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Osmanlılar'da 

kimsesiz ve fakir çocuklara 
mesleki eğitim vermek üzere kurulan 

ve daha sonra sanat mektepleri 
haline dönüşen kurumların adı. 

_j 

İlk ıslah hane. 1863 yılında Niş'te Tu na 
Valisi Midhat Paşa tarafından kurulmuş 
olup yetim ve öksüz veya aileleri kendile
rine bakamayacak kadar fakir olan müs
lüman ve gayri müslim çocuklara temel 
eğitim vermek ve meslek kazandırmak 
amacını taşımaktaydı. Bu ıslahhanedeki 
eğitim ve öğretimden iyi sonuçlar alın
ması üzerine 1864'te Tuna vilayetinin 
merkezi Rusçuk ile Köstence'de birer ıs
lahhane daha açılmıştı. Türkiye'de hem 
mesleki ve teknik eğitimin hem de korun
maya muhtaç çocukların eğitiminin geli
şimi bakımından önemli bir yere sahip 
olan ıslahhaneler birkaç yıl içinde Anado
lu ve Rumeli'deki birçok vilayete yayıldı. 
1867'den itibaren Kastamonu. Bursa. İş
kodra, Sofya, Sivas, Edirne, İzmir, Halep, 
Bosna. Erzurum, Diyarbekir. Konya ve Se
lanik'te birer ıslahhane kuruldu. Bunların 
hepsi erkek çocuklara mahsustu. Midhat 
Paşa kız çocukları için de 1868'de Rus
çuk'ta bir ıslahhane açmıştı. 

lslahhanelerin yönetimi 1871 yılına ka
dar geçici talimatlarla yürütülmüşse de 
bu tarihte çıkarılan Islahhanelere Dair 
Nizarnname ile hepsinin teşkilat. eğitim 
ve öğretim gibi işleri aynı esaslara bağ
landı. Nizamnameye göre ıslahhanelerin 
iç idaresi iki kısma ayrılıyordu. Birincisi 
çocukların eğitim ve öğretimi, disiplini, 
beslenmesi ve giyimiyle bunlara ait mas
rafların karşılanması, ikincisi de imalata 
dair işlerdi. Her ıslahhanede bu iki idare
nin genel yönetim ve denetimini sürdür
mekle görevli bir um um müdür, onun 
maiyetinde kurumun disiplin işlerine bak
ınakla yükümlü bir zabıta müdürü ile sa
nayi işlerini yürüten. hesap ve yazı işlerin
den sorumlu bir imalat müdürünün bu
lunması gerekiyordu. Ayrıca birer maiyet 
katibiyle sandık emini ve vekilharç da gö
revlendirilecekti. 

Din farkı gözetilmeksizin on üç yaşın
dan büyük olmayan yetim ve öksüz ço
cuklarla anne veya babasından biri hayat
ta olduğu halde fakir olan çocuklar ıslah
hanelere öğrenci olarak alınıyordu. Ancak 
ıslahhaneye kabul edilen çocuğun eğitimi 
sona ermeden velisi veya akrabası tara-

fından geri alınmak istenmesi durumun
da o zamana kadar yapılan masrafların 
kuruma ödenmesi gerekiyordu. Öte yan
dan anne baba veya akrabaları bulunan 
çocuklar da boş yer olması durumunda 
yıllık masraflarının ödenmesi şartıyla ıs
lahhanelere alınabiliyordu. Bazı ıslahha
nelere farklı özelliklere sahip çocuklar da 
kabul edilebiliyordu. Nitekim çeşitli ceza
lara çarptırılmış suçlu çocuklarla burada
ki hapishanede bulunan otuzayakın kadın 
Niş lslahhanesi'nin eğitim öğretim faali
yetlerine dahil edilmişti. Rusçuk Erkek 
lslahhanesi'ne de amaların kabulü karar
Iaştırılmıştı. Öğrenci sayısı ıslahhanenin 
sahip olduğu imkanlara göre değişiyordu . 

Alınan öğrenci ilk hafta çeşitli deneme
Ierden geçirilerek kabiliyeti tesbit edilme
ye çalışılıyor, daha sonra yeteneğine göre 
bir mesleğe yönlendiriliyordu. 

Islahhane nizamnamesine göre bu okul
Iarda elifba, Kur'an-ı Kerim, ilmihal. ahlak. 
edebiyat. yazı, hesapveTuna vilayetinde 
ayrıca Bulgarca derslerinin okutulması 
gerekiyordu. Çocuklar kendi dinlerinden 
olan öğretmenlerden ders alacaklardı. Öğ
retilmesi öngörülen meslekler ise terzilik, 
kunduracılık, debbağlık ve dokumacılıktı. 
Bununla birlikte sonraki yıllarda ihtiyaca 
göre başka dallarda da eğitime geçilmiş
tir. Nitekim Rusçuk Erkek Islah hanesi'nde 
demircilik, marangozluk, matbaacılık ve 
ciltçilik de öğretiliyordu. Öğrenciler bun
lardan bazısının uygulamasını vilayet mat
baası. demirhane ve vilayet kalemlerinde 
yapıyorlardı. Kız ıslahhanesindeki öğren

ciler ise dikiş nakış ile birlikte piyano ders
leri de alıyordu . Meslek dersi hocaları o 
mesleği en iyi i cra eden ustalar arasından 
mahallinde seçiliyordu. 

Bu kurumlardaki mesleki eğitim tama
mıyla fonksiyonel bir nitelikteydi. Öğren

ciler burada bir taraftan meslek öğrenir
ken diğer taraftan bilhassa ordunun kun
dura ve giyim ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. 
Böylece hem ordunun ihtiyaçları daha 
ucuza temin edilmiş hem de bu suretle 

teşekkül eden döner sermaye ile ıslahha
nelerin kendi giderleri karşıianmış olu
yordu. 

lslahhanelerdeki öğrenciler beş sınıfa 
ayrılmıştı. Sınıflar büyükten küçüğe doğ
ru ilerliyor. böylece beşinci yılında olan öğ

renci birinci sınıfa gelmiş oluyordu. Sınıf 
geçme yılda bir defa yapılan imtihanda 
başarılı olmaya bağlıydı. Bir öğrencinin 
mezun olabilmesi için okuma ve yazmayı 
öğrenmesi. hesap yapması, ıslahhane ni-



zamnamesini okuyup an iayabilmesi ve 
eğitim aldığı sanat dalında başarılı olma
sı gerekiyordu. Ara sınıflarda imtihanlara 
girerek sınıf atlamak da mümkündü. Bi
rinci. ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine 
yapmış oldukları işlere göre bir miktar 
ücret verilmesi kararlaştırılmıştı. 

imtihanı verip diplama alan öğrenciler 
yevmiye ile veya sözleşmeli olarak ıslah
hanelerin iş yerlerinde çalışma hakkına 
sahiptiler. Dışarıda dükkan açmak iste
yenlere ise ıslahhaneden borç verilmek 
suretiyle yardımcı olunacaktı. Dükkan 
açanlar mahalli idarelerle iş birliği yapı
larak kontrol altında tutulacak ve işinde 
herhangi bir suistimali görülenler hak
kında gerekli tedbirler alınacaktı (Düstw; 

Birinci t ertip. ll , 292-295). Böylece ıslahha
nelere bir bakıma, ahi ve !onca teşkilat
larının önceki yüzyıllarda Osmanlı esnaf 
ve zenaatkarları üzerinde oynamış oldu
ğu olumlu rol yüklenmek istenmişti. Zira 
bir taraftan liyakatli sanatkiklar yeti şti

rerek ülkenin yetişmiş eleman ihtiyac ı 

nın karşılanması planlanırken diğer ta
raftan bu sanatkarların başarılı ve dürüst 
birer esnaf olmaları sağlanmaya çalışılı
yordu. 

lslahhaneler. hemen tamamıyla ıslah
hane sandıklarında toplanan yardımlarla 
açılmıştır. lslahhanelerin normal giderle
ri. yukarıda sözü edilen döner sermaye ge
lirlerinin yanı sıra akan kendilerine tahsis 
edilen bağ. bahçe. han, ev. değirmen vb. 
emlak ile bazı resmi işlemlerden alınan 
yüzdelerle karşılanmaktaydı. Bu kurum
lar. Cumhuriyet dönemine kadar faaliyet 
gösterecek olan sanayi mekteplerine ze
min ve model oluşturmuştur. Nitekim 
1868'de istanbul'da Sultanahmet'te açı
lan Mekteb-i Sanayi ile 1869'da Yediku
le'de hizmete giren Kız Mekteb-i Sanayii 
de yine yetim. öksüz ve kimsesiz çocuk
lara mesleki teknik eğitim vermek ama
cıyla kurulmuştu. Fakat bunlar ıslahha
nelere göre daha gelişmiş durumdaydı. 
Il. Abdülhamid devrinde ( 1876-1909) di
ğer vilayetlerdeki ıslahhaneler de sana
yi mektebi haline getirilmeye başlandı. 
Ayrıca istanbul'da korunmaya muhtaç 
çocuklar için ıslahhane tarzında bir Da
rülhayr-ı Ali kurulduysa da bu okul II. 
Meşrutiyet'in başında kapatıldı. Balkan 
ve I. Dünya savaşları yıllarında Osmanlı 
Devleti on binlerce korunmaya muhtaç 
çocuğun barınma . beslenme ve eğitim 
problemiyle karşı karşıya kaldı. Hükü
met. bu ihtiyaçları karşılamak için Ma
arif Nazırı Ahmed Şükrü Bey'in 12 Teş-

rinisani 1330 (25 Kas ım 1914) tarihli tek
lifi üzerine Maarif Nezareti'ne bağlı ola
rak ülkenin birçok yerinde darüleytam
lar açtı. Milli Mücadele'nin buhranlı gün
lerinde bilhassa şehid çocuklarını kabul 
ederek büyük yararlıklar gösteren bu ku
rumlar 1926'da kapatıldı (bk. DARÜLEY

TAM). 
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ISLAHi, Emin Alısen 
(..s>~! 1)->i ..r--oi) 

(1 904-ı 997) 

Pakistanlı alim, 
müfessir ve siyasetçi. 

_j 

Hindistan'ın A'zamgarh şehrine bağlı 
Bumhor köyünde doğdu. ilk öğrenimini 
burada tamamladı. 1914'te aynı şehre 
bağlı Saray-ı Mir'de Medresetü'I-ıslah'a 
kaydoldu ve bu okuldan 1922'de mezun 
oldu. Zekası. güzel konuşma ve güzel ya
zı yazma kabiliyetiyle dikkat çeken Islahi. 
hacası Abdurrahman Niğrami tarafından 
tahsilini devam ettirmesi yönünde teşvik 
edildi. Utar Pradeş eyaletinde yayımlanan 
Medine ve Saç gibi bazı dergilerde üç 
yıl kadar yöneticilik yaptı ve yazılar yazdı. 

ISLAHI, EmTn Ahsen 

1925'te dönemin meşhur alimlerinden 
Hamidüddin Ferahi'nin Saray-ı Mir'de 
başlattığı derslerine devam ederek tef
sir, fıkıh, felsefe ve siyaset okudu; vefa
tma kadar ( 1930) onun yanında bulundu. 
Bir yandan da Medresetü'l-ıslah'ta hoca
lık yaptı. Sünenü't-Tirmi~i şerhi Tul).fe
tü'l-al).ve~i'nin müellifi olan MübarekpG
ri'den hadis ve hadis usulü okuyarak ica
zet aldı. Daha sonra A'zamgarh'a dönüp 
el-IşJQ]J. adıyla bir dergi çıkardı ( 1936-

1939) 

Islahi. 1941 yılında MevdGdi'nin önder
liğinde kurulan Cemaat-i islami adlı teş
kilatın kurucuları arasında yer aldı. Teşki
latta başkan yardımcısı ve Meclis-i ŞGra 
üyesi oldu . 1943'te Saray-ı Mir'den Doğu 
Pencap'taki Patankot'a bağlı Darülislam'a 
giderek faaliyetlerini burada sürdürdü. 
Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak ku
rulmasından sonra Cemaat-i islami'nin 
merkeziyle birlikte kendisi de Lahor'a ta
şındı. Pakistan'da islam'a zarar verdikle
ri gerekçesiyle Kadiyaniler'e karşı 1953'te 
başlatılan harekette önemli rol oynadı. 
Ancak ülkede kamu düzenini bozdukları 
gerekçesiyle bu harekete katılan pek çok 
alim ve fikir adamıyla birlikte Islahi de 
yargılandı ve bir buçukyıl hapse mahkum 
oldu. Hapisten çıktıktan sonra Cemaat-i 
islami'deki görevine döndü. Teşkilatın 
hangi faaliyetlere öncelik vermesi gerek
tiği hususunda hareketin liderleri arasın

da çıkan ihtilafta Islahi daha ziyade top
lumun ıslahı için mücadele verilmesini , 
MevdGdi ise siyasi faaliyet gösterilmesi
ni savunuyordu. Cemaat-i islami'nin bü
tün üyelerinin katılımıyla yapılan toplan
tıda alınan kararları benimsemeyen Isla
hi. Ocak 1958'de bazı arkadaşlarıyla bir
likte Cemaat-i islami'den ayrıldı. Aynı yıl 
hacca gitti. 

Islahi Cemaat-i islami'den ayrıldıktan 
sonra tamamen ilmi ve fikri çalışmalara 
yöneldi. Bu arada Tanzim-i islami adıyla 

Emin Ahsen 
ısiahi 
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