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cevaplarda eserin gerekli kýsýmlarýnýn tas-
hih edileceði yolundaki açýklamasýna rað-
men yeni baskýlarda herhangi bir deðiþik-
lik yapýlmamýþtýr. Numûne-i Zeyl-i Ta‘-
lîm-i Edebiyyât ile (Tercümân-ý Hakîkat,
nr. 1307, 20 Teþrînievvel 1298 / 1 Kasým
1882) Kudemâdan Birkaç Þair ise (1305)
eserin ikinci kýsmý deðil zeyli mahiyetinde-
dir. Kâzým Yetiþ Ta‘lîm-i Edebiyyât’ýn Re-
torik ve Edebiyat Nazariyâtý Sahasýn-
da Getirdiði Yenilikler baþlýklý bir dok-
tora tezi (1981, ÝÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
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Ýslâm kültüründe genellikle öðretimin
karþýlýðý olarak tâlim, eðitimin karþýlýðý ola-
rak terbiye kullanýlmaktadýr. Ayrýca öðre-
nim için tahsil ve daha çok eðitimi ifade
etmek üzere tedrîs, te’dîb, tehzîb, siya-
set, tezkiye, irþad gibi kelimelere yer ve-
rilmektedir. Sözlükte “bir þeyi gerçek yö-
nüyle kavramak, bir nesnenin þekli zihin-
de oluþmak, nesneyi gerçek haliyle bilmek”
anlamýndaki ilm kökünden türeyen ta‘lîm
“birine bilgi öðretmek, ders okutmak”
demektir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“.alm” md.). Bilgi öðretme iþini yapana
muallim, bilgi öðrenene müteallim denir.
“Korumak, ýslah etmek, gözetmek, yük-
seltmek” anlamýndaki rabv kökünden tü-
reyen terbiye kelimesine “çocuðu veya eki-
ni besleyip büyütmek, geliþtirmek” mâna-
sý verilir (Fîrûzâbâdî, el-Æåmûsü’l-mu¼î¹,
“rbv” md.). Râgýb el-Ýsfahânî, terbiyeyi “bir
þeyi en mükemmel derecesine ulaþýncaya
kadar adým adým inþa etmek” þeklinde ta-
nýmlar (el-Müfredât, “rbv” md.). Beyzâvî
ise “bir þeyi derece derece geliþtirerek ke-
maline ulaþtýrmak” diye açýklayarak bunun
bütün canlýlar için söz konusu olduðunu
söyler (Envârü’t-tenzîl, I, 7). Yetiþme ve ge-
liþme bütün canlýlarda görülürse de ter-

biye daha çok insan hakkýnda kullanýlan,
onun bedenî, zihnî, ahlâkî geliþmesini ve
olgunlaþmasýný saðlamayý ifade eden bir
terim haline gelmiþtir. Bu faaliyetin öne-
mi, ilkeleri, metotlarý, etkileri ve hedefleri
gibi konulardan bahseden disipline de ter-
biye ilmi veya kýsaca terbiye denilmiþtir.
“Öðrenmek ve ezberlemek” anlamýndaki
ders kökünden türeyen tedrîs “öðretmek,
ders vermek” demektir. Ders veren kim-
seye müderris, ders okutulan yere med-
rese adý verilir. Terbiyeden baþka eðitim
karþýlýðýnda kullanýlan bir kelime “iyi tutum,
incelik, kibarlýk” anlamýndaki edeb kelime-
sinin türevi olup “eðitmek, bilgilendirmek”
mânasý taþýyan te’dîbdir. Cevherî te’dîbi
“kiþinin eðilim ve davranýþlarýnýn bizzat ken-
di iradesiyle veya dýþ bir otoritenin etkisiy-
le kontrol edilip yönlendirilmesi” diye açýk-
lar. Ayný müellif tehzîbi de “arýtmak, ahlâ-
kýný güzelleþtirmek” þeklinde tarif eder (e½-
Øý¼â¼, “edb”, “hcb” md.leri). Ayrýca te’dîbi
“tâlim”, tehzîbi “temizlemek, saflaþtýrmak”
biçiminde açýklayanlar vardýr (Fîrûzâbâdî,
el-Æåmûsü’l-mu¼î¹, “edb”, “hcb” md.leri; Li-

sânü’l-£Arab, “edb”, “hcb” md.leri; Tâcü’l-
£arûs, “edb”, “hcb” md.leri). Ahlâk eðitimi
ve öðretimi için “tehzîbü’l-ahlâk” terkibi
kullanýlmýþtýr. Yahyâ b. Adî, Ýbn Miskeveyh,
Nasîrüddîn-i Tûsî, Gazzâlî gibi müellifler
ahlâk konusundaki kitaplarýna veya eser-
lerinin ahlâka iliþkin bölümlerine bu adý ver-
miþtir. Siyâset kelimesinin “yönetmek, em-
retmek ve yasaklamak, boyun eðdirmek”
gibi mânalarý yanýnda “eðitmek, te’dip et-
mek” anlamýna geldiði de belirtilir (Fîrûzâ-
bâdî, el-Æåmûsü’l-mu¼î¹, “svs” md.; Lisâ-
nü’l-£Arab, “svs” md.; Tâcü’l-£arûs, “svs”
md.). Tezkiye ise “temizlemek, ýslah et-
mek” ve özellikle “nefsi arýndýrmak, geliþ-
tirmek” gibi kýsmen terbiyeye yakýn anlam-
larda kullanýlýr. “Doðru yolu bulup kararlý-
lýkla benimsemek” mânasýndaki rüþd kö-
künden türeyen irþâd “doðru yolu göster-
mek” demektir ve daha çok dinî alanlar-
da yaygýn eðitim hizmetleri için kullanýlýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde ilim kö-
künden türeyen pek çok kelime bulunmak-
ta, ayrýca tâlim masdarýndan fiiller “öðret-
mek”, teallüm masdarýndan “öðrenmek”
anlamýnda geçmektedir. Bu âyetlere gö-
re Allah, Âdem’in üstünlüðünü melekle-
re göstermek için ona meleklerin bilme-
diði isimler öðretmiþtir (el-Bakara 2/31).
Kur’an’ý Allah tâlim etmiþ, insana beyaný
O öðretmiþtir (er-Rahmân 55/2). Ýnsana ka-
lemle yazmayý öðreten ve ona bilmedikle-
rini belleten de O’dur (el-Alak 96/4-5). Al-
lah, Îsâ’ya kitabý, hikmeti, Tevrat’ý ve Ýncil’i
(el-Mâide 5/110), Yûsuf’a olaylarýn (rüya-

tecnîs, iþtikak, kalb, secî ve tarsî‘, vasf-ý
tahsînî, îcad ve tervîc-i elfâz sanatlarý ele
alýnýr. Bunlardan vasf-ý tahsînî ile îcad ve
tervîc-i elfâz yine ilk defa bu kitapta söz
konusu edilmiþtir. Bu þema ile Ta‘lîm-i
Edebiyyât Batý retoriðini esas alan, ayný
zamanda eski belâgat kurallarý ile tarifle-
rinden de yararlanýlan yeni bir üslûp kita-
bý özelliði göstermektedir.

Yayýmlandýktan sonra büyük ilgiyle kar-
þýlanan Ta‘lîm-i Edebiyyât hakkýndaki ya-
zýlardan bazýlarýnda eser yeni bir bakýþ açý-
sýna sahip olmasý bakýmýndan takdir edi-
lirken özellikle eski edebiyat mensuplarý
tarafýndan tenkide uðramýþtýr. Kitap hak-
kýnda yazý yazanlar arasýnda baþta Hacý
Ýbrâhim Efendi ve Ahmed Midhat Efendi
olmak üzere Abdülhak Hâmid, Þemsed-
din Sâmi, Mustafa Reþid, Fâik Reþad, Hik-
met ve M. Nûri bulunmaktadýr. 1886’da
Recâizâde Ekrem ile Muallim Nâci arasýn-
da cereyan eden “Zemzeme”-“Demdeme”
tartýþmasýnýn ardýndan yeniden gündeme
gelen eser hakkýnda tekrar Hacý Ýbrâhim
Efendi (Rusuhî imzasýyla), Adanalý Hayret,
M. Zeki, M. Zîver, Ebüzziyâ M. Tevfik, Ali
Râif ve M. Salâhî gibi þahsiyetler yazýlar
kaleme almýþtýr. Sadece Hacý Ýbrâhim Efen-
di’nin elliden fazla eleþtiri yazmýþ olmasý
eserdeki konularýn ne kadar ilgi çektiðini
gösterir. Ta‘lîm-i Edebiyyât söz konusu
tartýþmalarda daha çok bir kýsým ifade za-
aflarý, tariflerin yetersizliði, örneklerin isa-
betsizliði, olumlu örneklerin yeni edebi-
yattan, tenkit edilen örneklerin eski ede-
biyattan seçilmiþ olmasý yüzünden eleþti-
rilmiþtir. Bu tartýþma bir süre sonra eski-
yeni tartýþmasý þekline dönüþmüþtür. Ki-
tap hakkýnda o sýrada Midilli’de sürgünde
bulunan Nâmýk Kemal’in kaleme almaya
baþladýðý, ancak vefatý sebebiyle tamam-
layamadýðý risâle daha sonra Nâmýk Ke-
mal’in Tâlim-i Edebiyat Üzerine Bir Ri-
salesi adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Necmet-
tin Halil Onan, Ankara 1950). Türk edebiya-
tý tarihinde bir dönüm noktasý teþkil eden
Ta‘lîm-i Edebiyyât, yeni tarif ve bakýþ
açýlarýyla geniþ sayýlabilecek bir çevrede II.
Meþrutiyet’e kadar ilgi görmüþtür. Eseri
bir ders kitabý olmaktan ziyade edebiyat
teorisi alanýna getirdiði yeni bakýþ açýsý ve
kavramlar bakýmýndan önemli bulan Ah-
met Hamdi Tanpýnar onun bu tarafý üze-
rinde ayrýntýlý biçimde durur (bk. bibl.).

Basýlmadan önce bazý bölümleri Ha-
zîne-i Evrâk’ta neþredilen Ta‘lîm-i Ede-
biyyât’ýn ilk baskýsý 1879’da litografya usu-
lüyle yapýlmýþ, 1882 ve 1914 yýllarýnda da
basýlmýþtýr. Hakkýnda çýkan yazýlarda yönel-
tilen eleþtiriler dolayýsýyla müellifin verdiði
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lar. Ýnsanýn öðrenimi geliþip bilgi seviye-
si yükseldikçe daha tutarlý davranýþlarda
bulunmasý, tutarlý bir kiþiliðe kavuþmasý
beklenirse de eðitim yönü dikkate alýn-
madan yürütülecek bir öðretimle bu he-
defe ulaþýlamaz. Öðretim sayesinde zekâ
ve bilgi geliþirken eðitim iradenin güçlü ol-
masýný, akýl ve irade arasýnda denge ku-
rulmasýný saðlar. Bu sebeple kiþilerin öð-
renim seviyelerine paralel þekilde ahlâk ve
karakter eðitiminin de yapýlmasý gerekir.
Ýslâm kaynaklarýndaki ortak anlayýþa gö-
re eðitim ve öðretim bütün hayat boyun-
ca devam etmesi gereken bir süreç olup
amacý bireyleri ve toplumlarý gerçek inan-
ca, doðru bilgiye ve erdemli yaþayýþa ulaþ-
týrmaktýr. Bu sebeple eðitimciler her ço-
cuðu ebeveynine, eðitimciye ve topluma
emanet edilmiþ, korunmasý ve geliþtiril-
mesi gereken bir varlýk olarak görmüþtür.
Ýslâm’da çocuklarýn eðitim ve öðretimi için
-birçoðu günümüz pedagoji biliminde de
önemini koruyan- ilkeler ve kurallar kon-
muþtur. Meselâ zihin ve davranýþ eðitimi-
ne eþit derecede önem verilmesi, eðitim-
de fýrsat eþitliði saðlanmasý, çocuðun eði-
tim yaþýnýn dikkate alýnarak zihinsel yete-
neðine göre bilgi ve davranýþ eðitimi ve-
rilmesi, çocuðun arsýzlaþmasýna, dolayýsýy-
la þahsiyetinin aþýnmasýna yol açacak tu-
tumlardan sakýnýlmasý, baþarýnýn ödüllen-
dirilmesi, baþarýsýzlýk ve yanlýþlýklarýn pe-
dagojik esaslara göre düzeltilmesi, ceza-
landýrmada acele edilmemesi Ýslâm eðiti-
mi kaynaklarýndaki ortak ilke ve yöntem-
lerden bazýlarýdýr. Müslüman eðitimciler
özellikle hoþgörü, sevgi ve þefkatin eðitim-
de deðiþmez ilkeler olarak benimsenme-
si, zorunlu olmadýðý sürece öðrenciye sert
muamele yapýlmamasý hususunda görüþ
birliðine varmýþ, baþarýsýzlýðýn sürmesi du-
rumunda uyarýdan baþlayýp giderek sert-
leþen bir ceza yöntemi uygulanmasýný fay-
dalý görmüþtür. Ýbn Sahnûn, Kabisî, Ýbn
Sînâ, Ýbn Miskeveyh gibi eðitimci ve düþü-
nürler son çare olarak hafifçe dövmenin
eðitimde yararlý olabileceðini düþünürken
Mâverdî, Ýbn Haldûn, Taþköprizâde, Erzu-
rumlu Ýbrâhim Hakký gibi bazýlarý dayak
cezasýna karþý çýkmýþtýr (Ay, s. 40-63; Bay-
raktar, sy. 1 [1994], s. 97-107; DÝA, I, 335;
XII, 140-141).

I. ÝSLÂM TARÝHÝNDE TÂLÝM ve TERBÝYE

Ýslâm’da tâlim ve terbiyenin amacý inanç-
lý, erdemli, verimli insan yetiþtirmektir. Bu
ilke zamana ve coðrafî bölgelerle sýnýrlý de-
ðildir. Zira ilk nâzil olan Kur’an âyeti okuma-
yý, öðrenmeyi emretmektedir. Hz. Peygam-
ber’in uygulamalarý da hep bu doðrultu-
da olmuþtur. Kitap ve Sünnet’in bu konu-

daki baðlayýcý hükmünü göz önünde bu-
lunduran müslümanlar daha Ýslâm’ýn ilk
yýllarýndan itibaren eðitim ve öðretime bü-
yük önem vermiþtir. Önceleri bu çabalar
daha ziyade dinî eðitim ve öðretime yö-
nelikti; zira ibadetlerin uygulanmasýnda bu
bilgiler gerekliydi. Ayrýca namaz, oruç, ze-
kât ve hac ibadetlerini ifa etmek için müs-
lümanlar astronomi, coðrafya, takvim ve
saðlýk gibi konularda bilgi edinmek zorun-
daydý. Ýslâm’da eðitim ve öðretim faali-
yetlerinin büyük ölçüde bu ihtiyaçlardan
doðduðu söylenebilir.

Hz. Peygamber Dönemi. Ýslâm’dan ön-
ce Arap yarýmadasýnda basit düzeyde de
olsa eðitim faaliyetleri bulunmaktaydý.
Araplar arasýnda geçerli olan bilgiler þiirin
yaný sýra daha çok basit gözlem ve tecrü-
beye dayanan týp, kýyâfe, ýrâfe ve kehanet
gibi alanlarla ilgiliydi (Kehhâle, s. 37). An-
cak bu bilgiler o günün dünyasýnda Arap-
lar’ý söz sahibi kýlacak tutarlý ve sistemli
bilgiler deðildi. Ýslâm’ýn zuhuru ile birlikte
baþta Araplar’ýn ve daha sonra müslüman
olan diðer milletlerin önünde geniþ ufuk-
lar açýlmaya baþladý. Bunun en önemli et-
kenlerinden biri Kur’an’ýn müslümanlarý
bitkiler, hayvanlar, tarih, coðrafya ve astro-
nomi gibi alanlarda inceleme ve araþtýr-
maya teþvik etmesidir. Baþlangýçta dinî
bilgilerin öðretilmesine önem verilmekle
birlikte Resûl-i Ekrem’in gayretini sadece
ruhanî ve mânevî saha ile sýnýrlandýrmak
mümkün deðildir. Nitekim kendisi, has-
talanan kiþileri tedavi olmalarý için henüz
Müslümanlýðý benimsememiþ olan Hâris
b. Kelede es-Sekafî adlý bir tabibe gönderi-
yordu (Âmir en-Neccâr, s. 41). Resûlullah,
daha bi‘setin 4. yýlýnda Mahzûm kabilesin-
den Erkam’ýn evinde müslümanlara Kur’an
okuyor, onlarý dönemin aðýr þartlarý karþý-
sýnda inanç ve sabýr konusunda eðitiyordu.
Medine’ye Mus‘ab b. Umeyr’i yollayýp ora-
daki müslümanlarý Ýslâm hakkýnda bilgi-
lendirmiþti. Bedir Gazvesi’nde ele geçiri-
len esirlerin okur yazar olanlarýndan her
birinin Medineli on müslüman çocuðuna
okuma yazma öðretmesi karþýlýðýnda 4000
dirhem tutarýndaki fidyeden muaf tutul-
masý Hz. Peygamber’in eðitim ve öðreti-
me verdiði önemin açýk göstergesidir. Zeyd
b. Sâbit bunlardan okuma yazma öðrenen
ensar çocuklarýndan biridir (Kasým b. Sel-
lâm, s. 308-309; Ýbn Sa‘d, II, 18; M. Mem-
lûh el-Arabî, s. 197). Resûlullah, bir yan-
dan bilenlerin bildiklerini saklamayýp yay-
malarýný emrederken (meselâ bk. Müsned,
I, 241; II, 499; V, 269; Buhârî, “.Ýlim”, 15;
Ýbn Mâce, “Mukaddime”, 20, 21, 24) bir
yandan da hicretten sonra ihtiyaç duyu-

lar) yorumunu (Yûsuf 12/101), Dâvûd’a
zýrh yapmayý (el-Enbiyâ 21/80), Muham-
med’e kitabý, hikmeti ve daha önce bilme-
diði þeyleri (en-Nisâ 4/113) öðretmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’ýn gerek peygam-
berlere gerekse diðer insanlara kitabý, hik-
meti ve bilmedikleri þeyleri öðrettiðini bil-
diren baþka âyetler de vardýr (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “.ilm” md.). Kur’an’-
da terbiye kelimesi geçmemekle birlikte
“rabv” kökünden türeyen baþka kelime-
ler “arzýn kabararak bitkilerin büyümesine
elveriþli hale gelmesi” (el-Hac 22/5; Fussý-
let 41/39), “mal artýþý” (er-Rûm 30/39), “be-
reketlendirme” (el-Bakara 2/276), “çoðal-
ma, fazlalýk” (en-Nahl 16/92), “güçlü, þid-
detli” (el-Hâkka 69/10), “yükselme, kabar-
ma” (er-Ra‘d 13/17) gibi anlamlarda kul-
lanýlmýþtýr. Bazý âyetlerde terbiye masda-
rýndan fiiller “himaye etmek, büyütmek”
mânasýnda geçmektedir (el-Ýsrâ 17/24; eþ-
Þuarâ 26/18). Hadislerde de benzer kulla-
nýmlar görülür. Bunlardan birinde Hz. Pey-
gamber terbiyeden türeyen bir fiili “art-
týrmak, çoðaltmak” mânasýnda kullanmýþ-
týr (Buhârî, “Zekât”, 8; Müslim, “Zekât”,
63, 64). Buhârî, Ýbn Abbas’tan nakledilen
bir rivayetteki “rabbânî” kelimesini açýk-
larken bunun “öðrenim çaðýndakileri ter-
biye eden kiþi” demek olduðunu belirtir
(Buhârî, “.Ýlim”, 10). Te’dip, tehzip, siya-
set ve irþad kelimeleri Kur’an’da yer al-
mamakla birlikte hadislerde ve diðer Ýslâ-
mî kaynaklarda terbiyeye yakýn anlamlar-
da kullanýlmýþtýr. Tezkiye kavramý ise diðer
mânalarý yanýnda “nefsi arýndýrma” anla-
mýnda Kur’ân-ý Kerîm’de (en-Nisâ 4/49;
en-Necm 53/32; eþ-Þems 91/9) ve hadis-
lerde (Müsned, V, 48; Müslim, “Cikir”, 73)
geçmektedir.

Bütün bu kelimeler içinde özellikle öð-
retim ve eðitim karþýlýðý olarak yaygýn bi-
çimde kullanýlanlar tâlim ve terbiyedir. Öð-
retim bilgi kazandýrma, insanlýðýn sahip
olduðu bilgileri yetiþmekte olan nesillere
aktarma faaliyetidir. Eðitim ise daha ziya-
de davranýþ ve karaktere esas teþkil eden
beceri ve deðerler kazandýrmayla ilgili ça-
lýþmalarý anlatýr. Tâlimden yalnýz bilgi ka-
zandýrma, bunu hâfýzada saklama ve ye-
ri geldiðinde hatýrlama anlaþýlmaktadýr.
Terbiye ise insanda mevcut bütün kabili-
yetlerin dikkate alýnarak bunlarýn geliþti-
rilmesi ve yönlendirilmesidir. Buna göre
terbiye kavramý tâlimden daha kapsamlý
olup öðretim alanýna giren bütün konu-
larý içine almakta ve genellikle tek baþýna
kullanýldýðýnda öðretimi de ifade etmek-
tedir. Öðretim insana eþya ve olaylar hak-
kýnda doðru bilgiler kazandýrmayý amaç-
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viyye (Ümeyye) Camii ile Amr b. Âs’ýn Fus-
tat’ta (Mýsýr) 21 (642) yýlýnda yaptýrdýðý,
zamanýmýza kadar kendi adýyla anýlan ca-
mi önemli birer eðitim merkez haline gel-
di. Bu dönemde ilim, fikir ve sanatýn ge-
liþmesinde yabancý kültür ve âdetlerin te-
siri görülmeye baþlandý; özellikle yeni sa-
ray hayatý edebiyat ve sanatýn geliþme-
sinde etkili oldu. Muâviye b. Ebû Süfyân
kendi sarayýna âlimleri toplar, Arap tarihi
ve bilhassa Arap savaþlarýyla yabancý kral
ve sultanlar hakkýnda onlarla sohbet eder-
di. Bu gelenek diðer Emevî halifeleri ta-
rafýndan sürdürüldü. Abdülmelik b. Mer-
vân’ýn özellikle þairleri davet ederek bu tür
meclisler kurduðu bilinmektedir (Nebrâvî,
s. 166). Saraylarda çocuklarýn eðitimi de
bu dönemde baþladý. Bu eðitimin prog-
ramý öðrencinin geleceðine ve kendisini
bekleyen görevlere uygun biçimde düzen-
lenmekteydi. Zengin ailelerin konaklarýn-
da da bu tür özel eðitim programlarý uy-
gulanýyordu. Ýslâm tarihinde saray eðiti-
mi bazý farklý uygulamalarla her dönem-
de devam etti. Emevî halifeleri çocuklarýný
dil, belâgat, þiir ve hitabet gibi konularda
daha iyi yetiþmeleri için bedevîler arasýna
gönderirdi. Nitekim Muâviye oðlu Yezîd’i
bu maksatla bâdiyeye yollamýþtý. Eðitim
için kararlaþtýrýlmýþ genel bir sistem yok-
tu. Þam bâdiyesi dil öðrenimi için bir med-
rese durumundaydý. Bu dönemdeki yaygýn
anlayýþa göre kiþi dilini hem konuþarak
hem yazarak öðrenebilirdi. Bunun yanýn-
da atýcýlýk ve yüzmeyi baþaranlar artýk kâ-
mil insan sayýlýrdý (Ahmed Çelebi, s. 93-94;
Hitti, TârîÅu’l-£Arab, s. 317). Velîd b. Ab-
dülmelik, çocukluðunda sýkýntý çekmeme-
si için çöle gönderilmediðinden konuþma
esnasýnda sýk sýk dil hatasý yapýyordu. Bu
yüzden babasýnýn, “Velîd’e olan sevgimiz-
den dolayý onu bâdiyeye göndermeyiþimiz
bize pahalýya mal oldu” dediði rivayet edi-
lir. Abbâsî Halifesi Hârûnürreþîd’in oðlu Mu‘-
tasým-Billâh da sýrf bu maksatla bâdiyeye
yollanmýþtý (Ahmed Çelebi, s. 94).

Abbâsîler’in Baþlangýç Dönemi. Ýlmî araþ-
týrmalarýn kurumlaþtýðý, eðitim ve öðretim
faaliyetlerinin geliþtiði Abbâsîler devrinde
camiler eðitim ve öðretim iþlevini sürdür-
dü. Özellikle dönemin baþlangýcýndan iti-
baren tercüme faaliyetlerinin hýzlanmasý
ve eski çaðlara ait ilimlere raðbetin artma-
sý üzerine Baðdat’ta Beytülhikme adýyla
bir kurum açýldý. Zamanla geliþen bu mer-
kez Halife Me’mûn devrinde büyük bir ilim
merkezi haline geldi (DÝA, VI, 88-90). Ýs-
lâm’ýn ilk dönemlerinde ders halkalarý ve
ilmî tartýþmalar mescid ve camilerde ya-
pýlýyor, bu da bir bakýma camiyi aslî göre-

vi olan ibadetten uzaklaþtýrýyordu. Bu se-
beple bazý camilerin sonralarý medrese-
ye dönüþtürüldüðü görülmektedir (Ali el-
Mellâ, s. 53). Abbâsîler devrinde eðitimle
ilgili geliþmelerden biri de kitapçý dükkân-
larý ve kütüphanelerin çoðalmasýdýr. Bu
dükkânlarýn sahipleri sadece tâcir deðil
ayný zamanda kültürlü ve bilgili insanlar-
dý; dükkânlarý öðrenci ve bilginlerin toplan-
dýðý yerler durumundaydý. Câhiliye döne-
minde þiir ve hitabet müsabakalarýnýn ya-
pýldýðý Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz gibi
panayýrlarla bu dönemdeki kitap satýþ ev-
leri arasýnda bir baðlantý kurulabilir. Baþ-
langýçta ticarî maksatla açýlan kitapçý dük-
kânlarý zamanla kültürlü, zevk sahibi kim-
selerin ilgisiyle kültür ve ilim alýþveriþi ya-
pýlan merkezler haline geldi. Bazý dükkân
sahipleri kitaplarý istinsah ederek çoðaltý-
yor, öðrenci, ulemâ ve okuyucularýn hiz-
metine sunuyordu. Nitekim Câhiz’in bazý
kitapçý dükkânlarýný sabaha kadar kirala-
dýðý, böylece istediði kitaplarý okuma ve-
ya istinsah etme fýrsatý bulduðu bilinmek-
tedir. Bu dükkânlar hemen hemen her Ýs-
lâm ülkesinde bulunuyordu. Makrîzî, Ka-
hire’deki kitap satýþ merkezinin kuyumcu-
lar çarþýsý ile Sâlihiye arasýnda olduðunu
ve baþlangýçta bu çarþýnýn Amr b. Âs Ca-
mii yanýnda bulunduðunu kaydeder (el-ƒý-
¹a¹, II, 102).

Fâtýmîler Dönemi. Eðitim ve öðretimin
büyük önem kazandýðý Fâtýmîler devrinde
kurulan ilk eðitim müessesesi Kahire’de-
ki Ezher Camii’dir. Yapýmýna 359’da (970)
baþlanýp iki yýlda tamamlanan camide Ýs-
mâilî fýkhý ve kelâmý okutulmakta, bu mez-
hebin dinî ve siyasî ilkelerini tanýtmak
amacýyla burada sürekli toplantýlar yapýl-
maktaydý. Fâtýmîler’in kendi doktrinlerini
yayma gayreti asýl 395 (1005) yýlýnda Hâ-
kim-Biemrillâh’ýn Kahire’de kurduðu Dârül-
hikme’de görülmektedir (DÝA, VIII, 537-
538). Mukattam daðýnda bir rasathâne in-
þa ettiren Hâkim-Biemrillâh camilerdeki
öðretimin yanýnda Dârülhikme’nin inþasý-
ný baþlattý. Oldukça serbest bir eðitimin
ve ilmî müzakerelerin yapýldýðý Dârülhik-
me’nin daha küçük örnekleri Ýskenderiye,
Halep, Kudüs, Dýmaþk ve Trablusþam’da
açýldý. Fakat bu kurumlar daha sonra bi-
rer Þiî propagandasý merkezi haline dö-
nüþtü. Ancak Ýskenderiye gibi merkezden
uzak yerlerde ve Ebû Bekir et-Turtûþî Med-
resesi’nde görüldüðü üzere Sünnî eðitim
veren medreseler de vardý (Abdülganî
Mahmûd, s. 37-38). Eyyûbîler’in iktidara
geliþiyle birlikte propaganda merkezi ol-
maktan çýkarýldýðý için canlýlýðýný kaybeden
ve bir süre ihmale uðrayan Ezher her þe-

lan yörelere öðretmenler gönderiyor, ay-
rýca yeni müslümanlarýn, bilhassa uzakta
oturan kabile mensuplarýnýn Medine böl-
gesine gelip yerleþmelerini istiyordu. Þüp-
hesiz bunda, putperest kabileler arasýn-
daki müslümanlarýn o çevrede Ýslâm’ý öð-
renip uygulama güçlüðü çekebileceði en-
diþesi yanýnda Medine’yi Ýslâmî bir eðitim
merkezi haline getirme niyetinin bulundu-
ðu da düþünülebilir. Bu siyaset Mekke’-
nin fethine kadar devam etti (Hamîdul-
lah, II, 80). Resûl-i Ekrem döneminde ca-
mi en önemli eðitim ve öðretim merke-
ziydi. Hicretin ardýndan inþa edilen Mes-
cid-i Nebevî’de namaz için kullanýlan bö-
lümün yanýnda bir bölümün (Suffe) eði-
tim ve öðretim faaliyetlerine ayrýldýðý bi-
linmektedir. Bizzat Hz. Peygamber Suffe’-
de ders vermiþ, gerek burada gerekse
baþka mekânlarda bu faaliyetlere sürekli
katýlmasýndan dolayý, “Allah beni muallim
olarak gönderdi” demiþtir (Ýbn Mâce, “Mu-
kaddime”, 17). Suffe’deki eðitim faaliyet-
lerine baþka öðretmenler de katýlýyordu.
Ubâde b. Sâmit, Mus‘ab b. Umeyr, Ebân
b. Saîd ve Ebû Ubeyde b. Cerrâh bunlar-
dan bazýlarýdýr. Resûlullah döneminde ih-
das edilen bir eðitim merkezi de “küttâb”
denilen ve bir tür sýbyan mektebi olan yer-
lerdir. Buralarda çocuklara ilk dinî bilgiler-
le Kur’an eðitimi verilmekteydi. Baþlangýç-
ta bazý sakýncalar dolayýsýyla camilerde ço-
cuklara ders verilmesi uygun görülmemiþ-
tir. Daha sonra küttâblar özel mahaller ya-
nýnda camilere bitiþik yerlerde de faaliyet
göstermeye baþladý, çok geçmeden cami-
ler de bu hizmete açýldý.

Hulefâ-yi Râþidîn ve Emevîler Dönemi.
Bu dönemde eðitim ve öðretim faaliyet-
leri, Hz. Peygamber devrine göre biraz da-
ha geliþmiþ olarak yine camiler ve küttâb-
larda yapýlmaktaydý. Hulefâ-yi Râþidîn dev-
rinde gerek Medine’de gerekse yeni fet-
hedilen bölgelerde inþa edilen camiler ay-
ný zamanda birer eðitim merkezi iþlevine
sahipti. Hz. Ömer tarafýndan hazýrlanan ve
çocuklara Kur’an, yüzme, binicilik ve þiir
öðretmeyi amaçlayan program Medine dý-
þýndaki yörelerde de uygulandý. Diðer bir
programa göre çocuklara yazý, aritmetik
ve yüzme yanýnda aile hayatýna dair eði-
tim verilmekteydi. Bu ilk bilgilerin temeli-
ni Kur’ân-ý Kerîm teþkil ediyordu (Kazýcý,
Anahatlarý ile Ýslâm Eðitim Tarihi, s. 22-
23). Ýlk dört halifeye dinî ve din dýþý konu-
larda her þey sorulabiliyordu. Onlar cevap
veremedikleri meseleleri diðer sahâbîler-
den öðrenirdi. Böylece Hulefâ-yi Râþidîn
meclisleri kültürün geliþmesine hizmette
birleþiyordu. Emevîler devrinde Þam Eme-
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ladý. Nizâmiye medreseleri için kurulan va-
kýflar bina yapýmý, müderris ve talebele-
re maaþ verilmesi, hadis, fýkýh, vaaz ve ta-
savvufla uðraþanlara infakta bulunulma-
sý, imam, müezzin, hademe ve muhtaç-
lara yardým edilmesi gibi görevler üstlen-
miþti. III-V. (IX-XI.) yüzyýllarda Horasan ve
Mâverâünnehir’in çeþitli bölgelerinde fýkýh
ve hadis öðretimi için otuz kadar medrese
inþa edildiyse de (Nâcî Ma‘rûf, s. 9) bun-
lar uzun ömürlü olmadý. Bu sebeple Ýslâm
dünyasýnda ilk defa medreselerin Nizâmül-
mülk ve dolayýsýyla Selçuklular tarafýndan
açýldýðý görüþü yaygýnlýk kazanmýþtýr. Ger-
çekten Nizâmülmülk’ün gayretiyle geliþen
medreseler Doðu’da yayýlarak uzun süre
devam etti. Ýbn Cübeyr, VI. (XII.) yüzyýlda
Baðdat’ýn doðusunda otuz kadar medre-
se ve bunlara ait vakýflarýn bulunduðu-
nu söyler (er-Ri¼le, s. 205). Abbâsî Halifesi
Müstansýr-Billâh’ýn tesis ettiði çeþitli med-
reseler arasýnda en önemlisi 631’de (1234)
hizmete açýlan Müstansýriyye Medrese-
si’dir. Süyûtî’nin ifadesine göre Dicle’nin
doðusunda kurulan bu medreseden da-
ha güzeli Ýslâm ülkesinde henüz inþa edil-
memiþti. Bu medrese vakýflarýnýn çoklu-

ðu ve görevlilerin maaþlarý bakýmýndan da
benzersizdi (Zerkeþî, s. 33). Dört mezhe-
be açýk olan Müstansýriyye Medresesi’n-
de öðretim bölümleri yanýnda kütüpha-
ne, hamamlar, hastahane ve mutfak bu-
lunuyordu. Bu medrese Osmanlýlar tara-
fýndan da kullanýlmýþtýr (Baltacý, s. 9). Bü-
yük Selçuklular’dan sonra medreseler gi-
derek köylere kadar yayýldý. Nûreddin Mah-
mud Zengî Dýmaþk’ta yedi, Halep’te dört,
Hama ve Humus’ta ikiþer, Ba‘lebek’te bir
medrese yaptýrdý. Bazý kaynaklarda Nû-
reddin Zengî döneminde çeþitli merkez-
lerde tesis edilen medrese sayýsý altmýþ
yedi olarak gösterilmektedir (Þeþen, s.
323-324).

Endülüs. Eðitim ve öðretimde dile ve
edebiyata önem verilen Endülüs Emevî-
leri devrinde çeþitli öðretim kurumlarý açýl-
dý. Halife II. Hakem Kurtuba’da ücretsiz
eðitim verilen yirmi yedi mektep tesis et-
ti (Hitti, Ýslâm Tarihi, III, 839). III. Abdur-
rahman tarafýndan yaptýrýlan Kurtuba
Medresesi o dönemin öðretim kurumlarý
arasýnda seçkin bir yere sahipti. Ezher’den
ve Baðdat Nizâmiye Medresesi’nden ön-
ce oluþturulan bu medresede Ýspanya’nýn
yanýnda Avrupa’nýn diðer ülkelerinden, Af-
rika ve Asya’dan gelen birçok müslüman
ve gayri müslim talebe öðrenim görüyor-
du. Kurtuba’da çok zengin bir kütüphane
kurulmuþtu. Halife Hakem’in Ýskenderiye,
Dýmaþk ve Baðdat’a gönderdiði kiþiler ki-
tapçý dükkânlarýný dolaþýp kitap satýn alýr
veya istinsah ettirirdi. Böylece kütüphane-
de toplanan eser sayýsýnýn 400.000’i bul-
duðu rivayet edilir. Bu devirde Endülüs’-
te kültür seviyesi oldukça yüksekti. Dozy’-
ye göre o sýrada hýristiyan Avrupa’da ço-
ðunluðu kilise mensubu pek az kimse ba-
zý bilgi kýrýntýlarýna sahipken Endülüs’te
hemen herkes okuma yazma biliyordu
(a.g.e., III, 841). Gerek Maðrib gerekse En-

ye raðmen ilmî faaliyetlerin merkezi olma-
yý sürdürdü. Daha sonra yönetimi ele geçi-
ren Memlükler devrinde Ezher’e vakýf tah-
sisi ve yeni medreselerin ilâvesiyle bura-
daki ilmî hayat canlandýrýldý ve bu külliye
günümüze kadar Sünnî çizgide faaliyetini
sürdürdü.

Abbâsî ve Selçuklu Dönemi. Eðitim ve
öðretimin bu devirde medreselerde ya-
pýlmaya baþlanmasý eðitim tarihi açýsýn-
dan önemli bir geliþmedir. Selçuklular’ýn 25
Muharrem 447 (26 Nisan 1055) tarihinde
Baðdat’a girmesiyle Ehl-i sünnet Þîa’ya
karþý kesin üstünlük saðladý. Selçuklular’ýn
amacý, sapýklýk olarak niteledikleri Þiî-Ýs-
mâilî doktrinine karþý Sünnî akîdeyi yer-
leþtirmekti. Bunun için yeni müessesele-
rin kurulmasýna ihtiyaç vardý. X. yüzyýlda
Ýstahr, Nîþâbur gibi þehirlerde Sâið en-
Nîsâbûrî, Ebû Ali el-Hüseynî ve Ýbn Fûrek
gibi âlimlerin ders okuttuðu medreseler
açýlmýþtý. Bunlarý Kuþeyriyye ve Beyhakýy-
ye medreseleri takip etti (Þeþen, s. 322).
Sultan Alparslan’ýn veziri Nizâmülmülk’ün
himayesinde açýlan Nizâmiye medresele-
rinin ilki Nîþâbur’daydý. Bu medreselerin
en meþhuru yapýmýna 457’de (1065) baþ-
lanýp iki yýlda tamamlanan, eðitim ve öð-
retim kadrosunun vakýflar vasýtasýyla des-
teklendiði, Alparslan zamanýnda kurulan
Baðdat Nizâmiye Medresesi’dir. Nizâmül-
mülk’ün Þâfiî mezhebini yaymaya yönelik
öðretimi teþvik etmesine karþýlýk Sultan
Alparslan, Hanefîliði geliþtirmek maksadýy-
la Hanefî medreseleri açtýrdý. Baðdat’ta
Hanefî fýkhýna göre eðitim veren medre-
seler Meþhedü Ebû Hanîfe, Türkân (Ter-
ken) Hatun ve Bâbüttâk medreseleridir.
Þâfiî fýkhýnýn okutulduðu medreselerin en
önemlileri ise Nizâmiye, Tâciyye ve Kurâh
Zafer medreseleridir (M. Hüseyin Þendeb,
s. 56-60). Bir müddet sonra bu iki mez-
hep ayný medresede eðitim vermeye baþ-
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lu Selçuklularý ile Beylikler döneminde de
kuruldu. Bu medreselerin en eskisi Kon-
ya’da II. Kýlýcarslan zamanýnda (1156-1192)
yaptýrýlan Þemseddin Ebû Saîd Altun-aba
Medresesi’dir. Yine Konya’da Þerif Mesud,
Sýrçalý, Karatay medreseleri, Sivas ve To-
kat’ta Gökmedrese, Kýrþehir’de Caca Bey,
Malatya’da Ulucami, Afyon’da Kale, An-
talya’da Ýmaret, Aksaray’da Zinciriye, Ur-
fa’da Ulucami, Mardin’de Sultan Îsâ, Er-
menek’te Emîr Mûsâ medreseleri bu dö-
nemde inþa edilen eðitim kurumlarýndan
bazýlarýdýr. Osmanlý öncesi medreselerin-
de öðretim yöntemi pek ayrýntýlý deðildir.
Baþlangýçta eðitim ve öðretim daha çok
ezberciliðe dayanýrken zamanla bu sistem
yerini yazmaya ve not almaya býraktý. Ders-
ler genellikle sabah namazýndan hemen
sonra baþlardý. Eðitim sisteminde daha
ziyade soru-cevap þeklinde bir metot uy-
gulanýyordu. Bu metodun uygulanmasýn-
da, eðitim ve öðretimin verimli olmasýn-
da muîdlerin büyük payý vardý (Abdülganî
Mahmûd, s. 272).

Osmanlý Dönemi. Osmanlý Devleti’nde
ilmiye sýnýfýna büyük deðer verildiði için
Ýran, Horasan, Daðýstan, Hindistan, Bu-
hara, Halep, Þam, Mýsýr ve Karaman’dan
birçok âlim Ýstanbul’a akýn etmiþ (Tayyar-
zâde Atâ Bey, I, 213) ve þehir giderek Ýslâm
dünyasýnýn önemli bir ilim merkezi haline
gelmiþti. Osmanlýlar da medresedeki eði-

tim ve öðretim faaliyetlerini vakýflar ara-
cýlýðýyla devam ettirdi. Ýlk devir Osmanlý
ilim hayatýna dair bilgi veren D’Ohsson’a
göre bu faaliyetler daha Osman Gazi döne-
minde baþladý (Bilge, s. 6). Ýlk bir buçuk asýr
içinde yapýlan medreselerin en önemlileri
Ýznik, Bursa ve Edirne’de bulunuyordu. Or-
ta ve yüksek öðretim veren Osmanlý med-
reselerinin ilki Orhan Gazi tarafýndan 731’-
de (1331) Ýznik’te açýldý. Bu medrese için
vakýflar tesis edildi. Geliri medreseye, mü-
derrislere ve talebeye ayrýlan vakýf köyler
her türlü vergiden muaftý. Ýznik bir ilim
merkezi olarak önemini XV. yüzyýlda da
korudu ve þehre “âlimler yurdu” sýfatý ve-
rildi. Bursa’nýn fethinden sonra þehirde
çeþitli medreseler kuruldu. Sýnýrlarý yavaþ
yavaþ geniþleyen Osmanlý Beyliði’nde pek
çok devlet adamý medrese, cami, imaret
gibi hayýr kurumlarý açmaya baþladý. Edir-
ne’nin devlet merkezi olmasýyla burada da
medreseler açýldý. Fâtih Sultan Mehmed’in
Ýstanbul’u fethinin hemen ardýndan Sahn-ý
Semân medreselerini tesis etmesi ve bun-
lar için vakýflar kurmasýndan sonra tam
bir ilim merkezi haline gelen þehirde baþ-
ta hükümdarlar olmak üzere sultan ha-
nýmlar, vezirler, ilim adamlarý ve bazý sa-
ray mensuplarý tarafýndan pek çok med-
rese inþa edildi. Fetihten XIX. yüzyýla ka-
dar Ýstanbul’da kurulan medrese sayýsýnýn
500’ü aþtýðý belirtilir (Kütükoðlu, 1869’da
Faal Ýstanbul Medreseleri, s. 5-6). Osmanlý
medreselerinde dinî ilimlerin yanýnda man-
týk, belâgat, lugat, nahiv, matematik, astro-
nomi, felsefe, tarih ve coðrafya gibi ilim-
ler de okutuluyordu. Ýstanbul’da Sahn-ý
Semân ve tetimmeleri yapýldýktan sonra

dülüs’teki devletler sonraki dönemlerde
de bu ilmî geleneðin devamý için gayret
sarfetmiþ ve yeni medreseler açmýþtýr (Ha-
san Ali Hasan, s. 400-401; M. Îsâ el-Harî-
rî, s. 349-350).

Eyyûbîler Dönemi. Selâhaddîn-i Eyyûbî
vezir olduðunda (564/1168) Þiî mezhebi-
ne karþý Sünnî akîdeyi desteklemeye baþ-
ladý, bu amaçla medrese inþasýna önem
verdi. Muharrem 566’da (Eylül 1170) Amr
b. Âs Camii yakýnýnda Þâfiîler için Nâsýriy-
ye Medresesi’ni açtý, burasý için bir vakýf
kurdu. Ayný bölgede Mâlikîler için Kam-
hiyye Medresesi’ni inþa ettirdi. Makrîzî’-
nin ifadesine göre bu medreselerin ku-
rulmasý Fâtýmî Devleti’ne indirilen en bü-
yük darbe oldu (el-ƒý¹a¹, II, 363-364; Ab-
dülganî Mahmûd, s. 67-68). Nizâmülmülk’-
ten sonra medrese açma konusunda en
çok ün yapan Selâhaddîn-i Eyyûbî ile ha-
lefleri Mýsýr, Dýmaþk ve Kudüs’te on yedi
medrese yaptýrdýlar. Hükümdarlarý örnek
alan diðer devlet erkâný ve zenginler de
kýrk üç medrese inþa ettirdi. Bu faaliyetler
Ýslâm dünyasýnýn farklý bölgelerinden âlim-
lerin Mýsýr’a akýn etmesini saðladý (Abdül-
ganî Mahmûd, s. 87).

Memlükler Dönemi. Eyyûbî Devleti’nin
yerine kurulan Memlükler çok sayýda med-
reseye sahipti. Medreseler için vakýflar te-
sis eden Memlükler hoca ve talebelere dol-
gun ücret ödeyerek ilim ve kültürün ge-
liþmesine önemli katkýda bulundu. Bu dö-
nemde genel öðretim veren medresele-
rin yanýnda dârü’l-hadîs, dârü’l-Kur’ân gibi
ihtisas medreseleri de bulunuyordu (Yiðit,
s. 245). Makrîzî, dinî ilimlerin okutulduðu
medreselerin pek çoðunda yetim ve yok-
sul çocuklar için yatýlý mekteplerin bulun-
duðunu söyler (el-ƒý¹a¹, II, 378-379). Med-
reselerin geniþ ölçüde devlet eliyle kuru-
lup teþkilâtlandýrýlmasý ve vakýflar aracýlý-
ðýyla öðretimin desteklenmesinden son-
ra ilmî geliþmelerin büyük bir hýz kazan-
dýðý görülür. Nizâmiye medreseleriyle di-
ðer bazý önemli medreselerde Ýslâmî ilim-
lerin yanýnda matematik, astronomi, týp
ve felsefe de okutuluyordu (Turan, s. 258-
259). Bu medreselerde Abdülkerim el-Ku-
þeyrî gibi sûfîler; Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî, Ýmâ-
mü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi fakih ve
kelâmcýlar; Muhammed b. Selâme er-Ru-
hâvî, Ebü’l-Feth Muhammed b. Müferric
es-Sirmânî gibi mimar ve mühendisler;
Ömer Hayyâm, Ebû Muzaffer el-Ýsferâyînî
gibi astronom ve matematikçilerle Gazzâ-
lî gibi çok yönlü âlimler yetiþti. Ýslâm top-
lumunda baþarýlý bir model oluþturan Ni-
zâmiye medreselerinin benzerleri Anado-
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teplerinin ardýndan 1839’dan itibaren sý-
nýf-ý sânî kabul edilen rüþdiye mektepleri
açýldý. 1845’te kurulan Muvakkat Meclis-i
Maârif’in kararýyla Osmanlý Devleti’nde öð-
retim kurumlarýnýn sýbyan ve rüþdiye mek-
tepleriyle dârülfunun olmak üzere üç ka-
deme halinde teþkilâtlandýrýlmasý planlan-
dý (21 Temmuz 1846). Bu tarihten günü-
müze kadar eðitim kurumlarýnda isim ve
süre deðiþiklikleri olduysa da ilk, orta ve
yüksek öðretim þeklindeki bu yapý korun-
du. 1847’de Mekâtib-i Umûmiyye Nezâre-
ti’nin ihdasýndan sonra 1848’de Dârülmu-
allimîn-i Rüþdî açýldý; 1853’te Ýstanbul dý-
þýndaki yirmi beþ merkezde rüþdiye mek-
tepleri hizmete sokuldu. Þer‘iyye mahke-
melerine hâkim yetiþtirmek için medrese
öðrencilerinin sýnavla girebildiði, meþihata
baðlý iki yýl süreli Muallimhâne-i Nüvvâb
1854’te öðretime baþladý. 1857’de Mekâ-
tib-i Umûmiyye Nezâreti yerine Maârif-i
Umûmiyye Nezâreti kuruldu. Üç yýl sonra
Mekteb-i Mülkiyye ve 1858’de kýzlara mah-
sus ilk rüþdiye açýldý. Bunu, halkýn katýla-
bildiði konferanslar þeklinde ders vermek
üzere kýsa ömürlü ilk dârülfünunun ve
Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i Ýslâmiyye tarafýn-
dan ilk halk dershanelerinin açýlmasý iz-
ledi.

1 Eylül 1869’da yayýmlanan Maârif-i
Umûmiyye Nizamnâmesi ile maarif iþleri
bir bütün halinde ele alýndý. Ayný yýl Hay-
darpaþa’da Tatbîkat-ý Týbbiyye-i Askeriyye
mektebi, bir yýl sonra Dârülfünûn-ý Osmâ-
nî öðrenime baþladý. 1874’te bir düzenle-
meyle eðitimin ilk ve orta kademesi sýbyan
mektebi, rüþdiye ve idâdî adýyla üç kýsým-
da teþkilâtlandýrýldý; 1881’de sýbyan mek-
tepleri ibtidâî mektebi haline getirildi. Er-
tesi yýl her vilâyette birer maarif meclisi-
nin kurulmasý ve buralara maarif müdür-
lerinin tayini uygulamasý baþlatýldý. 1882’-
de Arabistan, Arnavutluk ve doðu vilâyet-

lerindeki aþiret ileri gelenlerinin çocuklarý-
nýn Ýstanbul’da öðrenim gördükten sonra
memleketlerine öðretmen, subay ve kay-
makam olarak gönderilmesi amacýyla ya-
týlý Aþiret Mekteb-i Hümâyunu tesis edil-
di. Daha önce kapatýlan dârülfünun 1 Ey-
lül 1900 tarihinde Dârülfünûn-ý Þâhâne
ismiyle tekrar açýldý. Bu kurum 1908’den
sonra Ýstanbul Dârülfünunu adýný alarak
1933 yýlýna kadar devam etti. Yine 1908’-
den sonra Ýstanbul’da ve bazý vilâyetler-
deki idâdîler Galatasaray ve Dârüþþafaka’-
ya denk okullar haline getirilerek bunlara
sultânî (lise) ismi verildi. Bu isim ilk defa
Galatasarayý Mekteb-i Sultânîsi için kulla-
nýldý. Medreselere yönelik ýslahat çalýþma-
larýnýn en kapsamlýsý Sultan Mehmed Re-
þad devrinde gerçekleþtirilmiþ olup dört yýl
süren bu çalýþmalar neticesinde yeni bir
sistemin uygulanmasýna baþlandý. Buna
göre Ýstanbul’daki bütün medreseler tek
isim altýnda toplanacak, talebeler ortak
usul ve esaslara göre yetiþtirilecekti. Hi-
lâfet merkezinde bulunmalarýndan dolayý
bunlara Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi
adý verildi (nizamnâmesi için bk. Kütükoð-
lu, Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi, s. 3-
4). Yaklaþýk 150 yýl önce baþlayan ve gide-
rek geniþleyen eðitimde çaðdaþlaþma fa-
aliyetleri Cumhuriyet devrinde daha da yo-
ðunlaþtý (ayrýca bk. MEDRESE; MEKTEP;
TÜRKÝYE).

Literatür. Ýslâm düþünce tarihi boyunca
yazýlan eserlerde ilmin önemi, eðitim ve
öðretim metotlarý, anne-baba-çocuk, öð-
retmen-öðrenci, devlet-halk iliþkilerinin
sosyal, psikolojik, hukukî ve ahlâkî temel-
leri, eðitime iliþkin yönleri gibi konular araþ-
týrýlmýþ, bu alanlarda çalýþmalar yapýlmýþ
ve müstakil eserler kaleme alýnmýþtýr. Bu
literatür içerisinde eðitim nazariyesi nite-
liðinde eserler de bulunmakta olup en çok
ilgi görenlerinden bazýlarý þunlardýr: 1. Ýbn
Sahnûn, Âdâbü’l-mu£allimîn. Eðitim ve
öðretim alanýnda ilk kitaplardan olan eser
sonraki çalýþmalara kaynak olmuþtur. Ki-
tapta baþlýca öðretim konularý okuma yaz-
ma, Kur’an, gramer ve þiir, Arap tarihi, hi-
tabet, aritmetik, edebiyat, abdest ve na-
maz meseleleri olarak gösterilmiþtir (Dað –
Öymen, s. 14). Eser M. Faruk Bayraktar
tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Eðitim
ve Öðretim Esaslarý, Ýstanbul 1996). 2. Câ-
hiz, Risâletü’l-mu£allimîn, el-Beyân ve’t-
tebyîn. Bunlarýn dýþýnda Câhiz’e nisbet
edilen et-Tâc fî aÅlâši’l-mülûk’teki eði-
tim öðretim ilkelerine ve uygulamalarýna
dair bilgiler Ýslâm eðitim tarihi bakýmýn-
dan önemlidir. 3. Fârâbî, Fu½ûlü’l-mede-

Osmanlý Devleti sýnýrlarý içindeki diðer med-
reseler yeni bir düzenlemeye tâbi tutul-
du. Bazý vakfiye, kanunnâme ve biyogra-
filerden anlaþýldýðýna göre medreseler hâ-
þiye-i Tecrîd, miftâh, kýrklý, ellili, Sahn-ý Se-
mân ve altmýþlý þeklinde derecelenirdi. Bir
öðrenci “muhtasarât” denilen dersleri gör-
dükten sonra Hâþiye-i Tecrîd Medresesi’-
ne devam eder, orada baþarýlý olursa mü-
derristen bir belge almak suretiyle bir üst
derecedeki Miftah Medresesi’ne girer ve
en üst medreseye kadar çýkabilirdi (Cev-
det, I, 309). Osmanlý Devleti’nde kuruluþtan
itibaren titizlikle üzerinde durulan eðitim
sistemi sonralarý bozulmaya yüz tuttu (ay-
rýca bk. MEDRESE).

Osmanlýlar’da Batý ile kültürel temasla-
rýn geliþmeye baþladýðý XVIII. yüzyýl orta-
larýna doðru eðitim ve öðretimde yenilik
arayýþýna giriþildiðine dair iþaretler görül-
mektedir. 1734’te Üsküdar Toptaþý’nda
Hendesehâne adýyla ilk askerî mektep açýl-
dý, bunu diðer tesislerin açýlýþý takip etti.
1775’te Kasýmpaþa’da kurulan Hendese-
hâne, 1795’te Hasköy’deki özel binasýnda
baþlatýlan Mühendishâne-i Berrî-i Hümâ-
yun, Bâbýâli memurlarýna Fransýzca öð-
retmek amacýyla 1821’de açýlan Tercüme
Odasý bunlardan bazýlarýdýr. 1824 yýlýnda
ilköðretim zorunlu hale getirildi ve erkek
çocuklarýn bu öðrenimi görmeden iþe alýn-
masýný yasaklayan bir ferman yayýmlan-
dý. 1826’da yine erkek çocuklarýn sýbyan
mekteplerinde öðrenimlerini tamamla-
madan iþe verilmesini yasaklayan bir fer-
man çýkarýldý. 14 Ekim 1826’da sýbyan
mekteplerinin idaresini üstlenmek için Ev-
kaf-ý Hümâyun Nezâreti kuruldu. 14 Mart
1827’de askerî tabip yetiþtirmek üzere
tesis edilen Týbhâne-i Âmire, II. Mahmud
tarafýndan hizmete açýldý. 1834’te Maçka
Kýþlasý’nda Mekteb-i Harbiyye öðretime
baþladý. Sýnýf-ý evvel sayýlan sýbyan mek-
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olduðunu ve zihinsel çabalarýn güçlükleri-
ne katlanmalarýný saðlamak için fikrî er-
demlere ilgi uyandýracak þekilde eðitilme-
leri gerektiðini belirtmektedir (Teh×îbü’l-
aÅlâk, s. 59-61). 6. Gazzâlî, Eyyühe’l-ve-
led, Mîzânü’l-£amel, Kimyâ-yý Sa£âdet.
Bu eserler eðitim ve öðretim bakýmýndan
da önemlidir. Ancak Gazzâlî’nin konuya
dair en önemli görüþleri Ý¼yâßü £ulûmi’d-
dîn’in “Kitâbü’l-.Ýlm” baþlýklý ilk bölümün-
de yer alýr. Esasen kitabýn tamamý bir eði-
tim felsefesi ve metodolojisi içermekte
olup Ýslâm dünyasýnda yüzyýllar boyunca
derin etkiler býrakmýþtýr. 7. Burhâneddin
ez-Zernûcî, Ta£lîmü’l-müte£allim. Bu ala-
nýn en tanýnmýþ kaynaklarýndandýr (Le-
vend, s. 93). Ahmed Hulûsi Efendi tara-
fýndan eser üzerine bir þerh yazýlmýþtýr (Ýs-
tanbul 1306). Mehmet S. Hatipoðlu ese-
rin bir özetini yayýmlamýþ (Eðitim Hareket-
leri Dergisi, IX/107-108 [1963], s. 25-30),
Yunus Vehbi Yavuz da kitabý Türkçe’ye çe-
virip þerhetmiþtir (et-Ta‘lîmü’l-müte‘allim /
Ýslâm’da Hoca Öðrenci Münasebetleri,
Ýstanbul 1980, 2006). Hayati Tetik eser
hakkýnda yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr
(1991, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 8.
Bedreddin Ýbn Cemâa, Te×kiretü’s-sâ-
mi£ ve’l-mütekellim fî edebi’l-£âlim ve’l-
müte£allim. Eserde birçok eðitim mese-
lesinin yanýnda öðrenci-öðretmen iliþkile-
ri, ders halkalarý, öðrencilik yaþý, kütüpha-
nelerden faydalanma usulleri gibi konu-
larda önemli bilgiler yer almaktadýr (DÝA,
XIX, 391). Döneminin eðitim ve öðretim

anlayýþýný yansýtmasý bakýmýndan önemli
bir kaynak olan eser Muhammed Þevki Ay-
dýn tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ýs-
lâm Geleneðinde Öðretmen-Öðrenci: Eði-
tim-Öðretim Âdâbý, Ýstanbul 1998). 9. Ýbn
Haldûn, Mušaddime. Müellif bu eserin-
de öðretim meselelerine bir bölüm ayýr-
mýþ, döneminde öðretimin konusu olan
dinî ve din dýþý ilimlere geniþ yer vermiþ-
tir. Ýbn Haldûn’un Ýslâm ülkelerinde uygu-
lanan öðretim metotlarý, öðretimde han-
gi konulara öncelik verilmesi gerektiði, ken-
di döneminde Kuzey Afrika ve Endülüs’te
eðitimin gerilemesi ve bunun sonuçlarý
hakkýnda verdiði bilgiler oldukça önemli-
dir. 10. Zeynüddin b. Ali b. Ahmed el-Âmi-
lî, Münyetü’l-mürîd fî edebi’l-müfîd ve’l-
müstefîd. Kitapta bilginin önemi, fetva ve
münazara âdâbý, kitap yazýmý, ilimlerin
taksimi, eðitim ve öðretimin yöntemleri,
amacý, öðretmen ve öðrencinin görevleri
gibi konular geniþ biçimde iþlenmiþtir. 11.
Minhâcü’l-müte£allim. Müellifi bilinme-
yen bu eserde talebelere zekâ testleri uy-
gulanmasý ve zekâ derecelerine göre sý-
nýflara ayrýlmasý konusunda ilgi çekici gö-
rüþler yer alýr (Ahmed Çelebi, s. 21).

Ýslâm âleminde yazýlmýþ diðer birçok
eserde eðitim konularý da iþlenmiþtir. Ba-
zý seyyahlarýn gördükleri yerlerin medre-
seleri, mektepleri, çeþitli vakýflar gibi öð-
retim kurumlarý hakkýnda verdiði bilgiler
eðitim ve öðretim tarihine ýþýk tutmakta-
dýr. Bunlardan Ya‘kubî’nin Kitâbü’l-Bül-
dân, Ýbnü’l-Fakýh’in Kitâbü’l-Büldân,
Makdisî’nin A¼senü’t-tešåsîm, Ýbn Hav-
kal’in el-Mesâlik ve’l-memâlik, Ýbn Cü-
beyr’in er-Ri¼le, Yâkut’un Mu£cemü’l-
büldân, Ýbn Battûta’nýn Tu¼fetü’n-nü¾-
¾âr fî ³arâßibi’l-em½âr ve £acâßibi’l-es-
fâr adlý kitaplarý sayýlabilir. Ýbn Battûta’-
nýn Osmanlýlar’ýn ilk devirlerindeki medre-
seleri hakkýnda verdiði bilgiler önemlidir.
Biyografik eserlerde de eðitim tarihiyle il-
gili bilgilere rastlanmaktadýr. Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî’nin el-E³ånî, Ýbnü’n-Nedîm’in
el-Fihrist, Kemâleddin el-Enbârî’nin Nüz-
hetü’l-elibbâ fî ¹abašåti’l-üdebâß, Hatîb
el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd, Ýbn Hal-
likân’ýn Vefeyâtü’l-a£yân, Ýbnü’l-Kýftî’nin
ÝÅbârü’l-£ulemâß bi-aÅbâri’l-¼ükemâß,
Tâceddin es-Sübkî’nin ªabašåtü’þ-Þâfi£iy-
ye, Makkarî’nin Nef¼u’¹-¹îb, Süyûtî’nin
AÅbârü’n-nisâß isimli kitaplarýnda önem-
li eðitimcilerin tanýtýlmasý yanýnda ede-
biyat mahfilleri, kýz çocuklarýnýn eðitimi,
mescidlerde öðretim, müderrislerin kýya-
fetleri, ilim için yapýlan seyahatler, tale-
belerin yaþayýþý vb. konularda mâlûmat

nî, et-Tenbîh £alâ sebîli’s-sa£âde, es-Si-
yâsetü’l-medeniyye, Ta¼½îlü’s-sa£âde.
Bu eserlerinde eðitim ilkeleri ve yöntem-
leri hakkýnda önemli görüþler ortaya ko-
yan müellif Ta¼½îlü’s-sa£âde’de öðretim
(tâlim) ve eðitimin (te’dip) farklý olduðu-
nu belirtir. Buna göre öðretim teorik er-
demleri, eðitim ahlâkî erdemleri ve uygu-
lamalý meslekleri gerçekleþtirme çabasý-
dýr. Öðretim genellikle ikna yöntemine da-
yandýðýndan yalnýzca sözlü olarak yürütü-
lür; eðitim ise bazý davranýþlara yönelik
alýþkanlýk ve melekeleri geliþtirmeyi amaç-
ladýðý için hem sözlü hem de uygulamalý
yapýlýr (Ta¼½îlü’s-sa£âde, s. 78-80). 4. Ka-
bisî, er-Risâletü’l-mufa½½ýla li-a¼vâli’l-
müte£allimîn ve a¼kâmi’l-mu£allimîn
ve’l-müte£allimîn. Kabisî’nin büyük ölçü-
de Ýbn Sahnûn’un Âdâbü’l-mu£allimîn’in-
den yararlandýðý eserde bilhassa öðret-
menin öðrenci ile olan münasebetleri, kýz-
larla erkekler arasýndaki öðretim farký gibi
konularla ilgili sorulara cevaplar verilmiþ-
tir. Eseri Süleyman Ateþ ve H. Raþit Öy-
men Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýslâm’da Öð-
retmen ve Öðrenci Meselelerine Dair Ge-
niþ Risale, Ankara 1966). Abdullah el-Emîn
Na‘mî, kitap üzerinde el-Menâhic ve’¹-
¹urušu’t-ta£lîmiyye £inde’l-Æåbisî ve Ýbn
ƒaldûn adýyla bir çalýþma yapmýþtýr (bas-
ký yeri yok, Merkezü cihâdi’l-Lîbiyyîn 1984).
5. Ýbn Miskeveyh, Teh×îbü’l-aÅlâš. Mü-
ellif bu önemli eserinde eðitim konularý-
na da yer vermiþtir. Meselâ çocuklardaki
zararlý eðilimlerin ýslahý için eðitimin þart
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biyetü’l-evlâd fi’l-Ýslâm (Halep-Beyrut
1401/1981); Muhammed Selâhaddin Ali
Mücâvir, Tedrîsü’t-terbiyeti’l-Ýslâmiy-
ye: Üsüsühû ve ta¹bîšåtühü’t-terbeviy-
ye (Küveyt, ts. [Dârü’l-kalem]); Ýbrâhim Ali
Akiþ, et-Terbiye ve’t-ta£lîm fi’l-Endelüs
(Amman 1986); Muhammed Kanber, Di-
râsât türâ¦iyye fi’t-terbiyeti’l-Ýslâmiyye
(Duha [Katar] 1407/1987); Abdülemîr Þem-
seddin, el-Felsefetü’t-terbeviyye £inde
ÝÅvâni’½-Øafâ min Åilâli Resâßilihim
(Beyrut 1988); Ali Þerîatî, U½ûl ve Felse-
fe-i Ta£lîm ve Terbiyet (Tahran 1374); Ab-
dülcebbâr Rifâî, et-Terbiye ve’t-ta£lîm
fi’l-Ýslâm (Kum 1375 hþ.); M. Faruk Bay-
raktar, Ýslâm Eðitiminde Öðretmen Öð-
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Ebi’l-¥asan el-Ba½rî el-Mâverdî (Cid-
de-Mansûre 1990); Eb¼â¦ü müßtemeri’l-
menâhici’t-terbeviyye ve’t-ta£lîmiyye fî
¾ýlli’l-felsefeti’l-Ýslâmiyye (Kahire 1414/
1994); Hasan Bezûn, el-Ma£rife £inde’l-
øazzâlî: en-Na¾ariyyetü’t-terbeviyye
et-ta£lîmiyye (Beyrut 1997); Halis Ayhan,
Türkiye’de Din Eðitimi (Ýstanbul 1999);
Ahmed Muhammed Nurseyf, Min ede-
bi’l-mu¼addi¦în fi’t-terbiye ve’t-ta£lîm
(Dübey [Dubâi], 1423/2002), Türkî Râbih,
eþ-ÞeyÅ £Abdül¼amîd b. Bâdis: Felse-
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yer alýr. Hisbe kitaplarýnda müderrislerin
kontrol görevinden bahseden bölümler
açýlmýþ, çocuklarý cezalandýrma konusu tar-
týþýlmýþtýr. Bu eserlere genel tarih ve ede-
biyat kitaplarýný da eklemek gerekir. Nizâ-
mülmülk Siyâsetnâme’de hükümdarýn
neleri yapmasý ve nelerden kaçýnmasý ge-
rektiðini açýklarken ilme, ilim adamlarýna
ve öðretime önem verilmesi konusunu ör-
neklerle açýklar. Amasyalý Hüseyin oðlu Ali,
Tarîku’l-edeb (Tâcü’l-edeb) adlý kitabýn-
da davranýþ ve ahlâk eðitimine aðýrlýk ver-
miþtir. Yazýcýoðlu Mehmed’in Muhamme-
diyye’siyle kardeþi Ahmed’in Envârü’l-
âþýk¢n’i birer yaygýn eðitim kitabý olarak
yüzyýllar boyunca büyük ilgi görmüþ ve her
ortamda okunmuþtur. Kýnalýzâde Ali’nin
Ahlâk-ý Alâî adlý kitabýnýn da Türk eði-
tim tarihinde önemli bir yeri vardýr. Koçi
Bey’in IV. Murad’a lâyiha olarak sunduðu
Risâle’sinde eðitim konusundaki görüþ ve
önerileri yer alýr. Kâtib Çelebi’nin Keþfü’¾-
¾unûn’undaki ilgili bölümler yanýnda özel-
likle Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehak adlý
kitabý medreselerin bozulma sebepleri ve
öðretim metotlarýndaki yanlýþlarýn orta-
ya konulmasý bakýmýndan dikkat çekicidir.
Nâbî’nin oðluna nasihat vermek için yaz-
dýðý Hayriyye’sinde çocuk eðitimi, çocu-
ða hangi bilgilerin nasýl kazandýrýlmasý ge-
rektiði konularýnda ilgi çekici görüþler var-
dýr. Erzurumlu Ýbrâhim Hakký, Mârifetnâ-
me adlý eserinin çeþitli bölümleriyle Ter-
tîbü’l-ulûm adlý eserinde eðitim ve öðre-
time dair bilgiler verir.

Modern dönemde eðitim ve öðretime
dair pek çok eser yazýlmýþ olup bazýlarý þun-
lardýr: Ziya Gökalp, “Millî Terbiye” (Maka-
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Ta£lîm ve Terbiyet der Ýslâm (Tahran
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bîler, Mýsýr’da Þiî Fâtýmî hâkimiyetine son
vermek için halkýn eðitimiyle yakýndan ilgi-
lendiler. Daha Fâtýmî Devleti ortadan kal-
dýrýlmadan Selâhaddîn-i Eyyûbî, Nâsýriyye
ve Kamhiyye medreselerini hizmete açtý.
Fâtýmîler’in 567’de (1171) yýkýlmasýndan
sonra Eyyûbîler, Sünnîliði yerleþtirmek ama-
cýyla çok sayýda medrese inþa etti. Bunlar
arasýnda Süyûfiyye, Sâlihiyye ve Fâzýliyye
zikredilebilir. 580’de (1184) Vezir Kadî el-
Fâzýl tarafýndan yaptýrýlan Fâzýliyye’de bü-
yük bir kütüphane oluþturuldu. Medrese-
lerdeki eðitim önceleri dinî ilimler aðýrlýklý
idi. Sünnî inancýnýn yerleþmesinin ardýn-
dan bunlara nahiv, felsefe ve tabii ilimler
de eklendi. Dersler bir müderris tarafýn-
dan veriliyor ve kendisine bir muîd yardým
ediyordu. Hemen her medreseye tahsis
edilmiþ bir vakýf mevcuttu. Ayrýca kitapçý
dükkânlarý eðitimde büyük rol oynuyor-
du. Buralar ayný zamanda ilmî tartýþma-
larýn yapýldýðý, kitaplarýn okunduðu eðitim
yerleriydi. Bilhassa Tolunoðullarý ve Ýhþî-
dîler devrinde Mýsýr’da ve özellikle Kahire’-
de tarihçiler muazzam bir kitapçýlar çar-
þýsýnýn varlýðýndan söz etmektedir.

Memlükler ve Osmanlýlar Dönemi. Ge-
rek Memlükler devrinde gerekse Osmanlý
fethinden sonraki asýrlarda eðitimde önem-
li bir deðiþiklik olmadý. Küttâblar, camiler
ve medreselerde eðitim faaliyetlerine de-
vam edildi. Bu dönemde eðitime damga-
sýný vuran müessese Ezher oldu. Baþka
medreselerde ders veren müderrislerin
ve þeyhlerin büyük bir kýsmý Ezher’de ye-
tiþiyordu. Diðer bir geliþme de 1008’de
(1599) Dâvûd-i Antâkî adlý bir tabibin Ka-
hire’de Týp Medresesi’ni açmasýdýr. Bu zat
çok sayýda týp kitabý yazdý, birçok talebe
yetiþtirdi. 1798’de Fransýzlar’ýn Mýsýr’ý iþ-
gali sadece üç yýl sürmesine raðmen bu
olay Mýsýr’daki eðitim ve öðretimi derin-
den etkiledi. Napolyon, Fransýzlar’ýn bura-
daki çýkarlarýný koruyacak þekilde hem as-
kerî hem sivil projeler geliþtirdi. Bu çer-
çevede 22 Aðustos 1798’de el-Mecmau’l-
ilmî el-Mýsrî adlý bir enstitü kuruldu. Bu
enstitünün görevleri arasýnda Mýsýr’da il-
mî araþtýrmalar yaptýrmak ve bir eðitim
modeli oluþturmak da yer alýyordu. Ancak
iþgalciler, Fransýz çocuklarý için kurulan
okullarýn dýþýnda istedikleri deðiþikliði ger-
çekleþtiremediler. Bu üç yýl içinde Fransýz-
lar’a karþý yürütülen ayaklanmalara eði-
timcilerin katýlmasý yüzünden geleneksel
eðitim yerlerindeki öðretim faaliyetleri aðýr
bir darbe aldý.

Fransýzlar’ýn 1801 yýlýnda Mýsýr’dan çýka-
rýlmasýyla ülkede yeni bir dönem baþladý.

Padiþah III. Selim, Kavalalý Mehmed Ali Pa-
þa’yý Mýsýr’a vali tayin etti. Önceleri padi-
þaha baðlý kalan Mehmed Ali Paþa, sonra-
dan modern bir devlet kurma hayalleri-
ne kapýlarak kendi baþýna hareket etmeye
baþladý. Mýsýr’da otoritesini pekiþtirmek
amacýyla uygulamaya giriþtiði siyasî ve as-
kerî projeler yanýnda kurmayý planladýðý
modern eðitim sistemi için Batý’yý örnek
aldý. Daha 1809’da askerî ve teknik alan-
larda öðrenim görmeleri için Ýtalya’ya öð-
renciler gönderilmeye baþlandý. 1820’li yýl-
larda Fransýzlar’la iliþkilerin düzelmesinin
ardýndan Mehmed Ali Paþa öðrencileri bu
ülkeye göndermeyi tercih etti. Onun dö-
neminde askerlik, yönetim ve eðitimde is-
tihdam edilmek üzere 300’ü aþkýn talebe
Avrupa’da öðrenim gördü. Mehmed Ali Pa-
þa 1811’de zamanýn seçkin tabakasýný oluþ-
turan Memlük, Çerkez, Türk, Arnavut ve
Ermeni asýllý gençler için Mýsýr Kalesi’nde
bir okul açtýrdý. Burada askerî konularýn ya-
ný sýra aritmetik ve Ýtalyanca dersleri oku-
tuluyordu. 1820’de Asvân’a taþýnan okul-
da öðretim dilinin Türkçe olmasý ilginçtir.
1816’da Mýsýr Kalesi’nde Mýsýrlýlar’ýn da
gittiði bir geometri okulu ve 1821’de ye-
ni kurulan orduya subay yetiþtirmek ama-
cýyla askerî okullar açýldý. 1825’te askerî
ve meslekî okullara girecek talebelerin ye-
tiþtirilmesi için Kasrülayn’da bir hazýrlýk
okulu oluþturuldu. Altý ile on iki yaþ ara-
sýndaki çocuklarýn gittiði bu okul 500 öð-
renci ile eðitime baþladý, bu sayý 1833’te
1200’e çýktý. 1827’de Ebû Za‘bel Hastaha-
nesi’nde bir týp medresesi açýldý. Öðrenci-
lerini Ezher mezunu Mýsýrlýlar’ýn teþkil et-
tiði bu okulun öncelikle orduya hizmet et-
mesi planlanmýþtý. 1829’da kurulan far-
makoloji, ziraat ve baytarlýk medreseleri
sivil karakterli okullardý. 1830’lu yýllarda
yardýmcý saðlýk, madencilik, mühendislik,
yabancý dil, muhasebecilik, teknikerlik alan-
larýnda çok sayýda meslek okulu açýldý.
1820 yýlýndaki baþarýsýz giriþimlerden son-
ra 1834’te Paris’teki Ecole Polytechnique
model alýnarak Bulak’ta mühendishâne
kuruldu. Burasý mühendislerin, ayrýca or-
ta ve yüksek dereceli okullar için öðret-
menlerin yetiþtirildiði önemli okullardan
biridir. Öte yandan Mýsýr’ýn Batý’ya açýlma-
sýnda önemli rol oynayan Lisan ve Tercü-
me Okulu’nu Fransa’da öðrenim gören Ez-
her mezunlarýndan Rifâa et-Tahtâvî faali-
yete geçirdi ve uzun yýllar idareciliðini yap-
tý. Burada beþ veya altý yýllýk öðrenim sü-
resince öðrenciler diðer derslerin yaný sý-
ra Fransýzca, Ýslâm hukuku ve matematik
okuyordu. Bu okul zamanla Batý dillerin-
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II. ÇAÐDAÞ ÝSLÂM ÜLKELERÝNDE

TÂLÝM ve TERBÝYE

Irak bk. IRAK
Ýran bk. ÝRAN
Türkiye bk. TÜRKÝYE

Mýsýr. Fetihten Sonra Mýsýr’da Eðitim
ve Öðretim. Amr b. Âs’ýn 19 (640) yýlýnda
baþlattýðý harekâtla Mýsýr’ý fethetmesinin
ardýndan Ýslâmiyet burada hýzla yayýlmaya
baþladý. Bizans’ýn baskýsýndan býkan Kýptî
halký akýn akýn Ýslâmiyet’e giriyor, çok sa-
yýda Arap kabilesi de Mýsýr’a yerleþiyordu.
II. (VIII.) yüzyýlda Yunanca’nýn yerine Arap-
ça’nýn kullanýmý hýzla yaygýnlaþtý. Ýslâmi-
yet’in tanýdýðý özgürlükten yararlanan Kýp-
tîler’in din ve eðitim iþlerine karýþýlmadý.
Mýsýr’da medreselerin ortaya çýkmasýndan
önce okuma yazma, Kur’ân-ý Kerîm ve te-
mel Ýslâmî bilgilerin öðretildiði küttâblar-
la mescidler vardý. Eðitimin ilk kademesi
küttâblarda, ikinci ve üçüncü kademesi
mescidlerde yapýlýyordu. Mýsýr’da ilk cami
Amr b. Âs tarafýndan 21 (642) yýlýnda Ka-
hire’de inþa edildi. Tarihçi Makrîzî’nin an-
lattýðýna göre bu camide zâviye denilen
sekiz yerde çeþitli ilimler öðretilmekteydi;
bunlarýn en meþhurlarý Ýmam Þâfiî, Mec-
diyye ve Sâhibiyye zâviyeleridir. Bunlarýn
giderlerinin karþýlanmasý için vakýflar tah-
sis edilmiþti. Ýmam Þâfiî ve Muhammed
b. Cerîr et-Taberî gibi âlimler bu zâviye-
lerde ders vermiþtir. Öðretim faaliyetleri-
nin yapýldýðý camilerden biri de 265’te (878)
Ahmed b. Tolun’un Kahire’de inþa ettir-
diði Ýbn Tolun Camii’dir. Süyûtî burada tef-
sir, hadis, fýkýh, týp ve astronomi gibi ilim-
lerin okutulduðunu söyler. 361 (972) yýlýn-
da Fâtýmîler zamanýnda Cevher es-Sýkýllî
tarafýndan Kahire’de yaptýrýlan Ezher Ca-
mii dünyaca meþhur eðitim merkezlerin-
den biridir. Sünnî Ýslâm âlemine büyük hiz-
metleri olan bu kurum Mýsýr’ýn yanýnda
dünyanýn çeþitli yerlerinden gelen talebe-
lere hizmet vermiþtir (bk. EZHER). Eyyû-
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