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Eğitim kurumlarõnõn, bir ülkenin kalkõnmasõ ve ilerlemesinde, kültür ve
medeniyetin nesilden nesile aktarõlarak sürekliliğinde ve hatta insanlarõ sürekli değişen
hayata hazõrlamada önemli rolü vardõr. Kõsaca, bir toplumdaki siyasî, sosyal, kültürel
ve ekonomik yapõdaki değişim ve gelişmede eğitim kurumlarõnõn payõ büyüktür. Bu
durumu göz önünde bulunduran Tanzimat dönemi Osmanlõ idarecileri, başlattõklarõ
reform çalõşmalarõnda eğitim kurumlarõna bilhassa önem ve öncelik vermişlerdir. Bir
taraftan, mevcut eğitim kurumlarõ içinde görevlerini lâyõkõyla yerine getiremeyenlerin
düzeltilmesi ve diğer taraftan, çağdaş okullarõn kurulmasõ ve halkõn eğitilmesi yönünde
önemli faaliyetler başlatmõşlardõr.

Tanzimat Öncesi Eğitim
XVIII. yüzyõlõn ikinci yarõsõna kadar, genel hatlarõyla, Osmanlõlarda farklõ
metodlarla farklõ derslerin okutulduğu değişik maksatlara yönelik çeşitli eğitim
kurumlarõndan söz edilebilir. Bunlarõ şöyle hulâsa edebiliriz: Osmanlõ toplumunun
hemen hemen her köy ve kasabasõna yayõlan ilkokul seviyesindeki sõbyan mekteplerine
beş-altõ yaşlarõndaki çocuklar kabul edilirdi. Muallimliklerini de belirli bir eğitim
görmüş ve genellikle civardaki cami, mescid imam ve müezzinleri veya biraz öğrenim
görmüş, okuma-yazma öğrenmiş ve Kur’anõ Kerim ezberlemiş hanõmlar yapardõ
(Özcan, 1992:442). Buradaki eğitim ve öğretimin esas gayesi, dinin ve ahlâkõn
öğretilmesinden ibaretti. Askerî ve mülkî mevkiler için yönetici kadrolarõ yetiştirmeye
yönelik saray eğitim kurumu1 olan Enderun Mektebi, Topkapõ Sarayõ içinde
bulunmaktaydõ. Bu mektep, hõristiyan tebaadan alõnan yetenekli çocuklarõ, iyi ve
güvenilir devlet adamõ ve asker olarak yetiştirmek amacõnõ güdüyordu. Öğrenci
kaynağõ, esas olarak, Acemioğlanlar idi. Zamanla buraya Türklerden de öğrenci alõndõ.
Üstün zekâ ve niteliklere sahip çocuklarõ alõp yetiştiren devletin bu resmî kurumunun
özel bir yeri vardõ. Acemioğlanlar kõşlasõndan seçilen bu çocuklar, yüksek askerî ve
1
Saray eğitim-öğretim kurumlarõndan olan Enderun Mektebi’nden başka, şehzadelerin ilköğretimine
mahsus Şehzadegân mektebi ile yetenekli içoğlanlarõn musikî öğrendikleri Meşkhane de vardõ.
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mülkî mevkilere, özel bir eğitimle yetiştirilerek hazõrlanõrdõ. Enderun Mektebi’nin
kuruluşu II. Murad dönemine kada³r uzanõrsa da, düzenleme ve geliştirilmesi Fatih
döneminde olmuştur. 1909 yõlõna kadar hizmetini sürdüren bu okulun, eğitim tarihinde
önemli bir yeri vardõr. Çünkü buradan pek çok sadrazam, beylerbeyi, sancakbeyi,
kaptan-õ derya ve üst seviyeli devlet adamõ yetiştirilmiştir2.
Osmanlõlarda askerî eğitim-öğretim için Mehterhane, Cambazhane adõndaki
kurumlar ile ayrõca çeşitli askerî sanat mektepleri vardõ (Akyüz, 1999:86).
Acemioğlanlar mektebi, aslõnda bir askerî ve bedenî eğitim ocağõ olmakla beraber,
burada kõsmen Enderun Mektebi’nin alt odalarõndaki gibi bir eğitim-öğretim de
yapmaktaydõ. Mehterhane ise askerî muzõka mektebidir. Cambazhane, saray cambaz
ve hokkabazlarõnõ yetiştirmekteydi. Orduda bir cambaz sõnõfõ bulunmaktaydõ. Tophane,
top döküm ve yapõmõ ile ilgili askerî sanat mektebidir. Humbarahane, havan topu
denen toplarõn dökümü ve yapõmõ ile ilgili, Kõlõçhane ise kõlõç ve kesici silahlar yapõmõ
ile ilgili askerî bir sanat mektebidir.
Askerî kurumlarõn dõşõnda, bürokrat (küttab) yetiştirmek üzere usta-çõrak ilişkisi
çerçevesinde bürolarda eğitim veren kalem ve ilim adamõ yetiştirmek üzere medrese
eğitiminden söz edilebilir. Osmanlõ devletinde klâsik ve geleneksel eğitim
kurumlarõndan bahsedilince, şüphesiz, akla medrese eğitimi gelir.
Kalem eğitimi veren mektepler şunlardõ:
1) Bâb-õ Âlî Mektebi: Osmanlõ hükûmeti anlamõna gelen Bâb-õ Âlî, aynõ zamanda
ülkenin en önemli memur yetiştiren kurumu olup iki dairesi bulunuyordu. Bunlar,
Kethüda Bey Dairesi ve Divân-õ Hümâyûn Kalemi idiler. Bu iki daireye genellikle
memur çocuklarõ on iki yaşlarõndan itibaren devam etmeye başlar ve burada yazõ
çeşitleri ile bir konuyu kaleme alabilme ve ifade edebilme tekniklerini (ilm-i kitâbet)
öğrenirlerdi. Memurlar daha ziyade bu şekilde, yâni uygulama içinde yetişen
kimselerden tayin edilirdi.
2) Bâb-õ Defterî Mektebi: Devletin maliye işleri ile ilgili dairesi olan Bâb-õ Defterî
içinde de bazõ teknik, bürokratik bilgiler ve bu arada siyakat yazõsõ öğretilirdi3.
Müslümanlara hizmet eden bu mekteplerin dõşõnda, gayri müslimlere ait
mektepler (Ermeni, Yahudi, Rum ve çeşitli cemaatlere ait mektepler) de vardõ.
Bilindiği gibi, Osmanlõ devleti farklõ etnik köken ve dinî inanca mensup unsurlarõ
2
Enderun mektebi hakkõnda tafsilatlõ bilgi için bkz. Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara 1984:
Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, I, İstanbul 1977, s.11.
3
Namõk Kemal, memur yetiştiren daireler ve kalemlerde idarî bilimlerden hiçbir şey öğretilmediğini,
memurlarõn buralarda adeta tabiattaki bitkiler gibi kendiliğinden yetiştiklerini ileri sürer. Ona göre, siyasî
bilimlerin, incelikleri en çok ve en zor kõsmõ idare bilimidir. Medeniyet de idarî işlemlerde titizlik ve
düzenlik gerektirir. Bu sebeple, sadece tecrübe ile değil, bu işin teorik bilgileriyle de donatõlarak yetiştirilmiş
nitelikli memurlara devletin çok ihtiyacõ vardõr. Her memurun bilgisini arttõrma aracõ olarak bir yabancõ dil
öğrenmesi şarttõr. Osmanlõ devleti mükemmel kanunlar, nizamlar yapsa da bunlarõ anlayacak ve gayretle,
sadakatle uygulayacak kabiliyette memurlar yetiştirmedikçe her hangi bir faydasõ olmazdõ. (Akyüz, 1999:90)
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bünyesinde barõndõrõyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde, üç farklõ
önemli topluluk ile karşõlaşmõştõ. Bunlar Ortodoks Kilisesi, Ermeni Gregoryan Kilisesi
mensuplarõ ve Yahudilerdi. Bu farklõ topluluklar, hiçbir şekilde etnik kökenleriyle
anõlmayõp, dinî ve mezhebî anlamda millet olarak nitelendiriliyorlardõ. Bu yüzden
Türk, Rum, Bulgar, Arap olarak değil; Müslüman, Katolik, Protestan, Gregoryan,
Ortodoks ya da Yahudi olarak isimlendirilirlerdi. Bu dinî topluluklar kendi dillerini
konuşmakta, kendilerine ait dinî ve eğitim kurumlarõ ile kültürlerini korumakta
serbesttiler. Böylece yüzyõllarca bir arada yaşamalarõna imkân sağlanmõştõ. Bu
hoşgörünün en güzel örneği, Fatih’in İstanbul’da yaşayan hristiyanlarõn can ve mal
emniyeti ile din ve ticaret serbestliği tanõmasõdõr. Fatih, 1453’te İstanbul’u aldõktan
sonra, bir lütûf olarak Rumlar ve Galata Lâtinlerine inanç ve ibadetlerini
sürdürebilmelerine, mahallî idarelerinde serbest olabilmelerine, gelenek ve kimliklerini
rahatça muhafaza edebilmelerine imkân veren hak ve imtiyazlar tanõmõştõ4. Ermeniler
ve sonralarõ Yahudiler de aynõ haklardan yararlanmõştõr. Hemen bütün hristiyanlara
tanõnan din ve vicdan hürriyeti, eğitim ve öğretim alanõna da yansõdõ. Azõnlõklar, bu
çerçevede kendi eğitim kurumlarõnõ kurup teşkilâtlanma çalõşmasõna girmişlerdir.
Azõnlõklarõn okul açmalarõnda dayanak noktalarõ, çeşitli imtiyaz ve haklarõn verildiği
belgeler olan fermanlardõr. Ancak bu fermanlarda okul açõlmasõna dair bir hüküm yer
almõyordu. Azõnlõklara verilen haklarõ ihtiva eden fermanlarla kendi topluluklarõnõn
lideri ve mihver kurumu haline getirilen patrikler ve hahambaşõlar, patrikhaneler ve
hahamhaneler, azõnlõk topluluklarõnõn sosyal, kültürel, siyasî, iktisadî ve diğer
konularõnda yönlendirici rol oynamaya başlamõşlardõr. Eğitim kurumlarõ ve eğitim
faaliyetleri doğrudan veya dolaylõ şekilde bunlar tarafõndan yönetilmiş ve
yönlendirilmiştir5.Çok dinli ve çok milletli devlet özelliğine sahip imparatorlukta,
eğitim ve öğretim kurumlarõ da farklõlõk göstermekteydi. Her tebaanõn eğitim kurumu
ile buralarda uygulanan program da birbirinden değişikti.
Azõnlõk okullarõnõn yanõnda yabancõ okullar da vardõ. Bu okullar, Osmanlõ
devletinin yabancõ devletlere verdiği ayrõcalõklardan (kapitülasyonlar)6 istifade ile
kurulmuş olup misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde eğitim veren okullardõr. Oysa,
yabancõ devletlere tanõnan kapitülasyonlarda eğitimle ilgili açõk ve kesin herhangi bir
4
Fatih’in 1453’te hõristiyanlara tanõdõğõ haklar ve “Galata Ahidnamesi” hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için
bkz. İ.H. Uzunçarşõlõ, Osmanlõ Tarihi, II, Ankara 1975, s.5, 6, 8.
5
Osmanlõ devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde azõnlõk ve yabancõ okullarõn yönetimi
açõsõndan geniş bilgi için bkz. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlõ’dan Günümüze Azõnlõk ve Yabancõ Okullar,
İstanbul 1997.
6
Genel anlamda kapitülasyon, Osmanlõ topraklarõ üzerinde sürekli veya geçici olarak yaşamakta
bulunan yabancõ devlet vatandaşlarõndan, özellikle müslüman olmayanlara bağõşlanmõş imtiyazlara ve
bunlara ilişkin izin ve haklarõn tamamõna denilmektedir. Kapitülasyonlar, Osmanlõ devletinin güçlü olduğu
dönemlerde 1535’ten itibaren değişik tarihlerde Avrupa devletleri tebaasõ için lütûf olarak tek taraflõ verilen
imtiyazlardõ. Bu imtiyazlar giderek devletin duraklama ve gerileme devirlerinde (1673, 1740) bir hak gibi
ileri sürülerek ecnebi imtiyazlarõ durumuna geldi. Önceleri Fransõzlara tanõnan bu haklar diğer Avrupa
ülkelerine de yaygõnlaştõrõldõ. Kapitülasyonlar başlangõçta Osmanlõ padişahõ değiştikce yenilenen geçici
ticaret antlaşmalarõ iken 1740’tan sonra daimi olmuştur (R.E. Koçu, Osmanlõ Muahedeleri ve
Kapitalasyonlar, İstanbul 1934).
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hüküm yer almamasõna rağmen, iktisadî gayeler için tanõnan bu imtiyazlar, sonradan
dinî, siyasî ve sosyal bir anlam kazanarak, eğitim-öğretim alanõnda da rahatça
kullanõlmõştõr. Bu imkânlardan en çok yararlananlar arasõnda misyonerler önde
gelmektedir. Bu sebeple, Osmanlõ topraklarõnda açõlan yabancõ okullarõn pek çoğu
misyonerlere aittir. Misyonerler, XVI. yüzyõldan itibaren Hõristiyan inanõşõnõ vaaz
etmek ve âyinleri yönetmek gibi görevlerle donatõlmõş olarak, çevreye gönderilen
insanlardõ. Bunlar, kendi din ve mezheplerini farklõ inançlara sahip insanlara
benimsetmek amacõyla, her tarafa yayõlmõşlardõ. Hedeflerine ulaşmak amacõyla çeşitli
vasõtalarõ kullandõlar; okul, matbaa, hastahane gibi kurumlar açtõlar (Vahapoğlu,
1997:32 vd.;Sezer, 1999:7). İlk açõlan yabancõ okullar, Katolik okullarõdõr; bunlarõ
Protestan okullarõ takip etmiştir (Sezer, 1999:7). XVI. yüzyõlõn sonlarõndan itibaren,
Fransa himayesindeki Katolikliğin çeşitli kollarõna mensup misyonerler, Osmanlõ
idaresinde bulunan Latin çocuklarõna dinî terbiye vermek amacõyla İstanbul’a geldiler.
Osmanlõ devletinin kuruluşundan itibaren, Tanzimat dönemine kadar eğitimöğretim kurumlarõnõn temelini teşkil eden yüksek öğretim kurumlarõna, yani
medreselere gelince: Bu eğitim kurumlarõ, kuruluşlarõndan itibaren uzun bir süre mülkî
ve askerî sahada toplumun ihtiyacõna cevap verebilecek düzeyde idârecileri, uzmanlarõ
ve pek çok devlet adamõnõ yetiştirmek suretiyle önemli hizmette bulunmuşlardõr.
Osmanlõlarda kurulan ilk medrese, İznik’teki Orhan Gazi medresesidir7. Bu medrese
ile mütevazõ bir başlangõç yapõlmõş, vakõf sistemi bir devlet politikasõ olarak teşvik
edilmiş ve kõsa sürede bütün Osmanlõ ülkesinde bir medrese ağõ kurulmuştur8. XV.
yüzyõl ortalarõnda Fatih’in kurdurduğu Sahn-õ Seman medreseleri (inşâsõ 1463-71),
bundan bir asõr sonra Kanûnî’nin kurdurduğu Süleymaniye medreseleri (inşâsõ 155057), Türk ilim hayatõnda önemli iki dönüm noktasõdõr. Bunlar, fizikî görünümleri,
sahip olduklarõ maddî imkânlar ve nihayet eğitim programlarõnõn zenginliği ile en üst
seviyeyi temsil etmişlerdir. Medreseler ile sõbyan mektepleri hemen hepsi vakõflara
bağlõ olarak çalõşmaktaydõ.
Osmanlõ medreselerinde çeşitli ölçülere göre belirlenen dereceler, okutulan
derslerin türleri ve seviyeleri, bu derslerin ele alõnõş metodlarõ Türk eğitim tarihinin en
önemli konularõnõ teşkil etmektedir. Fatih’in düzenlemesine kadar, ilk Osmanlõ
medreselerindeki derslerde naklî bilimlerin yanõnda matematik gibi bazõ aklî bilimler
de okutuluyordu. Kitaplar Arapça idi, fakat sözlü anlatõmda Türkçe de kullanõlõyordu
(Bilge, 1984:42). Medresede temel akademik kişi, müderristi. Müderris kelimesi, ders
veren anlamõna gelmektedir. Müderris, medresedeki akademik faaliyeti yürüten ve
7
Bu medresenin ilk müderrisliğini Kayserili Dâvut yapmõştõr (İ.H. Uzunçarşõlõ, Osmanlõ Devleti’nin
İlmiye Teşkilâtõ, Ankara 1965, s.1-3).
8
Medreseler hakkõnda bilgi için bkz. Şerafettin Yaltkaya, “Tanzimat’tan Evvel ve Sonra Medreseler”,
Tanzimat I, İstanbul 1940, s.463-467; Cahit Baltacõ, XV-XVI. Asõrlarda Osmanlõ Medreseleri, İstanbul 1976
(Bu eserde XV. ve XVI. asõrlarda faaliyette bulunan medreselerin teşkilât ve tarihçeleri ile ilgili kõsa kõsa
bilgi verilmektedir); Mustafa Bilge, İlk Osmanlõ Medreseleri, İstanbul 1984 (Bu çalõşma da da ilk tesis
edilen medreselerden bahsedilmektedir). Medreselerin kuruluşundan itibaren 1924 yõlõnda kaldõrõlõşõna kadar
teşkilâtlarõ ve çalõşmalarõ hakkõnda ayrõca bkz. Cevat İzgi, Osmanlõ Medreselerinde İlim, I, İstanbul 1977.
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ondan sorumlu olan kimsedir. Müderrislerin, Osmanlõlarda büyük ölçüde öğretmene
verdiği değerden kaynaklanan, çok itibarlõ yeri vardõr. İlk Osmanlõ asõrlarõnda
müderrisler kaydõ hayat şartõyla, yâni süresiz olarak tayin edilmekteydi. Fakat
sonralarõ, medrese ve mezun sayõsõ artõnca müderrislerin belirli süreler ile tayini ve
adaylar arasõnda imtihan usulü getirilmiştir. Müderrislerin belirlenen mûtad maaşlarõ
dõşõnda, arpalõk olarak veya kendilerine havale edilen geçici görevlerden elde ettikleri
ek ücretler de vardõ. İmaretten yemek yerler ve kendilerine ev tahsis edilebilirdi
(İpşirli, 1999, C. I:260-261).
Kuruluştan Kanûnî devrine kadar, medreselerde ve ilmiye mesleğinde devamlõ
gelişme kaydedilmiş, fakat XVI. asrõn ikinci yarõsõndan itibaren medrese nizamõnda bir
bozulma başlamõştõr (Antel, 1940:441;Kodaman, 1980:11;Akyüz, 1999:67-71). Bu
bozulmanõn sebepleri ise, siyasetin bilim anlayõşõnõ etkileyerek baskõ altõnda tutmasõ,
devletin çeşitli kurumlarõnõn (maliye, ordu vs.) da bozulmaya başlamasõ, müderris
tayinlerinde liyakate bakõlmayarak rüşvetle, hatõr-gönül gözetilerek atanmalarõ, adam
kayrõlmasõ vb. benzeri durumlardõr. Bunun neticesinde müderrislerin disiplini
bozulmuş, bir kõsmõ görevlerini savsaklamaya, ya da hiç görev yapmamaya
başlamõştõr; 1570’lerde, Edirne Üçşerefeli müderrislerinden birisinin, medresesini
bõrakarak İstanbul’da 4-5 ay gezmesi ve görevi olmayan işlere karõşmasõ, yine aynõ
medreseden bir müderrisin 1590’larda iki yõl görevine gitmemesi gibi olaylar bu
duruma misal gösterilebilir (Baltacõ, 1976:62).
Medreselerdeki bu olumsuz gelişmeleri derhal fark eden Kanûnî, ilgililere
gönderdiği fermanlarda, gayet ölçülü bir dille bu bozulma ve kanunlara riayetsizliğe
dikkati çekmiş, kânûn-õ kadîmden uzaklaşõlmamasõnõ emretmiştir. Diğer taraftan,
dönemin müellifleri, aydõnlarõ, tarihçileri bu alandaki menfî gelişmelere temas ve
gelecek için kaygõ ve endişelerini ifade ederek yetkilileri uyarmõşlardõr9. Kanûnî’den
sonra başa geçen padişahlar, medrese ve ilmiye sõnõfõnõn õslahõna çalõşmõşlarsa da
başarõ sağlanamamõş, bozulma ve usûlsüzlükler devam etmiştir. İlmiye teşkilâtõndaki
õslah çalõşmalarõ, biraz farklõ bir yaklaşõmla daha sonraki asõrlarda da devam etmiştir.
Sultan III. Selim, hemen her konuda õslahata girişirken, ilmiyeye önem ve öncelik
vermeye gayret etmiştir. Bütün bu gayret ve bakõş açõlarõ, genellikle klasik anlayõşõn
bir devamõ niteliğindedir. II. Mahmud döneminde de medreselerle ciddî bir şekilde
ilgilenilmemiş, ilmiye mensuplarõnõn sahip olduğu geniş imkânlar ve nüfûz sahalarõ
9

XVI. asrõn ikinci yarõsõnda ulemâya en ağõr tenkitleri Gelibolulu Mustafa Âlî yapmõştõr. Âlî, Künhü’lAhbâr adlõ tarihinde, Nüshatü’s-Selâtîn ve Mevâidü’n-Nefâis fi Kavâidi’l-Mecalis adlõ teşkilâta ait
eserlerinde ulemâyõ ve ilmiye mesleğini genel olarak incelemiş ve tenkitlerini ortaya koymuştur. Âlî, devlet
ve milletin asõl unsurlarõndan biri saydõğõ ulemânõn merasim ulemâsõ haline geldiklerini, bu yüzden bir çok
faydalõ toplantõyõ terkettiklerini, eser telif etmekte çok başarõsõz olduklarõnõ, ilmiye mesleğinde adam
kayõrma, himaye anlayõşõnõn hâkim olduğunu, müderrislik ve kadõlõklarõn rüşvetle verildiğini belirtmekte,
bilhassa ilmiye ailelerine tanõnan imtiyazõn zararlarõnõ anlatmaktadõr. Medreselerde ders yapõlmadõğõnõ, bir
çok müderrisin vakõftan ücretini alõp ders vermediğini, esasen vermek istediği zaman da karşõsõnda talebe
bulamadõğõnõ ifade etmektedir (İ.H. Uzunçarşõlõ, Osmanlõ Devleti’nin İlmiye Teşkilatõ, Ankara 1965, s.69; M.
İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlõ Devleti Teşkilâtõ”, Osmanlõ Devleti Tarihi, I, s.274-275).
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yavaş yavaş ellerinden alõnmaya başlanmõştõr. Nihayet, 1826’da Evkâf-õ Hümâyûn
Nezareti’nin kuruldu ve o zamana kadar ilmiyenin büyük ölçüde yararlandõğõ vakõf
gelirleri nezâret vasõtasõyla devlet bütçesine aktarõldõ. Bu uygulamadan vakõf
gelirleriyle idâre edilen medreseler zarar gördü10. Bu dönem, medreseler açõsõndan
kaynaklarõn elinden alõndõğõ, yenilenme ve gelişmesi için hiçbir ciddî teşebbüsün
yapõlmadõğõ, bilakis kendi haline terk edilerek alternatif eğitim kurumlarõnõn, yani Batõ
usûlü eğitimin öngörüldüğü bir devir olmuştur (İpşirli, 1999:277-278).
Kõsacasõ, Kanûnî’den itibaren Tanzimat dönemine kadar geçen uzun bir süre
içerisinde, büyük bir tepkiye sebep olunabileceği endişesiyle, medreselerde ciddî
mânâda düzenleme ve õslah çalõşmalarõ yapõlmadõğõ, medreselerin bir bakõma kendi
hallerine bõrakõldõğõ tespit edilmektedir. Bu durum II. Mahmud’dan sonra Abdülmecid,
Abdülaziz ve II. Abdülhamid devirlerinde de küçük çapta bazõ değişikliklerle aynen
devam etmiştir. Özellikle II. Abdülhamid, eğitimin Osmanlõ ülkesinde yerleşmesi için
çok büyük hamleler yaptõğõ halde, medrese ve ilmiye alanõnda mühim bir teşebbüse
girişmemiştir. Diğer taraftan, yeni usûle göre eğitim yapan modern okullarõn
açõlmasõna çalõşõlmõş, bu da mektep ve medrese ikiliğine yol açmõş olup eğitimde
bütünlüğün oluşmasõnõ engellemiştir. Böylece, bir tarafta Türk ve Müslüman tebaaya
yönelik faaliyette bulunan sõbyan okullarõ ile medreseler gibi klâsik eğitim
kurumlarõyla, XVIII. yüzyõldan itibaren açõlan ve sayõlarõ gittikçe artan modern eğitim
kurumlarõ, diğer tarafta ise azõnlõk ve yabancõlara ait okullar faaliyetlerini
sürdürmekteydi (Yaltkaya, 1940:446;Kodaman, 1980:11-12;Hatemi, 1985, C. II:
502).

Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri(1776-1839)
XVIII. asõrda Avrupa’da ortaya çõkan endüstriyel gelişmeyi yakõndan takip
edemeyen Osmanlõ devleti, eski üstünlüğünü yitirip zayõflamaya başladõ. Bu sebeple,
eski gücüne tekrar kavuşabilmesi için, hemen hemen her sahada yeni düzenleme ve
reform çalõşmalarõnõn başlatõlmasõ zarureti ortaya çõktõ. Osmanlõ devleti, girdiği
savaşlarda uğradõğõ bir dizi yenilgiden sonra, öncelikle askerî alanda bazõ reformlar
yapmayõ gerekli görmüştür. Girişilen savaşlarda uğranõlan mağlubiyetlerin sebebi
olarak, bozulmuş askerî müessese ve ordu görüldüğünden, reform hareketlerinde
önceliği askerî kurumlar aldõ. Savaşlarda yenilgiler devam ettikçe, Osmanlõ idarecileri
bu yenilgileri öncelikle Avrupa subay ve askerlerinin iyi yetişmiş olmalarõna,
kendilerinin bu alanda geri kalmalarõna bağlamõşlardõr. Önce Avrupa tarzõnda bazõ
askerî yenileşmelere girişmeyi gerekli görmüşlerdir. XVIII. yüzyõlda Osmanlõ
memleketine gelen yabancõ uzmanlar da öncelikle askerî yenileşmeyi tavsiye
etmişlerdir. Bu yüzden, bu asrõn ikinci yarõsõndan itibaren askerî ihtiyaçlarõ karşõlamak
için Avrupa’nõn çağdaş eğitim kuruluşlarõndan ilham alõnarak modern mektepler
10
Daha geniş bilgi için bkz.B. Lewõs, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 1998 , s.94-95; M. İpşirli,
“II. Mahmud Döneminde Vakõflarõn İdâresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformlarõ Semineri, Bildiriler, İstanbul
1990, s. 49,57.
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açõlmaya başlandõ: 1734’te kõsa ömürlü bir askerî okul olan Hendesehane (Akyüz,
1999:124); 1776’da Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn (İmparatorluk Deniz
Mühendishanesi)11 kuruldu. 1795’te de ilk defa öğrenci kaydederek eğitime başlayan
Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn (Kara Mühendishanesi) kuruldu (Beydilli, 1995:34,
368)12. Bu son mektep askerî ağõrlõklõ bir müessesedir ve genel karakteri ile bir harp
akademisi ve bir topçu ve istihkâm okulu olarak hizmet vermiştir. Böylece, askerî
eğitimle başlayan bu yenileşmeleri ve özellikle Askerî Deniz Okulu’nun açõlõşõnõ,
eğitimde yeni bir dönemin başlangõcõ saymak uygun olur. Osmanlõlarda Batõ’ya açõlan
ilk pencere olarak değerlendirilen söz konusu okullar, daha sonra açõlan modern
okullarõn da temelini oluşturmuştur. Reform hareketleri I. Abdülhamid (1774-1789),
III. Selim (1789-1807), II. Mahmud (1808-1839), Abdülmecid (1839-1861), Abdülaziz
(1861-1876) ve daha sonra tahta geçen padişahlar devrinde de sürmüştür. Bu arada tõp
alanõnda da önemli gelişmeler kaydedildi. Tõbbõn modernleşmesi ve geliştirilmesi için
önemli girişimlerde bulunuldu. 1805 yõlõnda çõkartõlarak yürürlüğe giren Bahriye
Kanunnamesi ile donanmaya daha ehliyetli kimselerin üstad, hekim ve cerrah olarak
tayin edilmesi karar altõna alõndõ. 1806’da yayõnlanan bir fermanla, İstanbul tersanesi
içinde bir Tõb Mektebi kuruldu. Bu kurum, yalnõz donanmanõn ihtiyacõ için değil,
memleketin ihtiyacõ için de hekim yetiştirecekti. Fakat bu kuruma uzun bir süre ilgisiz
kalõnmõş, ancak II. Mahmud devrinde daha büyük atõlõmlar gerçekleştirilerek tõp ve
cerrahlõk öğretimi yapan, müslümanlardan tabip ve cerrah yetiştirmeyi amaçlayan bir
başka askerî okul Tersane Tõbhanesi kurulmuştur (1827). Bu okulun kuruluş amacõ,
yeni ordu için hekim yetiştirmekti (Gencer, 1977:302-303, 309;Gencer. 1986:55-56,
63; Lewis, 1998:85). 1831’de Muzõka-i Hümayun ve 1834’te Mekteb-i Harbiye tesis
edildi. Askerî amaçlõ olan bu okullardan Mekteb-i Harbiye, Fransõz örneğine
uydurulmuştu. Genellikle Fransõzca olmak üzere yabancõ bir dil bilmek, bütün
öğretimin ilk ihtiyacõ ve ön şartõ idi. Tõbbiyeler gibi, çocuklar için bir hazõrlõk bölümü
de vardõ (Lewis, 1998:85). Okul kurulduktan hemen sonra, bazõ öğrenciler Viyana,
Paris ve Londra’ya tahsile gönderilmiş ve ve aynõ zamanda Avrupa’dan öğretmen
getirilmiştir. Açõlan bu okullar vasõtasõyla matematik ve tabiî ilimlerle tõp, zamanla
daha modern bir tarzda öğretilerek bunlarõn gelişmeleri sağlanmõştõr
(Kodaman,1980:21). Mekteb-i Harbiye giderek çağõna göre ileri bir öğretim kurumu
haline gelmiş, oradan çõkan subaylarõn sivil okullarda müsbet bilim derslerini
11
Bu okulun kuruluş gerekçesi olarak bazõ yazarlar iki farklõ tarih kullanmaktadõr: Uzunçarşõlõ
(Merkez ve Bahriye,s. 507), 1776 senesini kabul ederken, O.N. Ergin, (Türk Maarif Tarihi, II, s. 265), A.
Adõvar (Osmanlõ Türklerinde İlim, s.202) 1773 tarihini esas almaktadõr. Uluçay-Kartekin (Yüksek
Mühendislik Okulu, s.21-22, 22-24, 34) her iki tarihi de zikretmekle beraber, daha çok 1773 senesini tercih
etmektedir. Fakat Kemal Beydilli tarafõndan bu tarihlerden 1773 senesinin isabetli olmadõğõ, açõlõş tarihinin
1776 (1190) olduğu tespit edilmiştir (Türk Bilim ve Matbaacõlõk Tarihinde Mühendishâne, Mühendishâne
Matbaasõ ve Kütüphanesi(1776-1826), İstanbul 1995, s.23.
12
Ayrõca bkz. C.Y. Bilim, Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma(1839-1876), Eskişehir
1984; E. Dölen, “Mühendislik Eğitimi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 2, İstanbul 1985,
s. 511-512; B. Kodaman-A. Saydam, “Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, 150. Yõlõnda Tanzimat, (Ankara
1992), s. 476.
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okuttuklarõ sõk görülmüştür. Böylece bu okul, sadece subay yetiştirerek değil, uzun
yõllar, bir öğretmen kaynağõ olarak da Türk eğitimine hizmet etmiştir (Akyüz,
1999:128). 1826 yõlõnda Yeniçeri Ocağõ’nõn kaldõrõlmasõ ile, eski mehterhane de
ortadan kalkmõştõ. Bu sebeple ordunun ihtiyacõ için 1834’te Muzõka-õ Hümâyûn
Mektebi adõyla yeni bir okul daha kuruldu (Akyüz, 1999:128).
Açõlan bu yeni okullar, toplumun çok küçük bir kesimine hizmet verebilmekte idi.
Dolayõsõyla, bu dönemde memlekette modern bir maarif sisteminin yerleşmiş olduğunu
ileri sürmek pek de mümkün değildir. Bununla beraber, yukarõda zikredilen okullar,
modern eğitim ve öğretim kurumlarõnõn temelini oluşturmalarõ ve onlara model teşkil
etmeleri bakõmõndan, Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptirler.
Osmanlõ devletinde siyasî, iktisadî ve askerî sahalarda en radikal değişiklikleri
gerçekleştirmeyi başaran Sultan II. Mahmud devrinde, eğitim tedbirleri sadece orduyla
sõnõrlõ kalmamõş, 1838 yõlõnda ilk ve orta sivil eğitim meselesi de ele alõnmõştõr.
İlköğretimin mecburi olmasõ hususunda bir ferman çõkarõlmõş, Avrupa usulünde bir
ilköğretim sistemi kurulmasõ yolunda birtakõm teşebbüslerde bulunulmuş, fakat
uygulamaya çok sonralarõ geçilebilmiştir (Mahmud Cevad, 1338:39, 95-96;Karal,
1983,V:159; Akyüz, 1999:56).
1773’ten itibaren açõlan modern askerî okullarda, öğrencilere başlangõçta Türkçe
okuma-yazma öğretilmesi, burada hedeflenen öğretimi geciktirmekte ve seviyeyi
düşürmekteydi. Çünkü sõbyan mekteplerinde bu açõk kapatõlamamakta ve böyle bir
eksiklikle gelen öğrencilerin bu eksikliğinin giderilmesi gerekmekteydi. Bu sebeple,
sõbyan mektepleri ile askerî okullar arasõnda yer alacak yeni bir okulun kurulmasõna
ihtiyaç duyuldu. Bunun için, ilk okuldan sonra çocuklarõn devam edebileceği Rüşdiye
okullarõnõn açõlmasõ plânlandõ. II. Mahmud, çocuklarõn rüşd yaşõna (14) kadar devam
edeceklerini düşündüğünden, bunlara rüşdiye adõnõ vermişti. Süresi o zamanlar iki yõl
olan bu okullara sõbyan mektebini bitirenlerle, tanõnmõş kimselerin veya devlet
hizmetinde bulunanlarõn çocuklarõ seçilerek alõnacaktõ. Çocuklarõn sõralarda oturup,
sõbyan mekteplerindeki gibi teker teker değil, sõnõf sõnõf ders yapmalarõ öngörülmüştü
(Akyüz, 1999:129). Ancak gerek askerî, gerekse sivil alanlarda mutlaka modernleşme
lüzumunun anlaşõldõğõ bir dönemde açõlan rüşdiyelerin, medrese çõkõşlõ hocalarõn
elinden kurtarõlmasõ da gerekli görülüyordu. Çünkü medreselerin õslah edilerek çağdaş
birer eğitim kurumlarõ haline getirilebileceği ümidi kalmamõştõ. Zaten, Yeniçeri
Ocağõ’nõn kaldõrõlmasõndan sonra, medresenin nüfuzu önemli ölçüde kõrõlmõş
bulunuyordu. 1839 yõlõnda Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti adlõ bir müessese kurularak,
rüşdiye mekteplerinin idaresinin bir merkezde toplanmasõ sağlandõ. Ardõndan, devlet
dairelerine nitelikli memur yetiştirmek amacõyla, iki orta öğretim kurumu kurularak
hizmete açõldõ. İlk açõlan ortaöğretim kurumlarõ olan ve kendine özgü yönleri bulunan
rüşdiye mektepleri, Mekteb-i Maarif-i Adliye ile Mekteb-i Ulûm-õ Edebiye’dir.
Özellikle sivil memur yetiştirmeyi amaçlayan Mekteb-i Maarif-i Adliye, II.
Mahmud’un mahlasõ “adlî” olduğu için bu adõ almõş olup hukuk eğitimiyle bir ilişkisi
yoktur. Öğretim süresi üç yõl olan bu kurumun açõlõşõndan önce Bab-õ Âli ve

390

TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ VE KURUMLARI

Defterdârlõk bürolarõnda işe başlayanlarõn da derslere devam ederek yetiştirilmesi
sağlandõ. Bir yõl sonra da Mekteb-i Ulûm-õ Edebiye tesis edildi. Bu da gerek halka,
gerekse memur olacaklara yanlõşsõz yazõ yazabilme, bir konuyu kaleme alabilme
becerisi kazandõrõlmasõ da bu mektebin görevleri arasõndaydõ. Öğrenciler 18 yaşlarõna
kadar okulda kalabilecek ve kabiliyetlerine göre değişen miktarda bir aylõk (burs)
alacaklardõ. Ders programlarõ büyük ölçüde gelenekseldi; fakat Fransõzca ve modern
konularõn öğretilmesi de sağlanõyordu. Askerî okullarda olduğu gibi, bunlarõn
öğrencileri de devlet veya vakõf fonlarõndan destekleniyordu (Ergin, 1977, II:383, 386
vd.;Lewis, 1998:85).
Sultan Mahmud, eğitimin ve aslõnda bütün reform projesinin bir ana meselesi olan
lisan tahsili konusuna da eğilerek, bu husus üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bu
dönemde bir Avrupa dilini yeteri derecede bilen müslüman Türklerin sayõsõ hâlâ azdõ.
Ordudaki uzmanlar, danõşmanlar ve hatta teknik subaylar Avrupalõydõ. Dolayõsõyla bu
karõşõk dönemde yerli elemanlarõn artõrõlmasõ gerekiyordu (Lewis, 1998:86).
Sultan Mahmud bu konuyla ilgili olarak, 1838’de Tõp okulunun yeni binasõnõn
açõlõş töreninde, öğrencilere hitaben şunlarõ söylemiştir: “Burada Fransõzca olarak
fenn-i tõbbõ tahsil edeceksiniz…Sizlere Fransõzca okutmaktan benim muradõm
Fransõzca lisanõ tahsil ettirmek değildir. Ancak fenn-i tõbbõ öğretip refte refte kendi
lisanõmõza almaktõr… hocalarõnõzdan ilm-i tababeti tahsile çalõşõn ve tedricen Türkçeye
alõp lisanõmõz üzere tedavülüne sây eyleyin (Lewis, 1998:86)13. Padişah, başlatõlan
reformlarõn kendisinden sonra da devam edebilmesinin, ancak bu reformlarõn önemini
kavrayan genç bir neslin varlõğõ ve yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğine inanõyordu.
Bir taraftan, eğitime önem vererek modern anlamda okullar açarken, diğer taraftan
tahsillerini ilerletmek amacõyla 1830’lu yõllarda Avrupa’ya ilk defa öğrenci
göndermiştir (Sertoğlu, 1990:10;Akyüz, 1999:133). Harbiye ve Mühendishane’den
seçilen 150 kişilik bir öğrenci grubundan sonra, 1834’ten itibaren Viyana, Paris ve
özellikle Londra’ya gittikçe artan sayõda askerî öğrenci ve genç subay gönderilmiştir.
Buna paralel olarak, Avrupa’dan da çok sayõda öğretmen subaylar, teknik elemanlar
Osmanlõ ülkesine getirtilmiştir14.
Kõsaca, bu dönemde eğitim sahasõndaki reform hareketlerine askerî okullar
açõlarak başlanmõştõr. Bu kurumlarda yabancõ uzmanlara görev verilerek, ilk kez Batõ
dilleri (Fransõzca, İngilizce) programlara dahil edilmiştir. Bütün çocuklar için
ilköğretim mecburiyeti ilk defa bu dönemde gündeme getirilmiştir.
1776’tan itibaren açõlan askerî okullar ve özellikle Tanzimat döneminde hõzla
çoğalan sivil okullarõn ders kitaplarõnõ sağlama ihtiyacõnõn şiddetle artmasõ üzerine,
13

S. Ünver tarafõndan Tanzimat’õn 940’õncõ sayfalarõndan iktibasen verilmiştir.
Tanzimat’tan sonra, askerlik dõşõnda çeşitli alanlarda Batõ’ya, özellikle Fransa’ya, çok sayõda
öğrenci, ayrõca nitelikli işçiler ustalar yetiştirmek için çeşitli zanaatlarda (torna, döküm, makina, terzilik…)
çõraklar gönderilmiştir. Bu dönemde Avrupa’ya gönderilen öğrencilerin %70’i Müslüman, %30’u Hõristiyan
tebaadandõr. Buradan da anlaşõldõğõna göre, Osmanlõ hükûmeti bu hususta da milliyet ve din ayõrõmõ
yapmamõştõr (Akyüz, 1999:133).
14
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matbaalarõn sayõsõ arttõrõldõ ve geliştirilmeleri sağlandõ; kitap basõmõna hõz verildi.
Matbaaya ve kitap basõmõna ağõrlõk verilmesi, 1831’den beri Takvim-i Vekâyi adlõ bir
resmî gazetenin çõkmaya başlamasõ, müteakiben daha pek çok gazete ve derginin
yayõnlanmasõ, toplumun eğitim ve kültür seviyesine olumlu yönde tesir etmiştir. Bu
süreli yayõnlar, Osmanlõ toplumunun ülke ve dünya olaylarõ hakkõnda bilgi almasõnõ,
kendisini, siyasî ve sosyal meseleleri daha iyi tanõmasõnõ sağlamõştõr.

Tanzimat Dönemi(1839-1876)
XIX. yüzyõla gelindiğinde Osmanlõ devleti, adeta bir çöküşün eşiğindeydi; askerî,
siyasî, ilmî ve hatta ekonomik yönden batõya kõyasla çok gerilerde kalmõş ve temel
kurumlarõ bozulmuştu. Bu dönemde, Avrupa devletlerinde her alanda dikkat çekici bir
ilerleme kaydedilmişti. 1839 yõlõna gelindiğinde, Osmanlõ devleti büyük meselelerle
karşõ karşõya kaldõ. İşte devletin bu iç ve dõş büyük meselelerle uğraştõğõ sõralarda, iç
barõşõ ve bütünlüğü sağlamak, Avrupa kamuoyunu ve hükümetlerini kazanmak, ihtiyaç
duyulan yenilikleri yaparak devleti zayõflamaktan ve gerilemekten kurtarmak
amacõyla, bu zamana kadar yapõlan düzenleme hareketlerinden çok daha farklõ
anlayõşla, Sultan Abdülmecid’in tahta çõkmasõnõn hemen ardõndan ve Mustafa Reşid
Paşa’nõn çabalarõyla, Tanzimat Fermanõ ilan edilmiş ve yeni bir reform hareketine
girişilmiştir.
Tanzimat, Batõ’nõn ilim, eğitim, teknik ve sosyal meselelerdeki gelişmişliği
karşõsõnda, Osmanlõ devletinin kendisini yenilemesi ve kendisine bir çeki-düzen
vermesi yolundaki gayretlerinin tamamõ olarak da ifade edilebilir. Bu dönemde, aydõn
kesimi Osmanlõ devletinin derlenip toparlanmasõ, Batõ’daki gelişmelere ayak
uydurabilmesi için çeşitli fikirler ortaya attõ.
Tanzimat, Osmanlõ devleti için, her şeyden önce, düşünce alanõnda büyük bir
yenilik getirmekteydi. Fermanõn hazõrlanmasõnda Avrupa’da yayõlmõş bulunan hukuk
ve devlet anlayõşõna ait düşüncelerden geniş ölçüde faydalanõlmõştõr.
Tanzimat Fermanõ’nda devletin ve memleketin idâresi için yeni kanunlarõn
konulmasõ zarurî görülmekte, bu kanunlarõn esaslarõ olarak, can emniyeti, õrz ve namus
ile mülkiyetin korunmasõ, verginin belirlenmesi, ülke için gerekli askerin toplanmasõ
ve bunlarõn hizmet süreleri üzerinde durulmaktadõr15. Muhtevasõndan da anlaşõlacağõ
gibi, maarif/eğitim işleri ile ilgili herhangi bir konuya temas edilmemişti (Antel,
1940:441-462). Bu eksikliği, Tanzimat’õn ileri gelen devlet adamlarõnõn eğitime önem
vermediği şeklinde değerlendirmek yanlõştõr. Nitekim kõsa bir süre sonra, eğitimle ilgili
düzenlemelere ve faaliyetlere başlandõ.

15
Tanzimat Fermanõ hakkõnda geniş bilgi için bkz.A. Cevad Eren, “Tanzimat”, İA, s.723, Yavuz
Abadan, “Tanzimat Fermanõ’nõn Tahlili”, Tanzimat I, s.38, Halil İnalcõk, Tanzimat Ve Bulgar Meselesi,
Ankara 1943, s.2, İnalcõk, “Sened- i İttifak ve Gülhane Hattõ- õ Hümâyûnu”, Belleten, XXVIII/sayõ 112
(Ankara 1964), s.611-614, E. Z. Karal, “Gülhane Hatt-õ Hümâyununda Batõnõn Etkisi”, Belleten,
XXVIII/112, (Ankara 1964), s. 597, Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul 1339, s. 49-58.
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Sultan Abdülmecid, Tanzimat Fermanõ’nda eğitim meselesinin yer almayõşõnõ,
daha sonra 1845’te Meclis-i Valâ-yõ Ahkâm-õ Adliye’ye giderek okuttuğu hatt-õ
hümâyunda esefle kaydetmiştir (Ayas, 1948:375). Abdülmecid, sadrazam ve bütün
vekillere hitaben okuttuğu fermanda, devletin esas gayesinin bütün halkõn refah ve
saadetini sağlamak olduğunu belirterek, ne yazõk ki bu konuda şimdiye kadar yapõlan
çalõşmalarõn başarõsõnõn askerî saha ile sõnõrlõ kaldõğõna dikkat çekmekte, bilim ve
tekniğin gelişmesi, yeni okullarõn açõlmasõ, ülkenin imarõ için gerekli tedbirlerin
alõnmasõnõ, kimsesiz ve fakirler için İstanbul’da bir hastahanenin kurulmasõnõ
emretmiştir. Bu ferman üzerine, memleketin imar ve õslahõ işlerini yürütmek üzere,
çeşitli meclisler kurulurken, maarif meseleleriyle uğraşacak olan bir Meclis-i Maarif-i
Muvakkat teşkil edildi (Ahmed Lutfî, 1328:15-17;Antel 1940:446;Unat, 1964:18).
Bu meclisin çalõşmalarõ neticesinde, öğretimin batõdaki gibi üç kademeli olmasõ ve
okullarõn yönetimini sağlamak üzere bir daimî Maarif Meclisi’ne ihtiyaç olduğu
hükûmete bildirildi. Bunun üzerine, ülkenin maarif meseleleriyle ilgilenecek Meclis-i
Maarif-i Umûmiye teşkilatõ kuruldu (1846) ve böylece modern anlamda merkezî eğitim
teşkilatõnõn temeli atõlmõş oldu. Bu meclisin gayesi ve görevi, maarif ile ilgili
meselelerde gerekli reformlarõ yapmaktõ. Meclis bir karar organõ mahiyetinde
olduğundan, aldõğõ kararlarõ uygulamak üzere, daha önce kurulmuş bulunan ve Evkâf
Nezareti’ne bağlõ olan Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti’nden bağõmsõz olarak genel
müdürlük hüviyetinde Mekâtib-i Umûmiye Nezareti teşkil edildi (Antel,
1940:446;Koçer, 1974:52 vd.). Bu şekilde ayrõ bir kuruluşun oluşturulmasõnõn temel
sebebi, Evkâf Nezareti’nin, dolayõsõyla medrese zihniyetinin tesirinden mektepleri
kurtarmaktõ. Bu nezaretin kurulmasõyla eğitim teşkilâtõ, medrese ulemasõnõn
denetiminden önemli ölçüde kurtarõlmõş oldu. 1849’dan itibaren Mekâtib-i Rüşdiye
Nezareti’nin işleri de Mekâtib-i Umûmiye Nezareti’ne devredildi. O sõrada bir
darülfünûnun kurulmasõ işiyle Meclis-i Maarif-i Umûmiye, Rüşdiye ve Sõbyan
mektepleriyle Mekâtib-i Umûmiye Nezareti ilgileniyordu. Kurulan Maarif Meclisi,
İstanbul’da bir darülfünun açõlmasõ hazõrlõklarõna başladõ. Kurulacak olan bu okulda,
bütün fen ve ilimler okutulacak, öğrenciler gece ve gündüz barõnabilecek, bütün
masraflar devlet tarafõndan karşõlanacaktõ. Bina inşaatõna kõsa zaman içinde
başlanmasõna rağmen, bir takõm sebepler yüzünden uzun bir süre faaliyete
geçememiştir16. Darülfünun kurulmasõ için tasarõlar hazõrlayan Âlî, Fuad ve Cevdet
Paşalarõn görüşleri farklõlõk göstermekteydi. Âlî ve Fuad Paşalar batõ modelini tercih
etmekte, Cevdet Paşa ise medresenin bunun dõşõnda kalamayacağõnõ düşündüğünden,
iki kurum arasõnda bir sentez yapõlmasõnõ ileri sürmekteydi.
1847 yõlõnda yayõnlanan ve kõsmen uygulanan bir talimatname ile sõbyan
mektepleri programõnda önemli dersler ve yenilikler getirilmiştir. Talimat, öğretim
süresi dört yõl olan sõbyan mekteplerinden sonra, iki yõl olan ve yeni kurulan rüşdiye
16
Darülfünun binasõnõn inşasõ hakkõnda bkz. BOA, Cevdet Maarif, nr. 4355, (Tarih. 1267/1851); E.
İhsanoğlu, “Tanzimat Döneminde Darülfünun Kurma Teşebbüsleri”, 150. Yõlõnda Tanzimat, Ankara 1992, s.
400; E. Dölen, “Darülfünun”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, II,(İstanbul 1985), s. 476.
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mekteplerini de zorunlu öğretim kapsamõna almõş, böylece altõ yõl süreli zorunlu
öğretimi getirmiştir17. 1846 yõlõndan itibaren İstanbul ve taşrada genel rüşdiyeler
açõlmaya başlanmõş, bu da öğretmen ihtiyacõnõ beraberinde getirmiştir.
Meclis-i Muvakkat’õn diğer bir tavsiyesi ise, yeni tesis edilecek darülfünûn binasõ
tamamlanõnca, orada okutulacak derslerin kitaplarõnõ hazõrlamak için Encümen-i
Daniş’in kurulmasõydõ. Bu tavsiyeye uygun olarak çalõşmalar başlatõldõ ve 18 Temmuz
1851’de padişahõn da hazõr bulunduğu bir törenle Encümen-i Daniş açõldõ. Bu, esas
olarak okullarõn ve açõlacak darülfünûnun ders kitaplarõnõ hazõrlayacak, halkõn genel
eğitimi ile ilgili faydalõ eserleri telif ve tercüme edecek ve Türk dilinin geliştirilmesine
çalõşacak, bir bilim akademisi olarak hizmet verecekti. Kurum, Sultan Abdülmecid,
Cevdet Paşa ve Hayrullah Efendi’nin hazõr bulunduğu törende Sadrazam Reşid
Paşa’nõn kõsa bir nutkuyla açõlmõştõr18. Bu yeni kurum çalõşmalarõna, belirtildiği gibi,
önce dil ve tarih sahalarõnda başladõ. Encümen-i Daniş’in kuruluş modeli ve çalõşma
sistemi, o dönemde batõnõn en ileri ilim ve sanat müesseselerinden biri olarak bilinen
Fransõz Akademisi’ne çok yakõndõ. Ne yazõk ki, ancak 1862 yõlõna kadar devam
edebildi19.
Bu dönemde, daha önce kurulmuş olan sivil ve askerî okullarõn daha iyi şartlar
altõnda eğitim hizmeti verebilmesi için eksiklerinin tamamlanmasõna ve
iyileştirilmesine hõz verildi. Bir taraftan da ordu merkezlerinde ve İstanbul’da idâdî
okullarõ açõldõ. İdadîyi bitiren öğrencilerin devam edebileceği Erkân-õ Harbiye (Harp
Akademisi) kurularak, buradan orduya lâzõm olan subaylar yetiştirilmeye başlandõ
(Karal, VI:174;Kurtcephe-Balcõoğlu, 1992:50-51, 57).
1856’de ilân edilen Islahat Fermanõ’nda20, Tanzimat Fermanõ’ndan farklõ olarak
eğitimle ilgili hususlara da yer verilmişti. Ferman’da eğitimle ilgili belirtilen hususlarõn
17

İlköğretimin düzenlenmesi hususunda önemli olup ve sõbyan mektepleri hocalarõ için yayõnlanan 8
Nisan 1847 Talimatõ için bkz. Y. Akyüz, “İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adõm: Nisan 1847
Talimatõ”, OTAM, sayõ 5 (Ankara 1994), s.1,47.
18
Açõlõş günü, üyelerden Cevdet ve Fuad Efendiler tarafõndan kaleme alõnan ve encümenin ilk
meyvesi olan Kavaid-i Osmaniye adlõ kitap padişaha takdim edildi (A. İhsan Gencer, “Encümen-i Dâniş ve
Mustafa Reşid Paşa”, Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, 13-14 Mart 1985, Ankara 1987, s. 34),
TTEM, “Tanzimat’tan Sonra Maarif Teşkilatõ(1267-1287), (Vak’anüvis Lûtfi Efendi’den, XVI/17(94), s.302;
O. Ergin, Türk Maarif…,2, s.620; B. Kodaman, Abdülhamid Devri…,s.38.
19
Cevdet Paşa, bu kurumun dahilî azâlarõnõn başkanlarõyla beraber kõrk, haricî azâlarõnõn ise otuz üç
kişi olduğunu belirterek, uzun seneler bunlarõn isimlerinin salnâmelerde yazõldõğõndan bahsetmekte, ayrõca
Encümenin binasõnõn bir sağlam esas üzerine kurulamadõğõnõ, ehliyetsiz kimselerin kõrklara karõştõğõnõ
vurgulamaktadõr. Bkz. Cevdet Paşa, Tezakir, IV (yay. Cavid Baysun), Ankara 1986, s.46-47, 52-53). 1862
senesine kadar Devlet Salnamelerinde mevcudiyetini koruyan Encümen-i Dâniş, bu tarihten sonra silinip
gitmiştir. Devrin gazetelerinin birinde, bu kurumun kaldõrõlõşõ ile ilgili haber şöyledir: “Bir vakitte en muhtac
olduğumuz Encümen-i Dâniş bir müddet ancak bir sûret-i resmîde devam edip nihayet salnamelerden bile
nâmõ kaldõrõldõ. Halbuki maarifin ihtiyaca göre tevessü ve intişarõ hususunda daima bir usûl ve nizam altõnda
bulunmasõ için bir Akademi yani Encümen-i Dâniş teşkil edilmesi en faydalõ icraatlardõr. Lisanõmõzõn halâ
kavaidini câmi mükemmel kitap yok. Halâ bir tam Türkçe lügâtõ yapõlmadõ (Hakayik-ul Vekâyi, nr, 484, 1
Zilhicce 1288/11 Şubat 1872).
20
Islahat Fermanõ için bkz.E. Z. Karal, Osmanlõ Tarihi, V, Ankara 1983, s. 258.
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tamamõ ise, gayri müslim azõnlõklara verilen bir takõm haklardan ibarettir. Şöyle ki,
Osmanlõ toplumunu meydana getiren bütün milliyetlere kendi okullarõnõ açma hakkõ
tanõnmakta ve Osmanlõ devletinin askerî ve mülkî bütün resmî okullarõna da bundan
sonra azõnlõklar girebilecekti. Bununla beraber, ülke içindeki eğitimin padişah
tarafõndan seçilecek bir karma Maarif Meclisi’nin denetimi altõnda bulunacağõ da ifade
ediliyordu. Bundan sonra, gayri müslimler belirtilen haklardan geniş biçimde istifade
ederek, hatta yabancõ devletlerin desteğini sağlayarak, başta İstanbul olmak üzere
imparatorluğun her tarafõnda kendi millî ve dinî okullarõnõ açmaya hõz verdiler.
Açtõklarõ bu okullarda kendi dil, din, milliyet ve kültürleri doğrultusunda eğitim ve
öğretimini sürdürmeye başladõlar. Bu durumda eğitimin bir devlet politikasõ içinde
yürütülmesi ve kontrol edilmesi zarureti ortaya çõktõ. Söz konusu bu kontrol ise,
merkezî bir maarif teşkilatõnõn kurulmasõ ile mümkün olabilirdi. Bu amaçla, 15 Mart
1857’de Maarif-i Umumiye Nezareti tesis edildi ve böylece eğitim çalõşmalarõ için
hükûmet içinde ilk defa bir eğitim bakanlõğõnõn temeli atõlmõş oldu. Bu kuruluşun
oluşturulmasõndaki temel sebeplerden birisi de, Evkâf Nezareti’nin, dolayõsõyla
medrese zihniyetinin tesirinden mektepleri kurtarmaktõ. Mekatib-i Umumiye
Nezareti’ni de bünyesine alan bu kurum, Meclis-i Vükela’ya dahil bir nâzõr tarafõndan
yönetilecekti21. Nezaretin görevlerini belirten lâyihaya göre, askerî okullarõn dõşõnda
kalan bütün okullarõn yönetim ve denetimi nezarete ait olacaktõ (Unat,
1964:22;Kodaman- Saydam, 1992:478). Böylece, okullar devletin resmî kuruluşlarõ
oluyor ve eğitim işleri artõk devletin kontrol ve sorumluluğu altõna girmiş oluyordu.
Okullar derecelenmeye tabi tutuluyor ve Sõbyan, Rüşdiye, Meslek ve Teknik Okullarõ
olmak üzere üç dereceye ayrõlõyordu. Sõbyan okullarõnda müslim ve gayri müslimlerin
çocuklarõ ayrõ ayrõ eğitim görecekler, diğerleri ise karma olacaktõ. Sõnõf geçmede
imtihan usûlü getirilecekti. Ayrõca, devletin resmî dili ve ekseriyetin konuştuğu Türkçe
öğretim dili olacaktõ (Kodaman- Saydam,1992:478). Bu son madde, devletin bu
dönemde milliyetçilik ve Osmanlõ milleti oluşturma çabalarõnõ yansõtmaktadõr.
1857 yõlõndan itibaren meslek ve sanat okullarõnõn açõlmasõna ağõrlõk verilmeye
başlandõ. Ormancõlõğõ geliştirmek ve bu sahada uzman yetiştirmek için İstanbul’da bir
Ormancõlõk Okulu kuruldu (1857). Eğitim süresi iki yõl olan bu okul, Fransa’dan
getirilen iki orman mühendisinin idaresinde öğretim yapmaya başladõ 22.
Mülkî idarede istihdam edilecek liyakatli memurlarõn yetiştirilmesi (kaymakam,
müdür gibi) amacõyla 1859’da Mekteb-i Mülkiye kuruldu (Antel, 1940:448;Koray,
1991:111). İlk defa İstanbul’da bir Sanayi Mektebi’nin açõlmasõna 1847 yõlõnda
teşebbüs edilmişti. Mektep, staj imkânõ sağlanmasõ da düşünülerek, burada kurulduysa
21

Bu nezaretin nazõrlõğõna Abdurrahman Sami Paşa, müsteşarlõğõna da hayrullah Efendi tayin
edilmiştir(TTEM, “Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de Maarif Teşkilâtõ (1267-1287)”, Vak’anüvis Lûtfî
Efendi’den, XVI/17(94), s. 303; Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, IX, yay. M. Aktepe, İstanbul 1984, s. 135; B.
Kodaman, Abdülhamid Devri…s. 42).
22
Ticaret Nezareti bünyesinde eğitim yapan bu okul, 1874 yõlõnda açõlarak öğretime başlayan Maadin
Mektebi ile birleştirilerek(1881) öğretim süresi iki yõl idadî, iki yõl meslek olmak üzere dört yõla
çõkarõldõ(Kodaman-Saydam, “Tanzimat Devri…”, s. 491).
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da öğretime devam edemedi. İkinci teşebbüs ise, Tuna valisi Midhat Paşa tarafõndan
yapõldõ. 1863’te önce Niş’te, daha sonra Ruscuk’ta (1864), öğrencilerinin çoğunluğunu
din ve dil ayõrõmõ yapõlmaksõzõn alõnan kimsesiz ve fakir çocuklarõn oluşturduğu
õslahhane adõyla pratik sanat okullarõ açõldõ. Buralarda okuma, yazma, hesap, defter
tutma gibi dersler yanõnda, çeşitli atölyelere dağõtõlan öğrencilere pratik olarak bazõ
sanatlar da öğretiliyordu. Öğretim süresi, ilk okuldan sonra beş yõldõ. Bu okullardan
verim alõnmasõ üzerine, başka şehirlerde de benzeri okullar tesis edildi (Sofya, Selanik,
ve Şam’da)23. Kurulan bu ilk sanayi mektepleri, daha sonraki modern sanayi okullarõna
model olmuş ve onlarõn temelini teşkil etmiştir. Ayrõca İstanbul’da 1868’de Islah-õ
Sanayi Mektebi açõldõ. Demircilik, kunduracõlõk, dökmecilik, makinecilik, mimarlõk,
terzilik ve mücellidlik branşlarõ olan bu okula yatõlõ olarak 13, gündüzlü olarak ise 30
yaşõn altõndakiler alõndõ24. Bir yõl sonra yine İstanbul’da kõzlar için Kõz Sanayi Mektebi
açõldõ (Kodaman-Saydam, 1992:491-492).
1864 yõlõnda, eğitim faaliyetlerini araştõrmak ve incelemek, sistemi geliştirmek
gayesine yönelik Maarif-i Umumiye Heyeti ile muhtelif komisyonlar oluşturuldu. Bu
komisyonlardan Mekâtib-i Sõbyan-õ Müslîme Komisyonu, İslâm’a ait kitaplarõ
inceleyecek, üyeleri bütün cemaatlerden seçilerek teşkil edilen Mekâtib-i Rüşdîye ve
İlmiye Komisyonu ise, bütün tebaanõn eğitim işlerini müzakere edecekti (KodamanSaydam, 1992:479).
Bu dönemde eğitimle direk ilgili olarak kurulan bahsi geçen komisyonlarõn
dõşõnda, eğitimle dolaylõ ilgisi bulunan ve bilhassa Osmanlõ aydõnlarõnõn şahsî
teşebbüsleri ile bazõ cemiyetler de kuruldu. İlk cemiyet, Münif Paşa’nõn önderliğinde
kurulan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’dir (1861). Görevi ise, dinî ve siyasî meseleler
hariç olmak üzere, her türlü bilim ve tekniğe dair kitap ve makale telif ve tercüme
etmek; belirli günlerde temel bilimlerde ve yabancõ dillerde halka açõk dersler vermek,
ilmî danõşmanlõk hizmetleri yapmak, cemiyet merkezinde bir kütüphane açarak
okuyucularõn hizmetine sunmaktõ. Cemiyetin temel hedefi, toplum için gerekli olan
bilgileri ülkenin her tarafõna mümkün olduğu kadar yaymaktõ. Osmanlõ idaresinin ilk
Türk bilim dergisi olan Mecmua-i Fünûn bu kurum tarafõndan neşredilmeye başladõ
(Kodaman, 1980:45,46;Bilim, 1984:29; İhsanoğlu, 1992:378-380). 1865’te halka
okuma yazma öğretmek ve parasõz yatõlõ okullar açmak gayesiyle Cemiyet-i Tedrisiye-i
İslâmiye kurulmuştur.
Osmanlõ aydõnlarõnõn cemiyetleşme sahasõndaki en başarõlõ teşebbüsü, 1865’te
Cemiyet-i Tõbbiye-i Osmaniye’yi kurmalarõ olmuştur. Kuruluş maksadõ, Osmanlõ
23

Mekteb-i Sanayi ve Islahhaneler için bkz. BOA, Cevdet Maarif, nr. 6542, tarih 1289; İ. Dah. nr.
65862, tarih 1287; O. Ergin, Mecelle-i Umur-õ Belediye, I, s. 745; Kodaman, “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e
Kadar Sanayi Mektepleri”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi(1071-1920), Ankara 1980, s.287-295.
24
Bu okulda burslu okuyan öğrencilerin burslarõnõn bir kõsmõ Emniyet Sandõğõ’na kesilip, mezun
olduktan sonra atölye sermayesi olarak kendilerine verildi. Bu tip okullar Anadolu’ya da yayõldõ. II.
Abdülhamid zamanõnda ise Hamidiye Sanayi Mektebi-i Âlîsi adõyla eski õslahhanelere yeni bir düzenleme
getirildi (Kodaman, “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri”s.287-295).
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memleketinde tõp biliminin yayõlmasõ ile Fransõzca olan tõp eğitiminin Türkçe
yapõlmasõydõ. Cemiyetin ilk büyük hizmeti, 1866’da Mekteb-i Tõbbiye-i Askerîye
içinde açõlan Mekteb-i Tõbbiye-i Mülkîye’de Türkçe tõp eğitiminin gerçekleştirilmesine
yönelik faaliyetidir. İkinci başarõsõ ise, tõp dilinin Türkçeleşmesi konusunda yaptõğõ
yoğun çalõşmalar sonucu, ilk Türkçe modern tõp lügatõ olan Lugat-õ Tõbbiye’yi
yayõnlamõş olmasõdõr (1873 yõlõnda).
Zamanla yabancõ devletlerle olan siyâsî ve iktisadî münasebetlerin yoğunlaşmasõ
ve yabancõ hukuk mevzuatõndan tercümelere ihtiyacõn atmasõ üzerine, devlet
dairelerine yabancõ dil bilen elemanlar yetiştirmek üzere İstanbul Cağaloğlu’nda Lisan
Mektebi açõldõ (1864)25.
Osmanlõ devleti dahilinde 1866 yõlõnda Girit isyanõnõn çõkmasõ üzerine, hükûmetin
Islahat Fermanõ ile ilan ettiği işleri yerine getiremediğini ileri süren Avrupa devletleri,
reform meselesini gündeme getirdiler ve uygulanmasõ õsrarõyla değişik reform projeleri
sundular. Osmanlõ hükûmeti, bu projeler arasõndan Fransõz tezini uygun görerek tercih
etti (1867). Bundan sonra, eğitim sistemi ve eğitim kurumlarda yapõlacak
düzenlemelerde Fransõz etkisi ağõrlõk kazanmaya başladõ (Karal, VII,
1983:336;Kodaman, 1980:48,49;Tekeli, 1985:468). Çünkü bu tezdeki hükümler,
Tanzimat idarecilerinin bir Osmanlõ milleti oluşturma düşüncesine oldukça yakõndõ.
Sunulan Fransõz tezine göre; “Osmanlõ tebaasõ müslüman ve hõristiyan ayõrõmõ
gözetilmeden bir bütün olarak ele alõnmalõdõr ve idarede birlik, siyasal ve sosyal
haklarda eşitlik sağlanmalõdõr. Ortak haklar ve ortak menaatler imparatorluğun türlü
unsurlarõnõ kaynaştõrmaya yarayacaktõr. Bu suretle de kuvvetli bir Osmanlõ toplumu
meydana gelebilecektir… İmparatorluğun bütün unsurlarõnõ bu amaca doğru sevk ve
idare edecek yegane unsur Türklerdir…” denilmektedir. Genel eğitimle ilgili olarak
tavsiyeleri ise şöyleydi: Müslüman olmayan topluluklarõn sahip blunduklarõ eğitim
kurumlarõnõn teşvik ve himaye edilmeli, başlõca büyük şehirlerde hõristiyan
çocuklarõnõn da kabul edileceği orta dereceli okullarõn kurulmalõ, ilköğretimin
geliştirilmesi için de öğretmen yetiştirilmelidir. Müslüman olan ve olmayan öğrenciler
için bir üniversite kurulmalõ ve bu üniversitede, tõptan başka tarih, idâre ve hukuk
dersleri okutulmalõ ve bu suretle de yeni konularõ tatbik edecek memurlar
yetiştirilmelidir…” (Karal, VII, 1983:334-335,337; Kodaman, 1980:49-50;
Kodaman- Saydam, 1992:479).
Devrin en önemli devlet adamlarõndan Âlî ve Fuad Paşalar, eğitim reformunun
gerçekleşmesinde Fransõz tezini desteklemekteydiler (Bilim, 1984:31). Âlî Paşa, bir
lâyihasõnda, Osmanlõ kardeşliğinin ve imparatorluğun bütün tebaasõnõn birleşmesinin
lüzumlu olduğuna inandõğõnõ ve idarî kadrolarõn dahi gayri müslimlere açõk olmasõ
gerektiğini vurgulamaktaydõ. Ayrõca, Batõ devletleri seviyesine erişmek için, Batõ tipi
25
Bu okul 1892 yõlõna kadar hizmetini sürdürmüş olup, bu tarihte lağvedilerek binasõ geçici olarak
Hukuk Mektebi’ne devredilmiştir(BOA, Y.A. Hus. Nr. 265/5, 6 Rebîülevvel 1310, 28 Eylül 1892; İ. ŞD. Nr.
212/40, 10 Şevval 1310- 28 Nisan 1893).
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mekteplerin açõlmasõnõ savunmaktaydõ. Fuad Paşa da bu fikirlere katõlmakta ve
desteklemekteydi. Ölümünden önce düzenlediği vasiyetnamesinin bir bölümünde,
eğitime temas ederek şunlarõ ifâde etmekteydi: “Zannolmasõn ki islâmiyetin emrettiği
ilim başka, diğer milletlerin tahsil ettiği ilim başkadõr. İlim akõl alemi ve iz’an için õşõk
saçan tek parlak güneştir. Ve mademki bizim itikadõmõzca islâmiyet bütün hakayiki,
bütün maarifi camîdir, o takdirde faydalõ keşifleri ve yeni ilimleri, geldikleri yer her
neresi olursa olsun ve herhangi millet nezdinde bulunursa bulunsun, onu almalõ ve
kabul etmeliyiz” (Karal, VII, 1983:197). Midhat Paşa da, Âlî ve Fuad Paşalarõn eğitim
hakkõndaki temel düşüncelerine katõlmaktaydõ.
1867’ye kadar rüşdîye okullarõna yalnõz müslüman öğrenciler girebilmekteydi.
Bundan sonra, devlet tarafõndan rüşdîyeler açõlarak hõristiyan çocuklar kabul edilmeye
başlandõ. Bu da Osmanlõ devletinin, müslümanlarla hõristiyanlar arasõnda öğretim
alanõnda bir ayõrõm yapmadõğõnõn göstergesi sayõlõyordu. Ancak hõristiyan çocuklar
rüşdîyelere alõnmadan önce Türkçe’den imtihan vermeleri şarttõ(Karal, VII: 201).
1867 yõlõnda sultan Abdülaziz’in Fransa’ya yaptõğõ ziyaretin ardõndan, Fransõz
projesinde ileri sürülen tavsiyelere uygun olarak Mekteb-i Sultani diğer bir adõyla
Galatasaray Sultanîsi açõldõ (1868). 1 Eylül’de, rüşdîye ile yüksek-öğretim arasõnda ve
Osmanlõlõk siyaseti doğrultusunda eğitime başladõ. Okulun eğitim süresi beş yõldõ;
fakat bilgi seviyesi çok düşük olan öğrencileri yetiştirmek maksadõyla üç yõllõk hazõrlõk
sõnõfõ da olmak üzere 8 yõl öğrenim görülmekteydi. Okulun kuruluş modeli Fransõz
liselerine çok benzemekteydi, yönetici ve öğretmenlerin çoğu Fransõz idi. Öğretim,
Türkçe konular dõşõnda Fransõzca yapõlmaktaydõ. Bu sebeple bir Batõ dilinde orta
dereceli modern bir eğitim verilmesini sağlamak amacõyla Osmanlõ hükûmeti
tarafõndan başlatõlan ilk ciddî teşebbüs olarak bilinmekte ve batõya açõlan bir pencere
olarak da vasõflandõrõlmaktadõr (Engelhard, 1328:176;Antel, 1940:448; Lewis, 1984).
Sultanînin Türkçe, Fransõzca, Rumca ve Ermenice olarak yayõmlanan 10 maddelik
nizamnâmesinin birinci maddesinde, Osmanlõ devletinin farklõ dinlere mensup
çocuklarõnõ bir arada okutmak öngörülüyor (Şişman, 1989: 17-18). Nizamnameden de
anlaşõldõğõ gibi, Osmanlõ tebaasõnõn tamamõna açõk olacak olan bu okulda, böylece
bütün öğrenciler birbiriyle kaynaşacaktõ26. Okulun öğretime başladõğõ ilk dönemlerde,
çalõşma sistemine karşõ ülke içinde ve dõşõnda olumsuz değişik tepkiler meydana
geldi27. Fakat bütün bu olumsuz propagandalara ve yapõlan farklõ itirazlara rağmen,
okula öğrenci rağbeti tahminin üstünde idi. Açõlõştan bir yõl sonraki öğretim yõlõnda,
26
Fakat , öğretime başladõğõ ilk yõllarda öğrenci mevcudunun ekseriyetini gayri müslimler teşkil
etmekteydi(A. H. Dursun, “Galatasaray’da Rum Çocuklarõ ve II. Abdülhamid”, Galatasay TARİH, sayõ 2,
İstanbul ts, s.10).
27
Rusya, okulun Fransa’ya manevi nüfûz sağlayacağõna inandõğõ için rumlarõn bu okula girmesine
engel olmaya çalõştõ. Papalõk, okulda katolik öğrenciler için dinî merasim yapõlmadõğõnõ ileri sürerek
doğudaki katoliklerin okula devamlarõnõ yasaklayan bir emirname yayõnladõ. Yahudiler de müslümanlarõ
hõrisiyanlarla birlikte öğrenim gördüğü bu okula çocuklarõnõ göndermek istemediler. Müslümanlar ise,
öğretimde Fransõzcaya Türkçeden daha fazla yer verilmesinden ve Latince okutulmasõndan dolayõ memnun
değillerdi(Karal, Osmanlõ Tarihi, VII, 1983, s. 204).
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öğrenci mevcudu 622’yi buldu. Bu tip okullarõn ülke çapõnda yaygõnlaştõrõlmasõna
karar verilmesine rağmen, Tanzimat döneminde buna imkân olmamõştõr. Bu yüzden
Galatasaray Sultanîsi tek başõna lise öğretimini vermeye devam etmiştir.
Bu okul çeşitli din, õrk ve mezhepten olanlara Osmanlõlõk fikrini aşõlamak
düşüncesiyle açõlmõş olmasõna rağmen, Türk ve müslümanlardan ziyade gayri
müslimlerin işine yaradõ. Bulgar, Rum ve Ermeniler için millî duygularõn aşõlandõğõ,
Türkler için ise, Osmanlõ toplumundan kopuk, Fransõz kültürü etkisinde kalan aydõnlar
zümresi meydana getirdiği ileri sürülmektedir (Kodaman- Saydam, 1992:486-487).
1867 reformlarõnõn neticelerinden birisi de, Türk eğitim tarihinde önemli bir
dönüm noktasõ sayõlan ve önemli kararlarõ ihtiva eden 1 Eylül 1869’da yayõnlanan
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’dir. Bu Nizamname de, öncekilerde olduğu gibi,
Fransõz eğitim sistemi model alõnarak hazõrlanmõştõr (Ayas, 1948:393). Dönemin
Maarif Nazõrõ Saffet Paşa da Fransõz tezini savunmaktaydõ. Aslõnda Maarif
Nizamnamesi’nin esas mimarõ Şura-yõ Devlet Maarif Dairesi Başkanõ Sadullah Paşa
(1838-1891)’dõr. Sadullah Paşa’nõn eğitimle ilgili ifade ettiği görüşler kõsaca şöyledir:
“Fen ve sanayimizi Batõ’nõn yöntemleriyle geliştirebiliriz. Teknoloji görenekle
gelişmez. Yüksek öğrenim ise düzenli bir ilk, orta öğrenim üzerine kurulmalõdõr.
Uzman yokluğundan topraklarõmõzõn verimliliğine, halkõmõzõn yetenekli olmasõna
rağmen ülke gelişememiştir” (Sakaoğlu, 1985:480). Şura-yõ Devlet Maarif Dairesi,
Maarif Nizamnamesi’ni hazõrlamak için hususi olarak kurulmuştu. Bu dairede
Sadullah Paşa’dan başka, Kemal Paşa, Dadyan Artin Efendi. Recaizade Ekrem Bey,
Mehmed Mansur ve Dragon Efendiler görev almaktaydõ. Komisyonun uzun süren ve
başarõlõ çalõşmalarõ sonucunda hazõrlanan, beş bölüm ve 198 maddeyi ihtiva eden bu
nizamname28 ile, maarif idâre ve teşkilâtõ kanûnî hükümlere bağlanmakta ve teşkilat
yapõsõnda büyük çapta yenilikler meydana getirilmekteydi. Bu zamana kadar parça
parça kurulmuş olan ve kurulmasõ düşünülen okullar eğitim sistemi çerçevesinde
tamamen teşkilatlandõrõlõyordu. Eğitim hem bir devlet politikasõ ve hem de genel bir
hizmet olarak kapsamlõ bir biçimde ilk defa ele alõnmaya başlandõ. İlk defa vilayetlerde
maarif teşkilatõ kurulmasõ kararlaştõrõldõ.
Nizamname ile merkezî maarif teşkilatõ şu şekilde düzenlendi: 1- Maarif-i
Umumiye Nezareti. 2- Meclis-i Kebîr-i Maarif. a) Daire-i İlmiye b) Daire-i İdare 3Tahrirat Kalemi 4- Muhasebe Kalemi.
Yeni kurulan Meclis-i Kebir-i Maarif, nazõr başkanlõğõnda yõlda iki defa
toplanacak ve eğitimle ilgili yeni kararlar alma yetkisine sahip olacaktõ. Bu meclise
bağlõ İlmî Daire, okullarõn ihtiyacõ olan ders kitaplarõ ve çeşitli bilimsel kitaplarõ telif
ve tercüme ettirecek, Avrupa üniversiteleri ile ilişkilerde bulunacak, Türkçenin
ilerlemesine çalõşacaktõ. Dairenin üyeleri doğu ya da batõ dillerinden en az birini bilen,
Türkçeyi okuyup yazmada kabiliyetli kişiler arasõndan seçilecektir. İdarî Daire ise,
28

Nizamnemenin metni için bkz. BOA, YEE, nr.37/330/47/112; Unat, Türk Eğitim..,s. 96 vd.
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okullarõn, maarif meclislerinin, müze, kütüphane ve matbaalarõn idaresiyle,
öğretmenlerin özlük işleriyle, eğitimle ilgili tahkikat ve muhakemelerle meşgul
olacaktõ, ihtiyaca göre yeni yönetmelikler ve talimatnameler hazõrlayacaktõ.
Bundan sonra vilayet teşkilatlarõnõn da ihtiyacõ karşõlayacak şekilde yeniden
düzenlenmesine özen gösterildi. İstanbul’daki Meclis-i Kebîr-i Maarif’in şubeleri
olmak üzere, vilayetlerde birer Maarif Meclisi kuruldu. Meclisin başkanõ vilayetteki
Maarif Müdürü idi. Meclis ve müdürün görevleri ise, Nezaret’ten gelen emirleri
uygulamak, Maarif Müdürlüğüne bağlõ okullarõ teftiş edip ihtiyaçlarõnõ gidermek,
vilayet maarif bütçesini usulüne uygun şekilde harcamak, maarifin durumunu ve ortaya
çõkan meseleleri de merkeze bildirmekti (Unat, 1964:110;Kodaman- Saydam,
1992:479-480). Böylece eğitim, merkezden sonra taşrada da teşkilatlanmaya başlamõş,
uygulamalarõn kontrol edilerek sağlõklõ verim alõnmasõ ve ortaya çõkacak aksaklõklarõn
düzenlenmesine çalõşõlmõştõr. Şüphesiz bu faaliyet Türk eğitim tarihi için dikkate değer
bir aşamadõr.
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi hükümlerine göre okullara getirilen yeni
statü şöyleydi:
a) Sõbyan okullarõ: Her mahalle ve köyde en az birer sõbyan okulu bulunacaktõr.
Tahsil süresi ise dört yõldõr. Okula devam mecburiyeti erkekler için 6-10, kõzlar için 711 yaşlarõ arasõndadõr. Bir mahalle veya bir köyde iki sõbyan okulu varsa bunlardan biri
kõzlara, diğeri erkeklere tahsis edilecektir. Ayrõca, bu okullarõn inşâ, tamir ve diğer
masraflarõyla öğretmenlerinin maaşlarõ mahalle ve köy halkõ tarafõndan karşõlanacaktõr.
Bu son hükümden anlaşõldõğõna göre, sõbyan okullarõnõn maddî külfeti halka
yüklenilmişti. 1870 yõlõndan itibaren sõbyan okullarõnda belirtilen hükümler
çerçevesinde õslah çalõşmalarõna başlanmõştõr. Mahalle halkõndan teşkil edilecek tedris
meclisi ve tedris şubeleri, okullarõ yönetecekti (Antel, 1940:451;Kodaman- Saydam,
1992:482-483). Böylece hükûmet, sõbyan okullarõnõn idaresini halka bõrakmak
suretiyle toplumun eğitim meselelerine katkõsõnõ sağlamõştõr.
a)
Rüşdîyeler: Nizamnamenin rüşdiyeler ile ilgili hükümlerine göre, beş yüz
haneden fazla olan her kasabada birer rüşdiye okulu açõlacaktõr. Öğretim süresi dört
yõldõr. Rüşdiyeyi bitirenler imtihanla idadîye kabul edilecektir. Bu okullarõn masraflarõ
ise, vilayet maarif idaresi sandõğõndan karşõlanacaktõr. Rüşdiyelerde 1870 yõlõndan
itibaren büyük artõş oldu. 1877 yõlõna gelindiğinde, imparatorluk dahilinde sayõlarõ
423’e ulaştõ ve buralarda yaklaşõk yirmi bin öğrenci öğrenim görmüştür.
b)
İdadîler: Bu dönemde rüşdiyelerin üzerinde ve yüksek okullara öğrenci
yetiştiren bir okulun olmamasõ sõkõntõ doğurmuştu. Bu amaçla, daha önce de izah
edildiği gibi sadece Galatasaray Sultanîsi açõlmõştõ. Vilayetlerde ise böyle bir okul
açõlamamõştõ. Dolayõsõyla hem eğitim ve öğretimin gelişmesi, hem de bütün tebaanõn
çocuklarõnõn bir arada eğitim göreceği bu tip okullarõn sağlayacağõ siyasî fayda
düşünülerek Nizamnamede idadî okullarõn kurulmasõnõn lüzumlu olduğu belirtilmiştir.
Nizamnamenin hükümlerine göre, idadî okullarõ, rüşdiyelerden mezun olan müslim ve

400

TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ VE KURUMLARI

gayri müslim çocuklarõn bir arada öğrenim gördükleri yerdi. Bin haneden fazla ve
bulunduklarõ yerin önemine göre seçilecek her kasabada birer idadî okulu kurulacaktõ.
Öğretim süresi ise üç yõldõ. Masraflarõ vilayet maarif idaresi sandõğõndan
karşõlanacaktõr.
Maarif Nizamnamesi, devletin malî, siyasî ve iktisadî bakõmdan sõkõntõ içinde
bulunduğu bir döneme tesadüf etmesine rağmen tespit edilen hükümlerin tatbik
edilmesine özen gösterildi. Fakat söz konusu hususlarõn yerine getirilmesi için, her
şeyden önce malî kaynağa ve uzmanlara ihtiyaç vardõ. Bununla beraber program
mümkün mertebe tatbik edilmeye çalõşõlmõştõ. Ancak ekonomik sõkõntõ sebebiyle açõlan
bazõ okullar bir müddet sonra kapatõlmak zorunda kalmõştõr.
Nizamname hükümlerine göre açõlmasõ tasarlanan idadî mektepleri de, maddî
imkânsõzlõklar yüzünden, uzun bir süre açõlamamõştõr. 1873 yõlõna gelindiğinde,
İstanbul’da bir idadî açõlabildi. 1875’te de Mora’da ve aynõ yõl Darülmuallimîn içinde
birer idadî tesis edilmişti (Kodaman- Saydam, 1992:485). Tanzimat devri sonlarõna
doğru memleket dahilinde ancak sekiz idadî açõlabilmişti (Bilim, 1984:35). Ayrõca, bu
arada Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye’nin gayretleri ve halkõn katkõsõ ile lise
derecesinde bir başka okul olan Darüşşafaka açõlmõştõr (1872). Bu okul fakir ve yetim
müslüman çocuklarõna hizmet vermek üzere kurulmuştur (Ergin, 1977:487 vd.).
c) Darülfünun: Darülfünun kurma meselesi nizamname ile tekrar ele alõnmõş
oldu. İlmî ve idarî özerkliğe sahip bir üniversitenin bütün problemleri, öğrenci ve
öğretim elemanõ alõmõ, kayõt, disiplin gibi hususlar nizamnamede teferruatlõ olarak
belirlendi. Bu esaslara göre öğrenci kaydõna başlanõlarak, Dârulfünûn Edebiyat,
Hukuk, Mühendislik bölümlerinden ibaret olarak 20 Şubat 1870’te gösterişli bir
törenle eğitime başladõ (Mahmud Cevad, 1338:114; İhsanoğlu,1992:415). Burada
normal derslerin yanõnda halka açõk serbest dersler de vardõ. Fakat öğretim üyesi
eksikliği, öğrencilerin dersleri takip edebilecek seviyede olmamasõ ve ihtiyacõ
karşõlayacak kitaplarõn bulunmamasõ gibi sõkõntõlar yüzünden, öğretim çok zor şartlar
içerisinde sürdürülmeye çalõşõlõyordu. Öğretim dilinin anlaşõlmasõ bile zordu. Bu arada
medrese kanadõndan da bazõ menfi propagandalar başlatõlmõştõ. İşte bu tür sebepler
yüzünden, kurum 1871 sonlarõnda kapandõ (Unat, 1964: 51). Daha sonra Saffet
Paşa’nõn gayretleri ile Galatasaray Sultanîsi içinde, sanki bu okulun devamõ gibi
açõlmasõ sağlandõ. 1874 de burada yine Edebiyat, Hukuk ve Mühendislik olmak üzere
üç bölüm halinde eğitime başlandõ29.
d) Muallim mektepleri: Nizamnamede, İstanbul’da kõz ve erkek muallim
mektepleri ve uygun yerlerde kõz rüşdiyeleri açõlmasõ planlanmõştõ. Daha önce ifade
29
Fakat hocalarõnõn çoğunluğunun Fransõzlardan olmasõ, daha ziyade batõ kültür ve dillerine yer
verilmesi gibi birtakõm bahanelerle 1881 yõlõnda yine kapanmõştõr. Ancak yirmi yõl sonra 1990 yõlõnda
yeniden bu mesele üzerinde durularak Darülfünun-õ Şahane adõyla tekrar açõlmõş ve burada öğretime
başlanmõştõr açõlan bu yüksek öğretim kurumu başrõlõ hizmetleriyle modern üniversiteye geçişte önemli bir
köprü görevini görmüştür(Kodaman- Saydam, a.g.m, s.488).
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edildiği gibi, 1848’de rüşdiyeler için Darülmuallimîn ve 1868’de sõbyan mektepleri
için de iki yõl öğretim süresi olan Darülmuallimîn-i Sõbyan açõlmõştõ. Bu
nizamnamenin yürürlüğe girmesiyle, öğretmen yetiştirme işi daha sistemli hale
sokulmuş, ilk, orta ve yüksek okullarõn öğretmen ihtiyacõnõ karşõlamak için,
İstanbul’da bir büyük Darülmuallimin açõlmasõ öngörülürken, 1870’te Darülmuallimât
adõyla bir kõz öğretmen okulu30 kurulmuştur (Özcan, 1992:456-457). Bu okul, sõbyan
okullarõ ile kõz rüşdiyelerine bayan öğretmen yetiştirecekti. Sõbyan okullarõna öğretmen
olacaklar için eğitim süresi iki, rüşdiye okullarõna öğretmen olacaklar için de üç yõldõ
(Antel, 1940:450;Özcan, 1992:456-457). Bu okulun bütün öğretmenlerinin bayan
olmasõ istenmesine rağmen, bu mümkün olmamõş, nakõş ve resim öğretmenlerinin
dõşõndakiler erkeklerden alõnmõştõr (Bilim, 1984:73). Maarif nizamnamesi ile
öğretmenlerin genel kültür seviyelerini arttõrõcõ önlemler alõnmasõ, öğrencilerin şevk ve
gayretlerini arttõracak hususlarõn tespit edilmesi bir hükme bağlandõ. Bütün okullarda
Osmanlõ tebaasõndan ancak diplomalõ öğretmenlerin ders verebileceği ifade edilmekte
ve öğretmenlerin terfilerinde liyâkat ve kõdem esasõnõn dikkate alõnacağõ
vurgulanmaktaydõ (Antel, 1940: 451;Kodaman, 1980: 55).
Öğretmen yetiştirmek üzere açõlan bu öğretmen okullarõ nicelik ve nitelik
bakõmõndan pek yeterli değilse de, yine de ilk ve orta öğretim bakõmõndan ileri bir
adõm ve modern maarif zihniyetine sahip kimselerin başarõsõ olarak değerlendirmek
mümkündür.
e) Yabancõ okullar: Islahat Fermanõ ile azõnlõk ve yabancõlara tanõnan haklar
genişletilmiş, emlak edinme hakkõ da dahil olmak üzere, birtakõm haklar verilmişti. Bu
imkân, yabancõ öğretim kurumlarõnõn sayõlarõnõn hõzla artmasõnõ sağlamõştõ. Fransa ve
Amerika’nõn yanõ sõra İngiltere, Almanya ve İtalya’ya mensup misyonerler de
okullarõnõ açtõlar31. Büyük bir kõsmõ ruhsatsõz ve denetimsiz olarak faaliyette bulunan
yabancõ okullara karşõ Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bazõ düzenlemeler
getirilmiştir. Nizamnamede Mekâtib-i Hususiye olarak nitelenen yabancõ okullarõn
uymalarõ gereken esaslar belirlendi. Nizamnamede yer alan esaslara göre, bu
kurumlarõn ruhsat almalarõ, devlete karşõ zararlõ ders okutmamalarõ için ders
programlarõ ile kitaplarõn tasdik edilmesi ve bunlarõ uygulamayan okullarõn
faaliyetlerinin durdurulmasõ gerekiyordu. Bu nizamname ile yabancõ okullar belirli bir
30
Darülmuallimât ve kõz rüştiyelerinden mezun olan öğrencilerin el işlerinden oluşan sergi 1871
yõlõnda Darülfünun binasõnda açõlmõştõr(Basiret, nr. 461, 20 Cemaziyelahir 1288) ; 1872 ve 1873 yõllarõndaki
sergiler için ayrõca bkz.(Hakayik’ül -Vekâyi , nr.638, 6 Cemaziyelahir 1289/11 Ağustos 1872; Basiret, nr
1020, 11 Receb 1290/4 Eylül 1873).
31
Bu okullarõ, 1877- 1878 Osmanlõ Rus savaşõndan sonra Rusya, Avusturya- Macaristan ile İranlõlarõn
açtõklarõ okullar takip etti.
XIX. yüzyõlõn ikinci yarõsõndan itibaren (öğretim yapma hakkõnõ kapitülasyonlardan alan) Amerikan
misyoner okullarõ hõzla yayõldõ ve bunlarõ diğer devletlerin açtõklarõ okullar takip etti. 1870- 1885 yõllarõ
arasõnda çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli düzeylerdeki yabancõ okullarõn sayõsõ
arttõ(Uygur Kocabaşoğlu, “Amerikan okullarõ”, s. 496, 498; Cemil Koçak, “Tanzimat’tan Sanra Özel ve
Yabancõ Okullar”); Yabancõlarõn Osmanlõ İmparatorluğu’nda kurduğu özel mektepler hakkõnda ayrõntõlõ bilgi
için bkz. İ. Polat Haydaroğlu, Osmanlõ İmparatorluğu’nda Yabancõ Okullar, Ankara 1990.
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düzene sokulmak istenmişse de, bu kurumlara sahip çõkan devletlerin baskõsõ sebebiyle
denetim sağlanamamõş, yönetim ve programlarõna pek müdahale edilememiştir
(Mahmud Cevad, 1338:493;Unat, 1964:28).
Buna benzer kontrol ve müdahaleler daha sonra II. Abdülhamid zamanõnda
(1876-1909) da devam etmiştir. Okullarõn zararlõ faaliyetlerinin önlenmesi32 ve onlarõ
denetleme amacõyla bazõ çalõşmalarda bulunulmuş ve ruhsatsõz olanlarõ kapatõlmõştõr.
1876’da I. Meşrutiyet’in ilanõ ile hazõrlanõp yürürlüğe giren devletin anayasasõ olan
Kanûn-i Esasî’de, eğitim ve öğretimle ilgili yer alan hükümler şöyleydi: Tebaadan
herkese genel ve özel öğretim hakkõ tanõndõğõ, her türlü okulun devlet denetimi altõnda
bulunduğu, eğitim birliği konusundaki önlemlerin hükûmetler tarafõndan alõnacağõ,
Osmanlõ fertlerinin tümü için ilköğretimin mecburi olduğu belirtilmekteydi. Bu
dönemde eğitimde bir sistem değişikliğinden ziyade 1869 Maarif Nizamnamesi’nin
tatbik edilmesine gayret gösterilmiştir. Fakat Abdülhamid döneminin ilk yõllarõnda,
eğitim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan maddî kaynakta sõkõntõ çekilmekteydi. Devlet
hazinesi carî harcamalarõ bile karşõlayamaz duruma gelmiş, dõş borç açõklarõ gittikçe
artmõştõ. Buna rağmen yine de modern eğitim kurumlarõnõn açõlmasõna devam
edilmiştir. Daha ziyade rüşdiyeler seviyesinde pek çok özel okul açõlmõştõr. 1886’da
gayri müslim ve yabancõ okullarõnõn teftişi ve programlarõ ile ders kitaplarõnõn
incelenmesi için, Maarif Nezareti bünyesinde Mekâtib-i Ecnebiye ve Gayri Müslime
Müfettişliği Dairesi teşkil edilmiştir (Unat, 1964:28;Kodaman, 1980:67;Haydaroğlu,
1990:223).
Sonuç olarak, Osmanlõ devletinde XVIII. yüzyõldan itibaren başlatõlan reform
çalõşmalarõ eğitim kurumlarõnõ da içine aldõ. Eğitim kurumlarõ ile ilgili çağõn
ihtiyaçlarõna uygun yeni plânlamalar hazõrlandõ ve modern eğitim sistemi tatbik
edilmeye çalõşõldõ. Reform hareketleri ihtiyaca göre, öncelikle askerî sahada
başladõğõndan, ilk açõlan modern eğitim kurumlarõ da (Ordu ve Donanma
mühendishaneleriyle, Tõbbiye Mektebi gibi) askerî okullar oldu. II. Mahmud ile radikal
olarak başlayan ve Tanzimat Fermanõ’nõn ilanõndan sonra devam ettirilen genel eğitim
reformu ve modern okullarõn kurulmasõna yönelik atõlõmlar, 1869 Maarif-i Umumiye
32
Açõlan bu okullarõn zararlõ faaliyetleri hususunda devlet idarecileri tarafõndan pak çok layihalar
hazõrlanarak padişaha takdim edilmiştir. Mesela, Sadrazam Kâmil Paşa, 22 Rebîülâhir 1293(17 Mayõs 1876)
tarihli layihasõnda, Osmanlõ devletinde açõlan yabancõ okullarõn toplumdaki rolünü ve alõnmasõ gereken
tedbirleri şöyle ifade etmektedir: “... Hükûmet, her devlette olduğu gibi evlâd-õ vatanõ ilim ve irfan
mekteplerinde istediği gibi, devlet ve vatanõna yarayacak surette dersler okutarak tâlim ve terbiye edeceği
yerde, bu kaideye riayet olunmadõktan başka evlâd-õ vatan kendi tabiatlarõna dahi bõrakõlmayarak bir
müddetten beri ecnebiler, birbirleri ile müsabaka edercesine Osmanlõ memleketinin mühim mevkilerinde kõz
ve erkeklere mahsus müteaddit mektepler açmakta ve güya medeniyete hizmet iddiasõyla vatan çocuklarõnõ
toplayõp istedikleri kitaplarõ okutmakta ve beğendikleri ibi terbiye etmekte ve bunlarõn küçükten meyilleri
gibi terbiye etmekte ve bunlarõn küçükten meyillerini kendi cihetlerine celp ile vatan muhabbetlerini yok
etmektedirler... Bu mekteplerin her ne kadar bundan böyle iptal yahut başka heyete tahvili mümkün değil ise
de zararlarõnõ azaltmak üzere bir nizama bağlanmasõ ile muallimlerin ve bu mekteplerde okutulacak derslerin
Osmanlõ hükûmeti tarafõndan tespit ve seçimi, okullarõn hususi bir nezaret tarafõndan kontrol edilmesi
lüzumludur” (H. K. Bayur, s. 57-58);
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Nizamnâmesi ile yeni bir teşkilâta ve esaslara bağlandõ. Böylece eğitim kurumlarõ aynõ
çatõ altõnda toplanmõş oldu. Eğitimde yapõlacak õslah çalõşmalarõ da ilk defa bir tüzüğe
bağlanmõş oldu. Tanzimat Nizamnamesi ile, bir taraftan yeni okullarõn açõlmasõ
öngörülürken diğer taraftan da okullarda, Avrupa’da olduğu gibi ilk, orta, lise ve
üniversite olmak üzere, derecelenmeye gidildi. 1856 Islahat Fermanõ’nõn ilanõyla
sayõlarõ hõzla artan, ruhsatsõz ve denetimsiz olarak faaliyetlerini sürdüren azõnlõk ve
yabancõ okullarõ nizamname ile kontrol altõna alõnmaya çalõşõlmõş, fakat bu hususta pek
başarõ sağlanamamõş, bu okullar zararlõ faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kõsaca, her
sahada olduğu gibi eğitim-öğretim sahasõnda da kanunlaştõrma devri özelliği taşõyan
Tanzimat döneminde, eğitim alanõnda teşkilatlanmaya başlanõlmõş ve bir çok yeni
okullarõn açõlmasõyla birlikte, kurulan merkezî eğitim teşkilatõnõn taşrada da şubeleri
kurulmuştur. Yeni okullarõn açõlmasõ, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, öğretmen
ihtiyacõnõn karşõlanmaya çalõşõlmasõ, modern eğitim-öğretim programlarõnõn
düzenlenmesi, Türkçe’ye önem verilmesi (mesela bu dönemde Mecmua-i Fünûn
Türkçe olarak yayõnlanmaktaydõ) gibi hususlarda önemli mesafeler alõndõ. Elbette bu
gelişmeler ülkenin ihtiyacõnõ tümüyle karşõlayabilecek derecedeki gelişmeler değildi;
ancak bu atõlõmlar daha sonraki dönemlerde başlatõlan çalõşmalara olumlu katkõ
sağlamõş ve bunlara temel oluşturmuştur. Türk eğitim tarihinde önemli bir dönüm
noktasõ olarak bilinen 1869 Maarif Nizamnamesi, bazõ küçük değişikliklerle
Cumhuriyet’e kadar yürürlükte kalmõştõr.
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