
MAARiF-i UMÜMiYYE NEZARETi 

rak vilayetlerde maarif meclisleri oluştu
ruldu . 1870'te Telif ve Tercüme Nizam
namesi yayımlandı . 1872'de daireler kal
dırılarak Meclis-i Kebir-i Maarif tek mec
lis haline getirildi ve üye sayısı azaltıldı. 

Maarif Nezareti, Thmmuz 1879'da ya
pılan esaslı bir düzenlemeyle mekatib-i 
aliye, mekatib-i rüşdiyye, mekatib-i sıb
yaniyye, telif ve tercüme ve matbaalar ol
mak üzere beş ana daireye ayrıldı. Daire
lerin her birinin başına Meclis-i Kebir üye
lerinden biri tayin edildi. Ayrıca Müze-i 
Osmani ve rasathane de nezarete bağlan
dı. 1882'de Telif ve Tercüme Dairesi'nin 
yerine Encümen-i Teftiş ve Muayene adıy
la bir nevi sansür vazifesi gören bir birim 
oluşturuldu; matbaalar dairesi kaldırıldı 
ve Mekatib-i Sıbyaniyye Dairesi Mekatib-i 
ibtidaiyye'ye dönüştürüldü . Meclis-i Ma
arif bir ara bir encümen durumuna so
kulduysa da işler gereği gibi yürümedi
ğinden 1 S Kasım 1884'te tekrar açıldı. 
1886'da bütün yabancı okulları teftiş et
mekle görevli Mekatib-i Gayr-i Müslime 
ve Ecnebiyye Müfettişliği kuruldu. 

Orta öğretim güçlendirilmeden yüksek 
öğretim için yapılacak çabaların boşa gi
deceği düşüncesinden hareketle 1892'de 
Mekatib-i Aliye Dairesi kaldırılıp Mekatib-i 
idadiyye Dairesi, iki yıl sonra da mektubi 
kalemine bağlı olarak istatistik ve me
murların öz! ük kayıtlarını tutmakla gö
revli sicill-i ahval şubeleri kuruldu. 1896'
da Encümen-i Teftiş ve Muayene'nin üze
rinde ve nazırın maiyetinde yer alan ikinci 
bir sansür heyeti olarak Tedkik-i Müelle
fat Komisyonu devreye sokuldu. 1898'de 
dava vekilliği, tercümanlık ve mimarlık, 
bir yıl sonra Mekatib-i Mülkiyye Sıhhiye 
Müfettişliği birimleri oluşturuldu. 1903'te 
dini kitapların incelenmesi işi Encümen-i 
Teftiş ve Muayene'den alınarak yeni ku
rulan Kütüb-i Dlniyye ve Şer'iyye Tedkik 
Heyeti'ne verildi. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra yapılan genel 
düzenleme ve tensikattan Maarif Neza
reti denasibini aldı ve Meclis-i Kebir-i Ma
arif daimi bir encümene dönüştürüldü. 
Nezaretin merkez birimleri tedrisat-ı ta
liyye, tedrisat-ı ibtidaiyye, mekatib-i hu
susiyye, tahrirat, muhasebat, sicill-i ah
va!, istatistik, levazım ve evrak daireleriy
di. 191 O' da bunlara Tedrisat-ı Aliye Dai
resi ilave edildi; ayrıca müstakil bir kü
tüphaneler müfettişliği kuruldu. 9 Mart 
1912'de yayımlanan bir nizamnameyle 
nezaretin yapısı yeniden düzenlendi. Dai
mi Meclis-i Kebir-i Maarif kurulduğu gibi 
öğretim daireleri de aliye, taliye ve ibti
daiye olarak üçe indirildi. Yine ilk öğretim 
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için Tedrisat-ı ibtidaiyye Encümeni ve okul 
yapım ve onarım işleri için Mebani-i Ted
risiyye Encümeni oluşturuldu. Ayrıca be
lirli sayıda vilayet maarif ve okul müdür
leriyle öğretmenler ve dışarıdan sınırlı 
sayıda uzmanın katılımıyla Meclis-i Ke
bir'in yılda bir kere toplanması kararlaş
tırıldı. Bu girişim bugünkü Mill1 Eğitim 
şuralarının temeli olarak kabul edilebilir. 

Meclis-i Kebir 1914'te lağvedildi. Ayrı
ca ihsaiyat kalemi, mimari şubesi, hıfzı
sıhha-i mekatib dairesiyle levazım kalemi, 
bir süre sonra da Telif ve Tercüme Heyeti 
kuruldu. Yetim çocukları barındırmak ve 
eğitmek için ihdas edilen darüleytamları 
yönetmek amacıyla Darüleytamlar Mü
düriyyet-i UmGmiyyesi tesis ediidiyse de 
bu birim 1920'de Dahiliye Nezareti'ne 
nakledildL Mütareke döneminde Meclis-i 
Kebir yeniden ihdas edildi, Telif ve Ter
cüme Heyeti ise kaldırıldı . 

Maarif teşkilatı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılması ve 4 Mayıs 1920'de 
Ankara'da Maarif Vekaleti'nin kurulma
sıyla iki başlı bir görünüme sahip oldu. bu 
durum 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldı
rılmasına kadar devam etti. Nezaret. ku
rulduğu tarihten 1922 yılına kadar altmış 
beş defa el değiştirmiş ve toplam otuz 
altı n azır görev almıştır. Son maarif nazırı 
Said Bey'dir. 
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Suriye'nin kuzeybatısında 
tarihi bir şehir. 
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Halep'in 70 km. güneyinde, üstünde 
birçok arkeolajik kalıntılar bulunan Zavi
ye dağlarının doğusunda , Halep'i Hama 
üzerinden Humus'a bağlayan tarihi yol 
üzerinde yer alır. Eski Arra'nın yerine ku
rulmuş olduğu düşünülen şehrin tarihi 
milattan önce ı. binyıla kadar uzanır. Adı 
As ur metinlerinde Ara, Hellen- Romen 
döneminde Arra olarak geçer. Strabo'nun 
Megara diye adlandırdığı şehrin ismi La
tin tarihçiler tarafından Marra şeklinde 
kaydedilmiştir. Maarre'ye eklenen Nu'
man ismiyle ilgili farklı rivayetler vardır. 
islam tarihçilerinin çoğu Nu'man b. Beşir 
ei-Ensari adlı sahabeye izafeten şehre bu 
adın verildiği, bazıları ise Ten Oh kabilesin
den Nu'man b. Adi b. Gatafan es-Satı' 

dan geldiği görüşündedir. Kavşak nokta
sında bulunmasından dolayı kuruluşun

dan itibaren faal bir ticaret merkezi olan 
şehir islam tarihi kaynaklarında Zatül
kusur, Maarretühaleb ve Maarretühıms 
adlarıyla da anılmaktadır. 

Ebu Ubeyde b. Cerrah kumandasında 
şehre gelen islam ordusu halk cizye ve 
haraç ödemeyi kabul edince şehri barış 
yoluyla teslim aldı ( 16/637). Hulefa-yi Ra
şidin devrinde Halep'e bağlı olan Maarre
tünnu'man Muaviye zamanında Hıms'a 

bağlandı. Harunürreşid döneminde Ava
sım'a dahil edildi. Me'mun'un Suriye va
lisi Abdullah b. Tahir, asi Nasr b. Şebes'e 
karşı giriştiği mücadele sırasında şehrin 
surlarını ve birçok küçük kaleyi yıktırdı. 
290 (903) yılında Karmatller şehri yağ
malayıp binlerce kişiyi öldürdüler, kadın 
ve çocukları esir aldılar. 32S'te (937) Su
riye'ye girip Maarretünnu'man'a yönelen 
Beni Kilabit göçebelerle çatışmaya giren 
şehrin kumandanı Muaz b. Said esir düş
tü. Şehir 333'te (945) Hamdaniler'den 
Seyfüddevle'nin hakimiyetine girdi. Aynı 
yıl ihşid unvanı ile tanınan Mısır Valisi Mu
hammed b. Tuğç. Dımaşk'tan hareketle 
Maarretünnu'man üzerine yürüyüp şehri 
ele geçirdi ve esaretten kurtardığı Muaz 
b. Said'i vali tayin etti. 

Bizans imparatoru Nikephoros Pho
kas, 968 yılı sonunda Suriye'ye yaptığı 
sefer sırasında Maarretünnu 'man'ı da 
zaptetti. Şehrin surlarını ve Büyük Cami'
yi yıktırdı, halk Bizans'a vergi ödemeyi ka
bul etmek zorunda kaldı ( 358/969). Fakat 



Bizans'ın bölgede yeterli sayıda askeri 
bulunmadığından Seyfüddevle'nin oğlu 
Sa'düddevle el-Hamdani kısa bir süre 
sonra şehri yeniden ele geçirdi. 969 Oca
ğında Bizanslılar tekrar Suriye'de iler
lediler. İmparator Nikephoros. Halep'
te yönetimi eline geçiren KargCıye ile (Kar
gaveyh) anlaşarak Maarretünnu'man'ın 
idaresini ona bıraktı. Ancak Sa'düddevle 
el-Hamdani. KargCıye'nin hakimiyetine 
son verdi. Seyfüddevle'nin memlükü 
Rummah, Maarretünnu'man'da efendi
si Saidüddevle'ye karşı ayaklanınca (386/ 
996) Saidüddevle H alep Atabegi Lü'lü' ile 
anlaşıp şehri kuşatmak üzere harekete 
geçti. Rummah da Fatımiler'in hizme
tindeki Mengü Tegin'den yardım istedi. 
Mengü Tegin'in Rummah'a yardıma ge
leceğini öğrenen Saidüddevle ile Lü' lü' 
Halep'e çekildiler. Lü'lü' 392'de(1002) Fa
tımiler'le anlaşarak Maarretünnu'man'ı 

ele geçirdi. Ertesi yıl şehrin yakınındaki 
kaleleri kendisine karşı bir tehlike oluş
turmaması için yıktırdı. 

Xl. yüzyılın ilk çeyreğinde Halep'in ha
kimiyetini ele geçiren Mirdasiler'in tarih 
sahnesine çıkmasının ardından Maarre
tünnu'man sık sık el değiştirmeye başla
dı. Salih b. Mirdas 418'de (1027) Maar
retünnu'man'ı kuşattı ve şehrin ileri ge
lenlerinden yetmiş kişiyi tutukladı. Tutuk
lular şair Ebü'l-Ala el-Maarri'nin araya 
girmesiyle serbest bırakıldı. 434 ( 1 042-
43) yılında Emir Nasırüddevle el-Hamdani, 
Halep hakimi Mirdasi Simal'e karşı yaptı
ğı sefer esnasında şehri ele geçirdi. Mir
dasiler'den Mahmud 4S7'de (1065) Ha
lep'e girince Maarretünnu'man'ı Türk ku
mandanı HarCın b. Han'a ikta etti. HarCın 
ertesi yıl şehre girdi. Sıkı disiplin altındaki 
ordusu halka hiçbir zarar vermedi. 462'
de ( 1 070) kuzeyde Bizans topraklarından 
H alep üzerine yürüyen Türk birlikleri Ma
arretünnu'man. Kefertab, Hama. Hıms 
ve Refeniye şehirlerine kadar indiler ve 
bölgeyi tahrip ettiler. Kısa bir müddet 
sonra Selçuklu Türkleri Kuzey Suriye böl
gesinde göründü. 472 (1079-80) yılında 
Suriye Selçuklu Meliki Tutuş. Maarretün
nu'man ve Sermin'in doğu köylerini yağ

maladı. Anadolu Selçuklu Hükümdan 
1. Süleyman Şah 478'te (1085) o sırada 
Ukayliler'e ait bulunan Maarretünnu'
man'a sahip oldu. 48S'te (1092) Tutuş, 
Maarretünnu'man dahil bölgedeki bazı 
yerleri Antakya Valisi Yağısıyan'a ikta et
ti. Ancak üç yıl sonra H alep Meliki Rıdvan 
Maarretünnu'man ve elvarını Sökmen b. 
Artuk'a verdi. 

Antakya'yı ele geçirdikten (49111098) 
bir süre sonra yolları üzerindeki Maarre
tünnu'man'a gelen ı. Haçlı Seferi orduları 
hemen şehre saldırdılarsa da şehir halkı 
tarafından geri püskürtüldüler. Onların 
arkasından Maarretünnu'man önüne ge
len Bohemund'un birliklerinin de sonuç 
alamaması üzerine Haçlılar şehrin kuşa
tılmasına karar verdiler. Bohemund'un 
teklifiyle halk hayatlarının bağışlanması 
karşılığında haraç ödemeyi kabul etti. Fa
kat çok kısa bir süre sonra ( 14 Muharrem 
4921 ll Aralık 1098) Haçlılar şehri istila 
edip yaklaşık20.000 kişiyi öldürdüler: her 
tarafı yakıp yıktılar. 

Maarretünnu'man ve civarındaki bazı 
kaleleri Halep Meliki Rıdvan b. Tutuş 496'
da (11 03) Haçlılar'ın elinden geri aldı. 505 
( 1111-12) yılında Musul Atabegi MevdGd 
b. Altuntegin Halep melikine karşı Dımaşk 
Atabegi Tuğtegin ile ittifak yaptı ve ar
dından Maarretünnu'man üzerine yürü
dü. 513'te (1119) Kudüs Kralı ll. Baudouin 
de Maarretünnu'man'a hücum edince 
Rıdvan onunla bir anlaşma yaparak şehri 
kendisine verdi. 531'de (1137) Musul ve 
Halep hakimi Atabeg İmadüddin, Zengi. 
Maarretünnu'man'ı Haçlılar'dan geri aldı 
ve Haçlılar'ı şehirden çıkarıp müslüman
ları yeniden bu topraklara yerleştirdi (İb
nü'I-Esir. XI . 52). 552 (1157) yılında vuku 
bulan deprem Maarretünnu'man'da bü
yük tahribatyaptı (İbnü'l-Adlm, II, 306). 

Selahaddin-i EyyGbi S74'te (1178) Ma
arretünnu'man'a yakın bazı köyleri Emir 
Şemseddin İbnü'l-Mukaddem'e ikta etti. 
S87 (1191) yılında şehir EyyCıbiler'den el
Melikü'I-Muzaffer Takıyyüddin Ömer'in 
eline geçti. 589'da (1193) onun elinde 
bulunan şehir daha sonra zaman zaman 
H ama ve Halep'e bağlandı. 59S ( 1198-
99) yılında. Hama EyyCıbi Hükümdan el
Melikü'l-MansCır Muhammed dönemin
de şehre Ebü'l-Fevaris Neca b. Abdülke
rim bir Şafii medresesi inşa ettirdi. 597'
de (1201) şehir Halep Hükümdan el-Me
likü'z-Zahir Gazi tarafından yağmalandı 
ve Halep topraklarına katıldı. Ertesi yıl 
Hama Emiri ei-Melikü'l-MansGr'a verildi. 
Şehrin 622'ye (1225) doğru Hama Emiri 
el-Melikü'n-Nasır'a ve bir ara Dımaşk 
Emiri el-Melikü'l-Muazzam lsa'ya ait bu
lunduğu kaydedilmektedir (a .g.e., lll, 
197). 63S (1238) yılında Mısır EyyGbi Hü
kümdarı el-Melikü'l-Kamil'in ölümü üze
rine Halep Emiri el-Melikü'n-Nasır Yusuf 
Maarretünnu'man'ı eline geçirdi. Moğol
lar'ın önünden kaçan Harizm Türkleri 
638'de ( 1240-41) Fırat' ı geçip Suriye'-
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ye girdiler ve Maarretünnu'man'a ka
dar ilerlediler. 

Baybars'ın AynicalOt'ta kazandığı za
ferden sonra MemlükSultanı Kutuz6S8'
de ( 1260) H ama. Ba'rin ve Maarretünnu'
man'ı Hama'nın eski emiri el-Melikü'I
MansGr'a geri verdi. Bu tarihten itibaren 
kısa fasılalar dışında şehir H ama Melikli
ği'ne bağlı kaldı. Memlükler döneminde 
Hama Melikliği'ne son verilerek burası 
bireyalet haline getirildi. Maarretünnu'
man da bu eyalet içinde bir şehir oldu 
(742/1341 ). 

Maarretünnu'man, Yavuz Sultan Selim 
zamanında Mercidabık Savaşı'nın ardın

dan Osmanlı Devleti'nin idaresi altına gir
di (92211516 ı XVII. yüzyılda Kati b Çelebi 
Maarretünnu'man'ın bağımsız bir sancak 
olduğunu ve eskiden marnur olan şehrin 
şimdi büyük bir kısmının harap durum
da bulunduğunu kaydeder ( Cihannüma, 
S. 592). 

XIX. yüzyılda Maarretünnu'man Dımaşk 
eyaletinin kuzeyinde bir sancak merke
ziydi. Daha sonra Halep livasına bağlı bir 
kaza merkezi haline getirildi. 1879'da bu
rayı ziyaret eden Sachau'a göre (Reise, s. 
94) şehirde 400 kadar ev vardı. Şehir ba
kım lı bahçelere ve tarıma elverişli top
raklara sahipti. Yaklaşık aynı tarihlerde 
Maarretünnu'man'a uğrayan Berehem 
ise burasının sefil görünüşlü büyük bir 
köy olduğunu kaydeder (V oy age, s. 20 ı 
vd.). XIX. yüzyılın sonunda şehirde 1180 
ev, on altı cami, on beş mescid, iki med
rese. dört hamam, 300 dükkan bulunu
yordu. nüfusu da S900 kişi idi (Cuinet, II, 
216) Şehir 1916'da Halep vilayetinin An
tep sancağına bağlanmış. Ekim 1918'de 
İngilizler tarafından işgal edilmiş, kısa bir 
süre sonra Fransızlar'a bırakılmıştır. Ma
arretünnu'man. Suriye Cumhuriyeti za
manında idari olarak Halep'e bağlı kal
mıştır. Günümüzde Suriye'nin idari bö
lümlerinden biri olan İdllb muhafazasına 
bağlı bir kaza merkezidir. 1960'ta 12.000 
kadar olan nüfusu 2003 yılı tahminlerine 
göre 60.000'e yaklaşmıştır. Çevresinde 
tahıl ve pamuk yetiştirildiği için Suriye'
nin önemli bir ticaret merkezidir. 

Maarretünnu'man eskiden yedi kapılı 
bir surla çevriliydi. Ulucami (ei-Mescidü'I
camiu'I-kebTr). Meseld-i YCışa, Meseld-i 
Şeyh Ata. DavGd Zaviyesi, Şafii (Ebü'I-Fe
varis) Medresesi ve Osmanlı döneminde 
inşa edilmiş olan kervansaray şehrin belli 
başlı mimari eserleridir. YCışa. Şit. Meş

hed-i Yusuf. Abdullah b. Arnmar b. Yasir 
ve Şeyh Ebu Zekeriyya Yahya b. Mansur 
türbeleri şehrin başlıca ziyaret yerlerini 
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oluşturur. Ömer b. Abdülazlz'in türbesi de 
Maarretünnu'man yakınlarındaki Deyr
sem'an'da bulunmaktadır. 

İbnü'I-Adlm şehir halkının üstün zeka
larıyla tanındığını söyler. Ortaçağ'da Ma
arrl nisbesiyle anılan çok sayıda alim ve 
şair yetişmiş olup bunlardan bazıları şun
lardır: Şair ve filozof Ebü'I-Aia ei-Maarrl 
ile fakih, edip, şair ve tarihçi Zeynüddin 
İbnü'I-Verdl, Siracüddin İbnü'I-Verdl. mu
haddis Ebü'I-Behl MeymCın b. Ahmed, 
muhaddis EbCı Husayn et-TenCıhl, İbnü'I
Münecca. Kadi el-İmam Ebü'I-Beyan Mu
hammed b. EbCı Ganim ei-Maarrl. 
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L ibadet etmeye mahsus yapı, tapınak. -' 

Arapça ibadet masdanndan türetilen 
ve "ibadet edilen yer, ibadethan e. i bade
te mahsus bina" anlamına gelen ma'bed 
kelimesi, bir dine bağlı olanların belli za
manlarda toplu olarak veya tek başlarına 
ibadet etmeleri için yapılmış özel mekanı 
ifade etmektedir. Batı dillerinde mabed 
karşılığı kullanılan temple kelimesinin 
kaynağını teşkil eden Latince teroplum 
başlangıçta kahinlerin, kuşların uçuşunu 
gözetlernek için kullandıkları dikdörtgen 
şeklindeki yeri belirtmekte iken zamanla 
"belli bir iş için tahsis edilmiş özel me
kan", daha sonra da "Tanrı'nın evi" ma
nasını kazanmıştır. Yunanca'daki karşıh
ğı olan temenos da "Tanrı'ya ayrılan kut
sal yer" demektir. Mabed için kullanılan 
Sumerce E. Akadça bitu kelimeleri "ev" 
anlamındadır. Diğer taraftan Sumerce'
de mabed karşılığı "büyük ev" manasın
daki e-kalden gelen ekallu ile (tanrının 
sa rayı) e-kurdan gelen ekurru (dağ evi) 

kelimeleri de kullanılmaktadır. Ras Şam
ra metinlerinde mabediçin "bt" (ev) ve 
"ekallu"dan gelen "hkl" kelimeleri yer al
maktadır. İbranice'de ise mabed beth (ev) 

veya heikhal (saray) ile karşılanmaktadır. 
Mabed genelde bütün dinlerin ibadet ma
hallini ifade etmekte, özelde müslüman 
mabedi için cami veya mescid kullanıl
maktadır. Arapça'da heyket kelimesi de 
"tapınak" manasma gelmektedir. 

ibadet, dinin temel unsurlarından biri 
olduğu ve bir mekanı gerektirdiği için bü
tün dinlerin mabedi ifade eden kelime 
veya kavramların yanında kendilerine has 
mabed anlayışları da vardır. Milbedler ilk 
dönemlerdeki açık alanlardan basit ve 
küçük yapılara, zamanla büyük ve geniş 
b inalara kadar gelen bir gelişme ve deği
şiklik arzetmektedir. Mabed anlayışının 
temelinde kutsal mekan telakkisi vardır. 

UICıhiyyetin tecelli ettiği yer, ağaç veya 

Tarihi Ur 
şehrindeki 

Nan na 
Zigguratı

ırak 

Mısır'daki Karnak Mabedi'nin kalıntıları 

taşlarla kutsal kişilere ait nesnelerin bu
lunduğu ka birler ve mağaralar kutsal ka
bul ediliyor. buralarda kurban takdimi ve 
çeşitli tapınma eylemleri yapılıyordu. Gö
çebelerin sabit mabed yerine kutsal say
dıkları mekanları ve yolculukları boyunca 
yanlarında taşıdıkları çadırları vardı. İlk 
dönemlerde tanrı veya tanrılar için bir 
yapı bina edilmeden önce sadece belli 
tanrının tasviri ve bir sunağın bulunduğu 
açık alan kutsal kabul edilip mabed olarak 
kullanılıyordu. Müstakil mabedierin bilin
mediği yerlerde şahıslara veya yerleşim 
merkezine ait evler de mabed hizmeti gö
rüyordu. Ancak gelişmiş kültür ve me
deniyetlerin dini hayatında ve mimari 
anlayışında mabed daha da önemli bir 
yer işgal etmektedir. 

Sumerler, insanların ilahiara kurban 
takdim etmek ve mabed yapmak için ya
r atıldıkları inancından hareketle tannlara 
milbedler yapmışlardır. Sumer mabedieri 
tanrıların ikamet yeri ve orada bul unuş
larının somut göstergesiydi. Bütün mil
bedlerde tanrının heykelini korumak için 
bir iç oda ve kurban takdim etmek için de 
bir mezbah (altar) bulunurdu. Her tanrının, 
milbedine hizmet eden ve günlük ihtiyaç
ları için orada hazır olan bir rahibi vardı. 


