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(...)
Haberdar eyleyüp halk› vücûb-› sem‘ ü taatten
Nice niran-› isyan ü fesad› ettiler itfa
Bu vechile maarif hey’etinin didesi ruflen
Ki oldu naz›r-› hey’et basiretle Münif Pafla
Ne hizmette bulunsa iktidar› varken icraya
‹mamü’l-müslimîne iktiday› gördüler ahrâ
Maarif nam›n› maruf u meflhur etti âlemde
(...)
[Ömer As›m Aksoy, Hasip Dürri, 1959, s. 5]

Girifl
BU çal›flmada, Osmanl› topraklar›nda modern e¤itim kurumlar›n›n birer birer
aç›lmaya baflland›¤› ve e¤itim sisteminde yeni düzenlemelerin yap›ld›¤› Tanzimat sonras› dönemin kendine münhas›r flartlar›nda yaflam›fl, gerek sivil hayat› ve
gerek bürokratik yaflam› dolay›s›yla Türk e¤itim tarihimizde ayr› bir yere sahip
olan Münif Pafla’n›n e¤itim ile ilgili düflünceleri ve faaliyetleri de¤erlendirilecektir. E¤itim alan›ndaki ilk resmî görevine 1864’te Mekâtib-i Umumiye azal›¤› ile
bafllayan, 1865’te Maarif-i Umumiye Nezareti’ne ba¤l› Tercüme Cemiyeti’nin,
1869’da da Meclis-i Kebir-i Maarif’in baflkanl›¤›n› yapan Münif Pafla, 1891’e kadarki süreçte yeni okullar›n aç›lmas›na önayak olmufl, “intiflâr-› maarif” vas›tas›
olarak gördü¤ü dergi ve gazete yay›nc›l›¤›na önem vermifl, modern bilimlerin
halka ö¤retilmesi ve benimsetilmesi için Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’yi kurmufl,
konferanslar vermifl, hocal›k yapm›fl, Osmanl›’da kütüphanecilik, matbaac›l›k ve
müzecili¤in geliflimine öncülük etmifl bir Osmanl› bürokrat ve ayd›n›d›r.
Tanzimat’›n ilan›ndan dokuz y›l evvel dünyaya gelen ve Tanzimat’› haz›rlayan kuflaktan bir sonraki kufla¤› temsil eden Münif Pafla’n›n e¤itim hakk›ndaki
düflüncelerine geçmeden önce, makalenin konusu çerçevesinde, kendi e¤itim
hayat› ile çeflitli bürokratik görevleri ve faaliyetleri ekseninde e¤itime katk›lar›
üzerinde durulacakt›r. Burada konu bütünlü¤ü ile orant›l› olarak Münif Pafla’n›n kendi e¤itim ve kültür çevresinin yan› s›ra cemiyet faaliyetleri, dergi-gazete yay›nc›l›¤›, matbaac›l›¤›, müze ve kütüphane aç›lmas›na iliflkin çabalar› da
de¤erlendirilecektir. Daha sonra Hazine-i Evrak, Ruznâme-i Ceride-i Havadis,
Risale-i Mevkûte, Mecmua-i Fünûn adl› dergilerde ekonomiden felsefeye, ta* Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi.
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rihten e¤itime hemen hemen her konuda yaz›lar kaleme alan Münif Pafla’n›n
e¤itim düflüncesi bu yay›n organlar›ndaki yaz›lar› üzerinden de¤erlendirilerek
Türk e¤itim tarihindeki yerine iflaret edilecektir. Pafla, özellikle “Ehemmiyet-i
Terbiye-i S›byan” bafll›kl› makalesinde ele ald›¤› e¤itim ve ö¤retimde devletin
ve ebeveynlerin rolü, e¤itim/ö¤retim yöntemleri ve teknikleri, ders müfredat›,
ö¤retmenlerin niteli¤i ve seçimi ve e¤itimde uygulanacak ceza müeyyideleri gibi konularla modern pedagojik yöntemlere dayal› e¤itimin önemine dikkat çeken ilk Osmanl› ayd›nlar›ndan biridir.
Münif Pafla’n›n Hayat›
1830 y›l›nda1 ulemaya mensup Antepli bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya
gelen Münif Pafla’n›n çocuklu¤u bu mensubiyetin sa¤lad›¤› sosyal ve kültürel
bir ortamda geçmifltir. Antep’te Nur-› Osmaniye Medresesi’nde bafllad›¤› medrese e¤itimine, henüz dokuz yafllar›nda iken, babas› Abdünnafi Efendi’nin Kavalal› Mehmet Ali Pafla’n›n torunlar›na Farsça talim etmesi için M›s›r’a davet
edilmesi2 üzerine Kahire’de Kasr-› Âli Medresesi’nde, daha sonra da fiâm-› fierif’te Emeviyye Medresesi’nde devam etmifltir.
Münif Pafla’n›n 1852 y›l›nda ‹stanbul’a gelifli hayat›nda yeni bir dönüm
noktas›d›r. Zira, Tercüme Odas›’nda bafllad›¤› görevi dolay›s›yla Münif Pafla
Bat› lisanlar› (Frans›zca, ‹ngilizce) ve Bat› bilimi ile tan›fl›r. O zamana kadar
Do¤u dilleri ve ilimleriyle meflgul olan Pafla bundan böyle Bat› dilleri ve bilimleriyle de ilgilenmeye bafllam›flt›r.
1 Pafla’n›n do¤du¤u tarih ile ilgili çeflitli rivayetler mevcuttur. Biz çal›flmam›zda, Sicill-i Ahval’deki kayd› esas ald›k. Bkz. BOA, DH. SA‹D., no 3, s. 246. Pafla’n›n do¤um tarihini; Ali
Fuat, “Münif Pafla”, Türk Tarih Encümeni Mecmuas›, 1930, c. I (yeni seri), sy. 4, s. 9’da Münif Pafla’n›n o¤lu Celal Bey’den rivayetle 1824 (1240), ‹bnülemin M. Kemal ‹nal, “Münif”,
Son As›r Türk fiairleri, ‹stanbul, 1938, c. II, s. 997’de 1828 (1244); Y. Öztuna, Türk Ansiklopedisi, c. XXV, s. 32’de, 1828 (1244); H. Ziya Ülken, Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, Konya: Selçuk Yay›nlar›, 1966, s. 82’de 1828 (1244); Ahmet Hamdi Tanp›nar, XIX. As›r Türk Edebiyat› Tarihi, ‹stanbul: YKY, 2006, s. 170’te 1828 (1244); Nihad Sami Banarl›, “Münif Pafla”,
Resimli Türk Edebiyat› Tarihi Ansiklopedisi, Ankara: MEB Yay›nlar›, 1974, c. II, s. 956’da
1828 (1244); “Münif Mehmet Tahir Pafla”, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, ‹stanbul:
Dergah Yay›nlar›, 1986, c. VI, s. 470’te 1828 (1244); E. Ziya Tevfik, “Münif Pafla”, Yeni Tasvir-i Efkar, 1909, sy. 251, s. 4’te 1829 (1245); “Münif Pafla Hazretleri”, Malûmat Mecmuas›,
10 Zilhicce 1313, sy. 37, s. 799’da 1830 (1246); fiemsettin Kutlu, “Münif Pafla”, Türk Edebiyat› Antolojisi, ‹stanbul: Remzi Kitabevi, s. 345’te 1830; Abdullah Uçman, “Münif Pafla”,
Yaflamlar› ve Yap›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklopedisi, ‹stanbul: YKY, 1999, c. II, s. 330’da
1830 (1246); Niyazi Berkes, Türkiye’de Ça¤dafllaflma, ‹stanbul: Do¤u-Bat› Yay›nlar›, [t.y.], s.
232’de 1830 (1246); O. Fuat Köprülü, Münif Pafla’n›n Hayat› ve Tahran Sefirlikleri münasebetiyle ‹ran Hakk›nda Baz› Vesikalar, ‹stanbul: ‹ran fiehinflahl›¤›n›n 2500. Kurulufl Y›ldönümüne Arma¤an, ‹stanbul: MEB Yay›nlar›, 1971, s. 277’de 1830 (1246); Osman Ferit,
“Münif Pafla”, Nevsâl-i Osmani, ‹stanbul: Matbaa-i Hayriye, 1326, s. 203’te 1830 (1246) olarak vermifllerdir.
2 ‹bnü’l-Emin Mahmut Kemal ‹nal, a.g.e., s. 997.
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Öte yandan bu ba¤lamda iflaret edilmesi gereken bir baflka nokta ise Ahmet
Kemal Pafla’n›n3 himayesidir. Bu himaye, Münif Pafla’n›n sosyal ve kültürel
çevresi, bilgi birikimi ve hatta devlet görevleri üzerinde etkili olmufltur. Münif
Pafla bu iliflkisi sayesinde Sadrazam Âli Pafla ile tan›flm›fl,4 ilk yurtd›fl› tecrübesini de yine kendisini himaye eden Ahmet Kemal Pafla’n›n Berlin sefaretine tayin edilince onu da yan›nda Almanya’ya götürmesiyle edinmifltir. Almancay›
burada kald›¤› süre (1855-1857) içinde ö¤renen Pafla, Berlin Üniversitesi’nde
Hikmet-i tabiiye, Hukuk-› beyne’d-düvel ve Tedbîr-i memleket dersleri okumufltur.5 Netice itibariyle Münif Pafla, bütün bu gerek resmî gerek gayriresmî
ortamlarda Arapça, Farsça, Frans›zca, Almanca, ‹ngilizce,6 Rumca7 gibi Bat› ve
Do¤u lisanlar› ile co¤rafya, tarih, edebiyat, felsefe, hukuk, devletler hukuku,
ilm-i servet (iktisat) gibi ilimleri ö¤renmifltir ki, böylece -Ali Fuat’›n da ifade etti¤i gibi- “ulûmu flarkiyye ve garbiyyeye kadar müflterek malûmat has›l eylemifltir”.8 Bu muhitlerden elde etti¤i birikim Münif Pafla’n›n ilgi alan›n›n çeflitlili¤i ve zenginli¤i konusunda bir fikir vermektedir.
Münif Pafla’n›n hayat›na dair önem arz etti¤ini düflündü¤ümüz bir di¤er
husus yine Ahmet Kemal Pafla vesilesiyle tan›flt›¤› saray ve çevresi ile olan iliflkileridir. Bu iliflkiler onun devlet kademelerinde ald›¤› resmî görevleri üzerinde etkili olmufl, bu sayede vezirli¤e9 kadar yükselen Pafla, Ticaret Mahkemesi
baflkanl›¤› (1860), Ticaret naz›rl›¤› (1877), Bâb-› Ali bafl mütercimli¤i (1862),
Zaptiye müsteflarl›¤› (1867), Tahran elçili¤i (1872 ve 1895’te olmak üzere iki
kez), Divân-› Temyiz (1868) ve Daire-i Mekâtib-i Umumiye azal›¤› (1864), Tercüme Cemiyeti baflkanl›¤› (1865) ve Meclis-i Kebir-i Maarif baflkanl›¤› (1869)
gibi çeflitli görevlerde bulunmufl, üç kez (yaklafl›k dokuz y›la yak›n) de Maarif
naz›rl›¤› (fiubat-Kas›m 1877; Nisan 1878-Eylül 1880; Ekim 1885-Eylül 1891)
3 Sultan kethüdalar›ndan Hac› ‹brahim A¤a’n›n o¤lu olan Ahmet Kemal Pafla (1808-1886),
alt› kez Maarif naz›rl›¤› yapm›fl ve Avrupa’daki okullar›n “nizamat ve tedrisat›n›” araflt›rmak için padiflah taraf›ndan Avrupa’ya gönderilmifltir. ‹bnül Emin Mahmut Kemal ‹nal,
“Ahmet Kemal”, Son As›r Türk fiairleri, ‹stanbul, 1938, c. I, s. 821. Münif Pafla’n›n e¤itim ve
ilim sevgisinde, kendisi de e¤itimci olan Ahmet Kemal Pafla’n›n yan›nda yetiflmifl olmas›
hiç flüphesiz önemli bir etkendir. Adem Ak›n, Münif Pafla ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar›, 1999, s. 6.
4 ‹smail Do¤an, Tanzimat›n ‹ki Ucu: Münif Pafla ve Ali Suavi Üzerine Sosyo-Pedagojik Bir
De¤erlendirme, ‹stanbul: ‹z Yay›nc›l›k, 1991, s. 48.
5 “Münif Pafla Hazretleri”, s. 799.
6 ‹bnü’l-Emin Mahmut Kemal ‹nal, Münif Pafla’n›n Berlin dönüflü tekrar girdi¤i Tercüme
Odas›’nda bu lisan› ö¤renmeye çal›flt›¤›n› ifade etmektedir, bkz. a.g.e, s. 998.
7 Bursal› Mehmet Tahir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul: Meral Yay›nlar›, 1972, c. II, s. 240.
8 Ali Fuat, a.g.m., s. 2.
9 Münif Efendi’ye vezaret rütbesi 24 fiubat 1880’de ikinci Maarif naz›rl›¤› esnas›nda verilmifltir. Bkz. Mahmud Cevad, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teflkilat ve ‹craat›, ‹stanbul: Matbaa-i Amire, 1338, s. 192.
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yapm›flt›r. Bu önemli devlet görevleri sayesinde Münif Pafla edindi¤i bilgi ve
tecrübeleri uygulama imkan›n› elde etmifltir. 10
Sivil hayat›na bakt›¤›m›zda da dikkate de¤er faaliyetleri bulundu¤unu gördü¤ümüz Pafla, Ekrem Ifl›n’›n ifadesiyle “Tanzimat’›n bilimsel düflünce yap›s›n›”11 infla eden Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’yi kurmufl ve bu cemiyetin yay›n
organ› olarak, ‹bnülemin’e göre ilim aleminde ilk defa flöhret bulmas›na vesile
olan12 Mecmua-i Fünûn’u dönemin yay›n hayat›na kazand›rm›flt›r. Cemiyetin
binas›nda halka aç›k seminerler düzenlenmifl, bununla Osmanl› halk›n›n Bat›
bilimi ile tan›flmas› ve bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanm›flt›r.
“Do¤rudan do¤ruya Bat›’daki modern ilim anlay›fl›n› memlekete getirmeye
çal›flan ayd›nlardan biri”13 olan Münif Pafla, Osmanl› toplumunun kalk›nmas›n›n idare de¤iflikli¤inden çok e¤itim sahas›nda yap›lacak faaliyetlerle gerçekleflebilece¤ine inanmaktad›r. Bu nedenle onun faaliyetlerine bakt›¤›m›zda dergi,
gazete ve kitap yay›nlamaktan matbaa kurmaya; kütüphane, k›raathane ve
müze kurulmas›na önayak olmaktan halka aç›k dersler verilmesine kadar pek
çok faaliyetin içinde yer ald›¤›n› görüyoruz. Münif Pafla, E¤itim bakanl›¤› esnas›nda da varolan e¤itim kurumlar›n›n yeni düzenlemelerle daha iyi bir hale getirilmesi, okul say›lar›n›n art›r›lmas›, millî bir kütüphane kurulmas›, kütüphanelerin kataloglar›n›n haz›rlanmas› yönündeki çabalar›n›n yan› s›ra “akvam-›
salifenin merâtib-i medeniyyeleri ve bunun tedricî olarak suret-i terakkilerini
gösterir”14 bir müze-i hümayunun aç›l›fl›nda da yer alm›flt›r. E¤itim tarihi nokta-i nazar›ndan bakt›¤›m›zda, çok baflat bir özelli¤i olmamakla birlikte, burada
son olarak e¤itimci yönünü de vurgulamak yerinde olacakt›r. Zira, Münif Pafla
Mekteb-i Hukuk-› fiahane’de Medhal-i ilm-i hukuk, Hikmet-i hukuk, Edebiyat,
Belagat, ‹lm-i ruh ve ‹lm-i servet dersleri verir.15 ‹kinci Maarif naz›rl›¤›ndan az10 E¤itim alan›nda yapmay› istedi¤i fleylerin ne kadar›n› gerçeklefltirebildi¤i hususunda kesin
bir yarg›ya varmak mümkün olmamakla birlikte Ebuzziya Tevfik, Paflan›n, dört buçuk y›l
süren Meclis-i Maarif baflkanl›¤› esnas›nda “maarifi de¤il, meclise mahsus ka¤›tlar›n sernamesindeki hatay› bile düzeltmeye muvaffak olamad›”¤›ndan yak›nd›¤›n› belirtir. Bkz.
Ebuzziya, a.g.m., 1910, sy. 253, s. 2.
11 Ekrem Ifl›n, “Osmanl› Bilim Tarihi; Münif Pafla ve Mecmua-i Fünûn”, Tarih ve Toplum,
1984, sy. 11, s. 350.
12 ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal, a.g.e., c. I, s. 1001.
13 Abdullah Uçman, a.g.md., s. 330.
14 Mahmud Cevad, “Münif”, a.g.e., s. 198.
15 Verdi¤i derslerle ilgili olarak bkz. Ali Fuat, a.g.m., sy. 4, s. 8; Ali Budak, Bat›l›laflma Sürecinde Çok Yönlü Bir Osmanl› Ayd›n›: Münif Pafla, ‹stanbul: Kitabevi, 2004, s. 46. Osman Nuri
Ergin’in belirtti¤ine göre, Mekteb-i Hukuk’ta verdi¤i dersler flunlard›r: Hikmet-i hukuk,
Tarih-i hikmet-i hukuk, Medhal-i ilm-i hukuk, ‹lm-i hikmet (felsefe), Fenn-i marifetü’nnefs, ‹lm-i ahlak ve mant›k. Bkz. O. N. Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, ‹stanbul: Eser Neflriyat, 1977, c. III-IV, s. 1105. Ergin, mevcut literatürden farkl› olarak Hamidiye Ticaret Mektebi’nde de Fenn-i tedbir-i servet dersleri verdi¤ini söylemektedir. Bkz. Ergin, a.g.e., c. IIIIV, s. 1140-1141.
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ledildi¤inde buradaki görevine de son verilen Pafla üçüncü Maarif naz›rl›¤› döneminde derslerine yeniden bafllar.
Ulûm u Fünûn-› Nâfian›n Neflr u Tamimi ‹çin Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye
Tanzimat sonras›nda de¤iflen siyasal ve sosyal flartlar neticesinde birçok cemiyet kurulmaya bafllanm›flt›r. E¤itimle ilgisi çerçevesinde burada sözünü edebilece¤imiz ilk cemiyet, Befliktafl Cemiyet-i ‹lmiyesi,16 ikincisi ise 1852’de kurulan Encümen-i Danifl’tir. E¤itim amaçl› kurulan üçüncü cemiyet ise Cemiyet-i
‹lmiyye-i Osmaniye’dir. Münif Pafla taraf›ndan 1861 y›l›nda “ulûm u fünûn-›
nâfian›n Memâlik-i Mahrûse-i fiahane’de neflr u tamimine say eylemek niyet-i
hayriyesiyle”17 kurulan cemiyet Çiçekpazar›’ndaki binas›nda, halka aç›k seminer ve konferanslar düzenlemenin yan› s›ra bini aflk›n kitaptan müteflekkil bir
kütüphane ve bir okuma salonu (k›raathane) ile de halka hizmet vermektedir.
Bir matbaas› ile bir laboratuar›18 da bulunan cemiyet, Tanzimat devlet adamlar›n›n Osmanl› toplumunun kalk›nmas›nda en temel amillerden biri olarak
gördü¤ü e¤itim alan›nda, göz ard› edilemez bir öneme sahiptir.
Mahmud Cevad’›n ifadesiyle “Maarif Nezareti’yle manen alakas› olan”19
cemiyet bünyesinde üç yabanc› dile, on kadar müspet ve sosyal bilime iliflkin
dersler düzenlenmifltir.20 Zira kitap yazmak, tercüme etmek, halka ders vermek
16 Mahmud Cevad, Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’yi 19. yüzy›l Osmanl›s›nda teflekkül eden
üçüncü ilim mahfili olarak zikreder. Mahmud Cevad’a göre birinci mahfil Befliktafl Cemiyet-i ‹lmiyesi (Tarih-i Cevdet’ten iktibasla), ikincisi Encüme-i Danifl, üçüncüsü ise Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’dir. Bkz. Mahmud Cevad, a.g.e., s. 69.
17 Münif Pafla, “Mukaddime”, Mecmua-i Fünûn, 1279, c. I, sy. 1, s. 18. Ebuzziya Tevfik’e göre
“bir encümen-i maarif” olan cemiyetin as›l kurulufl amac› Mecmua-i Fünûn’u yay›nlamakt›r. Zira, Münif Pafla için “memlekete ifa olunabilecek hidemat-› maarifin en flumullüsü matbuat”t›r. Ebuzziya Tevfik, a.g.m., 1910, sy. 252, s. 1.
18 Ekrem Ifl›n’a göre bu deney merkezi “daha sonra Darülfunundaki uygulamal› derslerin yap›ld›¤› laboratuarlar›n ilk çekirde¤ini oluflturacakt›r”. Ekrem Ifl›n, a.g.m., s. 351.
19 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 69.
20 Detayl› bilgi için bkz. Adem Ak›n, a.g.e., s. 101-104. Ebuzziya Tevfik de cemiyet binas›nda
verilen derslere iliflkin flunlar› zikretmektedir: “Hekimbafl› Salih Efendi, Tarih-i Tabii; Edhem Pafla, ‹lm-i tabakatü’l-arz; Ahmet Vefik Efendi, Hikmet-i tarih; Aleksandre Karatodori Efendi, Roma tarihi; Cinanizade Kadri Bey, Avrupa tarihi ve co¤rafyas›; Sak›z Ohannes
Efendi, ‹lm-i servet-i milel tedris ediyordu. Bir tür konferans suretinde oldu¤u için dinleyenleri s›km›yor bilakis flevk ve hevesini art›r›yordu.” Ebuzziya Tevfik, a.g.m., 1910, sy. 253,
s. 2. Ali Budak cemiyet merkezindeki bu konferanslardan önce Darülfünûnda düzenlenen
dersleri de cemiyetin faaliyeti olarak de¤erlendirmekte ve burada Dervifl Pafla’n›n verdi¤i
Hikmet-i tabiiye, Ahmet Vefik Efendi’nin verdi¤i Tarih-i umumi ve Salih Efendi’nin verdi¤i ‹lm-i mevâlid derslerinin cemiyet taraf›ndan düzenlendi¤ini ileri sürmektedir. Cemiyetin “halk konferanslar› gelene¤inin”, cemiyet kapand›ktan sonra da Darülfünûn’da gece
dersleri fleklinde devam etti¤ini belirten Budak, cemiyette verilen derslere iliflkin Ebuzziya
Tevfik’ten farkl› olarak Hayrullah Efendi taraf›ndan Devlet-i Aliyye-i Osmaniye tarihi ✒
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suretiyle ve her türlü mümkün vas›talarla “ulûm u fünûnun intiflâr›”n› amaçlayan “‹fl bu cemiyet mesâil-i diniyye ve politik›yye müstesna tutularak her türlü
ulûm u maarife dair kütüb ü resâil telif ve tercümesi ve eyyam-› mahsûsada
umuma ders itas› gibi vesâit-i müfîdenin icras›na ikdam” edecektir.21 Çiçekpazar›’ndaki binas›nda “intiflâr-› maarif niyet-i hayriyyesi”22 ile halka aç›k konferanslara bafllayan cemiyetin dönemin öne ç›kan müspet ve sosyal bilimlerinin
halka anlat›lmas›n› temel alan bu konferanslar›na ö¤rencilerin, ticaret, sanayi
ve meslek erbab›n›n, memurlar›n, k›sacas› her s›n›ftan insan›n kat›lmas› amaçlanmaktad›r.23
Cemiyetin halka aç›k konferans ve derslerinin yan› s›ra önemli bir di¤er faaliyeti de kendi bünyesinde kütüphane ve k›raathane açmas›d›r.24 Bat›’daki
kütüphane yap›lanmas› model al›narak kurulan cemiyet kütüphanesi modern
kütüphanecili¤in ilk örne¤i olarak kabul edilmektedir.25 Mecmua-i Fünûn’un
birinci say›s›nda yay›nlanan “Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin Nizamnamesidir”26 bafll›kl› yaz›da kütüphanenin iflleyifline dair bir nizamname verilmifltir.
Müjgan Cunbur’un da iflaret etti¤i üzere cemiyetin kütüphanecilik tarihinde
ikinci büyük rolü k›raathane açmas›d›r.27 Zira bu sayede, kütüphanede buludersi verildi¤ini söylemektedir. Bkz. Ali Budak, a.g.e., s. 188-197. Kayahan Özgül’e göre Pafla burada Terakki-i sanayi ve menâbi-i servet ile Tedbir-i memleket adl› iki ders vermifltir.
Özgül ilkini vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi’nin Tarih-i Lütfi’sine, ikincisini ise Basiret gazetesinde ç›kan bir habere dayand›rmaktad›r. Paflan›n Tedbir-i memleket derslerine iliflkin
notlar› Selim Ç›nay’daki özel evrak› içinde yer almaktad›r. Bkz. M. Kayahan Özgül, Münif
Pafla, Ankara: Elips Kitap, 2005, s. 119-120.
21 “Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye Nizamnamesidir”, Mecmua-i Fünûn, 1279, c. I, sy. 1, s. 2, 17;
Mahmud Cevad, a.g.e., s. 70.
22 Münif, “Darülfünûn’da Ders-i Amm Küflâd›”, Mecmua-i Fünûn, c. I, sy. 6, s. 258.
23 “Beyne’l-ahali tevessü-i efkâr ve terakkî-i sanayi hakk›nda derkâr olan hüsn-i tesirat›na nazaran talebe-i ulûm ve memurin-i aklam ve erbab-› hiref u sanayiden her s›n›f tebea-i fiahane taraf›ndan bunun tederrüs ve teallümüne ziyadesiyle meyl u ra¤bet gösterilece¤i
meczumdur.” Münif, a.g.m., s. 259.
24 Cemiyet kütüphanesi ve k›raathanesinin aç›lmas› ile ilgili olarak Mecmua-i Fünûn’daki sat›rlarda flunlar dile getirilmektedir: “Beyana hacet olmad›¤› üzre ulûm u maarif yaln›z mekâtib ü medâriste tahsil olunmay›p bunlar›n beyne’n-nas neflr u tamimi vesâit-i muhtelife-i saireye mütevakk›ft›r. Kitap ve gazete ve emsali matbuat flu matlab-› a‘lan›n hüsn-i husulüne medar olacak esbabdan ma‘dud ise de bunlar›n hepsini veyahud arzu olunan miktar›n› tedarük ve ifltiraya herkesin kise-i iktidar› müsaid olmaz… ‹flte memalik-i mütemeddinede umumun istifadesine mahsus kütüphane ve k›raathaneler tanzim ve tesisi flu müflkilat›n defi maksad›na mebni”dir. “Cemiyet Merkezinde K›raathane Küflâd›”, Mecmua-i
Fünûn, 1280, c. II, sy. 22, s. 423.
25 Müjgan Cunbur, “Tanzimat’›n Kütüphanecili¤imize Etkileri”, Belleten, Ankara, 1964, c.
XXVI-II, sy. 112, s. 692-700; “Münif Pafla ve Kütüphanelerin Yönetimiyle ‹lgili ‹lk Resmi Talimatname”, Türk Kütüphaneciler Derne¤i Bülteni, 1964, c. XIII, sy. 1-2, s. 30.
26 “Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye Nizamnamesi”, s. 14-15.
27 Cunbur, a.g.m., s. 695.
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nan fen bilimleri ve teknik konulardaki binin üzerinde kitap, çeflitli co¤rafya ve
anatomi atlaslar› ile yedisi Türkçe, onu Frans›zca, befli ‹ngilizce, dördü Ermenice, üçü Rumca olmak üzere farkl› dillerde yay›nlanan süreli yay›nlardan ö¤rencilerin ve halk›n istifade etmesi imkan› sa¤lanm›flt›r.28
Burada son olarak gerek Mecmua-i Fünûn’u gerekse baflka eserleri yay›nlamak üzere kurulan cemiyet matbaas› (Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye Matbaas›)ndan da bahsedece¤iz. Mecmua-i Fünûn dokuzuncu say›s›ndan itibaren cemiyet matbaas› taraf›ndan neflredilmifltir. Bunun yan› s›ra “Sûret-i Hâl-i Cemiyet”29 bafll›kl› yaz›s›nda Münif Pafla’n›n iflaret etti¤i üzere matbaada Türkçe d›fl›nda Frans›zca, Rumca ve Ermenice eserler de bas›labilecektir. Filip Efendi’nin sorumlulu¤undaki cemiyet matbaas›, 1867 y›l›n›n Haziran ay›nda cemiyet kapand›ktan sonra da,30 bir müddet daha faaliyetlerine devam etmifltir.31
‹ntiflâr u Neflr-i Maarifin Arac› Olarak Gazete ve Dergi Yay›nc›l›¤›
Ömrünü “sermaye-i saadet-i dareyn” olarak gördü¤ü “ulûm u maarife”
adayan Münif Pafla’n›n ilk gazetecilik deneyimi Ticaret Mahkemesi baflkan›
iken haftal›k olarak yay›nlanan Ceride-i Havadis’in baflmuharrirli¤ini üstlenmesiyle bafllar (1860). Bu görevi s›ras›nda Tercüman-› Ahval’in yay›n hayat›na girmesi onun gazetecilik deneyiminde önemli bir bafllang›ç olmufl, Tercüman-› Ahval ile rekabet edebilmek için Ceride-i Havadis’e ek olarak tüm sorumlulu¤u kendisine ait bir Rûzname ç›kartm›flt›r.32 122. say›s›ndan itibaren
28 “… Dersaadet’te … gazete mütalaas›na mahsus k›raathaneler olmad›¤›ndan ala kaderi’limkan flu noksan›n ikmali niyet-i hayriyesi ile ... bir k›raathane tanzim ve küflâd eyle”nmifl
ve “iflbu k›raathanede el-yevm yerli ve ecnebi elsine-i muhtelifede otuzdan mütecaviz muteber gazete mevcut olup bir tak›m dahi mahallerine siparifl olundu¤undan bunlar›n dahi
vürudunda cem‘an k›rka bali¤ olaca¤› meczumdur. ‹fl bu gazetelerden maada elsine-i flark›yye ve garbiyyede her türlü fünûn u sanayie dair bin cilt kadar kütüb-i mutebereyi flâmil
cemiyet kütüphanesi dahi eyyâm-› malûmede k›raathane azas› için aç›k”t›r. “Cemiyet
Merkezinde K›raathane Küflâd›”, s. 423-424. Yay›nlar›n listesi için bkz. a.g.m., s. 485-487.
29 Münif, “Sûret-i Hâl-i Cemiyet”, Mecmua-i Fünûn, 1280, c. II, sy. 24, s. 482.
30 Cemiyetin faaliyetlerinin sona erdi¤i tarihe iliflkin mevcut kaynaklarda farkl› rivayetler yer
almaktad›r. Biz Ekmeleddin ‹hsano¤lu’nun “Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin Kuruluflu ve
Faaliyetleri” bafll›kl› makalesindeki bilgiyi esas ald›k. Bkz. Ekmeleddin ‹hsano¤lu, “Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin Kuruluflu ve Faaliyetleri”, Osmanl› ‹lmi ve Mesleki Cemiyetleri içinde, Milli Türk Bilim Tarihi Sempozyumu I, ‹stanbul: IRCICA, 1987, s. 216.
31 ‹smail Eren, “Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin Faaliyet ve Tesirleri”, VII. Türk Tarih Kongresi, s. 690. Cemiyet matbaas›nda bas›lan eserler için bkz. M. Kayahan Özgül, a.g.e., s. 78-80.
32 Ebuzziya Tevfik’e göre “Rûzname-i Ceride-i Havadis Münif Efendi’nin meziyyat-› terakkiperveranesiyle halk›n zevk ve istifadesini temin edecek bir tarzda neflr olunuyordu” ve bu
flekilde “erbâb-› mutalaan›n malûmat› tevsi edilmifl oluyordu. Münif Efendi iki sahifeden
ibaret bu rûznamesi ile devletin milyonlarca kurufllar tahsis ederek fakat birçok me✒
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Rûzname-i Ceride-i Havadis ad›yla yay›nlanmaya bafllayan bu gazetedeki görevi 1862’de Bab-› Ali mütercim-i evvelli¤i (Tercüme Odas› birinci mütercimli¤i)ne tayin edilince sona erer.33
Pafla’n›n süreli yay›nc›l›ktaki ikinci önemli deneyimi tarihten co¤rafyaya,
e¤itimden iktisada, felsefeden edebiyata, jeolojiden fizik, kimya, etnografyaya
kadar pek çok sahada yaz›lardan müteflekkil Mecmua-i Fünûn’u neflretmesidir. Zira “Rical-i muhalledemizden olan Münif Pafla, o zaman›n gazetelerine,
risalelerine bir yandan eserler yetifltirme”ye “ve tenvir-i efkâr-› ümmete çal›fl”›rken di¤er taraftan “garb›n mahsûlat-› fikriyesini, âsâr-› irfan›n›, hazâin-i
müdevvene-i maneviyesini lisan›m›za nakl”edebilmek34 için kurdu¤u Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin “ebna-y› vatana bir hizmet eylemek niyet-i halisanesi”yle yay›nlad›¤› Mecmua-i Fünûn’da kolay anlafl›l›r bir dille din ve politika hariç fünûn u sanayie iliflkin faydal› bilgilere yer verecektir.35 Ebuzziya Tevfik’e göre “Hassaten gençlere pek büyük hizmet eylemifl … bu mecmua hiç olmazsa bin gencin mûcib-i intibâh› olarak onlar›n dima¤›na tohum-› terakki ve
marifeti ale’d-devam zer‘ etmekte idi”.36 “Her türlü fünûn ve sanayi ve ticarete dair mevadd-› nâfiay› flamil”37 ayda bir yay›nlanan bu dergi zaman zaman
kesintiye u¤rayarak 1862-1867 y›llar› aras›nda toplamda 47 say› yay›nlanm›fl
ve belli bafll› yazarlar›n›n ayr›lmas›, Münif Pafla’n›n da vakit ay›ramamas› nedeniyle yay›n›na ara verilmifltir. 1883 y›l›nda Münif Pafla dergiyi yeniden ç›murlara, birçok azamet-meâb nâz›r Paflalara müekkel eyledi¤i Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesinin muvaffak olamad›¤› hubb-i marifeti etfal-i vatan›n zihnine telkih ediyordu”. Ebuzziya burada bir de Münif Pafla’n›n kulland›¤› kelimelere dikkat çeker ve flöyle
der: “‘küçük f›kralar’ tabirine bedel ‘f›karat-› muhtasara’ terkibi ve ‘tefrika’ lafz›na bedel
‘neviyye’ tabiri kullan›l›yordu. Bundaki hâlet-i rûhiyeyi bu zamandaki gençlerimiz keflften
acizdir. Fakat biz bedbahtlar, o devri idrak eyledi¤imiz için bu tabirlerin hikmet-i istimalini o zaman anlamad›k ise de flimdi anl›yoruz.” Ebuzziya Tevfik, a.g.m., 1909, sy. 251, s. 5.
33 Osman Ferid, a.g.e., s. 206; Budak, a.g.e., s. 26; Do¤an, a.g.e., s. 99-104.
34 Osman Ferid, a.g.e., s. 206.
35 Münif, “Mukaddime”, s. 19-20.
36 Ebuzziya Tevfik, a.g.m., sy. 253, s. 2. Ebuzziya Tevfik yaz›s›nda Mecmua-i Fünûn’un önemini belirtmekte ve Münif Pafla’y› flu sözlerle övmektedir: “Münif Efendi’nin bu eseriyle
ebna-y› memlekete ifa etti¤i hizmeti –kemal-i esefle tekrar ediyorum- devlet ifa edememifl, belki ifa edenlere manialar teflkil etmifltir. Binaenaleyh Münif Efendi’ye muallimini irfan-› milletin en müfidi nazar› ile bakmak ve nam›n› hafiza-i ebna-y› vatana nakfletmek cümlemiz için bir vazife-i flükür-güzârîdir.” Ebuzziya Tevfik, a.g.m., a.y. Ahmet
Hamdi Tanp›nar ise mecmua ile ilgili olarak flunlar› dile getirir: “Mecmua-i Fünûn tam
bir mekteptir ve bizde, büyük Frans›z ansiklopedisinin XVIII. as›rdaki rolünü oynar. Sadece muhtelif bilgiler de¤il, onlar›n muhassalas› olan muas›r ve müsbet görüfl ve ayr›ca
ilim ve felsefe dili, onun vas›tas›yla münakafla sahas›na girer.” Ahmet Hamdi Tanp›nar,
a.g.e., s. 172.
37 Münif Pafla’n›n vali, mutasarr›f ve kaymakamlara yaz›ld›¤›ndan bahsetti¤i metin. Bkz.
Mahmud Cevad, a.g.e., s. 72.
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kartmak için bir teflebbüste bulunsa da dergide yer alan “Bir Y›ld›z Böce¤i ile
Bir Yolcu” adl› hikaye nedeniyle II. Abdülhamit derginin yay›nlanmas›n› yasaklam›flt›r.38
Mecmua-i Fünûn’u Mecmua-i Fünûn Risale-i Mevkûte bafll›¤› ile yeniden
yay›n hayat›na kazand›rma çabas› baflar›s›zl›kla sonuçlanan Pafla’n›n 18801881 tarihleri aras›nda Hazine-i Evrak’ta yay›nlanm›fl yaz›lar› da mevcuttur.39
Rûzname-i Ceride-i Havadis’te yazd›¤›, “Cerideci ile Baz› Müflterisi Beyninde Vuku Bulan Muhâveredir” bafll›kl› makalesinde Münif Pafla, gazetecili¤i
“her fleyden bir nebze beyan eylemek”40 olarak tan›mlamaktad›r. Sonuç olarak
flunu diyebiliriz ki, Münif Pafla’ya göre, terakki ve medeniyetin müsebbibi olan
“ulûm u fünûn”un Osmanl› toplumuna aktar›lmas›nda en önemli kanallardan
olmakla beraber halk› e¤itmenin, yeni bilim ve geliflmelerden haberdar etmenin arac›d›r dergi, kitap ve gazete. Pafla, okuyucusuna bir fleyler ö¤retmek ve
hiç olmazsa merak uyand›rmak için ekonomiden felsefeye, biyografiden e¤itime hemen hemen her konuda görüfllerini dile getirmifltir. Ancak özellikle, din
ve iç siyasete iliflkin konularda yazmaktan özellikle imtina etmifltir. Neticede
kendi ifadesiyle Münif Pafla “… herkesin anlayaca¤› sûretde sehlü’l-ibâre olmak üzre diyanet ve zaman-› hâl politikas›ndan mâadâ kâffe-i fünûn u sanayia müteallik malûmat-› nâfiay› müfltemil olacak”41 mevzûlar üzerine yazm›flt›r.
Bununla birlikte iktisat, hukuk ve tarih üzerine matbu eserleri ve çeflitli konularda yazma eserleri de bulunmaktad›r.
Maarif Naz›r› Olarak Münif Pafla42
Yaklafl›k dokuz y›la yak›n Maarif naz›rl›¤› yapan Münif Pafla’n›n e¤itim alan›nda resmî anlamdaki ilk tecrübesi Daire-i Mekâtib-i Umumiye azal›¤› (1864)
38 Detayl› bilgi için bkz. Osman Ferit, a.g.e., s. 207; Budak, a.g.e., s. 231-237.
39 Münif Pafla’n›n sözkonusu süreli yay›nlarda yay›nlanm›fl yaz›lar› ile ilgili olarak bkz. Do¤an, a.g.e., s. 98-104.
40 Münif, “Cerideci ile Baz› Müflterisi Beyninde Vuku Bulan Muhâveredir”, Rûzname-i Ceride-i Havadis, 25 Cemaziyelevvel 1277 / 9 Aral›k 1860, sy. 29, s. 1. Bu yaz› Münif Pafla’n›n
gazetecilik düflüncesini yans›tmas› bak›m›ndan ilgi çekicidir. Ali Budak sözkonusu yaz›n›n
tamam›n› çal›flmas›nda vermektedir. Bkz. Budak, a.g.e., s. 154-160.
41 Münif Pafla, “Mukaddime”, s. 18.
42 Maarif naz›rl›¤› esnas›nda yapt›¤› faaliyetlere iliflkin detayl› bilgiler Mahmud Cevad’›n kaleme ald›¤› Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teflkilat ve ‹craat› adl› kitapta mevcut
olup çal›flmam›z›n bu bölümünde temel kaynak olarak bu eserden istifade edilmifltir.
1338’de Osmanl›ca yay›nlanan eser, Taceddin Kayao¤lu taraf›ndan latinize edilmifl, 2001
y›l›nda Yeni Türkiye Yay›nlar›’ndan bas›lm›flt›r. Münif Pafla’n›n Maarif naz›rl›¤› esnas›ndaki çal›flmalar› ile ilgili olarak ayr›ca bkz. Osman Nuri Ergin, a.g.e., c. I-V; H. Ali Koçer, Türkiye’de Modern E¤itimin Do¤uflu ve Geliflimi (1773-1923), ‹stanbul: MEB, 1991, s. 149-151.
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ile bafllar. Daha sonra 1869-1871 y›llar› aras›nda Meclis-i Kebir-i Maarif’in baflkan› olarak idare heyeti içinde yer alan Pafla’n›n ilk Maarif naz›rl›¤› görevi fiubat 1877’de bafllar, Kas›m 1877’de Ticaret Nezareti’ne nakliyle sona erer. Dokuz ay kadar devam eden bu süre içinde Münif Pafla’n›n dikkati çeken e¤itim
faaliyetleri aras›nda Kütüphane-i Umumî ad›yla millî bir kütüphane teflkiline43
ve Mekteb-i Mülkiye’nin tevsian ve ›slahen bir nizamname ile yeniden aç›lmas›na teflebbüs etmesini, ‹stinye, Yeniköy ve Tarabya Meclis-i Tedrisi’nin gayret
ve k›lavuzlu¤unda yeni usûl üzere Yeniköy S›byan Mektebi’nin aç›lmas›n›,44
Avrupa’ya gönderilmelerinden vazgeçilen ‹ranl› talebelerin ‹ran sefiri Mirza
Muhsin Han’›n ricas› üzerine tahsil için ‹stanbul’a gelmelerinin kabul edilmesini zikredebiliriz.45
‹kinci Maarif naz›rl›¤›, 18 Nisan 1878 ile 12 Eylül 1880 y›llar› aras›nda yaklafl›k iki buçuk y›l sürmüfltür. Bu görevi esnas›nda en önemli faaliyetlerden biri
elifba-y› Osmaniyenin ›slah›46 için kendi baflkanl›¤›nda bir komisyon olufltu43 Mahmud Cevad bu teflebbüsü 1884 y›l›nda faaliyete geçen Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nin
teflekkül sürecinin ilk nüvesi olarak de¤erlendirmektedir. Mahmud Cevad, a.g.e., s. 176.
44 Kayahan Özgül’e göre bu mektepte Münif Pafla’n›n “usûl-i cedide”si üzre e¤itim verilmektedir. Bkz. Kayahan Özgül, a.g.e., s. 123.
45 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 177.
46 Münif Pafla, ilk olarak 12 May›s 1862 tarihinde Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’de yapt›¤› konuflmas›nda huruf-› Osmaniyyenin ›slah› konusunu gündeme getirmifltir. Pafla’n›n yapt›¤› konuflmaya Mecmua-i Ulûm da flu sözlerle yer vermifltir:
“Maarif Nezaret-i Celilesine hakikaten revnak-bahflâ olan Münif Efendi hazretleri ta 1278
senesi Zilkadesinin 13. günü azas›ndan bulundu¤u Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’de flu
nutku irad buyurmufl idi: ‘Cemiyetimiz maksad›n›n husulüne medar olacak mesâilin en
kavi ve mühimmini bugün size arz u beyan ile cümleden akdem bu husus hakk›nda nazar› dikkatinizi davet ederim yani bizce müsta‘mel olan usûl-i kitabetin ›slah›yla okumak ve
yazmak tarikinin mümkün mertebe teshili madde-i mu‘tena-bihas›n› söylemek isterim.
Usûl-i hâz›ran›n tahsil-i kitabet hakk›nda ne derece müflkilat› oldu¤u erbab-› dikkatin ve
ba-husus … milel-i saire hututuna vukufu ola’n kiflilerin malumudur. ‘… bizim yaz›larda
ism-i has tabir olunan a‘lam ile kelimat-i saire beyninde tahriren bir fark olmad›¤›ndan
bunun dahi kitabetçe baz› mertebe tekellüfat› ve erbab-› mütalaaya müflkilat›’ oldu¤undan bir suubet sözkonusudur. Bir türlü yaz›lan bir kelime birçok türlü okunabilmektedir.
Avrupal›lar›n yaz›lar›nda bu tür bir müflkilat olmad›¤› için her kesimden insan okuma yazma bilmektedir.
‘… terbiye-i amme hakk›nda’ ikinci bir suubet de ‘intiflâr-› maarife vas›ta-i kaviyye olan sanat-› t›baata elveriflli olmay›p milel-i saire yaz›lar› için yaln›z heceleri adedince 30-40 cins
huruf ile istedikleri kitab› tab’ edebiliyorken bizde nesih yaz› için en az 500 cins ve talik için
bunun 2-3 misli hurufa ihtiyaç vard›r. ‘‹mdi maksad›m›z olan intiflâr-› fünûn kaziye-i hayriyesine destres olmak üzre taallüm-i kitabete mani olan flu müflkilat-› hâz›ran›n indifa›na
çal›flmak bizce akdem-i tedâbir ve ehemm-i mehamd›r zannederim.
fiu maksada vas›l olmak için iki usûl vard›r. ‘Birisi kelimat yine heyet-i hâz›ra üzre ibka
olup alt ve üstlerine harekât-› malûme ile birtak›m iflaret-i cedide’ koymak, ‘di¤eri dahi huruf-› mukattaa ile tahrir olunup bi’l-cümle elsine-i ecnebiyede oldu¤u misillü’ gerekli
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rulmas›d›r. Ancak mesele esasl› bir flekilde halledilememifltir. Dönemin ikinci
önemli faaliyeti kütüphanecilik tarihi aç›s›ndan önem arzeden bir teflebbüstür
ki, Maarif Nezareti’ne ba¤l› vak›f kütüphanelerinin kitaplar›n›n yeniden tahkik
ve tetkikiyle hepsinin isimlerini ve hangi ilmî sahaya ait olduklar›n› gösterir bir
katalog neflredilmesi için bir komisyon oluflturulmufltur. Maarif tarihi aç›s›ndan önemli üçüncü faaliyeti ise 16 A¤ustos 1880’de Müze-yi Hümâyûn’un aç›lmas›d›r. Zira müzenin aç›l›fl›nda konuflan Münif Pafla’ya göre “sair memalik-i
mütemeddinede oldu¤u gibi Dersaadet’te de bir müze tesisi ötedenberi terakki-cûyân-› memleketin eazz-i amali idi”.47
Yine bu dönemde nazar-› dikkati celbeden hususlardan biri de yeni aç›lan
okul say›s›ndaki art›flt›r. Ticaret Mekteb-i Âlîsi48 ile usûl-i ziraatin gelifltirilmesi ve kavâid-i cedide-i fenniyeye uygun olarak ziraat tahsil edilmesi için Ka¤›thane civar›nda Ayaza¤a çiftli¤inde Ziraat Mektebi kurulmufl ve bunun için Avrupa’ya yedi kifli gönderilmifltir. Darulmuallimîn-i leylî, lisan, resim ve fenn-i
mimarîye mahsus olmak üzere üç mektebin yeniden aç›lmas› öngörülmüfl ancak rüfldiyelerde bu tatbik edilememifltir. Adliye Nezareti bünyesinde de bir
Mekteb-i Hukuk aç›lm›flt›r.49 Osmanl› taflras›nda ise, Gemlik’te Maarif komisyonu oluflturulmufl ve bu komisyonun çal›flmalar› neticesinde burada üç erkek, üç k›z ibtidâî okulu aç›lm›fl ve buraya ‹stanbul’dan ö¤retmen gönderilmifltir. Sivas’ta da k›z ve erkekler için mekteb-i ibtidâiye inflas›na bafllanm›fl,50
mevcut s›byan mektebinin usûl-i tedrisiyesi de ›slah edilmeye çal›fl›lm›flt›r.51
olan iflaretleri harfler s›ras›nda yazmak.” Münif Pafla ikinci yolu önerir. Zira gerek okuyup
yazmak ve gerek kitap basmak için ikinci usûl daha elverifllidir. Mecmua-i Ulûm, 1297, c.
I, sy. 4, s. 219-221. “Islah-› Resm-i Hatta Dair Baz› Tasavvurat” bafll›kl› yaz› ile Mecmua-i
Fünûn’un sat›rlar›nda da bu konuya yer verilmifltir. Mecmua-i Fünûn, 1280, c. II, sy 14, s.
69-77. Arap harflerinin ›slah› meselesi bu dönemde tart›fl›lan önemli konulardand›r. Detayl› bilgi için bkz. Ak›n, a.g.e., s.112-131.
47 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 197.
48 Osman Nuri Ergin’e göre bu okul Osmanl› Devleti’nde aç›lan ikinci Ticaret mektebidir. Ergin 1880’de e¤itime bafllayan bu mektebin aç›l›fl›na Münif Pafla’n›n önayak oldu¤unu ifade ettikten sonra Pafla’n›n bu teflebbüsünü gösteren iki vesika sureti vermektedir. Bkz. O.
N. Ergin, a.g.e., c. III-IV. s. 1136.
49 Mektebin aç›l›fl›nda Münif Pafla da bizzat bulunmufltur. Bkz. Mahmud Cevad, a.g.e., s. 197.
50 Kayahan Özgül’ün, Hasan Behçet’in K›br›s Türk Maarif Tarihi bafll›kl› kitab›ndan aktard›¤› üzere, “‹ngiltere K›br›s’taki üç s›byan mektebini kapat›nca, Pafla oniki mektep birden
aç›lmas› yolunda baflkad›ya emir ve muallimlere ödenecek maafllar› Osmanl› Bankas›ndan
çekme salahiyeti verir”. Bkz. Kayahan Özgül, a.g.e., s. 124.
51 Yeni usûl s›byan e¤itimini ilk olarak, Selanik’ten ‹stanbul’a gelerek özel dersler veren ve
e¤itim alan›nda gösterdi¤i kudret ve muvaffakiyetle Paflan›n dikkatini çeken Selanikli Abdi Kamil Efendi (1857-1926) uygulam›flt›r. Ergin’in belirtti¤i üzere, Süleymaniye’deki kona¤›na yak›n Taflmektebi Kamil Efendi’nin idaresine veren Pafla, onun, e¤itimde yeni
okutma ve ö¤retme usûllerini tatbik etmesine imkan sa¤lar. Bkz. Ergin, a.g.e., c. I-II, s. 470.
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Ayr›ca önceden aç›l›p daha sonra muattal kalan Mekteb-i Sultanî’ye ba¤l› Mekteb-i Hukuk ve Turûk u Meâbir (fenn-i inflaat) okullar› yeniden aç›lm›flt›r.
Bu dönemde k›z çocuklar›n›n e¤itimine de önem verilmifl ve 1880 senesi
e¤itim faaliyetlerinden biri olarak k›zlar›n e¤itimi için alt›dan on yafl›na kadar
usûl-i cedide üzere ders verilmek ve el iflleri tedris ve talim olunmak üzere k›zlara mahsus bir mekteb-i ibtidâî aç›lm›flt›r (bu okul k›zlara mahsus özel mekteplerin ilkidir). Ayr›ca, Avrupa’daki k›z okullar›n›n nizamnamesi dikkate al›narak haz›rlanan bir programla lisan, musikî ve el iflleri ö¤retilmek üzere bir
mektep tesis edilmifl ve böylece k›zlar için bir Mekteb-i Âlî kurulmufltur. Münif
Pafla’n›n k›z okullar› aç›lmas›na iliflkin bu gayretleri Vakit gazetesinde yay›nlanan bir yaz› ile de övülmektedir.52 Darülmuallimat’a ilk olarak pedagoji dersleri (fenn-i terbiye ve usûl-i tedris) yine Pafla’n›n himmetiyle konulmufltur.53 Biri Üsküdar’da, biri Aksaray’da ve üçüncüsü Ca¤alo¤lu’nda olmak üzere ‹stabul’da üç k›z sanayi mektebi aç›lm›flt›r.54
Öte taraftan, Türkçenin ve yabanc› dillerin ö¤retimi hususunda da baz›
okullarda düzenlemelere gidilmifl, Mekâtib-i Rüfldiye’de Frans›zca ö¤retilmesi
kararlaflt›r›lm›fl ve ö¤retmen tayin edilmifltir. Mekteb-i T›bb›ye-i Mülkiye, T›b52 Bkz. Mahmud Cevad, a.g.e. s. 195. Bununla birlikte Ali Budak da Münif Pafla’n›n, Muhâverât-› Hikemiye adl› matbu eserinde kad›nlar›n e¤itiminin önemine iflaret etti¤ini belirtir.
Zira Muhâverat-› Hikemiye’deki “Bir k›z ile ehibbas›ndan bir kad›n›n muhâveresidir” bafll›kl› 10. diyalogda zengin, zeki, kibar ve yak›fl›kl› bir delikanl› ile arkadafll›k eden ancak delikanl›n›n ahlâkî zay›fl›¤› nedeniyle onunla evlenmeyi düflünmeyen bir genç k›z›n, dostlar›ndan bir han›m ile bu mesele üzerine tart›flmas› ele al›nmaktad›r. Voltaire’e ait olan bu
metinde annesi taraf›ndan iyi bir flekilde terbiye edilmifl/e¤itilmifl genç k›z, annesinin kendisini yaflad›¤› dönemin flartlar›na muvaf›k olarak e¤itti¤ine dikkat çekmektedir.
“‹flte bu az›c›k akl›m validemin bana verdi¤i terbiyenin hüsn-i tesiridir. Bütün ömrümü
manast›rda geçirecek olmad›¤›mdan validem beni öyle mahallerde büyütmedi. Eyyâm-›
tufûliyetlerinde ecnebî süt analar›n elinde büyüdükleri gibi hengâm-› sebavetlerinde dahi
rahibeler yedine teslim olunmufl olan k›zlar›n haline pek ac›r›m. ‹flitti¤ime göre erkek çocuklar›n terbiyesine mahsus mekteplerin dahi ekserinde oldu¤u gibi bu manast›rlarda
müddet-i ömürlerinde unutulmas› laz›m olan fleylerden baflka bir fley taallüm ve tahsil
olunmaz imifl. Eyyâm-› sabavetin kesb-i maarife en müsait olan zaman›n› gafletle geçirirler.” Oysa genç k›z›n annesi ona “çeki düzen verilip halka gösterilir ve sonra yine sak›n›l›r
kukla nazar› ile bakmay›p” onu, “tevsî-i zihni laz›m bir vücûd-› zî-akl makam›nda” tutmufltur. Münif Efendi, Muhâverât-› Hikemiye, Dersaadet: Ceridehane Matbaas›, 1276, s.
70-73 (nkl. Budak, a.g.e., s. 312-316). ‹smail Do¤an da, Pafla’n›n Muhâverât-› Hikemiye adl› çal›flmas›n› Bat›’dan yap›lan ilk pedagojik tercüme çal›flmas› olarak de¤erlendirmektedir. Bkz. ‹smail Do¤an, “Bat›dan Yap›lan ‹lk Pedagojik Tercüme: Muhâverât-› Hikemiye ve
Münif Pafla”, ‹letiflim ve Yabanc›laflma içinde, ‹stanbul: Sistem Yay›nc›l›k, 1998, s. 191-215.
53 Buradaki pedagoji dersleri Ayfle S›d›ka Han›m taraf›ndan verilir. Bu derslerin neticesinde,
Ayse S›d›ka Han›m’a ait Usûl-i Talim ve Terbiye adl› bir kitap da yay›nlan›r. Bkz. O. Nuri
Ergin, a.g.e., c. I-II, s. 675.
54 Ergin, a.g.e., s. 686.
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b›ye-i Askeriye idaresinden ayr›larak Maarif Nezareti’ne ba¤lanm›flt›r.55 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye 1879 senesinde Maarif Nezareti taraf›ndan haz›rlan›p neflredilmifltir.56
Üçüncü kez Maarif naz›r› olmas› 25 Eylül 1885 tarihine rastlar.57 4 Eylül
1891’e kadar devam eden bu görevi süresinde Münif Pafla’n›n icraatlar› flunlard›r: Müslüman ve gayrimüslim çocuklar›n›n okuyaca¤› yüksek okullar (Mekâtib-i Âliye) kurulmas› kararlaflt›r›lm›fl, birçok vilayet ve kazada yeni mektepler
aç›lm›flt›r. Kendi baflkanl›¤›nda ilmî, edebî ve s›naî istatistikler tanzimi için bir
komisyon oluflturulmufltur. Dilsiz ve Âmâ Okulu kurulmufl,58 e¤itim hissesi
olarak aflardan yüzde yar›m, emlak vergisinden yüzde befl al›nmas› kararlaflt›r›lm›fl, Mekteb-i Hukuk’un ve Mülkiye Baytar Mektebi’nin program›nda ›slahat
yap›lm›fl, hukuk, ticaret, ziraat, k›z sanayi mektepleri Maarif Nezareti’ne ba¤lanm›fl, Mekteb-i Sultanî ö¤rencilerinin hem Türkçe hem de Frans›zcadan diploma almas› mümkün k›l›nm›fl ve taflrada telif ve tercüme edilen eserlerin
Maarif Meclisi taraf›ndan teftifli öngörülmüfltür.59
Yukar›daki sat›rlardan da görülece¤i üzere Pafla Maarif naz›rl›¤› esnas›nda
varolan e¤itim kurumlar›n›n düzenlenmesiyle birlikte yeni birçok okulun aç›l›fl›na da önayak olmufltur. “Mekteb” üzerine yazd›¤› terkib-i bendi, Paflan›n bu
gayretlerini yerinde de¤erlendirebilmek için bize gerekli ipuçlar›n› vermektedir. Münif Pafla, bu fliirinde bilgili ve terakki etmifl bir toplum için okulun önemini vurgularken, e¤itim kurumlar›n›n fonksiyonuna da iflaret etmektedir.60
55 Kayahan Özgül, Maarif Nezareti’nin yönetim ve denetimindeki güçlükler nedeniyle Pafla’n›n Nezaretin merkez teflkilat›nda da baz› düzenlemeler yapt›¤›na iflaret etmektedir.
Bkz. Özgül, a.g.e., s. 124.
56 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 179-200.
57 Mahmud Cevad’›n belirtti¤ine göre, Pafla Maarif naz›rl›¤›na asl›nda 15 Zilhicce 1302/25 Eylül 1885 tarihinde tayin edilir. Göreve atand›¤› bu tarihte Fransa’da bulundu¤u için dönünceye kadar yerine Evkaf-› Hümayun naz›r› Zihni Efendi vekalet etmifltir. Pafla ancak 4
Muharrem 1303/13 Ekim 1885 tarihinde görevinin bafl›na geçebilmifltir. Bkz. Mahmud Cevad, a.g.e., s. 252, 254.
58 Ergin’e göre Münif Pafla’n›n mekteple ilgili gayreti sayesinde mektep büyük oranda arzu
edilene uygun bir surette geliflmeye yüz tutmuflken Pafla’n›n naz›rl›ktan azledilmesi üzerine Nezaretçe eski ilgi ve gayret gösterilmemifltir. Bkz. O. N. Ergin, a.g.e., c. III-IV, s. 1168.
59 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 252-267.
60 Gerek Maarif naz›rl›¤› esnas›ndaki çabalar› gerek sivil hayat›nda halk e¤itimi için gösterdi¤i gayretin de¤erlendirilmesinde aç›klay›c› ve tamamlay›c› bir etkisi oldu¤unu düflündü¤ümüz terkib-i bendi flöyledir:
Mekteb ki feyz-bahflidir ebnâ-y› ümmetin / Mekteb ki haclegâh›d›r ebkâr-› fikretin
Mekteb ki medh-i rif‘atidir her cemâatin / Mekteb ki kasr-› flevketidir mülk ü milletin
Mekteb ki rahlegâh›d›r âyât-› nusretin / Mekteb ki en mühimmidir esbab-› servetin
Mekteb ki sâye sald›¤› yerdir hakîkatin / Mekteb ki cilvegâh›d›r esrâr-› hilkatin
Sermâye-i saâdetidir din ü devletin / Bu müddeâ müsellemdir fler‘ u hikmetin
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Münif Pafla’da E¤itim Düflüncesi

Tanzimat ve sonras›ndaki dönemin e¤itim anlay›fl› döneme münhas›r flartlara uygun olarak flekillenmifltir. Avrupa medeniyeti karfl›s›ndaki görece yenilgilerini anlamland›rmaya çal›flan Osmanl› ricali di¤er sahalarda oldu¤u gibi
e¤itim alan›nda da modern e¤itim kurumlar›n› ve Bat› bilimini Osmanl› topraklar›na aktararak bu sorunun üstesinden geleceklerine inanmaktad›rlar.
Tanzimat sonras› Osmanl› bürokrat ve ayd›n›n›n düflüncesine göre Avrupa
medeniyeti teknolojik bilgi birikimi sayesinde ilerlemifltir. Dolay›s›yla yap›lacak en önemli fley modern sisteme göre düzenlenmifl yeni bir e¤itim müfredat› ›fl›¤›nda dönemin bilgi birikimi ile donanm›fl yeni nesiller yetifltirmektir. Bu
hem devletin bekas› hem de insanlar›n dünya ve ahiret saadeti için gereklidir.
Münif Pafla da meseleye kendi yaflad›¤› dönemin flartlar› alt›nda yaklaflmaktad›r. Do¤rudan e¤itime iliflkin kaleme ald›¤› “Ehemmiyet-i Terbiye-i S›bMekteb deyip geçme ki kudsîdir ol makam / Sükkân›na müessisîne eyle ihtiram
Beytü’fl-fleref sezâd›r ona olsa idi nâm / Nâk›s gelenler onda olur lâ-cerem tamam
Lây›k de¤il mi dense ona k›ble-i enâm / Maksûd ise e¤er sana Kâbe-i merâm
Ol cânib-i mübareke vaktiyle et h›râm / Kesb-i kemâle subh u mesâ eyle ihtimam
Amma mizâc-› asra muvâf›k da olmal› / Hem ihtiyac-› halka mutâb›k da olmal›
Mâmûrelerde bir nice âlî binâ olur / Dâhilleri müzeyyen olur dil-küflâ olur
Sükkân› ilm ü ma‘rifete âflinâ olur / Hem sa‘y u istikamet ile a¤niyâ olur
Emn ü refâh flâmil-i bay u gedâ olur / Her fleyde intizâm eseri rû-nümâ olur
Gözleri ziyâ-y› hikmet ile rûflenâ olur / Diller hemîfle masdar-› flükr ü senâ olur
Mekteb de¤il de ya nedir esbâb› bunlar›n / Kabil mi ehl-i cehl ola erbâb› bunlar›n
Aç dide-i basîreti âfâka k›l nazar / Pürdür zaman›m›zda acayiple ser-be-ser
Hem nev‘imiz bu nüsha-i kübrâ olan befler / fiimflek gibi bir âfeti emrine râm eder
Seyr-i serî ile cevelângâh-› bahr u berr / Cevv-i havâya ç›kmada flâhin-i tîz-per
Bahr-i muhît ka‘r›na da korkusuz iner / Ya Rab daha neler yapacakt›r daha neler
Mekteb de¤il mi menflei hep bu bedâyiin / Ehl-i kemâle iflte mükâfât› Sani’in
‹ster misin ki eyleyesin borcunu edâ / Borcun nedir senin onu gel ö¤ren ibtidâ
Evvel Cenab-› Hakka ülü’l-emre sâniyâ / Et s›dk ile itaat ü ihlâs ile dua
Bir de çal›fl ki bizde olan muhtelif kuvâ / Daim ede merâtib-i a‘lâya irtikâ
Etmez isen buna gere¤i gibi itinâ / S›dk u hulus u sa‘yin olur cümleten hebâ
Bir çok daha vezâifi var nev‘-i âdemin / Mektebde ö¤retir sana üstâd-› ekremin
Sen sanma kim bu sözleri hâflâ fesânedir / Ya muktezâ-y› dâiye-i flâirânedir
Yahut ki cerr-i menfaate bir bahanedir / Dersen e¤er ki böyle de¤ildir de ya nedir
‹hlâs u s›dk u hubb-i vatandan niflânedir / Teslîm-kerde-i ukalâ-y› zamanedir
Halk›n yaz›k ki ra¤beti nâm u niflânedir / Bilmez cihanda mâye-i izz ü a‘lâ nedir
Mekteb büyük hazinesidir cümle nimetin / Miftah› sa‘y u dikkati ehl-i zekâvetin
Lay›k de¤il mi Rûhu’l-emin olsa kâtibi / Kerûbiyân-› arfl-› berîn olsa hâcibi
fiâhinflehan-› rûy-› zemin de murâk›b› / Ömrü füzûn ola ki bu mülkün de sahibi
Takdir eder uluvv-i makâm-› mekâtibi / Masrûftur hemîfle buna fikr-i sâkibi
Meflhur hem müsellem onun re’y-i sâibi / Memdûhtur s›fat› güzîde menâkibi
Ya Rabbi haflra dek ola taht›nda ber-karâr / Var ise düflman› ola makhûr u târ ü mâr

Bkz. Bursal› Mehmet Tahir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul: Meral Yay›nlar›, 1972, c. II, s.
241-242.
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yan” adl› çal›flmas›n›n yan› s›ra onun e¤itim düflüncesini “Mukayese-i ‹lm u
Cehl”, “Mahiyet u Aksam-› Ulûm”, “‹lm u Marifetin Lezzet ü Menfaati”, “Darülfünûn’da Ders-i Amm Küflâd›” gibi çeflitli dergi ve gazetelerde yay›nlanm›fl
yaz›lar› ile çeflitli konferans notlar›n›n sat›r aralar›ndan ç›karmak mümkündür.
Burada öncelikle Paflan›n e¤itim düflüncesini daha anlafl›labilir k›laca¤› düflüncesiyle medeniyet, terakki gibi kavramlar ve ulûm u fünûn, ilm u marifet gibi
terkipler üzerinde duraca¤›z.
Münif Pafla’ya göre, “Mukayese-i ‹lm u Cehl”61 yaz›s›nda belirtti¤i üzere,
“medeniyyün bi’t-tab‘” olan insan ancak e¤itim ile cehaletten kurtulur, bedeviyetten medeniyete ulafl›r. Cehalet hayvaniyete mahsus bir keyfiyet, ilm ise
ulûhiyet s›fat›ndan oldu¤u için insan cehaletten uzaklaflt›¤› ve ilme intisab etti¤i nispette “s›fat-› hayvaniyetten” kurtulur ve ilm ve sanat ile di¤er mahlûkattan farkl› ve üstün olur. Talim ve terbiye ile baz› hayvanlar›n dahi mizaçlar› tadil edilerek insana takarrüb ederken, ilm u edebin, yarat›lm›fllar›n en flereflisi
olan insan›n nefsinin ›slah› ve ahlâk›n›n güzelli¤ine ne mertebe medar olabilece¤i en basit mülahaza ile malum olur.62 Bilgili insan d›fl dünyadaki bitkiler,
hayvanlar gibi bütün varl›klar› kendi yönetimi ve idaresi alt›na al›r. Güzel bir
suretle meydana getirdi¤i ham mahsulat› usûl-i sanayi ile faydal› bir hale getirdi¤i gibi, baflka memleketlere de mal ve eflya celbine dahi destres olur.63
‹lmin büyük faydalar›ndan bir baflkas› da insan› bat›l itikatlardan korumas›d›r. Alim olan kimsenin basiret gözü aç›kt›r.64 Ulûm u fünûn sahipleri cümleden ziyade Hak Teâlâ hazretlerinin kemâl-i kudret ve azametine ve kainat›n
her bir zerresinde bulunan binlerce s›r ve hikmete de vak›ft›rlar. Medenîlerde
görülen birtak›m kötü haller ise medeniyetin kendisinden de¤il, aksine onun
yeterli bulunmas›ndan dolay›d›r ve medeniyet ilerledikçe bu kötü haller dahi
düzelecektir.65 ‹lm, Allah’›n kendi s›fat›ndan olarak insana verdi¤i hediyelerin
en büyüklerindendir. Ayn› zamanda “bir devletin kuvvet ü azametinin ve flan u
flevketinin” gerçek esas› da flüphesiz “ilm u marifet”tir ve devlet, her fleyden
önce bunun “tekessür ve intiflar›na” gayret etmeli ve bunun için çal›flmal›d›r.
Zira “bir milletin ulûm u maarifte ileri bulunmalar› metbu‘lar›na mûcib-i fahr
u flereftir”.66
61 Münif, “Mukayese-i ‹lm u Cehl”, Mecmua-i Fünûn, 1279, c. I, sy. 1, s. 21-35.
62 Münif, a.g.m., s. 22.
63 Münif, a.g.m., s. 24.
64 Münif, a.g.m., s. 33.
65 Münif, a.g.m., s. 26.
66 Münif, a.g.m., s. 27-28. Münif Pafla Darulfünûn’da halka aç›k olarak düzenlenen Hikmet-i
tabiiye derslerinin bafllamas› üzerine yapt›¤› konuflmada da devletin bu gayretinden sitayiflle bahsetmektedir: “Devletin vazifesi dahi her gûne nimeti kâffe-i tebeas›na mütesaviyen
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Sonuç olarak denilebilir ki, dünyadaki en itibarl› fleylerden olan “ilm u marifet”i methetmek ve övmek için ne kadar u¤rafl›lsa yine de bu hakk›yla ifa olunamaz.67 Bu makalesinde medeniyete karfl› olman›n insan tabiat›na ayk›r›l›¤›n›, maddî ve manevî saadet ve mutlulu¤un ancak medeniyet ile olabilece¤ini
de ispata çal›flan Münif Pafla’ya göre, gerçek anlamda dindar olmak için dahi
medenî olmak gerekir. Pafla ilim ile medeniyet aras›nda kurdu¤u ba¤ dolay›s›yla böyle bir ç›karsama yapmaktad›r. Cehaleti bedevîlikle, medeniyeti ise ilimle
özdefllefltirmektedir. “Hulasa-i kelâm medeniyet ol-vecihle rehâvet ve tehâfeti
müstelzim olmad›ktan baflka bilakis insan›n ruhanî ve cismanî kuvvet ve kudretinin tezayüdünü mûcib oldu¤u umûr-› müsellemedendir.”68
Di¤er taraftan medenî olmak terakki etmenin de gere¤idir. Bu da ancak
“ulûm u fünûn” ve “ilm u marifet” ile gerçekleflebilir. Zira terakkinin üç aya¤›
vard›r. Bunlardan ilki “ulûm u fünûn”dur. ‹kincisi maarif ve üçüncüsü ise sanayidir. ‹nsan ancak ilim ve fenler sayesinde bedeviyetten kurtularak medeniyete ulaflm›flt›r. Bununla birlikte Bat›, ilim ve fenlerdeki terakkisi dolay›s›yla sanayide ilerlemifl, bu da toplumun refah ve rahat›n› art›rm›flt›r. Dolay›s›yla esaret alt›nda kalmamak, terakki etmek için modern Bat› bilimi ve tekni¤i Osmanl› toplumuna aktar›lmal›d›r. Öteden beri ilim ve irfan›n hamisi olan saltanat-›
seniyye, bunu sahip oldu¤u mektepler, medreseler, kütüphaneler ve di¤er
eserleriyle göstermektedir. Fakat art›k öyle bir zamana gelinmifltir ki dünyevî
ifllerde hiçbir vakit insan›n basiret gözü bu denli aç›lmam›flt›r. Bir taraftan günbegün ilerleyen “ulûm u fünûn” insan› hayrete düflürecek derecede eserler ortaya koymaktad›r. Bu nedenle “Âsâr-› ilmiyemiz ne kadar küllî ve umûmî olsa
yine kâfî olamaz” diyen Münif Pafla, Darülfünûn’un aç›l›fl›ndaki konuflmas›nda, Avrupal›lar›n uzun zamandan beri çal›flarak “ulûm u fünûn”da ilerlediklerini ve bu sayede de medeniyetçe ileri bir dereceye vas›l olduklar›n› dile getirmekte, bu durum karfl›s›nda onlardan geri kalman›n memleketin menfaatine
ve Saltanat›n flan›na muvaf›k olmayaca¤›na iflaret etmektedir.69
ve ta‘mîmen îsâl eylemektir. En büyük nimet ilm u marifet oldu¤undan bunun bu suretle
dahi neflri z›mn›nda vuku bulan himem-i seniyye için pek büyük teflekkürler etmeliyiz.”
Zira, “beyne’l-umum neflr-i envâr-› ilm u irfan ile idare-i umûr-› devlet … ehl-i cühelada
kalmay›p mutlaka baz› fünûn-› mütenevviaya ve bilhassa usûl-i idare-i mülkiye ve münasebat-› düveliyeye muttali zevat›n ser-i kârda bulunmas› labüddür”. Münif, “Darülfünûn
Dersleri”, Mecmua-i Fünûn, 1279, c. I, sy. 8, s. 331-332.
67 Münif, “Mukayese-i ‹lm u Cehl”, s. 34.
68 Münif, a.g.m., s. 29.
69 Darülfünûn’un 2 fiubat 1870’teki aç›l›fl›nda yapt›¤› bu konuflmas› Paflan›n e¤itim ile ilgili
düflüncelerini büyük oranda yans›tmaktad›r. Buna binaen burada konuflman›n özetini
vermeyi uygun gördük: “Bir memleket fethetmek veyahud bir düflmandan intikam almak
ve daha bu kabilden insan›n h›rs-› flan›n› teskin edecek fleylere muvaffak olmak beyne’lmilel eaz›m-› esbab-› fladümanîden addolunur. Halbuki ehl-i dikkat ü basirete göre bu
muzafferiyetlerin hiçbirisi ihya-› ulûm ve neflr-i maarife mahsus böyle bir eser-i celil tesi-
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Terakki etmenin ikinci önemli aya¤› e¤itimdir. E¤er e¤itim yayg›nlaflt›r›lmaz ve bu yeni geliflmeler halka aktar›lmazsa tam anlam›yla terakki etmek
mümkün olmayacakt›r. Çünkü “servet-i milliyenin terakkisine hizmet etsine muvaffak olmaya makîs de¤ildir… Nas›l makîs olabilir ki, futûhat-› maddiye baflkalar›n›n mazarrat›yla istihsal olunur fevâid-i mahdûdedir. Bu misillu futûhat-› maneviye ise,
hiçbir tarafa zarar› dokunmaz ve bir vechle sû-i ak›betten korkulmaz. Umûmen nev-i insana flayegân bir nimet-i bî-pâyând›r. Binaenaleyh bu rûz-› firûz hayrhâhân-› memleket
nazar›nda bir îd-i ekber ve bundan istihsal olunarak fahr u meserret her türlü esbâb-› saireden bâlâterdir… Asr›m›z›n mizac u ihtiyac›na vak›f olanlar indinde müsellem oldu¤u
vechle zamanemizde mamûriyet ve iktidar›n mebnâ aleyhi ilm u marifettir. Bu olmaks›z›n
›slah-› memleket hakk›nda ittihaz olunan tedabirin hiç birinden semere-i matlûbe has›l
olamaz ve olsa da çok vakit devam etmez... Bir memleketin serveti ve hükümetinin kudret
ve flevketi, efrad-› ahalisinin kendi sanat ve mesleklerinde derece-i ehliyet-i maharetleriyle mütekafiyen mütenasibdir. Yani her ferd kendi sanat veyahud hizmetini ne kadar iyi icra ederse memleket o kadar zengin olur ve hükümet o kadar kuvvet bulur. Efrad›n sanatlar›n› hüsn-i icra eylemeleri ise ilm u marifete muhtaçt›r. Fi zamanina umumen devletler
beyninde servet u iktidarca görülen fark bundan baflka sebebe mebni de¤ildir dense caizdir… Saltanat-› Seniyye öteden beri hâmi-i ilm u irfand›r. Gerek Dersaadet’te ve gerek Memâlik-i Mahrûse-i fiahane’nin sair taraflar›nda el-yevm mevcut bunca mektepler ve medreseler ve kütüphâneler ve sâir âsâr-› ilmiye s›dk-› müddeâya flâhid-i âmildir. Fakat flu zaman›m›z âsâr-› sâlifeden hiç birine k›yas kabul etmez. Umûr-› dünyeviyede insan›n basar› basireti hiçbir vakitte bu kadar aç›lmam›flt›r. Her gün âsâr-› acîbesini gördü¤ümüz ulûm
u fünûn mûcib-i hayret olacak derecede terakkî etmifltir. Bir taraftan dahi gün be gün ilerlemektedir. ‹flte flu hale nazaran bizim eski yolda olan âsâr-› ilmiyemiz ne kadar küllî ve
umûmî olsa yine kâfî olamaz. Bir de mevcut olan mekâtib u medârisin cüz’-i a‘zam› ehl-i
‹slâm’a mahsus ve bunlarda tedrîs olunan ulûmun ekserîsi menkûlâta müteallik oldu¤undan hem faidesi umûmen tebea-i flahaneye flamil olmak ve hem de ulûm u fünûn-› cedide
tedris olunmak üzere bir darülfünûn tesisi” gereklidir. “Hemcivar›m›z bulunan Avrupal›lar sinîn-i vefîreden beri sa‘y u ikdâm ederek ulûm u fünûnda ilerlemifl ve bu sayede medeniyetçe bir derece-i a‘lâya irtikâ etmifl olduklar›ndan bu babda bizim onlardan geri kalmam›z ne menâfi-i memleket ve ne de flân-› Saltanata çesbând›r… II. Mahmut da Asakiri nizamiyeyi kurarak Devlet-i Aliyye’yi o dönemde duçar oldu¤u büyük bir tehlikeden kurtarm›flt›r. Ancak o zamandan beri memurîn-i mülkiye ve sunuf-› saire ulûm u fünûn-› aliyyeyi kolayl›kla tahsil edebilmeleri için böyle bir darülfünûn küflâd olunmamas› hakikaten
cay-› teessüf idi. Çünkü düflman karfl›s›nda muharebe etmek için baz› ulûm u maarif tahsili laz›m ise onlar› techiz ve infak ve menâfi-i vatan›n icap ettirdi¤i mahallere sevk eylemek için dahi laz›m de¤il midir?... Bi’l-husus memurîn-i külliye bir devletin kuvve-i akliyyesi hükmündedir. Zimâm-› umûr-› memleket keff-i kifayetlerine müsellem oldu¤undan
vezâif-i memuriyetlerini hüsn-i suretle ifa edebilmeleri için cümleden ziyade bunlar›n hilye-i ilm u edeple mütehalli olmalar› esbab›n›n tehyiesi bir devletin akdem-i vezâifindendir zannederim… ‹flte bu Darulfünûn ve müteferriât› olan sair tedâbir-i isabet-makrûn
zikrolunan makâs›d-› celilenin hüsn-i husulüne vas›ta-i kaviyye olarak Memâlik-i Mahrûse-i fiahane’nin her taraf›nda ulûm u maarifin intiflâr› ve sanayiin terakkisi hakk›nda fevka’l-me’mûl netâyic-i hasenesi zuhur edece¤i meczumdur… Umûmen Osmanl› tebeas›
memleketin her türlü menâfiinden müsavat üzre hissedar oldu¤u cihetle bu darülfünûnda cümlesi sebakdafl olarak birlikte tahsil-i dest-mâye-i ilm u edeb edecekler ve bu dahi
beynlerinde revâb›t-› itilaf u vatandaflîyi bir kat daha teyid eyleyecekdir… Bi lutfihi Teâlâ
ahd-i karibde buradan ber-vech-i dilhâh-› âli evsâf-› memdûha-i ilm u edeple muttas›f
adamlar ç›kaca¤›ndan ol halde vükela-y› müflarunileyhim bir gün kendilerine hayru’l-halef olacak muktedir memurlar terbiyesine muvaffak olduklar› için memnun ve onlar dahi
sebeb-i feyz u ikballeri olan böyle eslâf-› kiram ile müftehir olacaklard›r”. “Saadetlü Münif
Efendi hazretlerinin nutkudur”, Takvim-i Vekâyi, 20 Zilkade 1286, s. 2-3.
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mek”,70 bu sayede bütün insanl›¤›n ve memleketin rahat ve refah›n› art›rmak
ancak ilim ve fenlerdeki geliflmenin neticesi olarak ortaya ç›kan yeni ifl alanlar›nda uzmanlaflmakla mümkün olur. Bunun için de e¤itim flartt›r. Münif Pafla
için, ilim bilmektir. “Tahsil-i Servet” adl› yaz›s›nda dile getirdi¤i üzere, “tah
sil-i maarif insan›n i‘mâl-i fikriyesidir. Terbiye-i ahalinin bir memlekette ziraat
ve s›naat›n terakki ve tevessüüne ne derece tesiri oldu¤u aflikârd›r. ‹nsanlar ne
kadar bilgili olursa meslek ve sanatlar›nda o kadar usta olurlar. ‹htiraât-› nâfian›n ekseri evvel emirde pek adi ve faidesiz görünen bir hakikatin keflfiyle has›l
olmufltur. Tahsil-i servet hakk›nda ilm u marifetin böyle tesirat-› acibesi vard›r.
Her ne kadar servet zahiren mücerred kuvâ-y› cismaniye ile has›l olur gibi görünüyor ise de hakikatte ilm u marifetin tesirat-› nâfias›na dahi muhtaçt›r”.71
Özetle flunu diyebiliriz ki, bilmek ayn› zamanda muktedir olmakt›r. ‹nsan ne
kadar çok bilirse mevcudat üstüne nüfuzu o derece ziyade olur. Halihaz›rda
bozulmufl olan sosyal ve iktisadî düzenin yeniden inflas› için ilim ve marifet gerekmektedir. Zaman›n ihtiyaçlar›na ve gereklerine vak›f olanlar›n bildi¤i üzere
mamuriyet ve iktidar›n dayana¤› “ilm u marifet”tir ve bunlar olmaks›z›n memleketin ›slah› için al›nan tedbirler bir sonuç vermeyecektir.
Paflan›n “Mahiyet u Aksam-› Ulûm”72 adl› çal›flmas›nda ifade etti¤i üzere
“ulûm u fünûn” birtak›m malûmat ve bunlar›n neticelerinden ibarettir. ‹limlerin cümlesi “istidlâl ve istintâc kaidesine tatbiken” düzenlenmifl bilgilerden
müteflekkil olarak bütün insanlar›n birleflti¤i fikirler üzerine mebnidir. Bununla birlikte, flunu da göz ard› etmemek gerekir ki, genellikle “nev-i insan›n sa
nat-› kitabet tahsiline kabiliyeti” malum ise de çeflitli milletlerin “teallüm-i ulûma istidad›” birbirinden farkl›d›r. Geçmiflte ulûm henüz “hal-i tufûliyette” bulundu¤u için bir adam ekserisini ve belki cümlesini tamamen tahsil edebilir idi.
Fakat bugün ilm, gayet tevessü ederek her fasl› bir ilm-i mahsus hükmüne girmifltir. Dolay›s›yla hepsinin lay›k›yla ö¤renilmesi ve hepsine vak›f olunmas› bir
insan ömrüne s›¤mayaca¤›ndan herkes hal ve mesle¤ine uygun olan bir yahud
ikisini seçerek gere¤i gibi tahsiline gayret etmeli, ancak di¤erlerinden de tamamen habersiz bulunmamal›d›r. Bu nedenle insan›n, “onlar› dahi muhtasaran
tederrüsle bir ilm-i icmâli tedarük eylemesi iktiza eder”.73
Münif Pafla “‹lm u marifetin lezzet ve menfaati beyan›ndad›r”74 bafll›kl› yaz›s›nda ise ilm u marifetin ve halk› kesb-i maarife sevk etmenin salt toplumda
70 Münif Pafla, “Tahsil-i Servet”, Risale-i Mevkûte, ‹stanbul, 1300, s. 19.
71 Münif, a.g.m., s. 17-18.
72 Münif, “Mahiyet u Aksam-› Ulûm”, Mecmua-i Fünûn, 1279, c. II, sy. 13, s. 2-11
73 Münif, a.g.m., s. 9-10.
74 Münif, “‹lm u Marifetin Lezzet ve Menfaati Beyan›ndad›r”, Ceride-i Havadis, 1277, sy. 17, s.
1-2; sy. 20, s. 2; sy. 21, s. 2; sy. 23, s. 1-2.
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mevki sahibi olmak ve maddî menfaat sa¤lamak maksad›yla olmamas› gerekti¤ine dikkat çeker. Paflaya göre “tahsil-i marifet ve tevsi-i daire-yi akla sa‘y u
ihtimam edenlerden ço¤unun” bu davran›fllar› ilm u marifete duyduklar› muhabbetten ve ondan lezzet almalar›ndan kaynaklanmamakta, memuriyet veya
maiflet elde etmek gibi maddî bir menfaat beklentisine dayanmaktad›r. Sadece
rütbe veya servet sahibi olmak için ilim tahsil eden kifli, kainattaki varl›klar ve
geçmifl milletlerin yaflay›fllar› gibi “ahvâl-i âleme ve keyfiyât-› benî âdeme dair
hiçbir” malûmata sahip de¤ildir. Bu insanlar tarlas›na ya¤mur ya¤›p mahsulat›n› münasip paha ile satar ise art›k hiç baflka bir fley düflünmeyip ondan ziyade malûmat tahsilini emel ve arzu etmez. Bu noktada “tashîh-i efkâr” ederek
mücerred ilm u marifete muhabbeten tahsiline gayret edilmesi için maarifin
baz› fayda ve lezzetlerini beyan eden Pafla, “zamirleri ilm u irfan ile münevver
olanlar”›n “kaffe-i mevcûdat-› âlemde ve belki her bir zerresinde nice sanayi-i
bedia ve hikem-i belîga müflahade eder”ek bunlar› ö¤renmek ve düflünmekten
ne denli lezzet ald›klar›na iflaret etmektedir.75 Böylece, bunlar di¤erlerinin giremedi¤i bir âleme girerler.
Öte taraftan ilmin bu türlü manevî nimetlerinin yan›nda her türlü meslek
ve sanayi aç›s›ndan da büyük faydalar› vard›r. Zira “ulûm u fünûnda kesb-i kemâl-i terakkî eden milletler sanatça dahi tahsîl-i maharet eder”ler. Örne¤in,
ilm-i kimya vas›tas›yla kumafl boyama ve basmada keflfedilen yeni tekniklerin
büyük tesiri görülmüfltür. E¤er ehl-i sanayi bu ilimlerden haberi olmaks›z›n icra-y› sanat eder ise yapt›¤› fleyin esas ve hikmetini bilmez ve sadece ustalar›ndan gördüklerini yaparak yeni bir fley icad ve imal edemez.76 Ulûm u fünûnun
bir büyük faydas› dahi fludur ki, ilm u irfan nuruyla rûflen-zamir olan milletin
basiret gözü aç›laca¤›ndan umûr u eflyan›n mahiyetini ö¤renerek cehaletin neticesi olan itikadât-› bât›la ve efkâr-› ât›ladan kurtulur. Dolay›s›yla anne ve babalar›n evlatlar›n› kendi arzu ve heveslerine b›rakmayarak hüner ve marifet kazanmaya teflvik etmeleri ve bunun için hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmamalar› insanl›k vazifeleridir.77
Münif Pafla’n›n do¤rudan e¤itim konusunu ele alan makalesi ise “Ehemmiyet-i Terbiye-i S›byan”d›r.78 Mecmua-i Fünûn’da yay›nlanan bu yaz›da Pafla,
75 Münif, a.g.m., sy. 17, s. 2.
76 Münif, a.g.m., sy. 23, s. 2.
77 Münif, a.g.m., sy. 21, s. 2.
78 Münif, “Ehemmiyet-i Terbiye-i S›byan”, Mecmua-i Fünûn, 1279, c. I, sy. 5, s. 176-185. Ahmet Hamdi Tanp›nar bu yaz›y› “Türkçede modern pedagojiye dair ilk tecrübe” olarak nitelemektedir. Bkz. Tanp›nar, a.g.e., s. 172. Adem Ak›n ve ‹smail Do¤an da Pafla’n›n bu makalesi üzerinden e¤itim düflüncesine iflaret etmektedirler. Bkz. Adem Ak›n, “Münif Efendi’nin
‘Ehemmiyet-i Terbiye-i S›byan’ Adl› Makalesi Hakk›nda Bir Çal›flma”, Erdem, May›s 1989,
c. V, sy. 14, s. 517-547; ‹smail Do¤an, “Çocuk E¤itiminin Önemi (Ehemmiyet-i Tebiye-i
✒
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öncelikle e¤itimin niçin gerekli oldu¤u düflüncesini ortaya koymakta, daha
sonra neyin nas›l ö¤retilmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir. Münif Pafla’ya göre
“bir fleyin fesad› bilinmedikçe ›slah› tasavvur olunmad›¤› misillu bir kimesne
cehlini itiraf etmedikçe tahsil-i ilme”79 kalk›flmaz. Zira insan ancak kendi kusur
ve eksikliklerinin fark›nda oldu¤u sürece kendisini do¤ruya ulaflt›racak ilmi
tahsile meyledecektir. Bununla birlikte Osmanl› topraklar›nda asar-› medeniyetin gere¤i gibi ilerlemesine ve halk aras›nda servet ve saadet vas›talar›n›n artmas›na mani baz› engeller mevcuttur. Pafla bu yaz›s›nda, yaln›zca, vatan›n gerçek menfaatlerine vukûfiyet kesbedenlerce bilinebilen bu engellerin toplum
menfaatlerine ne denli zararl› oldu¤u hususunu ele alarak vatanseverlik ve insaf ile vas›flanm›fl hakikat ehlinin nazar-› dikkatini celbetmek istemifltir.
Münif Pafla’n›n ifade etti¤i üzere, insan›n cismanî ihtiyaçlar›n›n yan›s›ra ruhanî ihtiyaçlar› da vard›r ve insan, evlad›n›n cismanî ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› gibi aklen ve fler‘an ruhanî ihtiyaçlar›n› (tahsil-i ilm ve ahlâk) karfl›lamakla da
mükelleftir. Zira insan, evlad›n› s›n›rl› bir süre zarf›nda koruyabilir. Daha sonra
bu evlatlar kendi evlatlar›n› yetifltireceklerdir. Bu nedenle ebeveynler kendisinden sonra gelecek nesillerin sefalete düflmesini engellemek ve toplumda itibar
kazanmalar›n› sa¤lamak için, onlara, kendi yaflad›klar› zaman›n gereklerine ve
meyillerine göre bir ilm u marifet veya bir ifl ve meslek talim ettirmelidirler.
Burada Münif Pafla’n›n dikkat çekti¤i bir baflka husus da fludur ki, çocuklar
her ne kadar kendi istidat ve meyillerine göre bir mesle¤e yönlendirilecek olsalar da öncelikle kendi lisanlar›nda kolayca okuyup yazacak, al›fl-veriflini kalem
ile hesap edebilecek kadar “sanat-› kitâbet”, ondan sonra da kendi seçtikleri
mesle¤e iliflkin ilimleri (fünûnu) tahsil eylemelidirler. Bu hususa riayet edilmedikçe hiçbir meslek ve sanatta maharet (ustal›k) kazanmak kabil de¤ildir. ‹kinci olarak, ilim ile sanat ayr› fleyler de¤ildir, aralar›nda güçlü bir ba¤ vard›r. Sanat erbab› kendilerine laz›m olan fünûndan habersiz olduklar› halde sanatlar›n› icra ederler ise bir papa¤andan –ustalar›n› taklitten- öteye geçemez ve sanatlar›n›n geliflimine katk›da bulunamazlar. Bu nedenle hemcivar›m›z olan
Avrupal›lar sanayi ve maarifte yüksek bir mertebeye ulaflm›flken bizlerin ilimsiz bu hal üzere devam etmemiz mümkün de¤ildir. Zira ilim ve teknoloji sayesinde Avrupal›lar mallar›n› icad ettikleri makinelerle kolay ve ucuza üretmekte
ve Osmanl› topraklar›na ihraç etmektedirler. Bu flartlar alt›nda bizlerin de sanayiin ilerlemesine sebep olacak kimya, fizik, resim, matematik, cerr-i eskal
S›byan)”, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/dogan.htm. Münif Pafla’n›n Türk e¤itim
tarihindeki yeri ve e¤itim düflüncesi ile ilgili olarak ayr›ca bkz. Betül Bat›r, “Türk E¤itim Reformunda Bir ‹sim: Mehmet Tahir Münif Pafla”, Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi Dergisi,
2004, sy. 2, s. 11-24; Hikmet Y›ld›r›m Celkan, “I.Meflrutiyet Döneminde Modern Bir E¤itimci: Münif Pafla”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, sy. 7 (2), s. 399-403.
79 Münif, a.g.m., s. 176.
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(mekanik) gibi ilimleri tahsil etmemiz zorunludur. Yaln›z bundan maksat bir
toplumun kendisi için gerekli her fleyi kendisi üretmesi demek olmay›p Osmanl› Devleti’nde her fleyden evvel ziraî faaliyetlerin gelifltirilmesi daha faydal› olaca¤› gibi fünûn ve sanayide de Avrupal›lar karfl›s›nda “ehl-i kurâ” mesabesinde kal›nmamas›n›n önemine iflaret etmektir. Sonuç olarak “elyevm yaln›z
devlet memuriyetinde bulunmak için de¤il belki her kangi kâr u sanata sülûk
eylemesi murad olunur ise olunsun herkes hal u mevkiinin müsaadesine ve intihab olunacak mesle¤e göre çocuklar›n›n terbiye ve talimine sa‘y u ihtimam
etmelidir”.80
Öte taraftan, insan›n geçim flekli ve yaflam biçimi hayvanlar gibi yeknesak
kalmay›p daima bir geliflim içinde oldu¤undan insan, evlad›n›, Eflatun’un “Evlad›n› kendi terbiyen üzere e¤itme. Çünkü o senin yaflad›¤›n vakitten baflka bir
zamanda yaflamak için yarat›lm›flt›r” sözü gere¤ince istikbalin gerektirdi¤i terbiye ve talim ile e¤itmelidir.81 E¤er bu kaideye riayet edilmezse hiçbir fleyde
eser-i terakki zuhurundan söz edemeyiz. Görüldü¤ü üzere Münif Pafla burada
Avrupa karfl›s›nda varl›¤›n› muhafaza etmek için teknolojik bilginin gere¤ine
iflaret etmekte, ister devlet memuriyeti ister bir meslek için olsun, isterse itibar
için olsun yeni neslin zaman›n flartlar›na uygun flekilde terbiye ve talimini vurgulamaktad›r. ‹nsanlar›n ço¤u, çocuk e¤itiminin “bir memleketin servet ve
saadet ve kuvvet ve kudretinin” dayana¤› oldu¤unun fark›nda de¤ildir. Bu nedenle e¤itimin iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi için gayret göstermemektedirler.
Hali haz›rda yürürlükte olan usûl-i talimiyyenin çocuklar›n zihinlerine uygun
olmad›¤› aflikârd›r. Sarf, nahiv, mant›k ve meâni bafll›¤› alt›nda çocuklar›n ö¤rendim, muallimlerin ö¤rettim diye memnun ve müftehir oldu¤u fleyler çocuklar›n manas›n›, kullan›l›fl›n› ve ne maksatla okudu¤unu bilmedi¤i fleylerdir. Bu
tarz bir e¤itimde ö¤renci papa¤an gibi ezberledi¤i, anlam›n› bilmedi¤i bu ilimlerden ne istifade edebilir? Oysa sözkonusu bu ilimler gere¤i gibi ö¤retilse bile
as›l maksat olan “fünûn-› nâfiay›” tahsile çal›flt›r›lmalar› en önemli ifllerdendir.
Çocuklar›n›n do¤um, sünnet ve dü¤ün gibi ifllerinde hiçbir masraftan kaç›nmayan babalar, onlar için dünya ve ahirette saadet vesilesi olacak e¤itim ve ö¤retimlerinin ücretsiz veya cüzî bir masrafla gerçekleflmesini istemektedirler.
Oysa Avrupa’da çocuklar›n e¤itimine fazlas›yla önem verilmekte ve çocuklar›n
en iyi flekilde yetiflmesi için hiçbir masraftan kaç›n›lmamaktad›r.82
80 Münif, a.g.m., s. 178-180.
81 Münif Pafla, Risale-i Mevkûte’de yay›nlanan “Terbiyenin Faidesi” bafll›kl› yaz›s›nda ayn› zamanda yanl›fl e¤itimin sonuçlar›na da dikkat çeker. Buradaki hikayede, biri nefis yemeklerle yetifltirilen, di¤eri avc›l›k ö¤retilen iki köpe¤in ayn› durumdaki farkl› tutumlar› üzerinden
terbiye ve talimin ne derece etkili oldu¤u anlat›lmaya çal›fl›l›r. Bkz. Münif, “Terbiyenin Faidesi”, s. 35.
82 Münif, “Ehemmiyet-i Terbiye-i S›byan”, s. 180-183.
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Buraya kadar e¤itim ve ö¤retimin gereklili¤inin nedenleri üzerinde duran
Münif Pafla, yaz›s›na yeni usûle göre ders müfredatlar›n›n düzenlenmesi, ders
verecek ö¤retmenlerin seçilmesi ve yetifltirilmesi gibi e¤itim sisteminde yap›lmas› gereken düzenlemelerden bahsederek devam eder. Paflaya göre, çocuklar
çocukluklar› gere¤i ilim ve marifetin lüzum ve önemini anlayamad›klar› için
ebeveynlerin onlar› kah yumuflakl›kla kah zorlayarak “tahsil-i ilm u edebe çal›flt›rd›klar›” gibi basiret gözü aç›k devletler de tebalar› hakk›nda evlat muamelesi ederek her türlü kolaylaflt›r›c› tedbir ve teflviklerle e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›na özen göstermelidir. Osmanl› Devleti’nde e¤itimle ilgili yeni düzenlemelere (rüfldiyelerin aç›lmas›) ve baz› sorunlara (rüfldiyelerdeki düzen ve idare
fleklinin istenilen nitelikte bulunmamas›, mahalle mekteplerinde cari olan
usûlün ›slah›) iflaret eden Pafla, ö¤retmenlerin yetersizli¤ine de de¤inmektedir.
Zira bu mekteplerdeki sorunlar›n çözümü ö¤retmenlerin ehliyet ve liyakat sahibi olmalar›na ve benimsedikleri ö¤retim yöntemine ba¤l›d›r. Çocuklar›n k›sa
zamanda kolayl›kla okuyup yazmalar› ve bunun için gerekli kaynaklar›n temini az bir gayretle husule gelebilece¤i halde istenilen düzeyde ö¤retmenlerin tedarik edilmesi daha müflkildir. Bu sorunun çözümü için Münif Pafla, halihaz›rda mevcut muallimlerin, ma¤dur olmamalar› için mesleklerinden ihraç
edilmemelerini, ancak ö¤retmenli¤e yeni bafllayacak ö¤retmenlerin imtihan
edilerek liyakatlar›n›n ölçülmesini ve ehliyet sahibi ö¤retmenlerin bu suretle
mesle¤e kabul edilmelerini, bunlar› teflvik için de maafllar›n›n di¤erlerine nisbetle daha fazla olmas›n› önermektedir. Halihaz›rda ö¤retmenlik yapanlar için
de istedikleri takdirde s›nava girerek yeni ö¤retmenlerin imtiyazlar›na sahip
olabilme yollar› aç›k tutulmufltur.83
Münif Pafla bu yaz›da son olarak ö¤rencilerin dayak ile cezaland›r›lmas›
meselesini gündeme getirmekte ve bu yöntemin yanl›fll›¤›n› ortaya koymaktad›r. Tembellik ve gevfleklik gösteren çocuklar›n bu davran›fllar›n›n terbiyesi
için daya¤›n d›fl›nda uygulanabilecek cezalara de¤inen Münif Pafla, bu yöntemlerin dayaktan daha etkili oldu¤unu ve ifle yarad›¤›n› söyler. Üstelik dayak
çocuklarda ömürleri boyunca telafi edemeyecekleri izler b›rakacakt›r.84
Sonuç
Sonuç olarak flunu diyebiliriz ki, 19. yüzy›l›n kendine has flartlar›nda yaflam›fl, gerek bürokratik görevleri gerek sivil yaflam› çerçevesinde e¤itimle ilgili
gayret ve çabalar›na yer verdi¤imiz Münif Pafla’ya göre e¤itim ve ö¤retim, medenîleflmenin ve terakki etmenin gere¤idir. Güçlü ve istidad sahibi insanlar›n
83 Münif, a.g.m., s. 183-184.
84 Münif, a.g.m., s. 184-185.
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varl›¤›na ihtiyaç duyulan böylesi bir dönemde e¤itim/ö¤retim, medeniyet ve
terakkinin gere¤ine uygun insanlar yetifltirmek üzere düzenlenmelidir. Zira
e¤itimin temel amac› ilm u marifet sahibi nesiller yetifltirmektir. E¤itim sayesinde, meslek ve sanatlar›n›n inceliklerini bilen, teknolojik geliflmelerden haberdar nesiller yetiflece¤i gibi devlet kademelerinde görev alan memurlar da ifllerini en iyi flekilde yapacaklard›r.
Bu noktada gerek Osmanl› halk›n›n gerek genç nesillerin yetifltirilmesinde
neflr-i maarifin önemine iflaret eden Pafla için, bilmek muktedir olmakt›r. Dolay›s›yla insan›n malûmat› ne kadar çok olursa di¤er varl›klar üzerine olan nüfuzu ve iktidar› da o denli fazla olur. Bir toplum ancak bilgi sayesinde ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan kalk›nacakt›r. Ancak Münif Pafla burada, e¤itimin tek amac›n›n salt toplumda itibar kazanmak veya maddî güç elde etmek
olmad›¤›na da dikkatlerimizi çeker. Zira ö¤renmek ayn› zamanda manevî bir
lezzettir de. ‹nsan yaln›z statü ve meslek sahibi olmak için de¤il ayn› zamanda
yaflad›¤› dünyay›, hikmet-i ‹lâhiyeyi tan›mak ve bilmek için de okumal›d›r.
Münif Pafla’ya göre “ilm u marifet” sahibi nesillerin yetifltirilmesinde en
önemli araçlardan birisi mekteptir. Bu nedenle Paflan›n, Maarif naz›rl›¤› esnas›nda halihaz›rda mevcut okullar›n yeni düzenlemelerle daha uygun koflullarda
e¤itim vermesine gayret etmekle birlikte birçok yeni okul aç›lmas›na öncülük
etti¤ini de görüyoruz. Bu noktada k›zlar›n e¤itimine de özellikle önem veren Pafla, genç nesillerin kendi yaflayacaklar› zamana göre yetifltirilmelerini de önemsemekte ve bunun için gerek devlete gerek aile ve ö¤retmenlere düflen görevlere iflaret etmektedir. Yukar›da da belirtildi¤i üzere, onun “Ehemmiyet-i Terbiyei S›byan” adl› yaz›s›nda vurgulad›¤› hususlar bugün, e¤itimde pedagolojik yaklafl›mlara iliflkin kaleme al›nm›fl ilk yaz›lardan biri olarak de¤erlendirilmektedir.
Osmanl› toplumunun topyekün kalk›nmas›nda genç nesillerin yan› s›ra her
s›n›ftan Osmanl› halk›na da “ulûm u fünûn”un ö¤retilmesi ve benimsetilmesinin gereklili¤ine inanan Münif Pafla, ilim ve fenlerin yay›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› için kütüphaneler ve k›raathaneler aç›lmas›na, halka aç›k dersler düzenlenmesine ve kitap, gazete ve dergi gibi yay›nc›l›k faaliyetleri ile Osmanl› toplumunun bilinçlendirilmesine gayret göstermifltir.
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Abstract
In the Ottoman lands, post-Tanzimat era witnessed new regulations in the system of
education and opening of modern schools. Munif Pasha lived in these sui generis conditions of post-Tanzimat era and had a distinctive place in history of Turkish education due both to his civil life and bureaucratic career. This study evaluates Munif Pasha’s ideas and activities in the field of education.
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Özet
Bu çal›flmada, Osmanl› topraklar›nda modern e¤itim kurumlar›n›n birer birer aç›lmaya baflland›¤›, e¤itim sisteminde yeni düzenlemelerin yap›ld›¤› Tanzimat sonras› dönemin nev-i flahs›na münhas›r flartlar›nda yaflam›fl, gerek sivil hayat› ve gerek bürokratik yaflam› dolay›s›yla Türk e¤itim tarihimizde ayr› bir yere sahip olan Münif Pafla’n›n e¤itim ile ilgili düflünceleri ve faaliyetleri de¤erlendirilmifltir.
Anahtar Kelimeler: E¤itim, Türk E¤itim Tarihi, ‹lm u Marifet, Münif Pafla, Cemiyet-i
‹lmiye-i Osmaniye, Ehemmiyet-i Terbiye-i S›byan.

