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Maârif-‹ Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teflkîlât
ve ‹craat›* Üzerine Bir De¤erlendirme
Mustafa Selçuk**

I- Girifl
Tanzimat’tan sonra kurulmaya bafllanan nezâretlerden biri olarak Osmanl› Devleti Merkez Teflkilat› içersinde yer alan ve zaman içerisinde kurulufl safhas›n› tamamlayan Maârif-i Umûmiyye Nezâreti çal›flmalar›na 1857 (1273) y›l›nda bafllam›flt›r. Osmanl› e¤itim sistemini koordine etmek üzere teflkil olunan nezârete Abdurrahman
Sami Pafla, naz›r tayin edilmifltir.1 Nezâret, altm›fl befl y›l süresince birçok de¤ifliklikler geçirerek Cumhuriyet dönemine intikal etmifl ve Maârif Vekâleti ad›n› alm›flt›r.
Bugünkü manada Milli E¤itim teflkilat›ndan daha kapsaml› ve farkl› alanlarda faaliyet gösteren Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin teflkilat çat›s› alt›nda flu birimler bulunmaktad›r: Takvim-i Vekâyi Müdürlü¤ü, Matbaa-y› Amire Müdürlü¤ü (H. 1294),
Müze-yi Hümayun Müdürlü¤ü (H. 1291), Telif Tercüme Dairesi (H. 1283), Kütüphane-i Umumî Müdürlü¤ü (H. 1303), Darü’l-Hayr Müdürlü¤ü (H. 1321), Darü’l-Eytam
Müdürlü¤ü (H. 1335), Yabanc› Okullar Dairesi (H. 1311), Tedrisât-› Âliye (H. 1328),
Tedrisât-› ‹btidâiyye (H. 1297), Tedrisât-› Tâliye (H.1297) daireleri.
Maârif-i Umûmiyye Nezâreti teflkilat›, içerisinde yer alan yirmiden fazla birimiyle
baflta e¤itim sistemi olmak üzere kültür, sanat, turizm, bas›n-yay›n gibi birden fazla
alanda merkez ve taflra teflkilatlar› marifetiyle yukar›da bahsi geçen faaliyetleri yürütmüfltür. Bu kadar genifl alanda s›n›rl› imkânlarla icraatta bulunan nezâretin Türk kültür hayat›ndaki yeri, teflkilat›, tarihçesi ve modern Türkiye’nin inflas›nda üstlendi¤i rol
ve önemi araflt›rmac›lar taraf›ndan yeterince ortaya konulmam›flt›r.
Nezâret teflkilat›n›n bu kadar teferruatl› olmas› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› arflivlerinin 2000’li y›llar›n bafl›na kadar araflt›rmac›lara kapal› tutulmas› nezâretin tarihçesi
hakk›nda kapsaml› ve verimli bilimsel çal›flmalar›n ortaya konmas›n› engellemifltir.2
* Mahmud Cevad (‹bnü’fl-fieyh Nafi), Maârif-i Umûmiyye Nezâreti: Tarihçe-i Teflkîlât ve
‹craat›, ‹stanbul, Matbaa-i Amire, 1338, 524 s.
** Arfl. Gör., ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
1 Ali Aky›ld›z, “Maarifi Umumiyye Nezareti”, D‹A, 2003, c. XXVII, s.273.
2 Bu alandaki tek istisna 1995 y›l›nda yap›lan bir yüksek lisans çal›flmas›d›r. Maarif Nezareti
Evrak› d›fl›ndaki fonlardan yararlan›larak kaleme al›nan bu eser hakk›nda daha ayr›nt›l›
bilgi için bak. A. Teyfur Erdo¤du, “Maarif-i Umumiye Nezareti Teflkîlât› (‹dari Teflkîlât Aç›s›ndan)”, Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans tezi, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, s. 631.

728

TAL‹D, 6(12), 2008, M. Selçuk

Bunun yan› s›ra daha Osmanl› Devleti sona ermeden nezârete ba¤l› kurumlarda muallim, müderris, idareci veya bakanl›¤›n merkez teflkilat› içersinde çeflitli kademelerde
idareci olarak görev alm›fl kifliler taraf›ndan kaleme al›nan “E¤itim Tarihi” nevinden
baz› k›ymetli eserler vücuda getirilmifltir. Bu çal›flmalara Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda
da devam edilmifltir. Bu eserlerin3 en önemli özelli¤i ve onlar› günümüz araflt›rmac›lar› için de¤erli k›lan yönü, müellifin eserinde dile getirdi¤i konular›n canl› flahidi olmas›, ayn› zamanda kulland›¤› malzemeye vâk›f bulunmas› ve o evraka rahatl›kla ulaflabilmesidir. Burada dikkat çekilmesi gereken husus fludur ki bu tip öncü eserlerin ilmî kritikleri yap›larak dipnot ve kaynakça ile desteklenmesi ve günümüz Türkçesine
aktar›lmak suretiyle tekrar yay›nlanmas› zaruret derecesinde önemlidir.
‹ncelemekte oldu¤umuz Mahmud Cevad’a ait eser yukar›da vurgulamak istedi¤imiz noktalar çerçevesinde Maârif teflkilat› tarihimizin ilk ve tek eseridir. Üzülerek belirtmek gerekir ki Latin harflerine çevrilmifl olmas›na ra¤men eserin referanslar› belirlenerek ilmî hüviyeti hâlâ gün yüzüne ç›kart›lmam›flt›r. Eserimizi de¤erlendirmeye
geçmeden müellif hakk›nda baz› bilgiler vermek zihnî bütünlük aç›s›nda tamamlay›c› olacakt›r.
II- Müellif: Mahmud Cevat (‹bnü’fl-fieyh Nafi)
Maârifin ilk tarihçisi unvan›n› alan Mahmud Cevat, ünlü Bektafli fleyhi Nafi Baba’n›n o¤ludur. 1281 (1864/1865) y›l›nda fiehitlik Tekkesi’nde dünyaya gelmifltir. Müellifin çocukluk y›llar›na ait bilgiler oldukça azd›r. Kendisi çok az yazd›¤› gibi hakk›nda yap›lan çal›flmalar da s›n›rl›d›r. Ancak iyi bir tahsil gördü¤ü bilinmektedir. Türkçeden baflka Arapça, Farsça ve Frans›zca konuflabildi¤i; ‹ngilizce okuyup yazabildi¤i kay›tlarda geçmektedir. Ça¤atay ve Uygur lisanlar›na vukufiyeti de vurgulanmaktad›r.4
De¤iflik memuriyetlerde bulunduktan sonra Meflrutiyet’in ilan› ile birlikte Maârif Nezâreti’nde görevler almaya bafllam›flt›r. Önce A¤ustos 1908-Mart 1912 y›llar› aras›nda
Kütüphaneler Müfettiflli¤i ve Ticaret Mektebi’nde ‹ngilizce muallimli¤i ve 1912-1915
y›llar› aras›nda da Maârif Nezâreti Tedrisat-› Âliye Dairesinde ikinci flube müdürlü¤ü
görevlerinde bulunmufltur.5
1917-1918 E¤itim y›l›nda Edebiyat Fakültesinde ‹ngilizce muallimli¤inde bulunan Mahmut Cevad bir y›l kadar süreyle (Aral›k 1919-Aral›k 1920), R›za Tevfik’ten
sonra, Edebiyat Medresesi Meclis-i Müderrisîn riyaseti görevini de sürdürmüfltür.6
3 Maarif tarihinin ilk örnekleri aras›nda flu eserler zikredilebilir: Osman Ergin, Türk Maarif
Tarihi, c. I-V, ‹stanbul, 1977; F. Reflit Unat, Türkiye E¤itim Sisteminin Geliflmesine Tarihi
Bir Bak›fl, Ankara, 1964; Nafi Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi Hakk›nda Bir Deneme I ve
II, ‹stanbul, 1930 ve 1932.
4 Ali Birinci taraf›ndan kaleme al›nan Mahmud Cevad hakk›ndaki biyografi için bkz. Mahmud Cevad (‹bnü’fl fieyh Nafi), Maârif-i Umûmiyye Nezâreti: Tarihçe-i Teflkîlât ve ‹craat› :
XIX. As›r Osmanl› Maarif Tarihi, Tacettin Kayao¤lu (haz.), Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›,
2001.
5 Ayn› yer.
6 Mahmud Cevad’›n teflekkür konuflmas› için bak. ‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi
Meclis-i Müderrisîn Zab›t Defteri (‹DF.EF.MMZD), 23 Kanunu Evvel 1335-1919.
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22 Nisan 1921’de vefat eden7 müellifin sözkonusu bu kitab›ndan baflka bir eseri
yoktur.
III- Eser: Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teflkilat ve ‹craat›
Yukar›da e¤itim tarihine ait öncü eserlerin günümüz diline aktar›lmas› gerekti¤ini
belirtmifltik. Mahmud Cevad’›n meflhur eseri birer y›l ara ile 2001 ve 2002 y›llar›nda
farkl› araflt›rmac›lar taraf›ndan yay›nlanm›flt›r; Bunlardan ilki Tacettin Kayao¤lu taraf›ndan Latin harflerine çevrilmifl ve Yeni Türkiye Yay›nlar› taraf›ndan “XIX. As›r Osmanl› Maârif Tarihi” alt bafll›¤› ile neflredilmifltir.8 Bu eserin bafl taraf›na Ali Birinci taraf›ndan kaleme al›nm›fl ve k›ymetli bilgiler ihtiva eden bir Mahmud Cevad biyografisi eklenmifltir. Yine kitab›n iç k›s›mlar›na ve sonuna baz› eklemeler (lügatçe, isim indeksi, Maârif naz›rlar›n›n görev sürelerine ait çizelge, tablolar, vb.) yap›larak eserden
istifadeyi art›racak düzenlemelere gidilmifltir, ayr›ca metin içersinde baz› tasarruflarda bulunulmufltur.
Kitab›n di¤er bir bask›s› ise farkl› araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan bir komisyon marifetiyle Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar› aras›ndan 2002 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.
Bu bask›da çok fazla de¤iflikli¤e gidilmeden Latin harflerine çevrilmekle yetinilmifl, k›sa bir önsöz ve son k›sma eklenen lügatçe ile eserin ilmî araflt›rmalar ve normal okuyucu için kullan›m› kolaylaflt›r›lm›flt›r.9
A- Eserin Haz›rlan›fl›
Dönemin Maârif Naz›r› Ahmed fiükrü Bey (1913-1917) taraf›ndan “Maârif-i umumîye tarihini yazarsan›z pek makbule geçer, mümkün olan teshilât› dirî¤ etmem …”
sözleriyle teflvik edilen eserin ismini de Ahmet fiükrü Bey koymufltur.10 Tüm malzemenin kayna¤›na birinci elden ulaflma imkan› verilen Mahmud Cevad, eserini kaleme
al›rken karfl›laflt›¤› zorluklar› “‹fade-i Mahsûsa” k›sm›nda ve eserin sonunda belirtmifltir. Müellif, eserini yay›nlamadan önce e¤itim tarihi ile ilgili baflka bir eser (‹stanbul Kütüphaneleri ve Mekâtibi Âliye Tarihçesi) kaleme alm›fl, bu eserin Matbaa-› Amire’de bas›lmas› için fiükrü Bey’e müracaat etti¤inde kendisine Maârif Nezaretinin tarihçesi ile ilgili bir eser haz›rlamas›n› teklif edilmifltir.11 Yaklafl›k 80 y›ll›k dönemi ihtiva eden bir eserin yaz›lmas› oldukça güç oldu¤undan Mahmud Cevad kendisine “mü7 Aniden vefat eden Mahmud Cevad’›n cenazesine fakülteden birçok meslektafl› kat›lamam›flt›r. Bu duruma çok üzülen Edebiyat Fakülte Meclisi üyeleri vefattan 4 gün sonra 26 Nisan 1921 tarihinde toplanarak merhumun an›s›na 5 dakika celseye ara vermifller ve taziyeleri yaz›l› olarak Mahmud Cevad’›n ailesine bildirmeyi kararlaflt›rm›fllard›r. Daha ayr›nt›l›
bilgi için bak. ‹DF.EF.MMZD, 26 Nisan 1337-1921.
8 Mahmud Cevad (‹bnü’fl fieyh Nafi), Maârif-‹ Umûmiyye Nezâreti: Tarihçe-i Teflkîlât ve ‹craat› : XIX. As›r Osmanl› Maarif Tarihi, Tacettin Kayao¤lu (haz.), Ankara, Yeni Türkiye Yay›nlar›, 2001.
9 Mahmud Cevad (‹bnü’fl fieyh Nafi), Maârif-i Umûmiyye Nezâreti: Tarihçe-i Teflkîlât ve ‹craat›, Mustafa Ergün, Tayip Duman, Sebahattin Ar›bafl ve H. Hüseyin Dilaver (eds.), ‹stanbul: MEB Yay›nlar›, 2002.
10 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 2-3 (‹fade-i Mahsûsa).
11 Mahmud Cevad, a.g.e., s. 2-3 (‹fade-i Mahsûsa).
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sahhih” vazifesini görecek bir yard›mc›n›n verilmesini ister. Bu talebi kabul edilen12
Mahmud Cevad, Harb-i Umûmî bafllamadan önce kitap için gerekli evraklar› derleme¤e bafllar.
Müellifin önsözünde belirtti¤i üzere eser asl›nda iki cilt olarak düflünülmüfl ancak
devrin a¤›r flartlar› ve imkâns›zl›klardan dolay› ikinci cilt ikmal edilememifltir.13 Daha
önceden yaz›lan k›s›mlar (‹stanbul Kütüphaneleri ve Mekatib-i Âliye Tarihçesi) ve birinci cildin yar›m kalan üçüncü k›sm›n›n tamamlanmas› ve Maârif naz›rlar›n›n genifl
biyografilerinin yer almas› fleklinde planlanan bu ikinci cilt yay›nlanamam›flt›r.
Eser üzerine de¤erlendirmeye geçmeden önce eserin ihtiva etti¤i konulara k›saca
göz atmak faydal› olacakt›r.
Kitap bir girifl (medhal) ve üç k›s›mdan meydana gelmektedir. Müellif “ifade-i
mahsusa”s›nda eseri nas›l kaleme ald›¤›n›, hangi kaynaklar› kulland›¤›n› ve ne gibi
güçlüklerle karfl›laflt›¤›n› belirtmektedir.
Medhal (Girifl) k›sm›, ilk tahsilin mecburî oldu¤una dair fermân-› hümâyun ile
bafllay›p 1254 (1838-1839) senesi Mekâtib-i Rüfldiye Nezâreti’nin kurulufluna kadar
devam etmektedir.
K›sm-› Evvel (birinci k›s›m), Mekâtib-i Rüfldiye Nezâreti’nin kurulufluna dair lâyiha ile bafllay›p Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin tesisine kadar geçen olaylar› y›l y›l ele
alm›flt›r. Bu bölümde Meclis-i Muvakkat ve Encümen-i Dânifl’in faaliyetlerine de de¤inilmifltir.
Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin kurulufl ile bafllayan K›sm-› Sanîde (ikinci k›s›m),
1273-1310 (1857-1884) y›llar› aras›ndaki olaylar teferruatl› bir flekilde verilmifltir. Yukar›da yar›m kald›¤›n› belirtti¤imiz bu bölüm en genifl k›s›md›r. Burada Mekteb-i
Mülkiye’nin aç›lmas›, Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin kuruluflu, Tercüme Cemiyeti’nin kuruluflu (1865), Darülmuallimât’›n aç›l›fl›, Maârif-i Umûmiyye isimli derginin
neflrine karar verilmesi, Darülfünun ile ilgili konular, Kütüphane-i Umûminin kurulmas› anlat›lm›flt›r. Kitab›n son bölümünü oluflturan üçüncü k›s›m 1301-1310 (18821993) dönemine ait olaylara ayr›lm›flt›r. Maârif-i Umûmiyye Nizamnamesi (1869) de
bu bölümde anlat›lm›flt›r
IV- Sonuç ve De¤erlendirme
Birinci Dünya Savafl›ndan önce yaz›m›na bafllanan eserin Harb-i Umûmî’nin ortalar›nda bitirildi¤i anlafl›lmaktad›r. Savafl devam ederken kâ¤›t s›k›nt›s›ndan dolay›
bast›r›lamayan eserin bas›m› ancak 1920 y›l›na gelindi¤inde gerçekleflmifltir.
Türk tarih yaz›c›l›¤› gelene¤inin izlerini kuvvetli bir flekilde hissettiren eserde kullan›lan metot; Osmanl› vak’anüvislerinin kulland›klar› metot ile paralellik arz etmektedir. Olaylar y›llara göre ve maarif naz›rlar›n›n görev süreleri s›ras›yla anlat›lm›flt›r.
Maarif teflkilat›n›n tarihi anlat›l›rken yine Maârif-i Umûmiyye Nezâreti baflta olmak üzere Osmanl› yöneticilerinin ve kurumlar›n›n üretmifl oldu¤u her türlü resmi
12 Müellife “musahhih” olarak Müze-yi Hümâyun Hâf›z-› Kütübü Mehmed Ali Bey tayin edilmifltir. Ayr›nt›l› bilgi bak. Mahmud Cevad, a.g.e., s. 2-3 (‹fade-i Mahsûsa).
13 Belki burada müellifin ömrünün yeterli olmad›¤› belirtilmelidir.
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evrak eserde itinayla kullan›lm›flt›r. Özellikle salnâmeler, e¤itim istatistikleri, müfredat programlar›, ders cetvelleri, bas›l› kitaplar, nizamnâmeler, talimatnâmeler, layihalar, esbab-› mucibeler, kanunnâmeler, fermanlar, iradeler, mevcut kaynak eserler,
Takvim-i Vekâyi baflta olmak üzere dönemin gazete14 ve dergileri taranarak maarif ile
ilgili tüm yaz›lar eserin içine özenle derc edilmifltir. Yine maarifi ilgilendiren her türlü
husus (ders kitaplar›, derslerin içerikleri, flemalar, araç gereçler, binalar, dershaneler,
kütüphaneler, laboratuarlar, klinikler, özel amaçl› salonlar, haritalar vb.) hakk›nda gerekli bilgiler verilmifltir. Ayr›ca müellifin eserine ald›¤› naz›rlar›n orijinal foto¤raflar›
da esere renk katm›flt›r.
Müellif sadece merkez teflkilat› ve ‹stanbul’u anlatmam›fl; hem taflradaki e¤itim
kurumlar›n›n ve yöneticilerin faaliyetlerini hem de Avrupa’da meydana gelen geliflmeleri karfl›laflt›rmalar yaparak örneklendirmifltir.
Maarif teflkilat›n›n en üst seviyede temsilcileri olan maarif naz›rlar›n›n ve e¤itimin
en önemli unsuru olan ö¤reticilerin hayat hikâyeleri (biyografileri) bu eserde özetler
halinde de olsa yerini alm›flt›r. Bugün araflt›rmac›lar için çok k›ymetli olan bu teferruat bilgiler kitab›n sayfalar› aras›na cömertçe serpifltirilmifltir. Eserin sonunda yer alan
isim indeksi eserin yaz›ld›¤› tarihler için çok faydal› bir ayr›nt›d›r.
Eserde kullan›lan malzemenin tümüne burada yer vermek çal›flman›n hacmi aç›s›ndan mümkün de¤ildir. Ancak mutlaka belirtilmesi gereken ve yukar›da k›smen
aç›klamaya gayret etti¤imiz husus fludur ki müellifin bu eserde kulland›¤› malzemenin detayl› bir ilmî kriti¤i yap›larak ve eserde yer alan bilgiler dipnotland›r›larak tekrar yay›nlanmas›n›n Türk e¤itim tarihi literatürüne önemli katk›lar sa¤layaca¤› muhakkakt›r. Dönemin maarif naz›r› taraf›ndan haz›rlanmas› istenen ve yaz›l›rken de her
türlü imkân ve kolayl›¤›n sunuldu¤u bu eserin Türk e¤itim tarihi aç›s›ndan en önemli özelli¤i birinci el kaynaklar kullan›larak vücuda getirilmesi ve alan›nda ilk olmas›d›r.
Ayr›ca müellifinin meslekten e¤itimci olmas› da kitab›n de¤erini art›rmaktad›r.

A Review on the Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i
Teflkîlât ve ‹craat›
Mustafa SELÇUK
Abstract
The text at hand, which was penned with the encouragement and amenities provided
by the Minister of National Education of the period, Mr. Ahmet fiükrü, delves into the
14 Müellif Mahmud Cevad için, Sabah ve Akflam gazete koleksiyonlar›n›n temini hususunda
Tedrisât-› Âliye Dairesi devreye girmifl ve koleksiyonlar›n Y›ld›z Kütüphanesi’nden getirtilmesini istemiflti. Ad› geçen dairenin 7 Aral›k 1916 tarihli emir yaz›s› için bak. Baflbakanl›k
Osmanl› Arflivi (BOA), Maarif Nezareti Evrak› (MF.) Tedrisât-› Âliye Dairesi (ALY) Dosya
No:100, Gömlek No: 14, (14.S.1335).
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history, organization, and activities of the Ministry of Public Education between 1824
and 1892. It was written by Mahmud Cevad, who is also known as a Bektashi Sheikh.
Mahmud Cevad has organized the events he encountered at different levels of his
duty at Müellef Maarifin in a chronological order by employing original sources according to the tenure of office at the Ministry of Education. The most important feature of this work is that it is a source book for the historians of Turkish education as well
as constituting the first source to encapsulate compact information about the Ministry of Education.
Here in this article, after introducing the work entitled ““Ministry of Public Education:
The History of the Organization and its Activities” I will evaluate the way it was written
and analyze its contents. The place and importance of this work for the history of Turkish education will also be pointed out.
Keywords: Mahmud Cevad, Ministry of Education, Ottoman, Constitutionalism

Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teflkilat
ve ‹craat› Üzerine Bir De¤erlendirme
Mustafa SELÇUK
Özet
Dönemin milli e¤itim bakan› Ahmet fiükrü Bey’in teflvikleri ve gösterdi¤i kolayl›klarla
kaleme al›nan eser, Maârif-i Umumiyye Nezareti’nin 1824-1892 y›llar›na ait tarihçe,
teflkilat ve faaliyetlerini içermektedir. Eser ayn› zamanda Bektafli fieyhi olan Mahmud
Cevad taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Müellif, Maarifin çeflitli kademelerinde görevliyken muhatap oldu¤u vak’alar› orijinal kaynaklar kullanarak kronolojik bir s›ra içersinde maarif naz›rlar›n›n görev sürelerine göre tanzim etmifltir. Bu eserin en önemli özelli¤i Türk e¤itim tarihçileri için bir baflvuru kayna¤› olmas› ve ilk defa maarif nezareti
hakk›nda derli toplu bilgiler içermesidir.
Biz bu makalemizde “Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teflkilat ve ‹craat›” isimli eseri tan›tacak; eserin nas›l kaleme al›nd›¤› ve neleri içerdi¤i üzerinde k›sa bir de¤erlendirmede bulunaca¤›z. Son olarak kitab›n Türk e¤itim tarihi içersindeki yeri-önemi
belirtilmeye çal›fl›lacakt›r.
Anahtar Sözcükler: Mahmud Cevad, Maârif Nezâreti, E¤itim Tarihi, Osmanl›, Meflrutiyet.

