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rılması bira tüketiminin artmasına, okul 
kantinleriyle okul yakınlarındaki kahveha
nelerde çocuk ve gençlerin bu hafif al
kollü içkiyi meşrubat gibi içmelerine ve 
bu suretle başlayan alkol bağımlılığı vak
'alarının çoğalmasına sebep olmuş, an
cak 1984'te kanunun değiştirilerek bi
ranın tekrar ruhsata bağlanmasıyla bu 
olumsuz gelişmelerin önü bir ölçüde alın
mıştır. Devlet istatistik Enstitüsü'nün 
verileri de ülkemizde hızlı nüfus artışına 
rağmen alkollü içki tüketiminin pek faz
lalaşmadığını. hatta bazı yıllar bir önceki 
yıla göre azaldığını göstermektedir. An- · 
cak verilen rakamlara yurda kaçak giren, 
gümrük giriş mağazaları ile sınır pazar
larında satılan ve kaçak imal edilen iç
kiler dahil olmadığı için genel tüketim 
hakkında kesin bir sonuca varabiirnek 
mümkün değildir. Türkiye'nin altı yıllık 
alkollü içki tüketim rakamları (litre) şöy
ledir: 678.179.152 (ı 993) . 713.277.005. 
800.953.641. 861.588.326, 885.182.994, 
785.604.384 (ı 998). 

Bugün Türkiye'de alkolizmin tedavisiy
le Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Has
tahanesi'nin Alkol ve Madde Bağımlıları 
Tedavi Merkezi (AMATEM) ilgilenmekte. 
alkaile mücadele Işini ise Türkiye V eşilay 
Cemiyeti yürütmektedir. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 1 Mart 1920 tarihinde kurul
muştur. Genel merkezi istanbul'da olup 
Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde şube ve 
temsilcilikleri bulunmaktadır. 
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Bir şairin başkalarından bir mısra 
veya daha az miktarda 

alıntı yapması anlamında tazmin türü 
(bk. TAZMİN). 
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Rüşdiye mezunlarını 

yüksek okullara hazırlamak için 
açılan, günümüzdeki liseye denk 

L 
orta öğretim kurumu. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi hazırlamaya mahsus 
yer" anlamına gelen idiidi (i'dadi) kelime
si önceleri, Tanzimat döneminin ilk yılla
rına kadar Batı tarzında açılan okulların 
hazırlık sınıfları için kullanılmış. 1847'de 
faaliyete geçen rüşdiyelere öğrenci hazır
lamaya ayrılan sıbyan mekteplerine de 
idadl denilmiştir. Lise dengi olarak açılan 
idadiler, askeri ve mülki (sivil) yüksek okul
lara öğrenci yetiştirmeye yönelik faaliyet
leri bakımından iki kısma ayrılabilir. 

Askeri İdadiler. 1844 yılına kadar Bah
riye, Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye 
gibi askeri mekteplere öğrenci hazırlayan 
bir orta öğretim kurumu yoktu. Dolayısıy
la buralara alınan öğrenciler kendilerine 
verilen eğitimi alabilecek kapasiteye sa
hip değildi. Bu husus, Batı tarzı askeri 
okullardaki eğitim ve öğretim seviyesi
nin istenilen dereceye yükselmesine en
gel oluyordu. Özellikle Mekteb-i Harbiyye 
mezunları, aldıkları uzun eğitime rağmen 
kıtalarda görev ala<::ak niteliğe sahip ola
mıyorlardı. Bu gerçeği gören mektep 
kumandanı Emin Paşa'nın teklifi üzerine 
1845'te, askeri mekteplere alınacak öğ
rencilerin daha önce bir hazırlık okulun
da eğitilmeleri kararlaştırıldı. Ayrıca aynı 
yıl içinde Osmanlı eğitim reformunu plan
lamak üzere kurulan Meclis-i Maarif-i Mu
vakkat askeri okulların ıslahına dair bazı 
kararlar aldı. Buna göre askeri okullarda 
eğitim mesleki derslere yönelik olacak, 
derslere hazırlık ve diğer derslerin öğre

timi için on iki yerde Mekteb-i Fünün-ı 

İdadiyye adıyla okullar açılacaktı. Biri İs
tanbul'da, diğerleri taşradaki ordu mer
kezlerinde açılacak beş yıllık askeri idadl
ler ordu müşirlerinin idaresinde olacaktı. 
Buralarda Arapça, Farsça ve yazı dersleri 
öğrenenler imtihanla, dışarıda öğrenim 
görenlerden Arapça ve Farsça imtihan
larını başaranlar ise doğrudan Mekteb-i 
Harbiyye'ye alınacaktı. 

İlk askeri idiidi için İstanbul'da Maçka'
daki eski Mekteb-i Harbiyye binası tahsis 
edildi. Ancak bina tamire muhtaç oldu
ğundan gerekli onarımlar bitineeye kadar 
askeri idadi Harbiye Mektebi'yle birlikte 
Beşiktaş Sahilsarayı'ndaki Çinili Köşk'e 

nakledildi (BA, İrade-Dahiliye, nr. 6572). 

Daha sonraki yıllarda taşrada da askeri 
idadiler açıldı. 

1853 tarihli iradesiyle Sultan Abdül
mecid, Mekteb-i İd adi'ye alınan öğrenci 
kaydının bundan böyle sadece rüşdiye 
mekteplerinden yapılmasını emretmişti. 
Rüşdiye mezunlarından vücutça uygun 
olanlara öncelik hakkı tanınacaktı. Mev
cut ihtiyacın bunlar tarafından karşılana

maması halinde diğer okulların öğrenci

lerine askeri idadiye girme imkanı verile
cekti. Öte yandan taşrada yeterli rüşdiye 
mektebi olmadığından buralardaki ida
dilere öğrenci yetiştirmek üzere bu okul
ların bünyesinde ihtiyat sınıfları açıldı. Ay
nı şekilde İstanbul'daki idadi mektebi için 
de şehirdeki sivil okullardan yeterli mik
'tarda vasıflı öğrenci bulunamadığı için 
bu mektebe bağlı olarak Mahrec-i Meka
tib-i Askeriyye kuruldu. Bu arada, daha 
önce alınan karar gereğince rüşdiye me
zunları ihtiyacı karşıladıkça taşra İdadile

rinin ihtiyat sınıflarının tedricen kapatıl
ması yoluna gidildi. Fakat İstanbul'daki 
askeri idadi için yeterli miktarda rüşdiye 
mezunu olmadığından Mahrec-i Meka
tib-i Askeriyye varlığını Tanzimat döne
minin sonlarına kadar sürdürdü (BA, ira
de-Meclis-i Maarif, nr. 2265). 

Askeri idadilere vasıflı öğrenci hazırla
ma meselesi Sultan Abdülaziz döneminin 
sonlarına kadar tamamen halledilemed i. 
istanbul'daki Mahrec-i Mekatib-i Askeriy
ye bu hususta yetersiz kalıyordu. Buraya 
alınan çocuklar öğrenime sarftan başla
tılıyor, kabulleri esnasında yetenek ve ze
ka seviyeleri de belirlenemiyordu. Tüzü
ğünde üst üste sınıfta kalan öğrencilerle 
ilgili bir madde bulunmadığından zayıf 
öğrenciler beş altı yıl okulda kalabiliyordu. 
Ayrıca okula girişleri esnasında yaşları he
nüz on iki-on üç olan öğrencilerin vücut
ça uygunlukları da tesbit edilemiyordu. 
Dolayısıyla askerliğe elverişli fizik yeterli-



liği bulunmayanlar subay adayı olabiliyor
l ard ı. Mahrec-i Mekatib-i Askeriyye öğ
rencileri muvazzaf olduğu için bunlardan 
zihnl ve fizik yetersizliği sebebiyle Mek
teb-i Harbiyye'ye kabul edilmeyenler dev
lete çok pahalıya mal oluyordu. Mekatib-i 
Askeriyye Nazırı Mirliva Süleyman Hüsnü 
Paşa'nın teklifiyle. bu sakıncaları ortadan 
kaldırmak için 1875 yılı başlarında askeri 
idadllere vasıflı öğrenci hazırlama mese
lesini halletmek üzere İstanbul'da dört 
askeri rüşd iye daha açı l dı. Sonraki yıllar
da askeri idadl bulunan taşra şehirlerin 

de de askeri rüşdiyeler kurulmuştur. 

ll. Abdülhamid döneminde istanbul'da 
Mekteb-i Harbiyye-i Şahane İ dadlsi ile 
Mekteb-i Tıbb iyye-i Şahane İdadlsi adın
da iki okul vardı. 1898'de bu nların birin
cisinde 1280. ikincisinde 545 öğrenci bu
lunuyordu. O sıralarda Mekteb-i Harbiy
ye-i Şahane İdadlsi 'nde tarih-i Osmanl. ta
rih-i umumi, kitabet-i Osmaniyye, lisan-ı 
Fransevl. resim. riyaziye, coğrafya , maki
ne ve müsellesat dersleri okutuluyordu. 
1906 yılında bu iki okuldan başka taşra
da beş askeri idadl mevcuttu. 

Sivil İdadiler. 1869'da Maarif- i Umu
miyye Nizamnamesi 'nin hazırlanmasına 
kadar medrese merkezli klasik Osmanlı 
ilmiye teşkilatının yanında kurulmasına 

başlanan Batı tarzı mektep merkezli eği
tim sistemi önemli gelişme kaydetmekle 
birlikte derecelenmede bazı eksiklikleri 
vardı. İlk öğretim de reformlar yapılmış . 
orta öğretimin ilk kademesini teşkil et
mek üzere açılan rüşdiyelerin istanbul'da 
ve taşrada sayıları arttırılmıştı. Ayrıca İs
tanbul'da birçok meslek okulu ve yüksek 
okul açılmasına rağmen Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi dışında orta öğretimin 
ikinci kademesinde herhangi bir mektep 
kurulmamıştı. Maarif-i Umumiyye Nizam
namesi'nde, sivil yüksek okullara öğrenci 
yetiştirmek üzere rüşdiyel erin üstünde 
ve sultanllerin altında idadl adıyla mek
teplerin açılması öngörülmekteydi. İda
dilerin açılması . Tanzimat devri eğitimi
nin temel unsuru olan Osmanlıcılık ilkesi
nin hayata geçirilmesi için de gerekliydi. 
Zira bu ilkeye göre müslüman ve gayri 
müslim çocuklarının aynı çatı altında eği 

tim almaları gerekiyordu. Böylece farklı 
ırk ve dinlerden gelen gençler birbirleriy
le kaynaşacak, aynı duyguları paylaşan 
vatandaşlar olarak "Osmanlı milleti"nin 
temelini oluşturacaktı. Nizamnameye gö
re idadller nüfusu 1 000 haneyi geçen yer
leşim birimlerinde açılacaktı. Bunların in
şaat , personel ve diğer giderleri Vilayet 
Maarif İdaresi sandığından karşılanacak-

tı. Her idildlnin yardımcılarıyla birlikte al
tışar öğretmeni olacak, bunlar. istanbul'
daki Oarülmuallimln-i Aliye 'den mezun 
olanlar arasından seçilip tayin edilecekti. 
Öğretim süresi üç yıl olan idadllere rüşdi
yele rden mezun olmuş müslüman ve 
gayri müslim çocukları alınacak ve bun
lar karma eğitim göreceklerdi. Öğrenimi
ni tamamlayan öğrenciler imtihanda ba
şarı gösterdikleri takdirde mezun olacak, 
başarı gösteremeyenler ise bir yıl daha 
okulda kalacaktı. 

Ancak Maarif-i Umumiyye Nizamname
si'nde açılması öngörülen idadller. maddi 
imkansızlıklar ve öğretmen yokluğu yü
zünden bir türlü açılamamıştı. Bu durum. 
nizamnamede yer alan üç dereceli öğre
tim sisteminin oluşmasına engel teşkil 
ediyordu. Maarif Nezareti'nce. 1873-1874 
öğretim yılı başlarında istanbul'da ilk si
vil idildlnin açılması için gerekli hazı rlıkla

rı yapmak üzere bir komisyon kuruldu. Bu 
komisyon, ülke genelinde idadller açılma

sını gerekli görmekle birl ikte bunun he
men mümkün olmadığını göz önünde bu
lundurarak istanbul'da örnek bir idadl 
açılmasını kararlaştırdı. Darülmaarif bi
nası da bu okula tahsis edildi. Komisyon 
ayrıca. idadllere öğretmen yetiştirmek 
üzere istanbul'daki Darülmuallimln-i Ali
ye'de bir idadl şubesi açılmasını teklif et
ti ve böylece ilk idadl şubesi 1874'te Da
rülmuallimln-i Aliye içinde hizmete girdi. 
1876 yılına kadar istanbul'da idadl sayısı 
dört veya beşe yükselirken taşrada açılan 
tek idadl 1875'te faaliyete geçirilen Yan
ya Yenişehir İdadlsi oldu (BA, irade -Da
hi liye, nr. 48599). Eylül1873 'te hazırlanan 
müfredat programına göre ilk idildllerde 
okutulan başlıca dersler şunlard ı r : Ka va
idi Osmaniyye, Arabl, Farisl, kıraat ve ki
tabet-i Türki. tarih-i umumi-i Osmanl. 
mükemmel hesap, cebr-i all, coğrafya-yı 
umumi-i Osmanl, jimnast ik, mükemmel 
hendese, müsellesat- ı müst eviyye. resim. 
Fransızca. Almanca. ingilizce. 

ll. Abdülhamid döneminde idildllerde 
önemli gelişmeler oldu. Bu okulların taş
rada gelişmesini temin için vilayet gelir
lerinden bir kısmı "hisse-i maarif" olarak 
tahsis edildi. Alınan bu tedbirlerle ida
dllerin sayısının hızla artması sağlandı. 
1888'de idadllerin öğretim süresinin dört 
yıla çıkarılması. vilayet merkezlerinde 
gündüzlü olarak açılmış id adlierin köy ve 
kasaba çocuklarının girebilmesini sağla
mak üzere yatılıya çevrilmesi kararlaştı

rıldı. Öte yandan idadl bulunan yerlerdeki 
rüşdiyeler idadllerle birleştirildi. Bu uygu
lamaya paralel olarak idadllerin süreleri 
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yeniden belirlendi ve taşra idildlleri beş 
ve yedi yıllık olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu 
ayırıma. bazı sancakların yedi yıllık idadi 
açacak mali imkana sahip bulunmaması 
sebep olmuştur. 

Mahmud Cevad tarafından yayımlanan 
talimatnameye göre, yedi yıllık idadllerin 
ilk üç yı lı ile bazı yerlerde bulunan şube

ler rüşdiye , diğer dört yılı ise idadl dere
cesindeydi. İbtidal mezunları birinci sını
fa. rüşdiyelerden veya idadllerin rüşdiye 
kısmından mezun olanlar ise dördüncü 
sınıfa kaydedilecekti. Beş yıllık idadllerin 
ilk üç yı lı rüşdiye. diğer iki yılı idadl dere
cesindeyse de bu tür okullarda beşinci yıl 
öğrenimini tamamlayanlara verilecek ida
dl dip lomasında yalnız iki yıllık öğrenim 
kaydedilecek, ancak yedi yıllık idadllerin 
yedinci ve Dersaadet idildllerinin dördün
cü yıllarını tamamlayanlara tam idadl dip
loması verilecekti (Maarif-i Umum iyye 
Nezareti, s. 382). Mülki idildllerden mezun 
olan öğrenciler sivil okulların yanı sıra as
keri yüksek okullara da devam edebile
cekti. Böylece ll. Abdülhamid döneminde 
mülki ve askeri idildller arasında yatay 
geçişlere imkan vermek için bu okulların 
müfredat programlarında denklik sağ
lanmak istenmişti. 1898-1899 öğretim 
yılında yedi yıllık idildllerde okutulan ders
Iere ait haftalıkders dağıtım çizelgesi 
şöyledir: 

Dersin adı > > > > > > > 
.,..: c-i t<i <i ın <ci ı...: 

Maa tecvid-i Kur'an 
ve u!üm-i diniyye 

Türkçe 4 

Edebiyat ve ahlak 

Kitabet· i resmiyye 

Ara bi 

Farisi 

Fransı zca 4 4 5 

Kavanin 2 2 

Hesap 

Usül-i defteri 

Cebir 2 

Hendese 2 

Mü sellesat 

Kozmografya 

Makine 

Hikmet -i tabiiyye 
ve kimya 

Mevalid 2 2 

Coğrafya 

Tarih 

ilm-i servet 

Ma ' lümat·ı nafia 
ve h ıfz ıssıhha 

Hüsn-i hat 

Resim 

Yekün 18 20 23 23 23 23 24 

Elsine 2 2 2 
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Bu programın tamamı vilayetlerdeki 
yatılı idadllere. ilk beş yılı gündüzlü idadi
lere, son dört yılı Mekteb-i Mülkiyye ida
di sınıfları ile istanbul ve Üsküdar gün
düzlü idadilerine, ilk üç yılı ise Dersaadet 
ve vilayet rüşdiyelerine mahsustu. Prog
ramın sonunda bulunan "elsine" dersi 
ana dili Rumca, Ermenice veya Bulgarca 
olan öğrenciler içindi. Ayrıca Arap tebaa
nın çocukları için de Arapça dersi konul
muştu . 

1902 yılında, öğretim sürelerine göre 
mevcut derslerin fazla olduğu ve öğren

cilere ağır geldiği düşünülerek yatılı ida
dller sekiz. gündüzlüler ise altı yıla çıka

rılmıştır. Aynı zamanda bazısına ziraat, 
bir kısmına ticaret ve sanayi dersleri ko
nularak idadiler çeşitli amaçları olan mek
tepler haline getirilmiştir. Ancak 1906'
da bu uygulamadan vazgeçilmiş ve ida
diler tekrar eski durumuna döndürül
müştür. 

ll. Abdülhamid devri sonlarında istan
bul'daki id adi sayısı dokuza, taşradakiler

le birlikte Osmanlı topraklarındaki top
lam idadi sayısı 1 09'a çıkmıştı. Bunların 
doksan üçü resmi, on dokuzu özel ve be
şi de askeri idi. Bu okullardaki toplam öğ
renci sayıs ı 20.000'e yaklaşmıştı. 

1880 yılında istanbul'da kızlar için de 
bir idadi açılmıştır. Bu okulun programın
da genel kültür derslerinden başka Türk
çe, Fransızca . Almanca. ingilizce. musiki, 
el ve ev işleri gibi dersler de bulunuyordu. 
Faaliyeti iki yıl süren inas idadisi, devle
tin yaptığı tanıtım ve teşvikiere rağmen 
halkın ilgisizliği yüzünden kapanmıştır. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından (ı 908) sonra 
orta öğretim konusunda yapılması düşü
nülen ıslahata paralel olarak vilayet mer
kezlerindeki bazı idadiler sultani haline 
getirilmiş, programları da buna göre dü
zenlenmiştir. 191 O'da başlayan bu uygu
lama sonunda istanbul'da ve diğer bazı 
büyük şehirlerde mevcut on idadi sulta
niye dönüştürülmüştür. 1913'te sultani
ler, beş yıllık kendi ibtidai kısımları na ve
ya altı yıllık umumi ibtidaiye dayanan dört 
yıllık birinci, fen ve edebiyat koliarına bö
lünmüş üç yıllık ikinci devresi bulunan ve 
toplam öğretim süresi on iki yıla çıkan 
okullar haline getirilmişik Böylece sulta
niler, 1913 yılına kadar vilayet merkezle
rinde faaliyet gösteren yedi yıllık idadile
rin yerini almıştır. 

Bı.i arada, 1913 yılından itibaren san
caklarda bulunan beş yıllık idadilerde de 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1913'te yü
rürlüğe giren programa göre idadi adı al-
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tın da faaliyet gösteren bu okullar. o sıra
da rüşdiyeler kaldırıldığı için eğitim süre
si altı yıla çıkarılmış olan ibtidailere da
yandı rılacak, muhtelif amaçlı okullar ha
linde teşkilatlandırılacaktı. Yeni progra
ma göre ilk sınıfta , hazırlayıcı nitelikte te
mel dersleri bir ar ada görecek olan öğ
renciler sonraki iki sınıfta yine bazı te
mel dersler bir arada görülmek suretiyle 
umumi, ziraat, ticaret ve sanat koliarına 
ayrılacaktı. Bu okullar hazırlanan yeni 
progr amla faaliyete başlamışsa da I. 
Dünya Savaşı sebebiyle mesleğe yönelik 
dalların açılması pek az yerde mümkün 
olabilmiştir. Nitekim Milli Mücadele'nin 
sonunda yalnız altı zirai, beş sınai ve bir 
ticari şu beli idadi mevcuttu. Mezunları 
imtihanla sultanilere devam etme hakkı
nı elde eden bu yeni idadiler. orta öğreti

min birinci basamağ ı riı oluşturan eğitim 

kurumları o"!arak varlığını Cumhuriyet'in 
ilk yıllarına kadar sürdürmüştür. 1922'de 
bu beş yıllık idadilerde okutulan başlıca 
dersler Kur'an - ı Kerim ve ulum-i diniyye, 
Türkçe ve edebiyat, hüsn-i hat. hesap, 
hendese, coğrafya , tarih, ziraat. tabiiyyat, 
resim, musiki, !isan-ı ecnebi, hıfzıssıhha, 
iktisat, cebir, kozmografya, usul-i defteri, 
Arabi, Farisi, ma'lumat-ı medeniyye ve 
kanuniyye ile meslek dersleriydi. 

1911'de istanbul Sultanahmet'te. rüş
diye üstünde üç yıllık eğitim veren bir inas 
idadisi açıldı. 1913-1914 öğretimyılından 
itibaren on yıllık sultani haline getirilen bu 
okul önce istanbul inas Sultanisi. ardın
dan Bezmialem Valide Sultan Sultanisi 
adını a lmıştır. Daha sonra istanbul'da 
Erenköy, Çamlıca ve Kandilli inas sulta
nileri açılmıştır. 1 91 3 'te ina s sultanileri
nin tali sın ıflarında ma' l umat-ı tabiiyye 
ve sıhhiyye, ma'!Cımat-ı hikemiyye ve kim
yeviyye, ma'!Cımat-ı ahlakiyye ve mede
niyye, hesap ve cebir, hendese. kozmog
rafya, iktisad-i beyti, terbiye-i etfal, lisan-ı 
ecnebi, gına ve musiki, resim, terbiye-i 
bedeniyye, biçki-dikiş-nakış ve tıbahat 
dersleri okutuluyordu. Böylece bir yandan 
on yıllık inas sultanileri faaliyete başlar

ken bir yandan da beş yıllık erkek idadi
lerine denk inas idadileri açılmıştır. 

1923 yılında bütün genel orta öğretim 
kurum larına lise adının verilmesi karar
laştırıldı. O sırada Türkiye'de yetmiş iki bir 
devreli lise. yirmi üç tam devreli lise var
dı . Bunların ortaokul dengi ilk devresine 
S362'si erkek, S43'ü kız toplam S90S ta
lebe devam ediyordu. Bugünkü lise den
gi ikinci devrede ise 1 O 11'i erkek, 230'u 
kız olmak üzere toplam 1 241 talebe bu
lunuyordu. 
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İDAM 

(bk. ÖLÜM CEZASI). 

İD DET 
(ö:WI) 

Evliliği sona eren kadının 
yeniden evlenebilmesi için 

beklernesi gereken süre anlamında 
fıkıh terimi. 
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Sözlükte "saymak, sayılan şeyin mikta
rı. adet" anlamına gelen iddet kelimesi 
İslam hukukunda, evliliğin herhangi bir 
sebeple sona ermesi durumunda kadının 
yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek 
zorunda olduğu süreyi ifade eder. Bunun 
için de iddet evliliğin sona ermesinin bel
li başlı sonuçları arasında yer alır. Dini ol
duğu kadar fıtri ve insani bir davranış ola
rak da a)gılanan ve Sami gelenek başta 
olmak üzere hemen hemen bütün top
lumlarda ve dinlerde rastlanan bu bekle
me süresi, Kur'an ve hadiste aile hukuku
nun diğer konularına nisbetle daha ayrın
tılı biçimde ele alınmış. evliliğin sona eriş 
tarzına veya kadının durumuna göre fark-


