
MAARiF 

Ma'arif'in her bölümünde bir veya bir
kaç ayetin işari tefsiri yapılmıştır. Meclise 
katılanların konuyu anlamasını kolaylaş
tırmak için ayetler açık ibarelerle ve tem
siller verilerek yorumlanmıştır. BaMed
din Veled'in bu metodu kendisinden ön
ce Sülemi ve Kuşeyri, kendisinden sonra 
Sadreddin Konevi ve Abdürrezzak el-Ka
şani gibi mutasawıfların metodundan 
farklılıklar gösterir. Eserin önemli bir yö
nü de kelam meselelerinin mutasawıf 
gözüyle çözülmeye çalışılmış olmasıdır. Bu 
konuların daha iyi aniaşılmasını sağlamak 
amacıyla temsili örnekler verilip kelam 
ilminin zor meseleleri kolay hale getiril
meye gayret edilmiştir. Kitapta yetmişe 
yakın hadis zikredilmiş ve yorumları ya
pılmıştır. 

Kendini sürekli Allah ile manevi ilişki 
içinde hisseden Bahaeddin Veled'in bazan 
kusurlarını da itiraf etmesine rağmen ifa
delerinde Mevlana gibi alçak gönüllü ve 
hoşgörülü olmadığı, felsefe alimleri ve 
kelamcılara karşı çok sert davrandığı. o 
dönemde felsefe ve kelamı temsil eden 
Fahreddin er-Razi'yi ağır bir şekilde eleş
tirdiği görülmektedir. Yeri geldikçe anlat
tığı bazı olaylar eseri dönemin tarihi ba
kımından da önemli kılmaktadır. 

Ma' arif her tabakadan insanın katıl
dığı meclisleri yansıttığı için ifade yönün
den sade ve konuşma üslübuna yakındır. 

Nesirde dönemin Belh Farsçası çok gü
zel kullanılmış, çeşitli terkip ve tabirler
le zenginleştirilmiştir. Eserin üslübuna 
özellikle dikkat çekilmiş, bu üslupla yazıl
mış başka bir Farsça eserin bulunmadığı 
kaydedilmiştir. 

Ahmed Eflakl, Şems-i Tebrizi ile tanı
şıncaya kadar Ma'arit;in Mevlana'nın elin
den düşmediğini (Ariflerin Menkıbeleri, 
ı . ı68). ancak Şems'in ona eseri okuma
sını yasakladığını ( a.g.e., ll, 82) kaydeder. 
Bununla birlikte Mevlana'nın eserde yer 
alan düşünceleri Meşnevi'de geniş şe
kilde işlediği görülmektedir. Bu açıdan 
kitap Meşnevi'nin kaynakları arasında 
sayılabilir. 

Ma'arit, Süleymaniye (Ayasofya, nr. 
17 ı 6) ve istanbul Üniversitesi (FY. nr. 
602 , 1274) kütüphanelerindeki nüshala
rına dayanılarak Bediüzzaman Fürüzan
fer tarafından Ma'arit Mecmu'a-i Me
va 'i;:-: ü Sü.(ıan -ı Sultanü'l-'ulema, Ba
ha,eddin Mu]Jammed b. lfüseyin Ija
tibi-yi Bel.(ıi adıyla ve geniş bir önsözle 
birlikte yayımlanmıştır (1. Tahran 1333 hş .; 

ll, 1338 hş.) . Bu neşirde I. cilt üç bölüm
den meydana gelmektedir. FürGzanfer 
ll. cildin muhtevasını dördüncü bölüm di-
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ye adlandırmış ve bu bölümün gerçekte 
Ma'arif'in en önemli bölümü olduğunu 
ve diğer üç bölüm ün çekirdeğini oluştur
duğunu belirtmiştir. Eser daha sonra ye
niden basılmıştır (Tahran 1352 hş . ) . 
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1891-1896 yılları arasında yayımianmış 
haftalık fen ve edebiyat dergisi . 
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Türk matbaacılığında ve yayın hayatın
da önemli bir isim olan Kaspar'ın, ilk sayı

sını26 Muharrem 1309'da (1 Eylül 1891) 
neşrettiği Maarii, ll. Abdülhamid döne
minin diğer dergileri gibi "siyasiyattan 
maada her şeyden bahseden" bir dergi
dir. Perşembe günleri çıkan ve Ahmed 
Naci'nin imtiyaz sahibi göründüğü dergi 
genellikle on altı. Kaspar'ın ölümünden 
sonra ( sy. ı 3 5) sekiz sayfa olarak ve çift 
sütun üzerine çıkmış. otuz beş sayılık son 
dönemde yine on altı sayfa yayımlanmış
tır. Son sayısı 1 O Eylül1896'da çıkan der
ginin yirmi altı sayı kabul edilen her cil
dinde sayfa numaraları teselsül ederek 
204 + 35 = 239 sayıda 3400 sayfaya yak
laşan bir koleksiyon oluşturmuştur. 

ll. Abdülhpmid döneminin maarif poli
tikası paralelinde Batı dünyasındaki ke
şifler. icatlar. sergiler: astronomi. tıp vb. 
teknik alanlardaki gelişmelerle ekonomi. 
eğitim. psikoloji. spor konularına da yer 
veren Maarit'te , özellikle Kaspar'ın ölü
münden sonra ibnürrıfat Sami h (Samih 
Rıfat) ve isınail Sata'nın yönetiminde ede
biyat meseleleri ağırlık kazanmıştır. Der
gide şiir, mensur şiir. hikaye ve edebi mü
lahazaları çıkan başlıca yazarlar şunlardır: 
Mehmed Celal, ibnürrıfat Samih, isınail 
sara. Abdülhak Hamid, Recaizade Mah
mud Ekrem. Cenab Şahabeddin, Tevfik 
Fikret. Ahmed Vefa, Faik Esad, Mehmed 
Ali Ayni, Müstecabizade ismet. Midhat 
Bahari, Muallim Naci, Muallim Feyzi . 
Muhyiddin Raif (Yengin). Ahmed Remzi 

(Akyürek), Receb Vahyi, Rıza Tevfik. Ah
med Rasim, Ali Kami(Akyüz). Nazima. Ali 
Nusret, Avanzade Süleyman. 

Fransız yazarlarından Guy de Maupas
sant. G. Ohnet, Emil Zola. Abbe Prevost'
dan tercüme hikaye ve romanların da yer 
aldığı dergide Mehmed Ata Bey'in Paul 
et Virginie tercümesi Fransızca orüinal 
metniyle beraber verilmiştir. Yerli ve ya
bancı yazarların biyografileri, edebiyat 
üzerine teori ve tenkit yazıları yanında 
Maarif imzasıyla sekiz sayı süren "Ural ve 
Altay Lisanları" ve isınail Safa'nın "Müla
hazat-ı Edebiyye"Ieri de yayımlanmıştır. 
Dini konular arasında ramazan ve bayram 
özel sayıları dışında mezhep imamlarının 
hayatı. fıkhi bahisler. Rıza Tevfik'in Ali Rı
za Tevfik imzasıyla ibn Haldün üzerine ye
di sayı, A. Şakir ve Nüzhet imzalarıyla yir
mi sekiz sayı süren Seyyid Şerif el-Cürca
ni'den "Ta' rifat-ı Seyyid" tercümesi bu
lunmaktadır. 

Bütün koleksiyanda yerli ve yabancı 
şahsiyetlere. ilginç olaylara, hikaye ve ro
man illüstrasyonlarına. şehirlere ve meş

hur yapılara, fenni konulara ait olmak 
üzere SOO'den fazla gravür ve çizim var
dır. Maarif'in. çoğu dergide yayımianmış 
yazı ve tefrikalardan oluşan "Küçük Ki
taplar" adlı bir yayın serisi de olmuştur. 
Derginin tam koleksiyonu Hakkı Tarık Us 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 

Maarif mecmuasının 29 Ramazan 1310 tarihli kapağı 
(IV, sene 2 , nr. 9) 
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Osmanlı Devleti'nde 1857'de kurulan 
ve Cumhuriyet döneminde 

Maarif Vekaleti adını alan teşkilat. 
L ~ 

Nezaretin tarihi gelişimi IL Mahmud 
dönemine kadar iner. IL Mahmud, 1824 
yılında ilköğretimi mecburi hale getirmiş
se de hemen ardından çıkan iç karışıklık
lar yüzünden bu karar uygulanamadı. 
1838'de konu daha etraflı bir şekilde ele 
alındı. Sıbyan, rüşdiye ve mekatib-i aliye 
olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlen
mesi düşünülen eğitimin koordinasyo
nunu sağlamak için kurulan Mekatib-i 
Rüşdiyye Nezareti'ne imamzade Esad 
Efendi tayin edildi. Bu sırada herhangi 
bir rüşdiye mektebi mevcut değildi. 
1839'da devlet memuru yetiştirmek ama
cıyla Mekteb-i Maarif-i Adliyye ve Mek
teb-i Ulum-i Edebiyye açılarak imamza
de'nin yönetimine verildL 

Sultan Abdülmecid, 1845'te Babıali'yi 
ziyaretinde askeri olanların dışında hiçbir 
reformun istenilen düzeyde olmadığını 
belirterek bu meselenin çözümü için 
okulların açılmasını istedi. Bunun üzerine 
Meclis-i V ala-yı Ahkam-ı Adliyye. mahalle 
mekteplerinin düzene konmasıyla ilgili 
ayrıntıları görüşmek amacıyla Meclis-i 
Muvakkat'in kurulmasını kararlaştırdJ 
(I Mart 1845). Haftada iki gün toplanan 
meclisin çalışma yeri Babıali'ydL Meclis, 
biri eğitimin temelini oluşturan sıbyan 
mekteplerinin ıslahına, diğeri orta dere
celi okulları oluşturmak üzere rüşdiye 
mekteplerine ve üçüncüsü yüksek ilim
lerin tahsil edileceği bir darülfünun ku
rulmasına dair üç layiha hazırladı; ayrıca 
eğitim işleriyle ilgilenmek üzere Babıali'
de daimi bir meclisin kurulmasını önerdi 
(BA, irade-Dahiliye, nr. 5710) . Eğitimin ıs
lahı programının ana hatlarını bu şekilde 
belirledikten sonra yerini Meclis-i Maarif-i 
Umumiyye'ye bıraktı. Mühendis Emin 
Mehmed Paşa'nın başkanlığındaki yeni 
meclis Meclis-iVala ile Hariciye Nezareti'
nin ortak denetimi altındaydı. Meclis, ay
da bir defa daha geniş bir katılımla Mec-

!is-i Umumi-i Maarif adıyla toplanmakta 
ve Meclis-i Maarif'in bir ay zarfında gö
rüştüğü konularla bir sonraki ay yapmayı 
düşündüğü faaliyetleri ele almaktaydı. 

Bu düzenlemeyle kurulan Mekatib-i 
Umumiyye Nezareti'ne Şeyhzade Esad 
Efendi tayin edildi. Eğitim konusunda 
yetkili kurum Meclis-i Maarif'tL Nezaret 
ise meclisin biricra organı niteliğinde olup 
meclise karşı sorumluydu. Harbiye ve 
Tıbbiye gibi askeri okullar özel durumları 
göz önünde bulundurularak seraskerlik 
bünyesinde bırakıldı. Nazırın maiyetine 
biri sıbyan, diğeri rüşdiye mekteplerini 
denetlemekle görevli iki yardımcı verildL 
Emin Paşa'nın Rumeli ordusu müşirliği
ne tayini üzerine yerine Şeyhzade Esad 
Efendi getirildL Nezaret müdürlüğe dö
nüştürülerek muavin Kemal Efendi'ye 
tevcih edildi (27 Aralık 1847) . Ancak Ke
mal Efendi yeni okullar kurarak buralar
da başarılı çalışmalar yapınca müdürlük 
tekrar nezarete dönüştürüldü. 

imamzade Esad Efendi. Meclis-iVala 
üyeliğine tayin edildiğinde uhdesinde bu
lunan Mekteb-i Maarif-i Adliyye ve Mek
teb-i Ulum-i Edebiyye de nezarete bağ
landı. Rüşdiyelerin yaygınlaşması üzeri
ne buralarda yeni usule göre ders vere
bilecek öğretmenler yetiştirmek amacıyla 
1848'de bir darülmuallimln açıldı. 1851 '
de, kurulması düşünülen darülfünun öğ
rencilerinin ve halkın ihtiyacı olan telif ve 
tercüme eserleri hazırlamak için E ncü
men-i Daniş adıyla bir ilim heyeti oluştu
ruldu ve 1862 yılına kadar faaliyetlerini 
sürdürdü. 

Isiahat Fermanı'nın ilanından sonra, 
eğitimi din ve mezhep farkı gözetmeksi
zin bütün halkın yararlanacağı bir konu
ma getirmek üzere yapılacak düzenle
meleri görüşmek amacıyla müslüman ve 
gayri müslim bütün tebaa temsilcilerinin 
katılacağı bir Meclis-i Muhtelit'in tesisi 
kararlaştırıldı (19 Haziran 1856). Bu mec
lis başlangıçta müslüman, Rum, Ermeni, 
Katolik, Protestan ve yahudi temsilcilerin
den olmak üzere toplam altı üyeden olu
şurken daha sonra bu sayı artmıştır. Yeni 
düzenlemeyle birlikte eğitim işlerine ba
kan meclisierin sayısı ikiye çıktı: Meclis-i 
Maarif ve Meclis-i Muhtelit-i Maarif. Mec
lis-i Maarif daha ziyade dini ilim! ere, diğe
ri ise karma eğitime dair konuları görü
şecekti. 

Bu düzenlemeler yapılırken eğitim işle
rinin yeniden yapılanmasını organize et
mekle görevli bir Maarif-i Umumiyye Ne
zareti'nin kurulması. hem Meclis-i Maa
rif hem de Meclis-i Tanzimat layihalarında 

MAARiF-i UMOMiYYE NEZARETi 

söz konusu edilmişti. Bu teklifler üzerine 
18 Receb 1273'te ( 15 Mart 1857) kurulan 
nezarete Abdurrahman Sami Paşa tayin 
edildi (BA, irade- Dahil iye, nr. 24663). Böy
lece maarif teşkilatı. bir yanda şeyhülis
lamlığa bağlı olan Mekatib-i UmGmiyye 
Nezareti, diğer yanda laik ve daha geniş 
bir katılımla mekteplerin nezaretini ele 
alan Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin 
mevcudiyetiyle iki başlı bir görünüm ka
zandı. Ancak bu durum kısa sürdü; ara
dan bir ay bile geçmeden 20 Nisan 1857'
de Mekatib-i Umumiyye Nezareti. Maarif-i 
Umumiyye Nezareti Müsteşarlığı'na dö
nüştürüldü (BA, irade- Dahili ye, nr. 24779) 

Nezaretin yazışmalarını yürütmek üzere 
Maarif Mektupçuluğu kurularak maiye
tine gerektiği kadar memur verildi (BA, 
irade-Dahiliye, nr. 24518). Nezaretin ça
lışma yeri Takvimhane Dairesi'ydL Böyle
ce IL Mahmud döneminde başlayan eği
timi merkezlleştirme çabaları, Meclis-i 
Maarif ve Maarif-i Umumiyye Nezareti'
nin kurulmasıyla devam ederek bu alan
da devletin kontrolü sağlandı. Ayrıca mo
dern devletlerde olduğu gibi eğitim artık 
hükümette nazır düzeyinde temsil edil
meye başlandı. Bu gelişmeyle birlikte 
gayri müslim okullarının maarif çatısı al
tına alınıp denetlerneye tabi tutulması 
son derece önemlidir. 

Meclis-i Maarif'le Meclis-i Muhtelit'in 
birlikte mevcudiyeti, eğitimde çift başlı 
bir görüntü yarattığı gibi Meclis-i Muh
telit gereği gibi toplanıp çalışma yapamı
yordu. Bunun üzerine 1 O Şubat 1864 'te 
ikisi de lağvedilerek islam'a dair kitapla
rın incelenmesiyle ilgilenen Mekatib-i Sı b
yan-ı Müslime ve bütün tebaanın çocuk
larının eğitimiyle ilgilenen Mekatib-i Rüş

diyye ve ilmiyye adıyla iki komisyondan 
oluşan ve nazırın başkanlığında bulunan 
yeni bir maarif-i umumiyye heyeti teşkil 
edildL Bir yıl sonra okulların ve halkın ih
tiyacı olan kitapları tercüme etmekle gö
revli Tercüme Cemiyeti kuruldu. 1 Eylül 
1869'da çıkarılan Maarif-i Umumiyye Ni
zamnamesi'nin nezaretin merkez teşkilatı 
açısından da büyük önemi vardır. Nizam
nameyle, nazırın başkanlığında daire-i il
miyye ile daire-i idareden oluşan Meclis-i 
Keblr-i Maarif ihdas edildL Daire-i ilmiyye 
kitap telif ve tercüme işlerinin yanında 
ruus imtihanlarıyla, müslüman ve gayri 
müslim üyelerden oluşan daire-i idare ise 
okul, müze. kütüphane. matbaaların yö
netimi, personel, muhakeme ve nizam
larla ilgili tasarılarla uğraşmaktaydı. Yeni 
okullar yavaş yavaş taşraya yaygınlaştı
rıldığı için eğitimin bu kısmı da ele alına-
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