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rm inşası; 4. Nahiye ve köy yollarının ya
pımı. 

Karayolları yapımının yanı sıra Sultan 
Abdülmecid devrinden itibaren zama
nın en modern ulaşım aracı olan demir
yolu sisteminin kurulmasına da baŞlan
mıştır. Anadolu ulaşım ve nakliyatında 
bundan sonra önemli bir yere sahip ola
cak demiryolu yapımı, Sultan Abdülaziz 
ve ll. Abdülhamid tarafından da sürdü
rülmüştür. Nitekim ilk olarak yapılan İz
mir-Aydın hattından sonra Aydın-Dinar
Denizli ve İzmir-Tire- Ödemiş demiryol
ları inşa edilmiştir. 1879'a kadar ise İz
mir Turgutlu-Alaşehir ile Manisa-Soma. 
Alaşehir-Afyon demiryolları tamamlan
mıştır. Bu arada Mudanya- Bursa hat
tı yapılarak 1892 ·de işletmeye açılmış
tır. Ayrıca 1896'ya kadar İstanbul- İzmit
Ankara hattı ile buna ek olarak Eskişe
hir- Konya, Eskişehir- Kütahya ve Arifi
ye-Adapazarı arası demiryolları bitiril
miştir. Mersin- Tarsus-Adana demiryo
lu 1886 ·da tamamlanmıştır. Konya' dan 
Bağdat'a giden yol ise 1904'ten itiba
ren kademe kademe inşa edilmiştir. De
miryolları yapımına verilen bu hız dola
yısıyladır ki bu döneme kadar Anado
lu'da yapılan toplam hat uzunluğu 1597 
kilometreye ulaşmıştır. Böylece Anado
lu ulaşım tarihinde bu devre kadar en 
kolay nakliyatın sağlandığı, telgraftan 
sonra en seri haberleşmenin gerçekleş
tirildiği yeni bir döneme girilmiştir. 
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4. Eğitim ve Öğretim. Anadolu, tarihin 
en eski çağlarından beri yoğun bir ilmi 
ve fikri faaliyete sahne olmuş, Selçuklu
lar zamanında da en parlak devrini yaşa
mıştır. İslamiyet'in yayılması ve Anado-
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lu'da birliğin nisbeten sağlanması Türk
ler'in burada imar faaliyetlerini hızlan
dırmalarına zemin hazırlamıştır. Öte yan
dan Türkleşme ve İslamiaşma çalışma
ları aynı zamanda burada fikrf gelişmeyi 
de hızlandırmıştır. İslam dünyasında Ve
zir Nizamülmülk'ün başlattığı ve ilk ör
neklerini verdiği medrese ve külliye sis
temi bundan dolayı en çok Anadolu'da 
rağbet görmüş ve en güzel örneklerini 
burada vermiştir. Anadolu Selçukluları, 

Beylikler'in ve Osmanlı Türkleri'nin ilim 
ve kültür hayatına en büyük hizmetleri, 
Anadolu'nun her - tarafına sayısız med
rese. kütüphane. darüşşifa, hastahane, 
imaret, zaviye inşa etmeleri ve bunların 
mükemmel bir şekilde çalışmasını sağ
lamak için pek çok vakıflar kurmalarıy
la gerçekleşmiştir. 

İslam dünyasında ilk eğitim ve öğre
tim faaliyetleri önce camide başladı ; 

Mescid-i Nebevi'nin son cemaat mahal
linde Suffe denilen bir bölüm devamlı 
surette eğitim için ayrılarak buraya de
vam edenlere "ehl-i Suffe" denildi. Ge
lenek halini alan bu uygulama Anadolu 
Selçukluları ve Osmanlılar döneminde 
çok yaygın bir şekilde devam etti. Ana
dolu köy ve kasabalarında mescidler halk 
için başlıca eğitim merkezleri oldu, ba- . 
zan mescidlerin yanlarına çocuklar için 
mektep veya sıbyan mektebi denilen eği
tim binaları eklendi. Şehirlerde ise eği
tim için camilerden faydalanılmakla bir
likte asıl öğretim faaliyetleri medrese
lerde yapılmaktaydı. 

Cihad ve gaza ile meşgul olan Anado
lu Türk hükümdarları ilim ve kültür fa
aliyetlerine de daima destek oldular; ilim 
erbabına kıymetli hediyeler ve önemli 
görevler vererek onları mükafatlandır
dılar. Bu teşvik ve iltifat sebebiyle is
lam dünyasının çeşitli bölgelerinden pek 
çok alim Anadolu'ya geldi ve hükümdar
Iara değerli eserler takdim etti (örnekler 
için bk. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, 
s. 209-223) . Ayrıca bazı hükümdarların 

da bizzat ilimle meşgul oldukları, eser
ler telif ettikleri bilinmektedir. Bu dö
nemde Türkçe dışında Arapça ve Farsça 
olarak da çok sayıda eser telif edildi. 

Selçuklular'ın ve daha sonra kurulan 
devletlerin ilim alanındaki başarılarını 

gösteren önemli yapılardan olan Ana
dolu medreseleri, abidevi portalleri, ge
niş eyvaniarı ile mimari bakımdan bir 
dönüm noktası olduğu gibi, uygulanan 
eğitim programları ile de yepyeni bir an
layışın başlangıcını teşkil ettiler. Medre
selerin vakfiyeleri bu kültür müessese-

lerinin çalışma şekli, gelirleri ve sağla
dıkları eğitimin özellikleri hakkında ay
rıntılı bilgiler vermektedir. Buna göre. 
medreselerden bazıları doğrudan doğ
ruya İslam hukuku. tıp. hadis. hey'et ve 

· astronomi eğitimi veren ihtisas medre
seleri idi. Mesela Konya'daki İnce Mina
reli Medrese hadis, Sırçalı Medrese fı

kıh, Kayseri'deki Çifte Medrese tıp. Kır
şehir Cacabey ve Kütahya'daki Vacidiye 
medreseleri ise astronomi ve hey'et öğ
retimine ayrılmıştı. Vakfiyelerde dersle
rin veriliş şekli ile müderrisin vasıfları 
gibi özel şartlar da yer alırdı. Nitekim 
Konya Karatay Medresesi'nde müderri
sin tefsir, hadis, usul ve fen ilimlerinde 
ehliyetli, Hanefi mezhebinden bir alim 
olması, Sivas Gök Medrese vakfiyesin
de müderrisin tercihen Şafii mezhebin
den olması şartı yer almaktadır. Ayrı
ca medreselerde müderrisin yardımcısı 
olan muidlere, hatta talebeye bile maaş 
ve bursların tahsis edildiği görülmek
tedir. Mesela Konya Altın-apa (iplikçi) 
Medresesi vakfiyesinde çok başarılı üç 
talebeye ayda 1 S'er dinar. orta seviyeli 
on beş talebeye ayda 10'ar dinar, yeni 
başlayan yirmi öğrenciye de ayda S· er 
dinar burs verilmesi öngörülmüştür. Ay
rıca her yıl medreseye 1 00 dinar değe
rinde kitap alınması şart koşulmuştur. 
Bu dönemlerde medreselerdeki öğrenci 
sayısı ise devrin telakkisi gereği sınırlı 

tutulmuştur. Medreselerde bulunan kü
tüphanedeki kitaplardan istifade şekli 

ile kütüphane idaresi de belli bir esasa 
bağlanmıştır. 

Anadolu'da Selçuklular, Danişmendli
ler, Artuklular. İlhanlılar, Karamanlılar 
ve diğer beylikler zamanında inşa edi
len medreseler yerleşim bölgelerine gö
re şu şekilde verilebilir: Afyon yakınında 
Sincanlı'da Boyalıköy Medresesi (1210) ; 

Akşehir'de Taşmedrese; Alaca'da Kara
hisar ve Hüseyin Gazi medreseleri (XIII. 

yüzyıl); Antalya'da Mübarizüddin Atabey 
Armağan (637 1 1239-40) ve Emir Celaled
din Karatay (648/ 1250-5 ı) medreseleri; 
Seçin'de Ahmed Gazi Medresesi ( 1375); 

Beyşehir'de Taşmedrese (ı 368); Diyarbe
kir'de Mesudiye (ı ı 9 ı) ve Zinciriye med
reseleri ; Eğridir'de Taşmedrese ( ı 30 ı J. 
Ermenek'te Tolmedrese (ı 349); Erzu
rum'da Çifte Minare ( 1253). Yakutiye 
(131 Ol ve Ahmediye (ı 3 ı 4) medreseleri; 
Antep'te Ahmed Çelebi Medresesi; Is
parta civarında Atabey Mübarizüddin 
Ertokuş Medresesi (ı 224) ; Karaman· da 
Hatuniye Medresesi (783 / 1381-82); Kay
seri'de Hoca Hasan (1 193); Külük (1210). 



Çifte Medrese (Ş ifahiye-Giyasiye) 1602/ 
1205-1206). Avgunu (Afgunu). Huand Ha
tun 1635/ 1237-38), Emir Siraceddin (631)/ 
1238-39). Hacıkılıç 1 1275 ı. Sahibiye ( 1268) 
medreseleri: Kırşehir'de Cacabey ( 1272) 
ve Muzafferüddin ( 1246) medreseleri: Kı
zıltepe'de Harizm Taceddin Mesud Med
resesi ( 1211) ; Konya' da Altına pa ( 1202). 
Tacülvezir ( 1239). Sırçalı (640 / 1242-43) 
medreseleri. ince Minareli Medrese 1 1279) 
ve Emir Celaleddin Karatay, Ali Gav (XIII. 
yüzy ıl). Nizarniye ( 1256) medreseleri: Kü
tahya'da Vacidiye Medresesi 1 1314): Ma
latya'da Ulucami Medresesi (XIII. yüzy ı l); 

Manisa'da İshak Bey Medresesi (ı 378); 

Mardin'de Şehidiye Medresesi (XIII. yüzyıl 
başları); Niğde'de Akmedrese ( ı409). Nik
sar'da Nizameddin Yağbasan Medrese
si 1 1157) : Seyidgazi'de Ümmühan Hatun 
Medresesi (XIII. yüzyı l başları): Sinop'ta 
Süleyman Pervane Medresesi (ı 262), Si
vas'ta Gökmedrese ( 1271 ı ve Buruciye 
Medresesi (ı 272): Tokat'ta Çukur Med
rese: Urfa'da Ulucami Medresesi : Ürgüp 
yakınında Taşkun Paşa Medresesi (Te

kindağ, s. 9- ıoı 

Osmanlılar'da ilk medrese İznik'te Or
han Bey tarafından tesis edilmiş, daha 
sonra Bursa'da ilk Osman lı padişahları 

ve devlet adamları mükemmel medre
seler kurmuşlardır. İznik Medresesi'ne, 
Mısır'da tahsilini tamamladıktan sonra 
Anadolu'ya dönen Davüd-i Kayseri tayin 
edilmiştir. Selçuklular zamanından iti
baren görülen bu şekildeki uygulama 
Osmanlı Devleti'nin bilhassa kuruluş dö
neminde de sürmüş, ilk tahsillerini Ana
dolu şehirlerinde yapan talebeler Mısır, 

Şam, İran. Semerkant. Buhara gibi is
lam dünyasının belli merkezlerinde ihti 
saslarını tamamladıktan sonra Anado
lu'ya dönmüşlerdir. Nitekim kuruluş dev
ri alimlerinden Edebali ve Muhsin-i Kay
seri Şam'da: Davüd-i Kayseri. Molla Fe
nari. Simavnail Bedreddin ve Germiyan
lı Ahmedi Kahire'de: Alaeddin-i Esved 

Sahib Ata 
tarafından 

1268'de yaptırılmış 
olan Sahibiye 

Medresesi
Kayseri 

iran'da: Alaeddin-i Rümi Semerkant'ta: 
Kadızade-i Rümi Horasan ve Maveraün
nehir'de ihtisas yapmıştır. Ayrıca ilk Os
manlı padişahlarının teşvik edici tutu
mu ile islam dünyasından birçok tanın
mış bilgin Anadolu'ya gelmiştir. Bunlar 
arasında Şeyh Mehmed Cezeri ile Şeyh 
Ahmed Cezeri, İbn Arabşah, Fahreddin-i 
Acemi, Haydar-ı Herevi, Alaeddin-i Tüsi. 
Seyyid Ali-i Acemi, Riyaziyeci Fethullah 
sayılabilir ( Uzunçarş ılı. Osmanlt Tarihi, 1, 

520-52 1 ı Bu çift yönlü ilim trafiği uzun
ca bir süre devam etmiştir. Hatta Fatih 
Sultan Mehmed zamanında bile ilirnde 
henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığı, 

büyük bilginierin hala dışarıdan Osman
lı başşehrine geldiği görülmektedir. XVI. 
asırdan itibaren ise bu uygulama dur
muş ve Osmanlı medreseleri kendi ele
manları ile ihtiyaçlarını karşılamaya baş
lamıştır. 

Kuruluş ve gelişme dönemi medrese
leri bina ve müştemilat bakımından çok 
gelişmiş yapılar olmamakla birlikte eği
tim seviyelerinin yüksek olduğu bilin
mektedir. islam dünyasının çeşitli yerle
rinden gelen alimler büyük kültür mer
kezlerinin ilim ve fikir ortamını Anado
lu medreselerine getirdiler. Akli ve nak
li ilimler derinlemesine ve hür bir çevre 
içerisinde okutuldu. Daha sonra istan
bul. Bursa gibi büyük şehirlerin medre
selerinde akli ilimler giderek zayıfladı, 

XIV. yüzyılda 
kuru lmuş oian 
ilk Osman l ı 

medreselerinden 
Süleyman Paşa 
Medresesi -
iznik 1 
Bursa 
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yerini nakli ilimiere bıraktı. Böylece bir 
duraklama ve gerileme devri başladı. 

Bununla birlikte Anadolu'nun bazı böl
gelerinde eski usulle tedrisata devam 
edildi. Nitekim XVII. yüzyılda bu konuyu 
ele alan Katib Çelebi. istanbul medrese
lerindeki büyük ihtişam ve merasime 
karşılık eğitim seviyesinin düştüğünü. 

bunun yanında Doğu Anadolu'da bazı 

medreselerde klasik tarz akli ve nakli 
ilimler okuyan mollaların büyük ulema
yı susturduklarını yakmarak anlatır. Bu 
yüzden bazı Anadolu şehirlerinde hiç is
tanbul'a gelmeden büyük bilginierin ye
tiştiği ve eserler yazdıkları görülmek
tedir. 

Anadolu'da medreseler ve dolayısıy

la ilim ve kültür hayatı belli merkezler
de toplanmıştır. Bunlar. 1. Eski Selçuklu 
merkezleri. z. Beylikler'e ait merkezler. 
3. Osmanlı merkezleri. 4. Şehzade san
cakları . s. Eyaletlerin paşa sancakları, 6. 
Devlet adam larının çıktığı şehirler ol
mak üzere birkaç maddede toplanabi
lir. Nitekim Selçuklu ve Beylikler'e ait 
şehir merkezleri yanında Osmanlılar'a 

başşehir olmuş İznik, Bursa ve istanbul 
oldukça yoğun ilmi faaliyetlere sahne 
oldu. Osmanlılar'da şehzadelerin san
cak beyi olarak bulunduğu şehirler ilmi 
bakımdan canlılık kazandı. Bunlar ara
sında Amasya. Manisa. Kütahya bilhas
sa temayüz etti. Amasya 'da ll. Murad, ll. 
Bayezid ve Şehzade Ahmed: Manisa· da 
ise Fatih. lll. Murad ve lll. Mehmed'in 
sancak beylikleri döneminde önemli ge
lişmeler meydana geldi. 

Osmanlı eyaJetlerinde beylerbeyilerin 
ikamet ettikleri paşa sancaklarında bir
çok medrese ve mektep yapıldı. kütüp
hane. imaret vb. tesislerle bura lar zen
ginleştirildi. Ankara. Konya. Kütahya, Si
vas. Erzurum. Diyarbekir. Van gibi şe
hirlerde bulunan bü medreselere tanın
mış ilim adamları müderris olarak tayin 
edildi. Aynı şekilde Kayseri, Nevşehir ve 
Tokat'ta olduğu gibi Osmanlı dönemin-
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de büyük devlet adamları doğdukları şe
hir ve kasabaları büyük medrese, kü
tüphane, mektep, imaret vb. önemli kül
tür tesisleriyle süslediler ve buralara 
zengin vakıflar tahsis ettiler. 

Bu olumlu gelişmeler zaman zaman 
kesintiye uğradı ve bozulmalar görüldü. 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp gi
derek şiddetlenen Celali isyan ları, Ana
dolu'da sosyal ve iktisadi yapıyı olduğu 
gibi ilmi geleneği de bozdu. KanQnfnin 
saltanat iddiasında bulunan şehzadeleri 
etrafında toplanan, önceleri "yevmlü ", 
sonraları "sarıca-sekban" adı verilen iş

siz- güçsüz takımı. bu olayların yatıştı
rılmasından sonra medreselere girdi. Asi 
Celaliler'in etrafında toplanan, ilimden 
nasipsiz pek çok kişi de aynı şekilde 

Anadolu'daki medreselere doldu. İlim, 
irfan ve tahsille ilgisi olmayan bu zümre 
medreselerin seviyesini düşürdü. Üç ay
larda cer*re. diğer zamanlarda da dev
re çıkarak (bk. DEVRE ÇlKMA) köy ve ka
sa balarda halka hiçbir şey vermedikleri 
halde zorla ayni ve nakdi yardım topla
dılar. Tarihte "medreseli isyanları" veya 
"suhte harekatı" adıyla bilinen bu üzü
cü olaylar, Anadolu'daki ilim hayatı ile 
birlikte halkın ilme ve ilim erbabına kar
şı beslediği geleneksel sevgiyi de yok 
etti. Anadolu ve Rumeli'deki medrese
lerin ıslahı ve sarsılan ilim geleneğinin 
yeniden sağlanması için büyük gayret 
sarfeden devlet Anadolu ve Rumeli ka
zaskerlerine hitaben s ı k sık fermanlar 
çıkardı ise de bunlar hiçbir köklü çözüm 
getirmedi. 

XIX. yüzyılda hükümet yanlış bir tu
tum içine girerek medreseyi kendi hali
ne terketti ve çareyi Avrupai okullar 
açınada buldu. Ancak bu okullar genel
likle istanbul'da açıldı. Medreseden ayrı 
olarak bu yeni eğitim sisteminin Ana
dolu ve Rumeli'de yaygınlaşmasında ll. 
Abdülhamid döneminde önemli hamleler 
yapıldı. Buna bağlı olarak Anadolu'da ve 
diğer bölgelerde pek çok okul açıld ı (Ko
daman, s. 167). Bu okulların eyaletlere 
göre dağılımı aşağıdaki tabloda görüle
bilir : 

Erkek Kız 

Rasathane olarak kullanılan cacabey Medresesi • Kırşehir 

XIX. yüzyıl boyunca özellikle Anado
lu'da görülen diğer bir kültür ve eğitim 
faaliyeti de yerli ve yabancı gayri müs
lim cemaatlerin açtıkları azınlık ve mis
yoner okullarıdır. Anadolu'daki Şehir ve 
kasabalara. hatta bazı köylere kadar ya
yılan bu okullarda sistemli bir şekilde İs
lam dışı dinlerin ve azınlıkların milliyet 
duygularının geliştirilmesine. buna kar
şılık Anadolu'daki Türk-İslam benliğinin 
yok edilmesine yönelik çalışmalar ya
pılmaktaydı. Anadolu'daki medreselerin 
tamamen kendi kaderine terkedildiği, 

devletçe açılan resmi okulların zorlukla 
varlıklarını sürdürebildikleri bir dönem
de bu misyoner ve azınlık okulları fev
kalade mali imkanlara sahiptiler. Bun
lar misyoner teşkilatları ve Avrupa dev
letleri tarafından destekleniyordu. An
cak Cumhuriyet döneminde milli devle
tin kurulmasıyla bu okulların faaliyetle
ri sınırla ndırıldı, sayıları azalmaya baş
ladı. 

XIX ve bilhassa XX. yüzyılda Anado
lu'da ilim ve kültür vasıtası olan birçok 
mahalli gazete ve mecmua da yayım
lanmaya başlad ı. Hemen her şehirde, 

hatta büyük kasabalarda yapılan bu ne
vi neşriyat çok defa kısa sürelerle faali
yet gösterebildi, savaşlar ve mali imkan
sızlıklar .yüzünden sık sık kesintiye uğ
radı. Tam olarak adları ve sayıları bilin-

Karma özel Askeri 
Rüşdiyeleri Rüşdiyeıeri Rüşdiyeler Rüşdiveıer Rüşdiyeler Toplam 

Anadolu 271 25 2 11 310 
Rumeli 126 23 6 4 159 
Arabistan 42 8 10 4 64 
cezayir-i 
Bahr-i Sefid 5 3 8 
istanbul 18 15 39 6 78 

Toptam 462 74 57 25 619 

~30 

meyen bu neşriyatın bugün Anadolu'nun 
kültür hayatına, milli şuurun uyanması
na, idari ve siyasi tarihin tanınmasına 
yardımcı olduğu bir gerçektir. 

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Anadolu'nun 
bütün il ve ilçelerinde lise ve çeşitli mes
lek okulları açılmıştır. Öte yandan İstan
bul ve Edirne dışındaki Anadolu şehir

lerinde yirmi iki üniversite kurulmuş

tur. Pek çok şehirde de bu üniversitele
re bağlı yüksek okullar mevcuttur. 
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~ MEHMET İPşiRLİ 

S. Sanat. "Anadolu sanatı " deyimi, bu 
yarımadada yaşamış olan farklı sanat 
dönemlerini ve değişik bölgelerdeki sa
nat üsiQplarını ifade eder. Üst üste ge
len göç dalgalarının sonucu beliren fark~ 

lı kültür ve sanatlar, aşılması güç tabii 
engeller sebebiyle derin farklılıklar gös
teren bölge üslQpları, bu ülkede tek ve 
mütecanis bir sanatın şekillenmesine izin 


