.
132 Süleyman Hüsnü, a.g.e., s. 394-395. Süleyman Pafla bu bilgileri ald›¤› kaynaklar› da zikretmifltir, s. 398.
133 A.g.e., s. 487-489.
134 Mehmed Tevfik, Telhiz-i Tarih-i Osmanî, ‹stanbul: Ceride-i Askeriye Matbaas›, 1302, s. 11;
Mehmed Tevfik, Mekâtib-i Askeriye-i fiahaneye Mahsus Tarih-i Osmanî, ‹kinci tab‘›, ‹stanbul: Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i fiahane Matbaas›, 1308, s. 5-20; Mehmed Tevfik, a.g.e.,
Üçüncü tab‘›, Kostantiniyye: Karabet Matbaas›, 1312, s. 5-20.
135 Mehmed fiükrü, a.g.e., s. 2-8.
136 Hüseyin Hüsnü, Mecmua-i Fünun Nam Eserin..., ‹stanbul: Aramyan Matbaas›, 1300, s. 26;
R›fat, a.g.e., s. 10, 12. Darüflflafaka’n›n dördüncü s›n›f› için haz›rlanan bir co¤rafya kitab›d›r.
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zi”ne dönüflmüfl, Türklük ve Türk milliyetçili¤i vurgusu hâkimiyet kazanm›flt›r.
Ancak sistematik bir ideoloji olmaktan ziyade infla halinde bir görünüm sunmaktad›r. II. Meflrutiyet döneminin resmî ideolojisini Ziya Gökalp’in önce yaz› dizisi olarak yay›nlanan, sonra da 1918 y›l›nda kitap haline gelen eserinin
bafll›¤› özetlemektedir: “Türkleflmek, ‹slâmlaflmak, Muas›rlaflmak”. Asl›nda bu
slogan ‹ttihat ve Terakki’nin de parti ideolojisidir. Bu parti ideolojisi Selanik’te
biçimlenmeye bafllam›fl,137 Balkan Savafllar› ile de belirginlik kazanm›flt›r. Resmî ideolojiyi belirleyen de Parti’nin bu ideolojisi olmufltur.
“Türk-‹slâm Sentezi” söylemi militer bir milliyetçili¤i içinde bar›nd›rmaktad›r. Askerlik f›rsat düfltükçe yüceltilmifl ve dinsel de¤erlerle meflrulaflt›r›lm›flt›r.
Kaybedilen topraklar›n geri al›nmas› için ö¤rencilerin dinsel ve ulusal duygular›n› coflturacak nitelikte metinler ve çizimler ders kitaplar›na girmeye bafllam›flt›r. Okullarda askerî beden e¤itiminin yan› s›ra, gerçek silahlarla at›fl talimi
de yapt›r›lmaktad›r. Ö¤renciler okula, s›n›flara girip ç›karken II. Abdülhamid
döneminde oldu¤u gibi “Padiflah›m çok yafla!” diye ba¤›rmamakta, ilahiler ve
“vatan-millet” manzumeleri, flark›lar› ve marfllar› söylemektedirler. Ders kitaplar›nda yak›n siyasal tarih Jön Türklerin eylemleri ile ‹ttihat ve Terakki iktidar›n› meflrulaflt›r›c› bir tarzda anlat›lmakta, II. Abdülhamid ö¤rencilere “müstebit” bir padiflah olarak tan›t›lmaktad›r. II. Meflrutiyet’le birlikte “hürriyetin
ilan›” olarak da adland›r›lan anayasan›n yeniden yürürlü¤e konulmas› ilk kez
millî bir bayram (›yd-i millî) s›fat›yla kutlanmaya, o gün okullar tatil edilmeye
bafllam›flt›r. II. Abdülhamid döneminde kullan›lamayan vatan, millet, devlet,
anayasa, meclis, seçim, yasa, mahkeme gibi kavramlar kutsallaflt›r›lm›fl, e¤itim
az çok laik/ulusal de¤erleri içeren kat›l›mc› bir siyasal kültürün aktar›ld›¤› bir
süreç haline dönüflmeye bafllam›flt›r. Bir yönetim biçimi olarak meflrutiyet, siyasal iktidar›n seçimle iflbafl›na gelmesi, seçmenli¤in bir yurttafll›k görevi olarak benimsetilmesi ve ulusçu de¤erlerin aktar›lmas›, bu sürecin bir parças›d›r.
Siyasal kültür aç›s›ndan II. Abdülhamid dönemine göre derin bir de¤iflim
meydana gelmifltir. Dinsel bir kutsall›kla padiflaha yönelik itaat ve sadakat yerine, ulusal ve yasal meflruiyeti olan “vatan, millet, kanun ve devlet”e itaat ve
sadakat öne ç›km›flt›r.
II. Meflrutiyet’i üç alt döneme ay›rmak olanakl›d›r. ‹lki Meflrutiyet’in ilan›ndan Abdülhamid’in tahttan indirildi¤i 31 Mart olay›na kadar geçen dönem;
ikincisi 31 Mart olay›ndan Balkan Savafllar›na kadar geçen dönem ve üçüncüsü ise Balkan Savafllar›ndan I. Dünya Savafl›n›n sonuna kadar olan dönemdir.
Bu üç alt dönemin bafll›ca özellikleri flunlard›r: ‹lk dönemde ders program ve
müfredatlar›nda radikal de¤iflimler yaflanmam›fl, fakat “meflrutiyet” bir siyasal
137 Mehmet Ö. Alkan, “Laik Bir ‹deolojinin Do¤uflu ya da II. Meflrutiyet’te Türkçülü¤ün Toplumsal ‹deolojisi: Yeni Hayat ve Yeni Felsefe Mecmuas›”, Tar›k Zafer Tunaya’ya Arma¤an,
‹stanbul: ‹stanbul Barosu Yay›nlar›, 1992.
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de¤er olarak aktar›lmaya bafllanm›flt›r. Abdülhamid’in tahtan indirilmesinin
ard›ndan yaz›lan ders kitaplar›nda Abdülhamid dönemi bir “istibdat” dönemi
olarak gösterilmifl, 31 Mart olay› ise II. Meflrutiyet’e karfl› yap›lan “fleriatç› ve
gerici” bir ayaklanma olarak ders kitaplar›na girmifltir. Balkan Savafl› ise ulus ve
ulusçulu¤un önemini ortaya ç›kard›¤›ndan Türklük ve Türkçülük militarist bir
içerik ve ‹slâmî bir söylemle birlefltirilerek verilecektir. I. Dünya Savafl›yla birlikte Türk ulusçulu¤u ders kitaplar›n›n belirgin özelli¤i olacakt›r.
b- Resmî Tarihin Yeniden Yaz›lmas› ve ‹ktidar›n Meflrulaflt›r›lmas›
Dönemin e¤itim teorisyenlerinden Sat› Bey bir makalesinde tarih dersinin
vatan duygusunu gelifltirmek, sevgi ve yücelik duygusunu vermek aç›s›ndan
öneminin alt›n› çizerek, tarih dersinin siyasal ifllevini flu sözlerle aç›klam›flt›r.
Tarih dersi, idare-i mutlak›yetin ne kadar fenal›klara sebebiyet verdi¤ini, idare-i meflrutiyetin ne kadar iyilikler etti¤ini vekayi ile gösterir; hürriyetin, meflrutiyetin ne kadar müddet mahrumiyetler, ne kadar cansiperane mücadeleler
neticesinde elde edildi¤ini anlat›r. Bu suretle, hukuk-› meflrutiyet hakk›nda
hem daha vaz›h bir fikir verme¤e ve hem de buna karfl› daha daha samimi bir
incizab ve merbutiyet husule getirme¤e hizmet eder; hülasa, tarih dersi, malumat-› medeniye ve terbiye-i siyasiyyeye kuvvetli bir esas teflkil eyler.138

“Türklük” vurgusu II. Abdülhamid döneminde askerî okullarda okutulan
kitaplarda oldu¤u gibi a¤›r basmaktad›r. Art›k Osmanl›’dan ayn› zamanda
“Türk” diye söz edilmeye bafllanm›flt›r.139 II. Abdülhamid dönemindeki tarih
anlay›fl›ndan en ciddi kopufl, devletin tarihi (dolay›s›yla ideolojik) kökeni (orijini) konusunda olmufltur. Art›k Osmanl›lar›n kökeni eskiden oldu¤u gibi ‹slâmiyet’in ortaya ç›k›fl› ile de¤il, bundan çok daha önce, ilk ça¤ medeniyeti olarak ele al›nan Türk tarihi ile bafllamaktad›r. Dünyan›n oluflumu konusundaki
dinsel aç›klamalar k›sa birkaç cümle ile geçmekte veya hiç geçmemekte, “Hilkat-› Âlem” adl› dinsel yarat›l›fl paragraf›n›n ard›ndan “Teflekkül-i Arz” bafll›¤›
ile dünyan›n güneflten ayr›lan bir parça oldu¤u konusuna yer verilmektedir.140
Son olarak ve en önemlisi millî kimlik militer bir özellik içinde aktar›lmaya bafllam›flt›r. Dersler anlat›l›rken, Türklerin askerî özellikleri, kahramanl›klar›, yeniçerili¤in baflar›lar› vb. konular ifllenmektedir. ‹slâm, Türk ve Osmanl› tarihinin
büyük adamlar› konusunda bilgiler verilecek, okul çevresinde bu tür kiflilerin
türbeleri varsa onlar›n hikâyeleri anlat›lacak ve ziyaret edilecektir. 141
138 Tedrisat-› ‹btidaiye Mecmuas›, 1327, sy. s. 88-92.
139 Ali Reflad, Devlet-i Osmaniye Asr-› Haz›r Tarihi, Dersaadet: Matbaa-i Kader, 1328.
140 Midhad Sadullah, Mücmel Tarih-i Umumî Dersleri, (Son Programa Tevfikan Yedi Senelik
‹dadîlerin Üçüncü ve Dördüncü S›n›flar›yla Mekâtib-i Rüfldiyenin Müntehi S›n›flar›nda
Tedris Edilmek Üzre Tertib Olunmufltur), ‹stanbul: Kasbar Matbaas›, 1329, s. 4-5.
141 Ticarî, S›naî, Zirâî, Umumî fiubeleri Havi ‹dadîlere Mahsus Müfredat Program›…, s. 42.
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II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra müfredat program›na
“devr-i istibdat”, “irtica-i sani, Abdülhamid devr-i saltanat›na ait bafll›ca vekayi-i dahiliye ve hariciye”, “Abdülhamid’in son idaresi”, “Jön Türkler”, “‹nk›lab-› Kebir” “idare-i müstebidde-i Hamidiye”, “Hürriyet Mücahedeleri”, “10
Temmuz” gibi konular dahil olmufltur.142 Yine, Frans›z Devrimi ayr›nt›l› anlat›lan bir di¤er konudur.143 Zira “‹ttihatç›lar kendilerini Frans›z Devriminin
Türkiye’deki temsilcileri gibi görmekte, ‹lan-› Hürriyet’i Türkiye’nin Frans›z
Devrimi olarak alg›lamaktad›rlar.
Yeni eklenen derslerden olan “malumat-› medeniyye/hukukiyye/ahlâkiyye/iktisadiyye” gibi adlar tafl›yan derslerde sosyolojiye/siyasal bilgilere girifl
olarak kabul edebilece¤imiz insan toplumlar›n›n kurulmas›, hükümetlerin
oluflmas›, hâkimiyet-i milliye, istibdat, Kanun-i Esasî, hürriyet, milletvekilleri,
seçim, kuva-y› milliye gibi konular ifllenir. Ahlâk dinî de¤il dünyevî olarak ele
al›n›r. Ahlâkça toplumsal vazifeler bafll›¤› alt›nda vatan, millet, vatanperverlik,
milliyetkesterlik, vatandafll›k, hissiyat-› vataniye, meflrutiyet, irtica, ink›lâp,
hürriyet, müsavat, adalet, Meclis-i Umumî, mebusluk, hukuk, hukukun tarif ve
bölümleri, hükümet ve görevleri, türleri (mutlak hükümet, meflruti hükümet,
cumhuriyet) gibi siyasal temalar ayr›nt›l› olarak ifllenecektir. Malumat-› iktisadiye konusu ise ekonomiye girifl niteli¤inde liberal ve millî iktisat temalar› etraf›nda ifllenmektedir.144
c- Partinin ‹deolojik Ayg›t› Olarak Okul ve Resmî Tarihin Yeniden Yaz›lmas›
E¤itimde meydana gelen de¤iflmeler ideolojik de¤iflimi de izlememize yard›mc› olmaktad›r. Öncelikle ‹ttihat ve Terakki’nin 31 Mart olay› sonras›nda sisteme tam hakim olmaya bafllamas›yla ders müfredatlar›, programlar› ve kitaplar›na bu de¤iflim net bir flekilde yans›maya bafllayacakt›r. ‹ttihatç›lar ilk ifl olarak ibtidaî ve rüfldiye e¤itim düzeylerini birlefltirerek zorunlu e¤itimin süresini
artt›rm›fllard›r. Ard›ndan ilkö¤retimin paras›z olmas› ilkesi getirilmifl145 ve zorunlu e¤itim uygulamas› konusunda yeni önlemler al›nm›flt›r. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti, okulu yaln›zca devletin de¤il ayn› zamanda Parti’nin ideolojik ay142 Maarif-i Umumiye Nezareti, Mekâtib-i ‹btidaiye Ders Müfredat›…,. s. 26-35
143 Midhad Sadullah, Mücmel Tarih..., s. 257-281; Ali Reflad [‹stanbul Vilâyeti Maarif Müdürü
ve ‹stanbul ‹dadîsi Tarih-i Umumî Muallimi], Asr-› Haz›r Tarihi (‹dadîler için), ‹stanbul:
Kader Matbaa, 1327; Diran Kelekyan, Onsekizinci As›rda Tarih-i Siyasî-i Umumî, ‹stanbul:
Cihan Matbaas›, 1329; Ali Tevfik, Muhtasar Tarih-i Umumî…, s. 224 vd.
144 Ticarî, S›naî, Z›raî, Umumî fiubeleri Havi ‹dadîlere Mahsus Müfredat Program›…, s. 44-48.
Bu dersler di¤er flubelerde de aynen ifllenmektedir., s. 72-153.
145 Kavânîn ve Nizamat-› Cedideden Tedrisat-› ‹btidaiye Kanun-i Muvakkat› fi Zilkade Sene
1331 ve fi 23 Eylül Sene 1329 Tarihli fierefsüdur Buyurulan ‹rade-i Hazret-i Padiflahî Mucebince 1620 Numerolu Takvim-i Vekayi Ceride-i Resmiyesiyle Neflr Olunduktan Sonra Tab‘
Edilmifltir, Dersaadet: Zerafet Matbaas›, 1331.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Modernleflme ve E¤itim

59

g›t› haline getirmifltir. E¤itim konusundaki düflüncelerini ve ideolojisini hayata geçirebilmek için ülkenin çeflitli yerlerinde Parti’ye ait özel okullar açm›fllar,
ders programlar› yapm›fllard›r.
‹ttihat Terakki, 31 Mart sonras›nda, kendi tarihini ve iktidar›n› meflrulaflt›racak biçimde ders müfredatlar› ve kitaplar›nda de¤iflime gitmifltir. Tanzimat
döneminden bafllayarak yaflanan siyasal geliflmeler bir meflrutiyetleflme (demokratikleflme) tarihi ekseninde aktar›lacakt›r. II. Abdülhamid döneminde yok
say›lan, V. Murat, Abdülaziz, daha önce ad› bile geçmeyen Midhat Pafla, Genç
Osmanl›lar Cemiyeti ve onun üyeleri Faz›l Mustafa Pafla, fiinasi, Nam›k Kemal,
Ziya Pafla, Ali Suavi..., Kanun-i Esasî’nin ilan›, ilk parlamentonun toplanmas›
önemli tarihsel geliflmeler olarak ifllenmeye bafllanacakt›r. “Gençlerin” idareden bas›n arac›l›¤› ile flikayetleri, II. Abdülhamid’in Midhat Pafla’n›n ›srar›yla
Kanun-i Esasî’yi ilan etmesi, Mebusan Meclisi’nin aç›l›fl›, kapat›lmas›, Abdülhamid’in istibdad›, ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti ve Yeni Osmanl›lar, On Temmuz ‹nk›lâb› gibi bafll›klar ders kitaplar›n›n önemli konular› olmufltur.146 II.
Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sonras›ndaki müfredat de¤iflikli¤i ile birlikte kaleme al›nan kitaplarda II. Abdülhamid dönemi, bir “istibdat” dönemi olarak belleklere yerlefltirilecektir. Keyfî idare, hafiyelik, mezalim, fena idare, rüflvet, devlet itibar›n›n ve onurunun mahvedilmesi, devletin ›slah›n› arzu edenlerin sürülmesi, hapishanelere at›lmas› ve sonuçta devletin bataca¤›n›n kesinleflmesi gibi konular bu anlat›mda yer almaktad›r. Öte yandan bu anlat›ma göre
Genç Türkler, istibdada karfl› Rumeli’de ‹ttihad ve Terakki ad›yla bir örgüt kuran, amaçlar› Abdülhamid’in “gasp” etti¤i anayasay› yeniden ilan etmek ve
parlamentoyu açmak olan yurtsever gençlerdir. Sonunda 23 Temmuz 1908’de
Hürriyet ilan edilmifl, anayasa yeniden yürürlü¤e konmufl ve Parlamento aç›lm›flt›r.147 (Bu anlat›m bir istisna ile Cumhuriyet’in tarih ders kitaplar›na miras
kalacakt›r: Bu istisna, Meflrutiyet’in ilan›na giden süreç anlat›l›rken ‹ttihad ve
Terakki’nin ad› dahil olmak üzere tarih kitaplar›ndan ç›kar›lmas›d›r.)
d- Bir ‹rtica ve Karfl› Devrim Hareketi Olarak 31 Mart
II. Meflrutiyet döneminde hemen tarih dersi yaz›m›na yans›yan ve Cumhuriyet’e miras kalan bafll›ca konulardan biri de 31 Mart ayaklanmas›n›n anlat›m›d›r. Hürriyetin ilan ediliflinde Jön Türklerin ve Jön Türkler içinde Rumeli’deki ordu mensuplar›n›n rol ve öneminin alt› çizilmifltir. Dervifl Vahdeti’nin ön146 Ahmed Hilmi, Resimli ve Harital› Milli Küçük Osmanl› Tarihi, (Son Programa Tevfikan Bilumum Mekâtib-i Rüfldiyede Tedris Edilmek Üzere Tertib Olunmufltur), Dersaadet: Kasbar
Matbaas›, 1330, s. 134-140; Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli Ayine-i Tarih-i Osmanî, (Mekâtib-i ‹btidaiye ve Rüfldiye Tedrisat› ‹çin Son Def’a Olarak Tanzim ve Tahrir Olunub Meclis-i Maarifce Bittasdik Kabul Olunan Müfredat Program›na Tevfikan Tertib Edilmifl ve Mekâtib-i Mezkûrede Tedris Olunmak Üzere Tab‘ ve Neflr Olunmufltur), Desaadet: Artin Asaduryan ve Mahdumlar› Matbaas›, 1328, s. 175-211.
147 Midhad Sadullah, Mücmel Tarih…, s. 298.
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derli¤inde Volkan dergisinin yay›nlanmas› ve ‹ttihad-› Muhammedî örgütünün kurulmas›, ayaklanman›n “erbâb-› fesad” taraftarlar›n›n “fieriat isteriz”,
“fieriat elden gidiyor”, “‹ttihat ve Terakki Cemiyeti hepinizi dinsiz yapacak” biçiminde slogan atarak bafllatmas› anlat›l›r. Bu hareket bir irtica hareketi olarak
tan›mlan›r ve Abdülhamid yanl›s›, milletin ilerlemesini ve yükselmesini hazmedemeyenlerin bir eseri olarak tan›t›l›r.148 Bu anlat›mdaki önemli vurgulardan biri Askeriye ve Rumeli’nin öne ç›kar›lmas›d›r. Cumhuriyet dönemi ders
kitaplar›ndaki anlat›mda ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ad› hemen hemen hiç
geçmeden siyasal geliflmelere de¤inilmektedir. E¤er ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nden söz ediliyorsa olumsuz bir de¤er yüklenerek söz edilecektir. 31 Mart
ayaklanmas›, II. Meflrutiyet sonras› en ciddi siyasal geliflme ve bir gericilik, isyan hareketi olarak de¤erlendirilmektedir. Bu dinsel gericilik hareketi, Cumhuriyet laikli¤inin at›f kaynaklar›ndan biri olacakt›r.
e- Militer Türk Ulusçulu¤u
II. Meflrutiyet döneminde ders programlar›na siyasal kültür aç›s›ndan
önemli görünen, ça¤dafl toplum ve milliyetçi de¤erleri aktarmaya yönelik (malumat-› ahlâkiyye, medeniyye, diniyye ve iktisadiye, talim-i askerî gibi) dersler
ilave edilmifltir. Tarih ve din dersleri gibi mevcut derslerin içerikleri de¤ifltirilmifl, militer milliyetçilik ders programlar›na yans›m›flt›r. ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti zahiren Osmanl›c›l›¤a taraftar gözükse de Trablusgarp ama özellikle
Balkan Savafllar› “millet” ve “millî his” kavramlar›n›n öne ç›kmas›nda uygun
bir ortam yaratm›fl, iktidar›n milliyetçi e¤ilimlerini su yüzüne ç›kartan gerekçelerden biri olmufltur. Art›k “milli histen” yoksun olmak savafl kaybetme nedeni
olarak düflünülmektedir. Bu nedenle her düzey okula “g›na” ve “terbiye-i be148 “(…) bir de Dervifl Vahdeti nam›nda bir serseri ‹ttihad-› Muhammedî nam› alt›nda Volkan
Cemiyeti teflkil edip Volkan nam›yla bir de gazete ç›kard›,” diye bafllayan anlat›m, âsilerin
‘fieriat isteriz’ diyerek, ‘fieriat elden gidiyor’ diyerek ‹stanbul’daki avc› taburlar›n› da yanlar›na çektikleri birçok insan›n öldü¤ünü, Mahmud fievket Pafla’n›n Selanik’ten gelerek bu
isyan› bast›rd›¤›n›, II. Abdülhamid’in hal‘ edildi¤ini yaklafl›k üç sayfa gibi, kitap için oldukça uzun bir flekilde anlat›r (Ay›n R›za, Küçük Tarih-i Osmanî…, s. 86-95). Di¤er bir kitapta
31 Mart Ayaklanmas› ‹stanbul’da askerî ihtilal olarak nitelenir. Gericilerin “fieriat isteriz”
diye sokaklarda dolaflmalar›ndan söz edilirken, “Hâlbuki fieriat meydanda duruyordu.
Meflrutiyet fieriat›n eseridir” yorumu yap›l›r. Kitap flu cümlelerle biter: “10 Temmuzda zindanlarda inleyen biçareler, sürgünde bulunan zavall›lar kurtuldular. Art›k çal›flmak, vatana, millete, devlete serbest hidmet etmek zaman› geldi. Türk, Arap, Arnavut, Kürt, Rum,
Ermeni, Yahudi hepsi Osmanl› (sic.) nam› alt›nda ittihad etti. Bundan böyle müsavat, adalet, uhuvvet, cari olacak, herkes nazar-› kanunda bir tutulacakt›r.” (Ahmed Rasim, Küçük
Tarih-i Osmanî…, s. 58-64). Yine “31 Mart Vak’as›” bir bafll›kt›r. “fieriat isteriz, ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti hepinizi dinsiz yapacak” sloganlar› atmalar› için bkz. Ahmed Hilmi, Resimli ve Harital› … , s. 134-143. “‹lan-› Hürriyet”’in Jön Türklerin Üçüncü Ordu genç zabitân› taraf›ndan bafllat›lan bir hareket oldu¤u, “Hadise-i ‹rticaiye”yi Abdülhamid yanl›s› ve
milletin terakki ve tealisini hazmedemeyen “erbâb-› fesad”›n yapt›¤› belirtilir (Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli Ayine-i Tarih-i Osmanî…, s. 212-213). Bu kitaplarda “Osmanl›larda Fünûn ve Sanayi” bafll›¤›nda ise özellikle askerî baflar›lar öne ç›kar›l›r.
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deniyye, s›hhiyye, asker talimi, oyun ve niflan” gibi militer içerikli dersler eklenmifltir.149 Askerli¤i sevdirmek, yüceltmek, askerli¤e haz›rlamak gibi nedenlerle hem do¤rudan do¤ruya ders (endaht) hem de beden e¤itimi dersleri içinde dolayl› olarak askerli¤e iliflkin konular yer al›r.150 Örne¤in ders programlar›na eklenen terbiye-i bedeniyye dersleri bir çeflit militer beden e¤itimidir ve askerî oyunlarla süslenmifltir. Oyunlar aras›nda “hücum emri”, “sancak”, “esir
almaca” bulunmakta ve ayr›ca “niflan tüfengi ile endaht/at›fl” da yap›lmaktad›r. Ö¤rencilere ayr›ca resmî poligonlarda ayakta, diz üstü ve yere yatarak silahl› gerçek at›fl talimleri yapt›r›lmaktad›r.
K›raat (okuma) amaçl› kitaplar›n baz›lar› yaln›zca askerî konular›n ifllendi¤i kitaplard›r. “Askerlik k›vâm-› din ve ruh-› hükümet” olarak tan›mlanmaktad›r.151 ‹ktidar›n milliyetçi rengi I. Dünya Savafl› ile daha bir belirginlik kazanacak ve ‹ttihat ve Terakki Partisi’nin kontrolünde bütün ülkede “para-militer”
nitelikte dernekler (Osmanl› Güç, Genç, ‹zcilik dernekleri gibi) kurulacak, resmî okul ve kurumlarda üye olmak zorunlu tutulacakt›r.152
Tarih dersinde militer milliyetçili¤in bir gere¤i olarak ö¤retmenlere “‹htar”
bafll›¤› alt›nda bir uyar›da bulunulmufl ve “münasebet düfltükçe eski Osmanl›
zaferlerinden, yeniçeri hayat›ndan, gerileme nedenlerinden söz etmesi ve civardaki Osmanl› medeniyetinin ve ordusunun eserlerine geziler düzenlemesi”
istenmifltir. K›z ibtidaîlerinde okutulan tarih derslerinde özellikle kad›n dinî ve
millî kahramanlar öne ç›kar›lacakt›r. Bunlar aras›nda Peygamber’in ailesinden
kad›nlar oldu¤u gibi Cevri Kalfa, Sivastopol Seferi kahramanlar›ndan Kara Fatma, 1292 Karada¤ Muharebesinde fevkalade yararl›k gösteren Boflnak fierife,
Trablusgarp Muharebesinde kahramanl›k gösteren Mebruke Han›m gibi “millî” kad›nlar bulunmaktad›r.153
f- “Hür ve Müstakil Vatan” ve “Esir Vatan”
Derslerde, Selçuklular ve Osmanl›lar›n atas›n›n Türkler oldu¤u daha aç›k ve
uzun ifllenmeye bafllam›flt›r.154 Genel tarih ders kitaplar›nda ‹lk Ça¤ anlat›l›r149 Maarif-i Umumiye Nezareti Mekâtib-i ‹btidaiye Ders Müfredat›…., s. 111-112.
150 Ahmed Nazmi-Bekir S›dk›, Yeni Usûl Osmanl› Terbiye-i Bedeniyye Dersleri, Dersaadet:
Necm-i ‹stikbal Matbaas›, 1327.
151 Mülaz›m-› Evvel Ahmed, Millet ve Askerlik Umum Mektebler Talebesine ve Nizamiye Bölüklerine Mahsus Askerî Dersleri, ‹stanbul: Matbaa-i Hayriye ve fiürekas›, A¤ustos 1327, s.
14-16; Ali Nizama, Meflrutiyet K›raat›, ‹kinci K›s›m Asar-› Müntehabeden Mürekkeb K›raat
Kitab›d›r, Dersaadet: Kasbar Matbaas›, 1328.
152 Mim Adil, Malumat-› Ahlâk›yye ve Medeniye, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1331/1333, s. 116.
153 Maarif-i Umumiye Nezareti Mekâtib-i ‹btidaiye Ders Müfredat›…., s. 113-114.
154 Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli Ayine-i Tarih-i Osmanî …, s. 3-5; Ay›n R›za, Küçük Tarihi
Osmanî, Yeni Programa Tevfikan Tertib Edilmifltir, Dersaadet: Necm-i ‹stikbal Matbaas›,
1327, s. 3; Ahmed Hilmi, Resimli ve Harital› …, s. 3-6; Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli
Mükemmel Tarih-i Osmanî, (Umum Mekâtib-i ‹dadîyelerde Tedris Edilmek Üzere Ter✒
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ken Türkler dünyan›n en eski medeniyet kurucular›ndan oldu¤u belirtilmekte,
Türklük bir Asya uygarl›¤› olarak ele al›nmaktad›r.155 Bu arada hem Orta Asya’n›n “vatan-› aslî” hem de Anadolu’nun “vatan” oluflu birlikte vurgulanmaktad›r.156 Bu arada Macarlar›n Türklü¤ü, Ulahlar›n flüpheli Türklü¤ü, Bulgarlar›n ise K›pçak’ta oturan Kankl› ismiyle bilinen Türkler ile Slavlar›n birleflmesinden oluflan bir nesil oldu¤u anlat›lmaya devam etmifltir.157 II. Meflrutiyet yaz›m›nda göze çarpan bir baflka konu Anadolu’nun Türklü¤ünün ›srarla vurgulanmas›d›r.158
“Türk dünyas›” da dönemin ders kitab› yaz›m›nda vatan olarak adland›r›lmaya bafllanm›flt›r. Vatan/memleket, kiflinin do¤du¤u yeri ifade eden dar anlam› d›fl›nda ve ötesinde “(...) mensup oldu¤umuz tekmil devlettir. Hem de
devletin hal-i haz›r› de¤il bundan evvelki hali de vatand›r” biçiminde tan›mlanmaktad›r. Vatan, “hür ve müstakil vatan” ve “esir vatan” olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Ayn› flekilde millet de “hür Osmanl›lar”, “esir Osmanl›lar” olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Örne¤in Bosna, Arnavutluk, Selanik, Yanya, Girit, Gümülcine, Filibe, Romanya, Kafkasya, M›s›r, Bingazi, Trablusgarp, Tunus ve Cezayir’deki milyonlarca Müslüman iflgal alt›ndad›r ve zarar görmektedir. Oralar›
da vatan›n›n esaretle inleyen k›s›mlar›d›r. Bu tespit ard›ndan ö¤rencilere flu
görev yüklenmektedir. “Vazifemiz bütün vatan›m›z› sevmek, esarette kalan›
kurtarmak emelini beslemek, kurtarma¤a çal›flmakt›r.” Bu tespit yap›l›rken tarih, din, dil konusundaki ortakl›k vurgulanmaktad›r. Millet dar anlamda, ortak
vatan›n ortak kanunlar› alt›nda yaflayan ve o hâkimiyetten memnun veya geçici bir nedenle o hâkimiyetten zorla ç›kar›lm›fl ise de kalben ona ba¤l› bulunan kardefllerin toplam›; genifl anlamda ise Müslümanlar›n toplam› olarak tan›mlanmaktad›r. Osmanl›l›k ise “millet-i ‹slâmiyye” içinde en mühim ve Müslümanl›¤› kurtaracak olan unsur olarak vurgulanmaktad›r. Vatana hizmet konusunda yap›lmas› gerekenlerin bafl›nda yine vatan›n elden ç›kan k›s›mlar›n›n
tib Edilmifltir), Dersaadet: Artin Asaduryan ve Mahdumlar› Matbaas›, 1328, s. 3-5; Ay›n
Nüzhet, Musavver Osmanl› Tarihi, (1325-1326 Sene-i Tedrisiyesine Mahsus Olmak Üzere
Erbâb-› ‹htisasdan Müteflekkil Komisyonlar Taraf›ndan Mekâtib-i Rüfldiye ve ‹dadiye Tedrisat› ‹çin Tanzim ve Tahrir Olunup Meclis-i Maarifce Bittasdik Kabul Olunan Müfredat
Program›na Tevfikan Tertib Edilmifl ve Mekâtib-i Mezkûrede Tedris Olunmak Üzere Tab‘ ve
Neflr Olunmufldur), ‹stanbul: Artin Asaduryan ve Mahdumlar› Matbaas›, 1327; Ahmed Rasim, Küçük Tarih-i Osmanî, (Umum Mekâtib-i ‹btidaiyelerde Tedris Edilmek Üzere Maarif
Nezareti Taraf›ndan ‹ntihab ve Kabul Olunmufltur), ‹stanbul: Artin Asaduryan ve Mahdumlar› Matbaas›, 1331, s. 3-5.
155 Midhad Sadullah, Mücmel Tarih…, s. 202.
156 Ali Seydi, Mekâtib-i ‹dadî ve Sultaniye fiakirdan›na Mahsus Devlet-i Osmaniye Tarihi, Resimli ve Harital›, Tab-› Sani, Dersaadet: Kanaat Matbaas›, 1337; Ahmed Agayef, Tarih-i
Umumî Derslerinden Kurun-› Vusta, Tab‘ eden: Darülfünun Ulûm-› Edebiye Subesinden
Hamid Sadi, 1330.
157 Ali Tevfik, Muhtasar Tarih-i Umumî…, s. 25.
158 Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli Mükemmel Osmanl› Tarihi…, s. 4.
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geri al›nmas› gelmekte ve bu ba¤lamda vatana karfl› olan askerlik görevi kutsallaflt›r›lmaktad›r.
g- “Biz” ve “Onlar”
Balkan Savafllar› ders kitaplar›na “onlar›n/ötekilerin” girmesine neden olmufltur. Her f›rsatta Yunanl›lar›n, Bulgarlar›n, S›rplar›n ve Karada¤l›lar›n iflgal
ettikleri yerler belirtilir.159 Elden ç›kan topraklar›n önemi ve özellikle Rumeli’nin kaybedilmesi ile büyük bir kayba u¤ranmas›, Osmanl›lar›n “vatan-› aslîsi” olarak tan›t›lan Anadolu’nun korunmas› ve iflgalinin önlenmesinin önemi
üzerinde durulur.160 Balkan Savafl›nda yap›lan zulümlerden çizimler kitaplar›n
içinde yer al›r.161 Baz›lar›nda ise Bulgarlar›n yapt›¤› insanl›k d›fl› davran›fllar›
sergileyen bir dizi resim yer almaktad›r.162 (Anne karn›ndan ceninin ç›kart›l›p
süngülenmesi, ihtiyarlara çocuklara yap›lan eziyet, iflkence gibi...) “Onlar”›n
en hainleri Yunanl›lar ve Bulgarlard›r.163
h- ‹taat ve Sadakat Teslisi: Vatan-Millet-Devlet (Parti)
Frans›z Devriminin ilkeleri, ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti ile Meflrutiyet’in de
kutsal de¤erleri oldu¤undan özgürlük, eflitlik, kardefllik ve adalet kavramlar›
öncelikle ve en çok ifllenen temalar aras›nda yer alm›flt›r. Ayn› flekilde vatan,
millet (devlet), ittihad temalar› da özenle ifllenmifltir.164 Vatana karfl› vazifeler
içinde vatan› sevmek, kanunlara itaat ve riayet, “vatan›n muhafazas› için asker
olmak ve vatan›n terakkisi, saadeti ve selametine sarf olunmak üzere hükümetin bizden istedi¤i vergileri vermek” gelmektedir.165 Fedakârl›k ve flehitli¤in yan›s›ra çal›flmak, zengin olmak da vatan için gereklidir.
Derslerde bir yandan dinî gerekçe ile padiflaha sadakat belirtilmekte, ama
as›l, itaat öznesi olarak “vatan” kutsanmaktad›r. Vatanla iliflkili, örne¤in millet
159 Ahmed Cevad, Musahabat-› Ahlâkiyye, S›hhiyye, Medeniyye, Vataniyye ve ‹nsaniyye (Maarif Nezaretinin 1330 Müfredat Program›na Göre Yaz›lm›flt›r, Mekâtib-i ‹btidaiyenin Beflinci ve Mekâtib-i Sultanîye Sunuf-i ‹btidaiyesinin Dördüncü Senesine Mahsusdur), ‹stanbul:
Kitabhane-i ‹slâm ve Askerî, 1330, s. 107-113; Ali Seydi, Musahabat-› Ahlâkiyye, (Alt› Dershaneli Mekteblerin Devre-i Mutavass›ta ‹kinci S›n›f›na Mahsusdur, Maarif Nezaretince Kabul ve Tertib Edilen En Son Programa Muvaf›kd›r), ‹stanbul: fiirket-i Mürettibiyye Matbaas›, 1332.
160 Ali Seydi, Mekâtib-i ‹btidaiyeye Mahsus Musahabat-› Ahlâkiyye, Dersaadet: fiirket-i Mürettibiye Matbaas›, 1332, s. 73-87.
161 Ali Seydi, Mekâtib-i ‹btidaiyeye …
162 Ali Seydi, Musahabat-› Ahlâkiyye …
163 Ahmed Cevad, Resimli Osmanl› Lisan›, Sarf ve Nahiv-K›raat-Ezber-‹mla Yaz›, (Mekâtib-i
Sultaniye Sunuf-› ‹btidaîyesinin ve Umumî Mekâtib-i ‹btidaiyenin ‹kinci Senesine Mahsusdur), Maarif Nezareti’nin 1330 Program›na Göre Yaz›lm›flt›r), Dersaadet: Kitabhane-i ‹slâm ve Askerî, 1330.
164 Ali Nizama, On Temmuz Malumat-› Medeniyye ve Tatbikat-› Ahlâkiyye ve Saireye Dair K›raat Kitab› 1. K›s›m, ‹stanbul: Kasbar Matbaas›, 1328, s. 3-10.
165 Ali Seydi, Mekâtib-i ‹btidaiyeye …, 95 vd.
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ve devlet gibi kavramlar da bir de¤er olarak ifllenecektir. Derslerde anlat›lmas›
istenen tarihî f›kralarda “memleketi için pek büyük fedakârl›klar etmifl adamlar›n ve bilhassa çocuklar›n sergüzefltleri”nin yer almas› istenmifltir. ‹fllenmesi
istenen konular aras›nda vatanperverlik, vatan topra¤›, vatana karfl› vazifeler,
vatana fedakârane hizmet etmek, u¤runda çal›flmak, vergi vermek, vatan›n nimetleri, vatan sevgisi, sanca¤a hürmet, askerlik, askerlik flerefi, kanuna itaat gibi konular bulunmaktad›r. Ayr›ca “hükümet-i müstebidde”nin zararlar› ve
meflrutiyetin nimetleri, kanuna itaat, devletin kolluk güçleri ve memurlar›na
itaat, seçim hakk›, “Meflrutiyet mücahaedeleri hakk›nda bir fikr-i icmalî”, vatandafll›k hukuku, kifli, söz, toplanma, kat›lma özgürlükleri, askerlik, vergi, k›fllaya, okula, millî kurumlara sayg›, yönetimin merkez ve taflra teflkilat› gibi konular›n her y›l tekrarlanarak ve ayr›nt›land›r›larak ifllenmesi istenmifltir.166
II. Meflrutiyet döneminde “hukuk” laik, do¤al hukuk eksenli olarak ö¤retilmektedir. Ders programlar›na “kanun-i esasî” dersi yeniden eklenmifltir. Mekteb-i Mülkiye’de veya Hukuk Mektebinde okutulan idare hukuku,167 hukuk-›
esasiye168 dersleri eskisinden farkl› ve anayasa ekseninde anlat›lacakt›r. Bu
derslerde aktar›lan “devlet” tan›m› önem tafl›maktad›r. Toplum, birey ve devlet üçgeninde ana direk hep “devlet” olarak alg›lanm›flt›r. Devletin amaç m›
araç m› oldu¤u sorusuna da çeflitli yaklafl›mlara de¤inildikten sonra flu yan›t
verilmifltir. “Umumiyet itibariyle devlet alet, efrad gayedir. ‹stisnaen ve zaruren
efrad alet, devlet gaye olabilir.” ‹dare hukuku yazar›n›n bu ayr›m› asl›nda istisnan›n kaide oldu¤u bir sisteme at›f yapmaktad›r.169
i- “‹slâm-Türk Sentezi”nden “Türk-‹slâm Sentezi”ne
Asl›nda “millî” ve “millet” kavramlar› Meflrutiyet Türkçülü¤ünün (milliyetçili¤inin) yararland›¤› çoklu anlam tafl›yan kavramlard›r. Birinci olarak çeflitli
ulus ve dinlerin birlikteli¤ini ifade eden Osmanl›c›l›¤› ve çokuluslu Osmanl›
166 Maarif-i Umumiye Nezareti Mekâtib-i ‹btidaiye Ders Müfredat›…., s. 6-1; Dava Vekili Giridi Ahmed Sakî, Tedrisat-i Medeniyye ve Ahlâk-› ‹ctimaiye, Birinci Cilld, (Mekâtib-i Sultaniye ve ‹dadiyede Tedris Olunmak Üzere Tertib Edilmistir), Dersaadet: Matbaa-i Hayriyye,
1327; Malumat-› Medeniyye, ‹kinci K›s›m, (Umum Mekâtib-i Rüfldiyelerin Üçüncü Seneleriyle Mekâtib-i ‹dadiyelerde Tedris Edilmek Üzere Tertib ve Tahrir Edilmifltir) [Kapakta
Midhat Pafla’n›n resmi var]; Ali Seydi, Musahabat-› Ahlâkiyye, (Alt› Dershaneli Mekteblerin
Devre-i Mutavass›ta ‹kinci S›n›f›na Mahsusdur, Maarif Nezaretince Kabul ve Tertib Edilen
En Son Programa Muvaf›kd›r), ‹stanbul: fiirket-i Mürettibiyye Matbaas›, 1332.
167 Ahmed fiuayb ve ‹smail Hakk›, Hukuk-› ‹dare, ‹stanbul: Edeb Matbaas›, 1328; Hukuk-u
‹dare/Droit Administratif, Dersaadet: Hürriyet Matbaas›, 1326-1328; Mehmed Kenan, Darülfünun-i Osmanî Hukuk fiubesi Hukuk-› ‹dare Muallimi Mekteb-i Mülkiye ve Hukuk’dan
Mezun Mehmed Kenan Bey Efendinin fiube-i Mezkûre ‹kinci S›n›f›nda Takrir Etti¤i Dersleri Muhtevidir, Hukuk-u ‹dare, Dersadet: Edeb Matbaas›, 1329; Mim Adil [Selânik Hukuk
Fakültesi Müdürü Hukuk-› ‹dare ve ‹lm-i ‹ktisad Muallimi], Mukayeseli Hukuk-› ‹dare
Dersleri, Birinci Kitap, Selânik: Rumeli Matbaas›, 1327.
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milletini ça¤r›flt›ran bir anlam› vard›r. ‹kincisi dinsel ve geleneksel kullan›mla
bir ümmet ça¤r›fl›m› yapmakta, ‹slâm milleti anlam›na gelmektedir. Üçüncüsü
ise dönemin baflat ak›m› haline gelen ulusçuluk, Türklük karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla örne¤in “millî terbiye” de hedef kitlesine göre içerik
de¤ifltiren bir anlam tafl›yabilmektedir. II. Meflrutiyet’teki “millî iktisat”,170
“millî edebiyat”171 ve “millî terbiye”172 kavramlar› asl›nda hep ulusal vurgu tafl›rlar. Dönemin e¤itim slogan› “millî terbiye”dir. Bu kavram üzerine o dönemde çeflitli makaleler ve kitaplar yaz›lm›flt›r.173 Maarif-i Umumiye Nezareti’nin
bu tarihlerde açt›¤› bir yar›flmada birincili¤i kazanan ve okullarda okutulan
Köprülü Mehmed Fuad’›n k›raat kitab›ndaki okuma parçalar› ulusçu ve yurtsever edebiyat›n yetkin ve etkin isimleri aras›ndan seçilmifltir.174 Bu kitap Maarif
Nezareti içindeki milliyetçi e¤ilimi aç›k olarak göstermektedir. Bu kitab›n ilk
parças› Ziya Gökalp’in K›z›l Elma’s›ndaki “Turan” fliiridir. Ard›ndan Ahmed
Hikmet “Türklük Menak›b›ndan: Alt›n Ordu”, Ali Ulvi “Vatan›m›z”, Mehmed
Emin, Mehmed Ali Tevfik, Hamdullah Subhi, Ahmed Hikmet, Ziya Gökalp, ‹smail Safa, Halide Edib, Ali Canib gibi dönemin Türk milliyetçisi kalemlerinden
örnekler yer al›r.
Türkçe dersinin ad› hâlâ Lisan-› Osmanî’dir ama kültürel kimli¤inin verilmesinde önemli bir rol oynamaktad›r. Zira Türk dili ve bu dili konuflan toplumlar
hakk›nda bilgiler verilmesi istenmifltir.175 Dersteki okuma parçalar›nda “vatan
ve milletini sevmek ve bunlar›n u¤runda fedakârl›k göstermek lüzumu telkin
edilecek”tir. Yine tasvir, hikâye ve manzumelerle vatan›na, milletine hizmetli ve
malen ve bedenen fedakârl›kla temayüz etmifl” olmak konusu ifllenecektir.176
Benzer flekilde idadî düzeyinde okutulan “Ulum-i diniye” dersinde de “menafi-i
milliye u¤runda fedakârl›k”, ifllenmesi istenen konu olarak yeralm›flt›r.177
168 Babanzade ‹smail Hakk›, Hukuk-› Esasiye, Konstantiniyye: Müflterekü’l-Menfaa Osmanl›
Matbaas›, 1329.
169 ‹smail Hakk›, Hukuk-› ‹dare, ‹stanbul: Edeb Matbaas›, 1328, s. 39-41.
170 “Millî iktisat”›n anlat›m›n›n yetkin ve tek örne¤i için bkz. Zafer Toprak, Milli ‹ktisat (19081918), Ankara: Yurt Yay›nlar›, 1982.
171 Cahit Kavcar, II. Meflrutiyet Devrinde Edebiyat ve E¤itim, Ankara: A.Ü. E¤itim Fakültesi Yay›nlar›, 1974.
172 II. Meflrutiyet döneminde yaz›lan bir örnek için bkz. ‹smail Hakk›, Talim ve Terbiyede ‹nk›lab, Dersaadet: Matbaa-i Hayriyye ve fiürekas›, 1328.
173 Halil Aytekin, ‹ttihad ve Terakki Dönemi E¤itim Yönetimi, Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi
E¤itim Fakültesi Yay›n› No:20, 1991.
174 Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî K›raat, Beflinci K›s›m, (Mekâtib-i ‹btidaiyenin Son ve
Sultanîlerin ‹lk S›n›f›na Tedris Edilmek Üzere Maarif Nezareti Taraf›ndan Bilmüsabaka
Birincili¤e Kabul Edilmifltir), ‹stanbul: Kanaat Kütüphanesi ve Matbaas›, 1331.
175 Maarif-i Umumiye Nezareti Mekâtib-i ‹btidaiye Ders Müfredat›..., s. 21.
176 Ticarî, S›nâî, Ziraî, Umumî fiubeleri Havi ‹dadîlere Mahsus Müfredat Program›…, s. 2-11.
177 Süleyman Hüsnü, a.g.e., s. 41.
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Ancak modernleflme sürecinde e¤itimin umulmayan ve arzu edilmeyen sonuçlar› da ortaya ç›kmakta, e¤itim süreci devleti oluflturan farkl› toplumsal
gruplar aras›nda ulusal özbilinçlenmeyi uyand›rmaktad›r. Daha önce belirtildi¤i gibi e¤itim Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu oluflturan milletlerin ayr›lmas›n›
güdüleyen ulusçu bilinci uyand›rd›¤› gibi ayr›l›kç› hareketleri de güdülemifltir.178 II. Meflrutiyet döneminde e¤itimde ulusal dil kullanma sorunu bir tart›flma olarak bafllam›flt›r. Cemaat ve yabanc› okullar d›fl›nda Müslüman cemaatinden olan Araplar (H›ristiyan olanlar›n zaten bu hakk› vard›r, bu kez Müslüman Araplar da bu istekte bulunuyorlard›.), Arnavutlar ve Çerkezler de kendi
dilleri ile e¤itim isteklerinde bulunmaya bafllam›fllard›r. Tedrisat-› ‹btidaiye
Kanununda bu yönde bir hüküm oldu¤u gibi ‹ttihat ve Terakki F›rkas›’n›n kendi parti program›nda da mahallî dilde e¤itim yapma serbestîsi yönünde bir
madde zaten vard›r. Çerkezler bu amaçla ‹stanbul’da bir okul açm›fl ve kitaplar yay›nlam›fllard›r. Arnavutlar›n devlet kurmas› sonras›nda ise geriye Araplar›n tatmin edilmesi kalm›fl, bu konuda da fiam’da Arapça e¤itim yapmak üzere
iki idadî aç›lmas› kararlaflt›r›lm›fl ve bütçeden de pay ayr›lm›fl, ancak bu proje
I. Dünya Savafl› nedeniyle uygulanmam›flt›r.
j- Resmî ‹slâm ve Laiklik ya da Millî Kimlik - Dinî Kimlik
‹ttihatç›lar II. Abdülhamid’den devrald›klar› “Devlet ‹slâm›”n› gelifltirerek
kullanm›fllard›r. Dine pek s›cak bakmamakla birlikte ‹slâmiyetin toplumu seferber edebilme gücünden yararlanmay› da ihmal etmemifllerdir. Bu dönemde
e¤itimin ideolojik karakteri aç›s›ndan en belirgin özelliklerden biri ‹slâm ve
Türk kimliklerinin bir arada kullan›lmas›, ama Türke öncelik verilmesidir.
Özellikle Balkan Savafl› sonras›nda ideolojik olarak acemi ve aceleci bir Türk-‹slâm Sentezi oluflturma gayreti gözlenmektedir. Bunun bafll›ca nedeni yukar›da
iflaret edildi¤i üzere ‹slâmiyet’in toplumu seferber edebilme gücünden yararlanmakt›r. Bunun iki yönü vard›r. Birincisi Osmanl› ülkesi içindeki ve d›fl›ndaki
Müslümanlar›n deste¤ini sa¤lamak; ikinci olarak, militarist bir amaçla, milliyetçili¤in de¤erleri olan vatan, millet, devlet gibi kavramlar› cihat, gazilik ve flehitlik gibi asl›nda ‹slâmî nitelik tafl›yan de¤erlerle kutsallaflt›rmakt›r. Böylece
askerli¤i sevdirip kutsall›¤›n› vurgulayarak, erkeklerin askere gitmesini kolaylaflt›rmak, askerin komutan›na itaatini sa¤lamak ve askerden kaçmay› azaltmak
amaçlanm›flt›r. I. Dünya Savafl› da ayn› flekilde, ‹ttihatç›lar› ulusçu e¤ilimlerine
ra¤men bir Türk-‹slâm sentezi vitrini oluflturmaya itmifltir. Cihat ilan edilmesi
bunun en tipik örneklerinden biridir. Siyasal iktidar›n “ulus ve din kimyas›”
(Türk-‹slâm sentezi) ibtidaîlerin “dinine merbut, vatan›n› seven, milliyetini tan›yan, münevver vatansever insan” yetifltirme amac›nda bulunabilir.179
178 ‹lber Ortayl›, “Osmanl›’da Ulusalc›l›k”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi,
‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1990, s. 1798-1799; ‹lhan Tekeli, a.g.m., s. 461.
179 Halil Aytekin, a.g.e., s. 47.
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E¤itimin her aflamas›na hakim olma iste¤inin bir ifadesi olarak Evkaf Nezareti’nin denetimindeki dinî karakterdeki “s›byan” okullar›n›n say›s› bu dönemde oldukça azalmaya bafllam›flt›r.180 Ayr›ca nezaretin idaresindeki okullar›n
Maarif-i Umumiye Nezareti’nin idaresine al›nmas› için ad›mlar at›lm›flt›r. ‹ttihad ve Terakki’nin 1916 Kongresi’nde Evkaf Nezareti’nin okul (mekâtib-i umumiyye) açmas› kanuna ayk›r› görülmüfl ve nezaretin elindeki mekâtib-i umumiyenin Maarif’e devredilmesi kararlaflt›r›lm›fl, ancak bu karar uygulanamam›flt›r.
k- Dinî Yükümlülükler - Millî Yükümlülükler
II. Abdülhamid döneminde dinsel yükümlülükleri yerine getirmeye zorlanan ö¤renciler, II. Meflrutiyet döneminde ise militer milliyetçili¤in yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanacaklard›r. II. Abdülhamid döneminde “Padiflah›m çok yafla!” diye ba¤›ran ö¤renciler, II. Meflrutiyet döneminde ilahilerle
birlikte vatan ve millet flark›lar› söylemeye bafllayacaklard›r. II. Abdülhamid
döneminde dernekleflme tamamen yasakken, II. Meflrutiyet döneminde siyasal iktidar›n denetiminde özellikle ö¤renciler Güç, Genç ve ‹zcilik derneklerine
üye olmak zorunda kalacaklard›r. II. Abdülhamid döneminde askerî ö¤rencilere bile talimler silahs›z veya kurflunsuz yapt›r›l›rken, II. Meflrutiyet’te askerî
okullar d›fl›nda devlet okullar›nda okuyan ö¤renciler dahi askerlik dersi görecek, silahl› talim ve poligonlarda at›fl yapacaklard›r. Tatiller aras›na ilk kez bir
“millî” tatil/bayram girmifl; Meflrutiyet’in ilan› “On Temmuz iyd-i millîsi” olarak kutlanmaya bafllam›flt›r. Bu dönemde okullarda ibadet zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r.181 Din derslerinin saat say›lar› düflürülmüfl ve içerikleri de de¤ifltirilmifltir. II. Abdülhamid döneminde dinî içerikli bir ders olan ahlâk dersi bu dönemde “millî” bir içerik kazanm›flt›r. Örne¤in Malumat-› Ahlâkiyye haftada bir
saat olarak dünyevî\toplumsal ve siyasal bir ahlâk olarak ifllenmektedir.182 Ahlâk dersinin içeri¤ine “fikr-i teflebbüs”, “tasarruf” gibi konular eklenmifltir. Ahlâk, dinin de¤il, din ahlâk›n bir alt bafll›¤› haline gelmifl ve ahlâk› dinden ayr› bir
bilim olarak ele alman›n gereklili¤i ifllenmifltir. Sokrates’ten itibaren ahlâk›n
dinden ayr› ele al›nd›¤› belirtilerek konu Kant ahlâk›na kadar getirilmekte ve
toplumsal bir olgu olarak ele al›nmaktad›r.183 Ders programlar›na “malumat-›
ahlâkiye, medeniye, diniye veya iktisadiye” gibi de¤iflen adlarla giren bu yeni
derste ahlâk, medeni ahlâk, siyasî ahlâk, dinî ahlâk gibi bafll›klar alt›nda ele
180 Yahya Akyüz, a.g.e., s. 295.
181 Mekteb-i Sultanî Ders Program›, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1327.
182 Ahmed Cevad, Musahabat-› Ahlâkiyye, S›hhiye, Medeniye, Vataniye ve ‹nsaniye (Maarif
Nezaretinin 1330 Müfredat Program›na Göre Yaz›lm›flt›r, Mekâtib-i ‹btidaiyenin Beflinci ve
Mekâtib-i Sultaniye Sunuf-i ‹btidaiyesinin Dördüncü Senesine Mahsusdur), ‹stanbul: Kitabhane-i ‹slâm ve Askerî, 1330.
183 Mim Adil, Malumat-› Ahlâkiyye ve Medeniye, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1331/1333.
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al›nmaya bafllam›flt›r. “Ahlâk-› dinî” ad›yla ders programlar›na eklenen yeni
ders rahats›zl›k uyand›rmakta gecikmemifl, “ahlâk-› dinî” terkibine itiraz edilmifltir. ‹tiraz, ahlâk ve dinin bir oldu¤u, ahlâk›n hiç bir ilkesinin dine ayk›r› olmad›¤›, dinin ahlâk›n de¤il, ahlâk›n dinin bir dal› olarak ele al›nmas› gerekti¤i
biçimindedir.184
Din kitaplar›nda itikatta resmî mezhebin Sünnîlik, amelde ise Hanefîlik oldu¤u vurgusu devam etmektedir. Ancak meydana gelen de¤iflikliklerin bafl›nda, padiflah merkezli itaat ve sadakat vurgusunun kalkmas› gelmektedir.185 Cihat, özenle ifllenen ve kutsallaflt›r›lan bir anlat›m tafl›r.186
l- fiiîler-Alevîler-‹smailîler-Safevîler-Dervifller
II. Abdülhamid dönemindeki fiiîler ile ilgili klasik anlat›m›n II. Meflrutiyet
döneminde de aynen devam etmesi flafl›rt›c›d›r. Yavuz Sultan Selim “devleti
meflgul eden ‹ran gailesini bertaraf etmek için evvel emirde Anadolu’da mevcut
olan k›rk bin kadar fiiîyi katlettirerek dâhilî fesad›n önünü ald›”, “tedib” etti,
“Anadolu’daki yaklafl›k 44.000 ‹smailîyi def ettirip k›l›çtan geçirdi/öldürdü/katletti” gibi ifadeler vurgulanmaya devam etmifltir.187
m- ‹deolojik Militan Olarak Ö¤retmenler, Resmî Bayram, Marfl, Obje,
Tablo ve Mektep Temsilleri
II. Meflrutiyet döneminde ö¤retmenler resmî ideolojinin militan› olarak görülmüfltür. Ö¤retmenlerin bir tür rejim militan› olarak alg›lanmas› Cumhuriyet
döneminde de aynen devam edecektir. Ö¤retmen okullar› paras›z yat›l› hâle
getirilmifl, yat›l› olmayan ö¤renci kabulü de yap›lm›flt›r. Ö¤retmenlikten ayr›lmak ise güçlefltirilmifl, 8-10 y›l aras› zorunlu hizmet getirilmifltir. Erkek ö¤retmen okullar›nda da “talim ve endaht” dersi eklenmifltir.188 Ö¤retmenler üzerindeki kontrol artt›r›lm›fl, ö¤retmenlerin yan›s›ra189 Ö¤retmen Okulu ö¤renci184 Ali Seydi, Vezaif Nazariyesi Üzerine Müretteb Ahlâk-› Dinî Ulûm-i Ahlâkiyye-i Kadîme ve
Cedîdenin Ahkâm-› Diniye-i ‹slâmiyeye Suret-i Tatbiki, Dersaadet: Kanaat Matbaas›, 1329,
s. 1-2; ‹smail Hakk›, ‹lm-i Ahlâk, Dersaadet: Hukuk Matbaas›, 1330.
185 Yusuf Ziyaeddin el-Üsküdarî, ‹lm-i Hal, (Müslüman Çocuk ‹btidaî S›n›flar› ‹çin Tertip
Olunmufltur), ‹stanbul: Keteon Matbaas›, 1331.
186 Halim Sabit, Amelî ‹lm-i Hal, Üçüncü Kitab, (Bilumum Mekâtib-i ‹btidaiyenin Üçüncü S›n›flar›nda Okutturulmak Üzere Maarif Nezaretince Maa’t-takdir Birincilikle Resmî Programa ‹dhal Edilmifltir), ‹stanbul: Tevsi-i T›baat Matbaas›, 1331. Cihad için bkz. s. 113-117.
187 Ay›n R›za, Küçük Tarih-i Osmanî…, s. 20; Ahmed Rasim, Küçük Tarih-i Osmanî…, s. 24;
Ahmed Hilmi, Resimli ve Harital›…, s. 56-58; Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli Ayine-i Tarih-i Osmanî…, s. 68-69; Ahmed Reflid, Harital› ve Resimli Mükemmel Tarih-i Osmani,
(Umum Mekâtib-i ‹dadiyelerde Tedris Edilmek Üzere Tertib Edilmifltir), Dersaadet: Artin
Asaduryan ve Mahdumlar› Matbaas›, 1328, s. 212.
188 Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesi’nden derlenmifltir.
189 Mehmet Ö. Alkan, “‹stanbul’da Sivil Toplum Kurumlar› 1856-1945”, Mehmet Ö. Alkan, ‹lter Turan ve Ahmet N. Yücekök, Tanzimat’tan Günümüze ‹stanbul’da STK’lar, ‹stanbul:
Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1998.
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lerinin de siyasetle ilgilenmeleri yasaklanm›flt›r. Ö¤retmen ve ö¤rencilerin
Maarif Nezareti’nin izni d›fl›nda her ne amaçla olursa olsun aralar›nda dernek
kurmalar› veya d›flar›daki bir derne¤e üye olmalar› ve siyasal faaliyette bulunmalar› yasaklar aras›ndad›r.
Endoktrinasyonun bir parças› olan ders objeleri müfredat programlar›nda
“Levaz›m-› Terbiyeviyye ve Tedrisiyye” bafll›¤› ile düzenlenmifl, okullarda olmas› gerekli objelerle bulunacaklar› yerler ayr›nt›l› olarak saptanm›flt›r. Örne¤in
buna göre zorunlu eflyalar›n bafl›nda bir büyük Osmanl› bayra¤› ile küçük Osmanl› bayraklar› gelmektedir. Büyük bayrak kap› ya da direk üzerinde as›l› duracakt›r. “Besmele-i flerif” ise Osmanl› bayra¤›n›n alt›nda bir yere konacakt›r.
Besmele-i flerifin alt›nda okulun ad› bulunan levha, onun alt›nda ahlâkî, ictimâî ayet ve hadisler ve Türkçe anlamlar› yeralacakt›r. S›n›flarda kürsü arkas›nda hâlâ siyasal sistemin bafl› olarak önem tafl›yan padiflah›n tasviri ve “Padiflah›m çok yafla” levhas› bulunacakt›r. Ayr›ca millî flark› ve marfllar da duvarlara
as›lacakt›r.
Ö¤renciler okula ve dershanelere girip ç›karken, ayr›ca “g›na” ve “müzik”
derslerinde ilahiler okuyacak, millî/vatanî manzumeler, flark›lar söyleyecektir.
Baz› ders programlar›n›n sonunda flu “ihtar” yer almaktad›r: “Her gün sabahleyin s›n›fa girildi¤i ve akflam s›n›ftan ç›k›ld›¤› zaman onar dakika çocuklara
ilahiler ve vatanî manzumeler teganni ettirilecektir.” Bazen ayn› anda beden
hareketleri de yapacaklard›r. Daha önce de ifade edildi¤i üzere Meflrutiyet’in
ilan› “On Temmuz ›yd-i millî”si olarak kutlanmaya bafllam›flt›r. Bunun d›fl›nda
dini bayramlar, kandiller, “cülus ve veladet-i padiflahî” tatil günleri olarak belirlenmifltir.
I. Dünya Savafl›n›n sonuna do¤ru aç›klamal› kitapç›klar›yla birlikte da¤›t›lan ve duvarlara as›lmas› istenen birtak›m resimler (tablo/gravür) vard›r. Bunlardan ilki, Macar Krall›¤›’n›n kurulmas›nda Osmanl› Devleti’nin rolünü vurgulayan, Macar kral›na taç giydirme törenini resmeden bir tablodur. Bu olay›
tasvir eden ve ressam Nazmi Ziya Bey taraf›nda yap›lan tablonun büyük foto¤raflar› bütün okullara gönderilmifltir. Ayr›ca ö¤retmenlerin bir padiflah›n di¤er
bir padiflaha krall›k tac› giydirmesinin azimet ve ihtiflam aç›s›ndan önemi, Osmanl› padiflah› ve ülkesinin üstünlü¤ü, azameti, Avrupa krallar›n›n korkusu vb.
konular›n›n ayr›nt›l› olarak anlatmalar› istenmifltir.190 Bu tür etkinlikler savafl
ortam› içinde ulusal gururu okflay›c›, özgüveni yükseltmeye yönelik çabalard›r.
Ö¤retmene verilen görev “mefahir-i milliyyenin” en güzel örneklerinden olan
bu olay ile ilgili “ecdada hürmet ve muhabbeti telkin ederek hissiyat-› vatanperveranelerini tenmiye” etmektir.
190 Mekâtibe Tevzi Edilen Resm-i Tetvic Levhas› Hakk›nda ‹zahat-› Tarihiye ve Terbiyeviye, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1333; Maarif-i Umumiye Nezaret Tarihi Levhalar Külliyat›, Aded:
1, özellikle s. 8-14.
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Endoktrinasyon araçlar›ndan biri de “mekteb temsilleri”dir. I. Dünya Savafl› s›ras›nda E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan okullarda mektep temsilleri yap›lmas› konusunda düzenleme yap›lm›flt›r. Temsiller arac›l›¤› ile ulusal duygu ve
heyecanlar›n ö¤rencilere afl›lanmas› amaçlanm›flt›r. Bu nedenle temsillerin
daha çok tarihi olaylardan seçilmesi, vatan ve millet duygular›n› coflturmas›
istenmifltir.191
n- II. Meflrutiyet Döneminde E¤itim
II. Meflrutiyet döneminde e¤itime, -dönemin bakanlar›ndan Sat› Bey’in
“Tuba A¤ac›” fleklinde ifade etti¤i gibi- sultanî ve yüksek okullara daha fazla
önem verilmifltir. K›zlar için ilk kez rüfldiye sonras› idadî, sultanî düzeyde okul
aç›ld›¤› gibi bir de k›zlara mahsus üniversite kurulmufltur. Özel e¤itimin de h›z
kazand›¤› bu dönemde, II. Abdülhamid döneminde devral›nan e¤itim sisteminin eksiklikleri giderilmeye, daha merkezî bir hâle getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Dönemin bir di¤er özelli¤i de 1912 y›l›nda rüfldiyelerin kald›r›larak ibtidaîlerle birlefltirilmesidir.
Tanzimat’tan beri uygulanamayan ilkokulun zorunlulu¤u ilkesi k›smen de
olsa bu dönemde gerçeklefltirilebilmifl, bu amaçla okul ça¤›na gelen çocuklar›n
listeleri ç›kar›lm›flt›r. Mülkî amirlere bu konuyu izlemeleri için yetki aktar›lm›fl,
çocu¤unu okula göndermeyen velilere mahkeme karar› olmaks›z›n bu konuda
oluflturulan tedris meclisleri arac›l›¤› ile para ve hürriyeti ba¤lay›c› cezalar verme yetkisi tan›nm›flt›r. II. Meflrutiyet’in bir di¤er yenili¤i, ilkokulun zorunlu olmas›n›n yan› s›ra, paras›z olmas›, masraflar›n devlet taraf›ndan karfl›lanmas›
prensibinin kabul edilmifltir. 1913 y›l›nda ç›kar›lan bir geçici kanunla 7-13 yafl
çocuklar mecburî e¤itime tabi tutulmufltur. Yafl s›n›r›, koflullara göre 16 yafl›na
kadar uzayabilmektedir.
‹btidaî ö¤renimi alt› y›l olarak belirlenmiflti. Ancak bu süre taflrada yörenin
koflullar›na göre karma okullarda okuyan k›z çocuklar› için dört y›la, yaln›z
k›zlara ait okullarda ise befl y›la indirilebiliyordu. ‹btidaîler kendi içinde ikifler
y›ll›k üç dönem halinde aflamaland›r›lm›flt›r. Birincisi “devre-i ibtidaîyye” yani ilk devreydi, ikincisi “devre-i vasatiyye” yani orta devre ve sonuncusu da
“devre-i âliye” yani yüksek dönemdir. Birinci devreye 7 ve 8 yafllar›ndaki, orta
devreye 9 ve 10 yafl, yüksek devreye ise 11 ve 12 yafllar›ndaki çocuklar devam
edecektir.
Bu okullar›n bir ideal olarak 6 s›n›fl› ve alt› ö¤retmenli olmas› tasarlam›fl,
ancak uygulamada ö¤retmen yetersizli¤i nedeniyle amaca ulaflmak olanakl› olmam›flt›r. Bu nedenle okullar alt›ya ayr›lm›flt›r. Bunlar bir dershaneli ve bir ö¤191 Maarif-i Umumiye Nezareti Mekteb Temsillerinin Usûl-i Tedrisi, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1331.
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retmenli okullar, iki dershaneli ve iki ö¤retmenli okullar, üç dershaneli ve üç
ö¤retmenli okullar, dört dershaneli ve dört ö¤retmenli okullar, befl dershaneli
ve befl ö¤retmenli okullar ve son olarak alt› dershaneli ve alt› ö¤retmenli okullar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.
‹btidaîlerden sonra tâli (ikinci basamak) e¤itimin ilk aflamas› olan idadîler
gelmektedir. ‹dadîlere yafllar› 10-15 olan ibtidaî mezunlar› ile yafllar› 13-18 olan
rüfldiye mezunlar› devam etmektedir. Vilayet ve ba¤›ms›z sancak idadîleri tek
devreli ve dört y›ll›kt›r. ‹ki devreli olanlar ise rüfldiye k›sm› ile birlikte yedi y›ll›kt›r. Liva idadîleri iki farkl› kategoride düzenlenmifltir. Birincisi ba¤›ms›z idadîler denen iki y›ll›k idadîler, di¤eri ise rüfldiyeli olan ve befl y›ll›k idadîlerdi.
Son olarak ‹stanbul idadîleri gelmektedir ki iki devreli alt› y›ll›k bir e¤itim vermektedirler.
Sultanîler 7-20 yafl aras› ö¤renci almakta ve üçe ayr›lmaktayd›lar. Tam devreli sultanîler 12 y›ll›kt› ve iki devreye ayr›lm›flt›. ‹lk k›s›m befl s›n›fl›k “tahsil-i
ibtidaiyye” yani ilkö¤renimdir. ‹kinci k›sma ise “tahsil-i tâliye” deniyordu. Tahsil-i taliye de ikiye ayr›lm›flt›. ‹lk dört y›la “devre-i evvel” (ilk devre), son üç y›la
ise “devre-i sani” (ikinci devre) deniyordu. Devre-i sani k›sm› ise edebiyat ve
fünun olarak ikiye ayr›l›yordu.
‹kinci tür sultanîler yedi y›ll›kt›. ‹btidaîyye k›sm› olmayan bu okullar›n ilk
dört y›l› rüfldiye son üç y›l› ise âli olarak adland›r›l›yordu.
Son olarak II. Meflrutiyet’in yeniliklerinden olan k›z (inâs) sultanîleri aç›lm›flt›r. Bunlar da ikiye ayr›l›yordu. ‹lki yüksek ö¤renime aç›k ve tek devre halinde on y›ll›k e¤itim veren bir biçimde tasarlanm›flt›. ‹kincisi ise alt› y›ll›k meslek
sultanîleriydi.
o- II. Meflrutiyet Döneminde E¤itim Verileri
II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra Maarif-i Umumiye Nezareti içindeki istatistik birimi yeniden oluflturulmufltur. ‹statistik dairesinin 1911 (1327) y›l›nda
1323/1324 ve k›smen 1325/1326 ders y›llar›na ait bir istatistik kitab› yay›nlad›¤› belirtilmektedir. 1323/1324 y›llar›na ait olan› muhtemelen bizim II. Abdülhamit dönemi için de¤indi¤imiz ve malî 1326 salnamesinde/y›ll›¤›nda yer alan
istatistik olabilir. -Ama biz di¤erini göremedik.- K›sa süre sonra istatistik idaresi kapat›larak 1914 (1330) y›l›nda “‹hsaiyat Kalemi” oluflturulmufl; Teflkilat Nizamnamesinin on ikinci ve on alt›nc› maddelerinde belirtildi¤i üzere e¤itim ve
okullara ait bütün istatistiklerin toplanmas›, telfik edilmesi ve yay›nlanmas›yla
görevli k›l›nm›flt›r. Bu amaca uygun olarak 1912/1913 (1328/1329) ders y›l›ndan bafllayarak harita ve levhalardan baflka k›rk befl büyük sayfadan oluflan ve
içinde “mekâtib-i ibtidaiyye”, “darülmualliminler”, “mekâtib-i sultaniyye”,
“mekâtib-i idadiyye”, “mekâtib-i taliye-i hususiyye”, “mekâtib-i âliye” ve “Müze-i Hümayun” ile “nezarete merbut kütübhaneler”e ait istatistikî bilgiler yer

TAL‹D, 6(12), 2008, Mehmet Ö. Alkan

72

alan yedi k›s›mdan oluflan ilk kitap yay›nlanm›flt›r.192 Bu istatistikte okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›yla özel Müslüman ve yabanc› okullar› hakk›nda bilgiler verilmekte, okullar›n y›ll›k masraflar› konusunda tablolar yer almaktad›r.
‹kinci istatistik kitab› 1913/1914 (1329/1330) y›llar›na ait olanlar› içermektedir. Bu kitap Osmanl› döneminde yay›nanan en ayr›nt›l›, en çok veri ve bilgiyi içeren kaynak niteli¤indedir. Bu istatistik kitab›nda yer alan veriler flunlard›r:
(...) mekâtib-i ibtidaiyye-i umumiyyenin -dershane ve mualliminin adedi,
kable’l-ink›lab ve bade’l-ink›lab tesis ve küflad edilmifl olmak ve mekâtib
ebniyesinin keyfiyeti ve cihet-i aidiyeti itibariyle- miktar›na, mekâtib binalar›n›n k›ymetine, mekâtib-i ibtidaiye için senevî verilmifl olan icârâta,
1329-1330 senesinde mekâtib-i ibtidaiyye-i umumiyyeden bi’t-tasdikname
nefl’et eyleyen ve terfih-i s›n›f eden ve edemeyen flakirdân miktar›na, mekâtib-i mezkure muallimininin menflelerine dair malumat oldu¤u gibi mekâtib-i ibtidaiyye-i ecnebiyye ihsaiyat› dahi münderic bulunmufltur. Bundan
maada 329-330 senesi sinn-i mükellefiyet-i tahsilde bulunan etfal-i müslime ile bunlardan mektebe müdavim ve gayr›müdavim olanlar›n mikdar›n›
ve henüz mektebi olmayan kurân›n adedini ve vilayat, liva ve kaza merkezlerinde bir dershaneli ve bir muallim veya muallimeli olmak ve her biri elli
flakird istiab etmek üzere daha ne kadar mektebe ihtiyaç bulunmakta idü¤ünü kaza itibariyle mübeyyen ve 31 sahifeden müteflekkil bir cetvel ilave
olunmufltur.193

Farkedilece¤i üzere bu dönemde haz›rlanan ve yay›nlanan istatistikler, önceki istatistiklere oranla daha fazla bilgi ve ayr›nt› içermektedir. Bu sayede ilk
kez Osmanl› Devleti’ndeki okullaflma oranlar›na iliflkin bilgi edinebilmekteyiz.
Ayn› flekilde çeflitli okullarda okuyan ö¤rencilerin ve görevli ö¤retmenlerin sosyo-ekonomik kökenleri konusunda bilgi sahibi olmam›z mümkün olmaktad›r.
Böylece e¤itime yönelen toplumsal kesimin ve görev yapan ö¤retmenlerin sosyo-ekonomik kökenleri konusunda yorum yapabilmek de olanakl› hale gelmektedir. Di¤er yandan bu istatistikler Osmanl› Devleti’nin sonu anlam›na da
gelen I. Dünya Savafl›n›n hemen bafl›nda derlenmifltir. Bunun anlam› 1839 y›l›nda bafllayan modern/kamusal e¤itim sürecinin Osmanl› ‹mparatorlu¤u aç›s›ndan geldi¤i aflamay› ortaya ç›karmaktad›r.
192 Maarif-i Umumiye Nezareti ‹hsaiyat Kalemi: Nezarete Merbut Mekâtib-i Umumiyye ile Mekâtib-i Hususiyyenin ve Müze-i Hümayun ile Müze ve Y›ld›z Kütüphanelerinin ve Kütübhane-i Umumînin 1328-1329 Senesine Mahsus ‹hsaiyat Mecmuas›d›r. Harital› Olarak Birinci Def’a Neflr Edilmifltir, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1334, s. 1. Bu kaynak yak›n
zamanlarda yay›nlanm›flt›r. Bkz. fiamil Mutlu, “II. Meflrutiyet Devrinde ‹statistik Bilgileriyle E¤itim”, Belgeler, 1996, c. XVII, sy. 21, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1997),
s.127-143 ve tablolar.
193 Maarif-i Umumiye Nezareti ‹hsaiyat Kalemi: 1329-1330 Senesine Mahsus Maarif-i Umumiye ‹hsaiyat Mecmuas›d›r. Harital› Olarak ‹kinci Def’a Neflr Edilmifltir, Darülhilafetülaliye:
Matbaa-i Amire, 1336, s. 1.
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Bu dönemde yay›nlanan iki istatistik kitab› ise flunlard›r:194
n

n

Maarif-i Umumiyye Nezareti ‹hsaiyat Kalemi: Nezarete Merbut Mekâtib-i Umumiyye ile Mekâtib-i Hususiyyenin ve Müze-i Hümayun ile Müze ve Y›ld›z Kütüphanelerinin ve Kütübhane-i Umumînin 1328-1329
Senesine Mahsus ‹hsaiyat Mecmuas›d›r. Harital› Olarak Birinci Def’a
Neflr Edilmifltir, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1334.
Maarif-i Umumiyye Nezareti ‹hsaiyat Kalemi: 1329-1330 Senesine Mahsus Maarif-i Umumiyye ‹hsaiyat Mecmuas›d›r. Harital› Olarak ‹kinci
Def’a Neflr Edilmifltir, Darülhilafetülaliye: Matbaa-i Amire, 1336.

Bu istatistiklerin yay›nlanabilmesi için I. Dünya Savafl›n›n bitimini beklemek gerekecektir. Bas›l› kaynaklar d›fl›nda arfliv kaynaklar›n› kullan›larak II.
Meflrutiyet dönemi e¤itim verilerini kullanan araflt›rmalar da yap›lm›flt›r.195
Ayr›ca, özellikle ‹stanbul’a iliflkin e¤itim rakamlar› konusunda bilgi edinmek
için, bu dönemde ‹stanbul’a özgü yay›nlanan istatistik kitaplar› da kullan›labilecek kaynaklar aras›nda yer almaktad›r.196
p- ‹mparatorluk’tan Ulus Devlet’e Geçerken
Geçifl dönemi, ‹mparatorlu¤un da¤›lmakta oldu¤u, Ulusal Mücadelenin
bafllad›¤› ve iki (‹stanbul ve Ankara) hükümetin, iki e¤itim bakanl›¤›n›n oldu¤u
bir evredir. Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin kurulmas› ard›ndan 3 May›s
1920 tarihinde, Maarif Vekâleti’ne de yer verilen, 11 bakandan oluflan “icra vekilleri heyeti” kurulmufltur. Haz›rlanan ilk hükümet program›nda e¤itimin
“millî ve dinî” bir karakterde olaca¤› vurgulanm›flt›r. Ankara Hükümetinin e¤itime verdi¤i önemin bir göstergesi olarak henüz Ulusal Mücadelenin sürdü¤ü,
Sakarya Muharebesinin yaklaflt›¤› günlerde 16 Temmuz 1921 tarihinde ilk
Maarif Kongresi toplanm›flt›r.
Bu s›rada ‹stanbul Hükümetinin E¤itim Bakanl›¤›n›n onay› ile yaz›lan ders
kitaplar›nda ulusçu vurgular›n a¤›rl›¤› dikkat çeker. Bunlardan biri olan ve ‹stanbul’un iflgali sonras›nda ilkokullar için yay›nlanan Ahmed Rasim’in kitab›nda II. Meflrutiyet dönemi tarih ders kitaplar›nda yer alan konular aynen anlat›194 Biz bu kitaplardan ikincisi olan 1913/1914 y›l›na ait istatisti¤i daha önce sözünü etti¤imiz
çal›flmam›zda verdik.
195 Böylesi bir kaynak için bkz. Halil Aytekin, a.g.e.
196 ‹stanbul Beldesi ‹hsaiyat Mecmuas›, (‹statistik fiubesince Tertib ve Tanzim Edilmifltir), Dersaadet: Arflak Goroyan Matbaas›, 1912; 1329 Senesi ‹stanbul Beldesi ‹hsaiyat Mecmuas›,
(fiehremaneti ‹statistik fiubesince Tertib ve Tanzim Edilmifltir), Dersaadet: Matbaa-i Arflak
Goroyan, 1330; 1330 Senesi ‹stanbul Beldesi ‹hsaiyat Mecmuas›, (fiehremaneti ‹statistik fiubesince Tertib ve Tanzim Edilmifltir), Dersaadet: Matbaa-i Arflak Goroyan, 1331.
197 Ahmed Refik, Küçüklere Tarih Dersleri Yeni Osmanl› Tarihi, (Devre-i Mutavass›ta-‹kinci
Sene), (Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Encümenince Tedkik Olunduktan Sonra Umum
Mekâtib-i ‹btidaiye S›n›flar›na Kabul Edilmifltir), ‹stanbul: Kütübhane-i ‹slâm ve Askerî,
Matbaa-i Orhaniye, 1336, s. 46-52.
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l›r.197 Ancak Balkan Savafl›n›n ciddi kay›plar› belirtilirken Türk ulusçulu¤u ile
ilgili geliflmeler üzerinde durulacakt›r. “Bu büyük felaket bizde derin bir milliyet fikri uyand›rd›. Memleketi ancak milletimize muhabbet, Müslümanl›¤a
hürmet sayesinde kurtarmak kabil oldu¤u anlafl›ld›. Bütün Türkleri Müslümanl›kla birbirine ba¤lamak, Türklük fikrinin ilerlemesine çal›flmak lüzumuna
kanaat has›l oldu” ifadesi art›k ulus vurgusunun tam anlam›yla öne ç›kmas›d›r.
Burada dikkat çekici nokta Türklük ile Müslümanl›¤›n birlikte ifllenmesidir. I.
Dünya Savafl›n›n ilan› ile beraber “milletin bafl›na bela olan kapitülasyonlar›n
kald›r›lmas›” ve savafl›n anlat›m› ile devam eden kitap flu sat›rlarla son bulur:
“Memleketimiz büyük bir felakete u¤rad›. Sevres Muahedesi ile vatan›m›z›n en
güzel parçalar› Yunanîlere verildi. Edirne, ‹zmir elimizden ç›kt›. ‹stanbul beynelmilel bir idare alt›na girdi (1337).”198
Bu konudaki ikinci örnek olan Köprülüzade Mehmed Fuad’›n sultanîler
için yay›nlanan ders kitab›nda ulusçuluk çok daha aç›k olarak ifllenmektedir.199
Bu siyasal kaos ortam›nda tarih dersleri Millî Tarih ad› ile okutulmaktad›r. Kitab›n, II. ‹nönü zaferinden sonra yine ‹stanbul’daki Maarif Nezareti’nin onay›
ile haz›rland›¤› anlafl›lmaktad›r. “Dinimiz Milletimiz” bafll›¤› ile bafllayan kitap
dil, tarih ve duygu ekseninde bir ulus tan›m› yap›lmaktad›r.
Milletimiz: ‹nsanlar›n yaln›z dini de¤il bir de milleti vard›r… ‹flte biz de
Türküz (sic.) Devletimiz Türk Devleti, Milletimiz Türk Milletidir. Kendimize
mahsus güzel bir dilimiz var ki ona Türkçe diyoruz. Devletimizin hudutlar›
d›flar›s›nda bizim gibi “Türkçe” konuflan milyonlarca kardeflimiz vard›r ki onlar da bizden farks›zd›r. Biz hep birden “Büyük Türk Milletini” teflkil ediyoruz. (s. 3-4)

Eser Türklü¤e ‹slâmiyet’i yüceltici bir rol verilerek yaz›lm›flt›r. Ama ‹slâmiyet’in ortaya ç›kmas› bir meflruluk kökeni olarak yine anlat›lmaktad›r. Selçuklular›n Türklü¤ü vurguland›ktan sonra “‹slâmiyet onlar›n k›l›c› sayesinde parlad›. Yapt›klar› medreseler, hastaneler, kütüphanelerle ‹slâm medeniyetini
yükselttiler” ifadesi yer alacakt›r. Anadolu’nun Türklefltirilmesi de Selçuklular›n bafllatt›klar› bir süreçtir.200 Osmanl›lar›n Türk soyundan gelmesi, Sultan Selim’in ‹ran seferi ve ‹ran hükümetinin Anadolu’yu “K›z›lbafllaflt›rma” faaliyeti
anlat›l›r ama fiiîlerin katli anlat›lmaz (s. 52). Tarih bir padiflahlar tarihi de¤il
olaylar tarihi olarak yaz›lm›flt›r.201 ‹lginç olan noktalardan biri, bu “geçifl” kita198 Ahmed Refik, Küçüklere Tarih Dersleri Yeni Osmanl› Tarihi…, s. 55.
199 Köprülüzade Mehmed Fuad, Millî Tarih, (Mekâtib-i Sultaniyeye ve Mekâtib-i ‹btidaiye
Devre-i Ula ‹kinci S›n›flar›na Mahsusdur), Kanaat Kütüphanesi ve Matbaas›, 1337.
200 Köprülüzade Mehmed Fuad, a.g.e., s. 33-37.
201 Örne¤in II. Mahmud veya Abdülmecid bir bafll›k olarak seçilmemifl, bunlar›n yerine Mustafa
Reflid Pafla bafll›k olmufltur. Ayn› flekilde Midhat Pafla bafll›k, “Kanun-i Esasî ve Meflrutiyet”,
“‹stibdad ‹daresi”, “Kanun-i Esasî ‹lan›”, “Midhat Pafla’n›n fiahadeti” alt bafll›k olmufltur.
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b›nda art›k ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nden söz edilmemesidir.202 Kitap Yunanl›lar›n Anadolu’daki zulmünden bahsettikten sonra flu sat›rlarla son bulur.
“Giriflti¤imiz bu istiklal mücadelesinde Allah yard›mc›m›z olsun!”
3- Cumhuriyet: Türk-‹slâm Sentezinden Türk Ulusçulu¤una
Bir ideoloji olarak Tanzimat döneminde ortak vatana yurtseverlikle ba¤l›
Osmanl›c›l›k, II. Abdülhamid döneminde ‹slâm-Türk Sentezi ve II. Meflrutiyet
döneminde Türk-‹slâm Sentezi gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Cumhuriyet döneminde ise ulus-devlet gerçe¤ine uygun, onunla örtüflen bir Türk ulusçulu¤u
ideolojisi oluflturma gayreti vard›r. Cumhuriyet’in Türk ulusçulu¤u hukuksal,
kültürel ve ›rksal bir pragmatik bileflim üzerine kuruludur. Tekparti dönemi
boyunca de¤iflik zamanlarda bu bileflimdeki bir ö¤e di¤erlerine göre daha a¤›r
basm›flt›r. Çok partili siyasal yaflama geçiflle birlikte “‹slâm” bu bileflime yeniden bir ö¤e olarak kat›lacak, Türk-‹slâm Sentezi yeni bir formülle oluflturulacakt›r. Ancak II. Meflrutiyet dönemindeki Türk-‹slâm Sentezinin sonraki dönemlerden en önemli fark›, ‹slâm’›n ikinci plana itilmifl, gerekti¤inde ve gere¤ince kullan›lm›fl olmas›d›r.
a- Din Kültüründen Laikli¤e
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda da dinden ani ve keskin bir kopufl yaflanmam›flt›r. Ancak ders programlar›nda yer alan dersler bir din kültürü içeri¤inde
anlat›lmaya, ad› konmam›fl bir laiklik vurgulanmaya bafllam›flt›r. Ders program, müfredat ve kitaplar›nda ‹slâmiyet’in etkisi sürmektedir. Örne¤in üç senelik idadî ders program›nda “ulûm-› diniye”, sultanîlerde ise “Kur’an-› Kerim” ve “malumat-› diniye” “ulûm-› diniye ve siyer” dersleri bulunmaktad›r.
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra haz›rlanan ilk ders program›nda da din dersleri yer almaktad›r. Erkek ve k›z ilk mekteplerinde “Kur’an-› Kerim ve din dersleri” adl› ders ilk s›n›f hariç dört y›l boyunca haftada 2 saat okutulmaktad›r. Bu
derslerde Kur’an-› Kerim’in okunmas›n›n yan›s›ra ‹slâm’›n flartlar› ve ibadet
konular› ifllenecektir. Ayr›ca din bilgisinin s›n›r› Hazret-i Peygamber ilgili anlat›mlarla s›n›rl›d›r: “Muallim, münasebet düflürdükçe Hazret-i Peygamber’in
menak›b-› seniyyesini izah ederek ‹slâm muhabbetini çocuklar›n kalbinde yaflatacakt›r.”203 Bu k›sa süre içinde “resmî mezheb” konular›n içinde yer almaz.
Bir süre sonra, 1927 y›l›nda de¤iflikli¤e u¤rayan ders programlar›nda din dersi
devam etmekte, ama içeri¤inde laikli¤i vurgulayan bir de¤iflime rastlanmakta202 “Nihayet Rumeli’de kurulan gizli bir cemiyetin teflvikiyle millet ayakland›, 10 Temmuz’da
Meflrutiyet yeniden ilan edildi” denecektir (s. 63). ‹ttihad ve Terakki II. Meflrutiyet ve sonras›nda da an›lmaz. Savafla girmenin gereksizli¤inden söz edilir (Köprülüzade Mehmed
Fuad, a.g.e.).
203 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti ‹lk Tedrisat Dairesi, ‹lk Mektebler Müfredat Program›,
[‹ç kapakta ‹lk Mekteblerin Müfredat Program›], ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1340, s. 13-14.
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d›r. Ancak genel siyasal dönüflümün önemli bir parças› olan laiklik yönündeki
de¤iflime uygun biçimde k›sa süre sonra ilkokullardan din dersi kald›r›lacakt›r.204 Ayn› flekilde ortaokullarda da din dersine rastlanmayacakt›r.205 Cumhuriyet’e de¤in e¤itim düzenine bak›ld›¤› vakit, bir yandan dinî, di¤er yandan da
ça¤dafl e¤itim veren kurumlar› vard›r. Cumhuriyet’in ilan›ndan önce yap›lan
bir tespitle “ça¤dafl” e¤itim kurumlar›n›n “avam, havas, ilmiyye, sufiyye, mülkiyye, seyfiyye gibi birbirine yabanc› hatta düflman” s›n›flar yetifltiren bir sistem oldu¤undan yak›n›larak bu usulün terk edilmesi ve bunun yerine “vatandafl” yetifltiren bir genel e¤itimin kurulmas› istenecektir.206
b- Büyük Türk Ulusu
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan itibaren ders kitaplar›nda Türklük son derece
net bir flekilde vurgulanm›flt›r.207 Art›k devletin tarihsel kayna¤› ‹slâmiyet’in ortaya ç›kmas› de¤il, Orta Asya erken Türk tarihidir. Türkler, dünyan›n en eski
uygarl›klar›ndan bir olarak belirtilmektedir. ‹slâmiyet Türkleri de¤il, Türkler ‹slâmiyet’i yükseltmifllerdir. Tarih ders kitaplar›ndaki bir baflka de¤iflim yak›n
dönem siyasal geliflmelerle ilgilidir. Cumhuriyet’in kurulufluna giden I. Dünya
Savafl› sonras› geliflmeler ve Ulusal Kurtulufl Savafl›n›n kahramanlar› -baflta
Mustafa Kemal olmak üzere ‹smet ‹nönü, Fevzi Çakmak, Kaz›m Karabekir, Kaz›m Orbay gibi isimler- tarih kitaplar›nda yerlerini alacakt›r. ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin ad› geçmeyecek, ‹mparatorlu¤un bat›fl›nda dolayl› olarak an›lacakt›r. 31 Mart hadisesi “irticaî” bir ayaklanma olarak gösterilecektir. Ders kitaplar›nda dinsel aç›klama ve meflrulaflt›rma ifadeleri -birkaç cümle d›fl›ndakalmam›flt›r. Tarih derslerinin, ilkokullar›n müfredat program›nda s›n›rlar› belirtilmifltir. Bu derslerde “bilhassa Anadolu’da millî hareketlerin bafllamas›yla,
Cumhuriyet’in ilan›na kadar geçirdi¤imiz millî intibah devrine en fazla ehemmiyet verilecek, bu devrin kahramanl›k menk›beleri, büyük flahsiyetleri anlat›lacakt›r”. Cumhuriyet’in siyasal toplumsallaflma sürecinde özen gösterdi¤i konulardan biri de eski rejimle ilgili de¤erlendirmelerdir. Bu ba¤lamda II. Meflrutiyet’ten devral›nan “eski istibdad›n kötülükleri, ferdî saltanat›n zulümleri”nin
yan›s›ra “saray›n sefahatine, sair unsurlardan gördü¤ümüz fenal›klar›n teflrihine, Ruslarla etti¤imiz harbler”e iliflkin bafll›klar yer almaktad›r. Cumhuriyet’te
art›k Türk tarihi anlat›lmaktad›r. Bu ba¤lamda tarihin ifllenifli s›ras›nda da “es204 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti, ‹lkmektepler Talimatnamesi, ‹stanbul: Devlet Matbaas›, 1929; ayr. bkz. Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti, ‹lkmektep Müfredat Program›,
‹stanbul: Devlet Matbaas›, 1930.
205 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti, Ortamektep Müfredat Program›, ‹stanbul: Devlet
Matbaas›, 1930.
206 Bkz. Ali Haydar, a.g.m., s. 145-146.
207 Bu konuda bkz. Jessica Selma Tiregol, “The Role of Primary Education in Nation-SatateBuilding: The Case of The Eary Turkish Republic (1923-1938)”, Doktora Tezi, Princeton
Üniversitesi, 1998.
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ki Türklerin hayat ve medeniyetleri ile ‹slâmiyet’e hizmetlerinin yan›s›ra her
ça¤daki Türklerin durumu” ayr›ca ifllenecektir. Bu arada ‹slâm’da “cumhuriyet
ve mutlakiyet” devirleri de ifllenecek konular aras›na al›nm›flt›r. Frans›z ‹htilali ve milliyet nazariyeleri ele al›nacakt›r. Tarih derslerinin içerikleri çizilirken
“Rusya”n›n düflmanl›klar› özellikle belirtilmifltir. Bunun d›fl›nda “Saray›n h›yanetleri, Millî ‹ntibah Devri, ‹stiklâl Harbi, Yeni Türkiye Devletinin kuruluflu,
bugünkü Türk alemi (…)” anlat›lacak bafll›klar aras›ndad›r.208 Ders kitaplar›nda da ayn› konular ayr›nt›yla ifllenmekte, padiflahl›k ve özellikle son padiflah
Vahdettin, Damat Ferid Pafla ve hükümeti “hain” odaklar olarak gösterilmektedir. Yine dönemin bafllar›nda Türkiye’deki Türklerle, Türkiye d›fl›ndaki özellikle de Musul ve Halep’teki Türklerin birleflece¤i umudu ders kitaplar›nda ö¤rencilere aktar›lmaktad›r. Frans›z Devrimine verilen önem II. Meflrutiyet’te oldu¤u gibi devam etmektedir. Üzerinde durulan bir baflka tema Anadolu’nun
Türklerin vatan› oldu¤u konusudur. Tarih ders kitaplar›nda Yavuz Sultan Selim
anlat›l›rken ‹ran ile mücadele anlat›lacak ancak ne “Kürdistan” kelimesi ne de
fiii, ‹smailî, K›z›lbafl veya Alevî sözcükleri kullan›lacak, bunlar›n öldürülmelerinden söz edilmeyecektir.209 Siyasal kültürü en iyi yans›tan musahabat-›
208 ‹lk Mektebler Müfredat Program›…, s. 23-25.
209 Muallim Ahmed Halid, Bizim Tarih, (Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâletince ‹lk Mekteblerin Beflinci S›n›flar› ‹çin Kabul Edilmifltir), Üçüncü tab‘›, ‹stanbul: Amidi Matbaas›,
1341/1925. Art›k tarih dersleri Türk Tarihi olarak okutulmaktad›r. Son dönem Osmanl› siyasal tarihi, ‹ttihat ve Terakki’siz bir tarihtir. Meflrutiyet’in ilan›ndaki rolü hiç belirtilmemifltir. Vahdettin ve Ferit hainlik simgesi olarak gösterilmektedir. Mustafa Kemal önderli¤inde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluflu, ‹stanbul’da toplanan
son meclis, Millî Misak ve Sevr Antlaflmas›n›n imzalan›fl›, Cumhuriyet’in kurulufluna giden
yolun ara evreleridir. Büyük Millet Meclisi’nin, “Büyük Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri”nin yan› s›ra “Sevgili ‹smet Pafla”, Fevzi Pafla, Kaz›m Karabekir Pafla, Kaz›m Pafla gibi
Kurtulufl kahramanlar›n›n foto¤raflar› yer almaktad›r. Kitab›n sonunda Dünya’da Avrupa
ve Asya’da onmilyonlarca Türkün yaflad›¤›, ancak onlar›n ba¤›ms›zl›klar›na sahip olmad›klar› yaz›l›d›r. Rusya ve ‹ran’daki Türkler, gözlerini Ba¤›ms›z Türkiye’ye çevirmifllerdir.
“Hudutlar›m›z›n pek yak›n›nda, Halep ve Musul taraflar›nda henüz Ana Vatana kavuflmayan bir tak›m Türk vatandafllar›m›z da vard›r. Yak›n bir âtide uzak ve yak›n kardefllerimizi
Türkiye Cumhuriyeti bayra¤› alt›nda toplu görece¤imizden eminiz” ifadesi henüz Musul
Sorununun çözülmedi¤i bir tarihte yaz›lm›flt›r (s. 126). Bu kitapta müfredat program› gere¤i “Frans›z ‹htilali sonras› milliyet nazariyeleri” de ifllenmektedir.
Bir baflka örnek ‹hsan fierif’in Cumhuriyet’de Tarih, Maarif Vekâleti Celilesi Millî Talim ve
Terbiye Dairesinin 119 Numerolu ve 10 A¤ustos 1927 Tarihli Karar› ile ‹lk Mekteblere Kabul
Olunmufltur (‹stanbul: Türk Matbaas›, 1927-1928) adl› ders kitab›d›r. Türklerin ilkça¤› art›k dünya medeniyetleri aras›nda say›lmaktad›r. Türklerin yay›ld›klar› alan, eski Türk abideleri, eski Türklerin hayat, adet ve medeniyetleri ile bafllay›p ‹slâmiyet’i kabul etmeleriyle devam etmektedir. Bahr-i Hazer’den Çin’e, Sibirya’n›n cenubundan Himalaya Da¤lar›’na, Ural Nehri’nden Balkafl Gölü’ne kadar yay›lan bu genifl sahada yüce da¤lar, nihayetsiz çöller, münbit köfleler vard›r. ‹flte buralar Türklerin ilk “‹li”, ilk “Yurd”udur. Türklerin o
dönemden b›rakt›¤› flaheserlerin bafl›nda “Çinli’lere yapt›rtt›klar› Çin Seddi gelir! Dünya
Türklü¤ü içinde Anadolu Türklü¤ünün öneminden söz edildikten sonra “Cumhuriyeti kuran Anadolu Türkleridir. Fakat kan veren, can veren Türklü¤ü öldürmek isteyenleri öl- ✒
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ahlâkiye ve malumat-› vataniyye dersleri ise art›k “cumhuriyet” de¤erlerini aktarmaya bafllam›flt›r. Bir yönüyle II. Meflrutiyet’teki müfredat ve kitaplardan
meflrutiyet ç›km›fl, cumhuriyet girmifltir. “Vatan, millet, devlet, hükümet, millî
hakimiyet, hükümet-i meflruta ve cumhuriyet, ne için Cumhuriyet en iyi flekl-i
hükümettir. Cumhuriyetin halk›na temin etti¤i faideler, halk›n ve millî istiklalin düflmanlar›” gibi konular ifllenecektir. Milli kurtulufl ve istiklal mücahedesinin tarihçesi, Cumhuriyet, Cumhur reisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi en
önemli de¤er ve kurumlar olarak verilmektedir. Bu derslerin amac› “gençlere
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandafl› olmak s›fat›yla malik olduklar› hak ve
vazifeleri tan›tmak, bütün hareketlerinde hakim olmas› laz›m gelen ahlâk esaslar›n› telkin etmek”tir.
Cumhuriyet kat›l›mc›, elefltiren, tart›flan bir ö¤renci arzulamaktad›r. Afla¤›daki al›nt› bunun bir örne¤idir.
Çocuklardan körükörüne itaat ve ink›yad isteyen, onlar› lüzum ve hikmetini
anlamad›klar› s›k› bir nizamat ve mücazat silsilesiyle tahdit ve tekyid eden,
flahsiyet ve seciyelerinin inkiflaf›na müsaade etmeyen, teavün ve tesanüt hislerinin tesisine imkân b›rakmayan mekteb, ancak mutlak›yet idaresinin istedidüren, bitiren de ‘Koca Gazi’dir. Bunu hiç, hiç unutmak gerekir” (s. 64) ifadesi yer almaktad›r. Asya’n›n en eski ve en medeni kavminin Türkler oldu¤unun kan›t› Kültigin yaz›tlar›d›r (s. 67). Türklerin ‹slâmiyet’i kabul etmeleri sonras›nda onun en fedakâr en birinci savunucusu olduklar› belirtilir (s. 68). Anadolu ise en eski Türk devletlerinden birinin kurulufluna tan›kl›k etmifltir. “Türkler daha binlerce sene evvel Anadolu’ya gelmifller, Kastamonu’dan Trabzon k›y›lar›na kadar o genifl yerlere yerleflmifller, bir Türk devleti kurmufllar
idi. Bunlar ‘Koman’ Türkleri idi…” (s. 70). Bunlar› Asurlular y›km›flt›r. Ancak Anadolu as›l
sahibini tekrar bulmakta geçikmez: Bunlar O¤uz Türklerinden Tu¤rul Bey komutas›ndaki
Türklerdir. Bu ifadeler, Anadolu’nun Türk topra¤› olarak meflrulaflt›r›lmas›n›n tarihsel gerekçesidir. Cumhuriyet’in tarih orijini ‹slâm öncesi Türk tarihidir. Eski Türkler, Selçuklular ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u biçiminde evreleflen bir tarih vard›r. ‹slâmiyet bu süreçte art›k devre d›fl› kalmaktad›r. II. Abdülhamit ve dönemi son derece kötülenmekte, ‹ttihad ve
Terakki Cemiyeti’nin ink›lâb› yapt›¤›n› ancak iyi hükümet edemedi¤i vurgulanmaktad›r.
Devleti harbe ‹ttihat Terakki’nin soktu¤u, harb s›ras›nda her cephede Türklerin büyük baflar› gösterdi¤i, ancak Almanlar›n kötü idaresi sonucu Türklerin çok kay›p verdikleri, ‹ttihad ve Terakki kumandanlar›n›n ‹stanbul’dan kaçt›klar›, anlat›l›r (s. 112-127). Anadolu hareketini, Kurtulufl Savafl›n› ve Ulusal Devleti yücelten geliflmeler ön plana ç›kar›lmaktad›r.
Ahmed Refik, Umumî Tarih, (Kurun-› Cedîde, Asr-› Haz›r ‹lk Mekteb-Beflinci S›n›f Maarif
Vekâleti Taraf›ndan Bütün ‹btidaîlere Kabul Edilmifltir) (‹stanbul: Orhaniye Matbaas›,
1341) adl› kitapta tarih bir ulusçuluk ve uluslaflma tarihi olarak ele al›nm›flt›r. Bu tarihin
içinde yer alan kifli ve olaylar ulus ve ulusal duygu ve ulusçuluk ekseninde de¤erlendirilmektedir. Örne¤in Tanzimat bir Bat›l›laflma hareketi olarak görülmektedir. “Tanzimat ricali, Türkiye garpl›laflmad›kça yaflayamayaca¤›n› anlad›lar” (s. 153) cümlesi ile olumlu bir
bak›fl ama, “Tanzimat, Garb› sadece taklide yarad›. Millî hiç bir gaye temin edemedi” ifadesi ile de en büyük eksiklikleri vurgulanmaktad›r (s. 154). “Türkiye’de yaflayan milletlerin milliyet hissiyle uyand›klar› bir s›rada, Türkiye’de bu hissi öldüren, Abdülhamid idaresi oldu” (s. 172) veya “Abdülhamid, vatan ve milliyet hislerinin, kendi saltanat› aleyhinde oldu¤una kanaat etti” (s. 173) gibi ifadeler de II. Abdülhamid’in neden sevilmedi¤inin
kan›t›d›r.
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¤i fertleri yetifltirebilir. Çocuklar› mektebin maddî ve manevî hayat›yla alakadar olan bütün meselelerin münakaflas›na ve halline ifltirak ettirmek, kendilerine idrak ve kabiliyetleri nisbetinde vazifeler tevdi etmek, hürriyetlerini istimal, flahsiyetlerini inkiflaf ettirecek f›rsat ve imkânlar haz›rlamak laz›md›r.

Cumhuriyet vatandafllar›n›n görevleri ise flu flekilde s›ralanm›flt›r: Türkiye
cumhuriyetinin kanunlar›na itaat, vergi, askerlik borcu. Müdafaa-i milliye, lüzum ve ehemmiyeti. Türk sanca¤›na hürmet. Vatanperverlik. Vatana karfl› fedakârl›k. Cumhuriyet idareyi müdafaa için bezl-i nefs. Millî iktisad misak›na
riayet.210
Militer ulusçulu¤un devam etmesi sonucu, E¤itim Bakanl›¤› bütün okullarda izcilik teflkilat› kurmufltur. Ders programlar›nda, terbiye-i bedeniyye dersleri içindeki oyunlarda askerî nitelikli oyunlar ve ayr›ca “Niflan Tüfengi ile Endaht” II. Meflrutiyet’de oldu¤u gibi devam etmektedir.211
‹lkokul programlar›nda 1927 y›l›nda de¤ifliklik yap›lm›flt›r. ‹lkokulun iyi vatandafl yetifltirmek amac› vurgulanan bu de¤ifliklikle ilkokullar iki devreye ayr›lm›flt›r. ‹lk devrede “tabiat tetkiki, ziraat ve h›fz›ss›hha, co¤rafya ve tarih ile musahabat-› ahlâkiye ve malumat-› vataniyye” dersleri “hayat bilgisi” ad› at›nda
birlefltirilmifltir. ‹kinci devrede de eski programdaki “malumat-› vataniye” dersinin ad› “yurt bilgisi” olmufltur. Bu derslerle birlikte konular aras›na “reis-i
cumhurumuz” Mustafa Kemal de ifllenecek konular aras›nda girmifltir. ‹kinci
devrede tarih dersinde eskisinden daha ayr›nt›l› bir Türk tarihi ifllenmektedir.212
c- Ulusal Egemenlik ve Tam Ba¤›ms›zl›k
Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce Ulusal Kurtulufl Savafl›n›n “ulusal
egemenlik ve tam ba¤›ms›zl›k” sloganlar› yeni ulus-devletin e¤itim siteminde
aktar›lacak ana siyasal de¤erlerin bafl›nda gelecektir.
Maarif Vekâleti’nin 8 Mart 1339 tarih ve 3952/348 say›l› bildirisinde e¤itim
amaçlar› aç›klanm›flt›r. Buna göre; birinci olarak d›fl düflmanlar›n çoklu¤u, ülke içinde güçlü bir ulusal duyguyla birlik olmay› gerekmektedir. Kanaat ve
meslek farklar›n›n millî kardeflli¤e ve memleket sevgisine zarar› olmamal›d›r.
‹kinci olarak yak›nda yap›lmas› tasarlanan “iktisadî ink›lab”lara uygun, memleketi iktisadî esarete b›rakmayacak çal›flkan ve üretken gençler yetifltirilmelidir. Üçüncü olarak ayakta kalabilmek, varl›¤›n› sürdürebilmek için okuryazar
olmak gereklidir. “Hâkimiyet-i milliye esas›, bütün efrad-› milletin küçük yafl›ndan itibaren iradelerini hüsn-i istimal edecek bir halde yetifltirilmeleri istilzam… [etmektir.]” biçiminde ifade edilen formül, yeni ulus-devletin ideolojik
de¤erlerini de vermektedir.
210 ‹lk Mektebler Müfredat Program›…, s. 29-37.
211 ‹lk Mektebler Müfredat Program›…, s. 93-95.
212 ‹lk Mekteblerin Müfredat Program›, ‹kinci tab‘›, ‹stanbul: Devlet Matbaas›, 1927.
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d- Cumhuriyet’in ‹lk Y›llar›

Mütareke dönemi olarak adland›r›lan evre imparatorluktan ulus-devlete geçifl dönemidir. 23 Nisan 1920’de aç›lan Büyük Millet Meclisi içinde kurulan hükümette Maarif Vekaleti ad›yla bir e¤itim bakanl›¤› da oluflturulmufltur. Bu dönemde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›lmas›ndan Saltanat›n kald›r›lmas›na kadar iki hükümet ve iki e¤itim bakanl›¤› varl›¤›n› sürdürmüfltür. Ankara hükümeti henüz e¤itim sistemine hakim olamamakla birlikte, e¤itim konusunda Ulusal Kurtulufl Savafl› boyunca toplant›lar düzenlemifl, projeler haz›rlam›flt›r. Sonunda Saltanat kald›r›lm›fl, ‹stanbul Hükümeti de onun Maarif-i Umumiye Nezareti de tarihe kar›flm›flt›r. Ankara Hükümeti içinde yer alan Maarif Vekâleti’nin bünyesinde bir istatistik (ihsaiyat) müdüriyeti de bulunmaktayd›.
Cumhuriyet döneminin hemen bafllar›nda e¤itim üç öbek halinde ilk, orta lise olarak aflamaland›r›lacakt›r. ‹dadîlere “ortaokul”, sultanîlere de “lise” denecektir. Bafllang›çta ilkokullar›n ard›ndan “bir devreli liseler” gelmektedir ki daha
sonra ortaokul olarak adland›r›lacakt›r. “Tam devreli liseler” olarak an›lan okullar ise hem ortaokulu hem de liseyi içinde bar›nd›ran e¤itim kurumlar›d›r. Bir
süre sonra e¤itimin aflamaland›r›lmas› konusunda son nokta konacak ve e¤itim,
ilk, orta, lise ve yüksek olmak üzere dört basamak olarak düzenlenecektir.
Daha önce de belirtildi¤i gibi 1914 (1330) y›l›nda tekrar kurulan “ihsaiyat dairesi” taraf›ndan 1912/1913 (1328/1329) ve 1913/1914 (1329/1330) ders y›llar›na
ait iki istatistik kitab›n›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan I. Dünya Savafl› ve Ba¤›ms›zl›k Savafllar› nedeniyle ne istatistikî bilgi derlenebilmifl ne de yay›nlanabilmifltir.
Maarif Vekâleti içinde 1923 y›l›nda ‹hsaiyat Müdüriyetinin kurulmas› ard›ndan ilk olarak 1923/1924 (1339/1340) ders y›l›na ait veriler derlenmifl ve yay›nlanm›flt›r. Ard›ndan 1924/1925 (1340-1341) ders y›l›na ait bir istatistik kitab› daha haz›rland›¤› belirtilmekle birlikte yay›nlan›p yay›nlanmad›¤› konusunda bilgi sahibi de¤iliz.
Cumhuriyet döneminin ilk e¤itim istatisti¤i fludur:
n

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti 1339-1340 Ders Senesi ‹hsaiyat
Mecmuas›d›r, Maarif Vekâleti ‹hsaiyat Müdüriyeti Taraf›ndan Neflr
Olunmufltur, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1341.

Tevhid-i Tedrisat/E¤itim Birli¤i Yasas›’n›n ç›kmas›ndan sonra 1923/1924
[1339/1340] y›llar› için yay›nlanan bu istatistik sayesinde de bir yandan Cumhuriyet’in devrald›¤› e¤itimin nicel manzaras› ortaya ç›kmakta, di¤er yandan
da Cumhuriyet’in ça¤dafllaflma yoluna e¤itim aç›s›ndan nas›l bir birikimle ç›kt›¤› hesaplanabilmektedir.
e- Genç Cumhuriyet’in Yorgun Topraklar›nda E¤itimin Say›sal Durumu
II. Meflrutiyet’te oluflturulan e¤itim sistemi Cumhuriyet’in bafl›nda da hemen hemen aynen devam etmifltir. ‹dadîler umumî, ziraî, s›naî ve ticarî flube-
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lere ayr›lm›fllard›r. 1923 y›l›nda ülke genelinde 39 erkek idadîsi, 3 de k›z idadîsi olmak üzere toplam 42 idadî bulunmaktad›r. ‹dadîlerin toplam ö¤renci say›s› 449’u k›z olmak üzere 3.865’tir. ‹dadîler umumî (30 adet), ziraî (6 adet), s›nâî
(5 adet) ve ticarî (1 adet) olarak dört flubeye ayr›lm›flt›r.
Cumhuriyet’in Bafl›nda ‹dadîler-1923
‹dadî Say›s›
Umumî

Ö¤renci Say›s›

Ziraî

S›naî

Ticarî

Toplam ‹btidaî

Talî

Toplam
449

K›z

-

-

3

-

3

422

27

Erkek

30

6

2

1

39

2692

724

3416

Toplam

30

6

5

1

42

3114

751

3865

Cumhuriyet’in ilan›ndan önce 5 çeflit sultanî bulunmaktad›r. Bunlar tam
devreli sultanîler, yaln›z devre-i ûlâl› sultanîler, dokuz senelik k›z sultanîleri,
on senelik k›z sultanîleri ve k›z sanayi sultanîleridir. Ülke genelinde sultanîlerin say›s› 54 adettir. Tam devreli sultanîler 2’si ‹stanbul’da, 11’i Anadolu’da olmak üzere 13 tanedir. Devre-i ûlâl› sultanîlerin 7’si ‹stanbul, 1’i Trakya ve 24 tanesi de Anadolu’da olmak üzere toplam 32 tanedir. Dokuz senelik k›z sultanîsi
2 tanedir. On senelik k›z sultanîleri ise tamam› ‹stanbul’da olmak üzere 5 tanedir. K›z sanayi sultanîleri ise yine tamam› ‹stanbul’da olmak üzere 2 tanedir.213
Ertesi y›l sultanîlerin ad› liseye çevrilmifltir. Tam devreli erkek liselerinin say›s› 14 tanedir. K›z liseleri 3’ü yat›l› olmak üzere 9 tanedir ve 3 tane de sanayi
k›z lisesi bulunmaktad›r. Toplam k›z lisesi say›s› 12’dir. Bir devreli erkek liselerinin ülke genelindeki toplam say›s› 72 tanedir. ‹ki tane de meslek idadîsi bulunmaktad›r. Erkek ö¤retmen okullar› 13, k›z ö¤retmen okullar›n›n say›s› ise
eski dönemlere göre h›zl› bir art›flla 7 olmufl, toplam ö¤retmen okulu say›s› ise
20’ye ulaflm›flt›r.
Erkek ilkokullar› 4181, k›z ilkokullar› ise 589 olmak üzere toplam 4770 tanedir. Ö¤retmensizlik yüzünden 473 ve binas›zl›k yüzünde de 44 olmak üzere
toplam 517 okul kapal› durumdad›r. Kapal› olanlarla birlikte toplam ilkokul say›s› 5.287’ye ulaflmaktad›r.
‹lkokullarda 253.430 erkek ve 59.741 k›z ö¤renci olmak üzere 313171 ö¤renci okumaktad›r. Ortaokullar›n ilkokullar›nda 8 k›z, 57 erkek toplam 65 ilkokulda; 922 k›z, 8398 erkek olmak üzere toplam 9.320 ö¤renci okumaktad›r. Liselerden olan idadîlerin ilkokullar›nda 4 k›z, 18 erkek toplam 22 okulda; 380 k›z,
4111 erkek olmak üzere toplam 4491 ö¤renci okumaktad›r. Ö¤retmen okullar›n›n 8’i k›z, 14’ü erkek olmak üzere toplam 22 ilkokulunda 877’si k›z, 1324’ü erkek olmak üzere 2201 ö¤renci bulunmaktad›r. Ülke genelinde (cemaat, yabanc› özel okullar ile yat›l› ilkokullarla darüleytamlardakiler de dahil olmak üzere
213 Türkiye’de Orta Tahsil [Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekâleti Neflriyat›’ndan Aded: 18], ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1339, s. 3-5’ten taraf›m›zdan haz›rlanm›flt›r.
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370.597 ö¤renci okumaktad›r. Bu ilkokullardaki toplam ö¤retmen say›s› 12.140,
yaln›zca devlet ilkokullar›nda (cemaat ve yabanc› okullar hariç) 10.102’dir.
II. Meflrutiyet’te aç›lmaya bafllayan anaokullar›n›n say›s› ise 80’e ulaflm›flt›r.
Darüleytamlar, biri k›z olmak üzere 18 tanedir. Yeni kurulan ‹mam ve Hatib
Mekteplerinin toplam say›s› ise 29’dur.
Cumhuriyet’in kendine özgü ilk e¤itim kurumu Hayat Mektepleri’dir. ‹lk
aç›lan okullar 2’si erkek ve biri k›z olmak üzere toplam üç tanedir.214

III- Verilere ‹liflkin Farkl› Rakamlar›n Nedenleri Üzerine Bir Not
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda e¤itim ile veriler ayn› y›la ait olsalar bile farkl›l›klar göstermektedir. O dönemde devletin yay›nlad›¤› resmî salname ve istatistiklerde yer alan veriler aras›nda bile zaman zaman çok ciddi farklara rastlanmaktad›r. Bu rakamlar› bir biçimde kullanan ikincil kaynaklarda ise rakamlar aras›ndaki uçurum daha da derinleflebilmektedir. Örne¤in 1907 y›l›nda baz› kaynaklarda 619 rüfldiye okulu oldu¤u belirtilirken,215 baz›lar›nda 400216 veya devlet salnamesinden 462 gibi bir rakam› bulmak olanakl›d›r.
Bu farkl›l›klar›n nedenlerinin bafl›nda, okullar aras›nda askerî mektebler ve
mülkî mektebler ayr›m› yap›lmamas› gelmektedir. Askerî okullar, genel olarak
rüfldiye, idadî, harbiye ve erkan-› harbiye biçiminde ayr›lmaktad›rlar. Bunun
d›fl›nda bir dönem sivil okul olan Mekteb-i T›bbiye-i fiahane sonradan Harbiye Nezareti’ne ba¤lanarak Maarif-i Umumiye Nezareti d›fl›nda tutulmufltur.
Ancak, örne¤in idadî veya rüfldiye okullar› ile ilgili verilen rakamlara askerî
okullar›n dahil olup olmad›¤› genellikle belirtilmez.
Harbiye Nezareti’ne ba¤l› olan okullar ile Maarif-i Umumiye Nezareti’ne
ba¤l› okullar d›fl›nda baflka bakanl›klara ba¤l› okullar da bulunmaktad›r. Bu
okullar genellikle meslek veya yüksek okul düzeyindedir. Bu bakanl›klar aras›nda Orman ve Maadin Nezareti, Ticaret Nezareti gibi bakanl›klar› sayabiliriz.
Bu nedenle Maarif-i Umumiye Nezareti’nin verilere iliflkin bilgilerin bulundu¤u yay›nlar›nda ço¤unlukla askerî okullar, askerî ö¤renciler ve mezunlar› hesaba kat›lmad›¤› gibi, benzer flekilde di¤er nezaretlere ba¤l› okullar, ö¤renciler ve
mezunlar da hesaba kat›lmamaktad›r. Birçok kaynakta (özellikle devlet salnamelerinde) ço¤unlukla sadece Maarif-i Umumiye Nezaretine ba¤l› okullar, bu
okullar›n ö¤rencileri ve mezunlar›na iliflkin bilgilere rastlanmakta, ancak bu
bilgiler de kimi eksiklikler içermektedir. Bu eksikliklerin bafl›nda yabanc›lar›n
214 Bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti 1339-1340 Ders Senesi ‹hsaiyat Mecmuas›
[Yay: Maarif Vekâleti ‹hsaiyat Müdüriyeti], ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1341’den derlenmifltir.
215 Bayram Kodaman, a.g.e., 1988.
216 Osmanl› Tarihi, Cilt: 7, Islahat Ferman› Devri (1861-1876), Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1956; Osmanl› Tarihi, Cilt: 8, Birinci Meflrutiyet ve ‹stibdad Devirleri (1876-1908), 2.
bs., Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1983.
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kurduklar› okullar ile gayrimüslim cemaatlerin açt›klar› okullar, bu okullarda
okuyan ve mezun olmufl ö¤rencilere iliflkin bilgilerin verilmemesi gelmektedir.
E¤itim sisteminde meydana gelen de¤iflimler de verilerin süreklili¤i aç›s›ndan sorunlar ç›karmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda 1890’lar›n bafl›ndan itibaren
rüfldiyelerin idadîlerle birlefltirilmesi ve birk›s›m rüfldiyelerin idadîye çevrilmesi gelmektedir. Bu nedenle özellikle rüfldiye ve idadî türü okullar›n say›lar›nda
ani düflüfller veya ç›k›fllar ortaya ç›kmaktad›r.
Bir baflka güçlük ilkö¤renim düzeyi okullar›n say›s›n›n belirlenmesinde yatmaktad›r. Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nin yay›nland›¤› ve yürürlü¤e girdi¤i 1870’lerin bafl›ndan itibaren, geleneksel tafl/s›byan/mahalle mektebleri,
“ibtidaî” denilen devlet denetimindeki modern ilkokullara dönüfltürülmeye
bafllam›flt›r. Ço¤unlukla dinî ilk e¤itim veren bu okullar verilerde bazen s›byan
mektebi olarak, bazan da ibtidaî mekteb olarak yer almaktad›r. Bu ayr›m›n ço¤u kere belirtilmeyifli verilerin ifllenmesinde oldukça zorluk ç›karmaktad›r. Öte
yandan II. Meflrutiyet döneminde rüfldiye düzeyi okullar ibtidaîlerle birlefltirilerek kald›r›lm›fl, rüfldiye e¤itimi tarihe kar›flm›flt›r. Bu nedenle rüfldiye okullar›n› bu tarihten itibaren ibtidaîlerin içinde düflünmek gerekir.
K›z okullar›n›n rüfldiye düzeyi say›lar› verilirken, k›z sanayi okullar›n›n say›lara dahil edilip edilmedi¤i ço¤u zaman anlafl›lamamakta, bu da toplamda
bir farkl›l›k yaratmaktad›r.
Son olarak savafllar sonras›, özellikle Balkanlar’da kaybedilen topraklar nedeniyle rakamlarda ciddi de¤ifliklikler meydana gelmektedir.
Sonuç Yerine
Bu makalede Tanzimat’la bafllayan modernleflmenin e¤itim aç›s›ndan muhasebesini yapmak aç›s›ndan kullan›labilecek bas›l› kaynaklar›n bir de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. Bu kaynaklar› bir araya getiren bir çal›flma taraf›m›zdan
yap›lm›fl ve Devlet ‹statistik Enstitüsü yay›nlar› aras›nda yay›nlanm›flt›r. Dolay›s›yla modernleflme sürecinde Tanzimat Dönemi, II. Abdülhamit Dönemi, II.
Meflrutiyet Dönemi ve Cumhuriyet’in ilk y›llar› bu veriler ›fl›¤›nda karfl›laflt›r›labilir ve yorumlanabilir hale gelmektedir. Bu istatistikler yaln›zca Müslüman/Türk unsurun de¤il, ‹mparatorlu¤u oluflturan di¤er -gayrimüslim- cemaatler ile yabanc›lar›n açt›klar› okullar için de önem tafl›maktad›r.
Ayr›ca bu istatistikler Türkiye Cumhuriyeti’nin s›n›rlar› d›fl›nda kalan yerler
için de kullan›labilecek veriler içermektedir. Dolay›s›yla bir dönem Osmanl› topraklar›n›n içinde yer alan, ama günümüzde ba¤›ms›z birer devlet olarak yaflayan
Ortado¤u ve Balkanlar’daki ülkelerin tarihleri aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r.
Makalenin konusu modernleflme sürecinde devletin yeni üstlendi¤i kamusal/yayg›n/örgün e¤itim ifllevi ile bu amaçla kurdu¤u yeni e¤itim kurumlar› oldu¤u için, geleneksel/dinsel e¤itim kurumu olan medreseler konusuna hiç yer verilmemifltir. Oysa medreseler de ciddi bir ö¤renci say›s›na sahiptirler ve dolay›s›yla okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›, genel toplam› de¤ifltirebilecek nitelikte-
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dir. Ancak XIX. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren, bir dönem son derece önemli bir ifllev
görmüfl olan medreseler gözden düflmeye, de¤iflen toplumsal ihtiyaçlara yan›t
veremez bir hale gelmeye bafllam›fllard›r. “Ulema” ve medrese önce e¤itim alan›ndan, sonra yönetim hizmetlerinden d›fllanm›flt›r. Ard›ndan II. Abdülhamit
döneminde Hukuk Fakültesi’nin kurulmas›yla hukuk alan›ndan, son olarak da
yine II. Abdülhamit döneminde Darülfünun (‹stanbul Üniversitesi) içinde “Yüksek Din Bilimleri” bölümünün kurulmas›yla “resmî din” alan›ndan sistem d›fl›na
itilmeye bafllanm›flt›r. Medreseler II. Meflrutiyet döneminde yeniden ihya edilmek istenmifl ve de¤iflen koflullara uygun bir hale getirilmeye çal›fl›lm›flsa da 1924
y›l›nda tamamen kapat›lm›fllard›r. Bununla birlikte XIX. ve XX. yüzy›lda, bir baflka deyiflle modernleflme sürecinde medreselerin geçirdi¤i say›sal evrimi bilmek
önemlidir ve bu mesele bir araflt›rma konusu olarak da de¤erini korumaktad›r.
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Abstract
This article evaluates the Ottoman modernization process and the heritage produced
by this process and taken over by the Republican Period, by focusing on the history of
education. Relying on the text books of the modern schools opened during the eras of
Tanzimat, Abdulhamit II, Constitution II, and the Republic, it sets forth with its different aspects and in a comparative manner the “identity” that each era tried to construct. Other issues this article dwells on are Ottomanism, Islamic-Turkish Synthesis,
Turkish-Islamic Synthesis, and the developments in the fields of schooling/modernization in this sub-periods dominated by nationalism.
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Özet
Osmanl› modernleflme süreci ve bu süreç içerisinde oluflan birikimin Cumhuriyet’e
devretti¤i miras› e¤itim tarihini merkeze alarak irdeleyen bu çal›flma a¤›rl›kl› olarak;
Tanzimat, II. Abdulhamit, II. Meflrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde aç›lan modern
okullarda okutulan ders kitaplar›ndan hareketle söz konusu dönemlerde infla edilmeye
çal›fl›lan “kimlik”i çeflitli boyutlar› ile ve karfl›laflt›rmal› olarak ortaya koymaktad›r. Çal›flman›n yo¤unlaflt›¤› di¤er hususlar ise s›ras›yla; Osmanl›l›k, ‹slâm-Türk sentezi, Türk‹slâm sentezi, Ulusçulu¤un hakim oldu¤u bu alt dönemlerde okullaflma/modernleflme
ba¤lam›nda, say›sal verilerden hareketle, yaflanan geliflmelerdir.
Anahtar Kelimeler: Osmanl›l›k, Türk-‹slâm Sentezi, ‹slâm-Türk Sentezi, Türkçülük,
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