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XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþlayan
Türk mûsikisi neþriyatý, XX. yüzyýlýn ilk ya-
rýsýndaki ciddi çalýþmalarla tesbit edile-
bilen repertuvarýn halka ulaþtýrýlmasýnda
çok önemli rol oynamýþtýr. Dinî ve din dýþý
formlarda belirlenen eserler arasýnda neþ-
redilemeyenler ise muhtemelen kaybol-
muþtur. Bu konudaki ilk neþir çalýþmasý Ýs-
tanbul Mûsiki Konservatuvarý tarafýndan
yapýlmýþtýr. 1926’da Dârülelhan’dan (Ýstan-
bul Mûsiki Konservatuvarý) Türk mûsiki-
si eðitimi ve öðretiminin kaldýrýlmasý üze-
rine oluþturulan, önceleri Rauf Yektâ Bey’in
baþkanlýðýnda Zekâizâde Hâfýz Ahmet Efen-
di ve Muallim Ýsmâil Hakký beyler, daha
sonralarý Ali Rifat Çaðatay, Mehmet Sup-
hi Ezgi ve Mesut Cemil’in katýlýmýyla de-
vam eden Tarihî Türk Mûsikisi Eserlerini
Tasnif ve Tesbit Heyeti ilâhi, tevþîh, nefes
ve Mevlevî âyinlerinden meydana gelen bir
seri nota yayýmlamýþtýr (1931-1939). Bir-
çok dinî eserin plaklara okunmasý da bu
çalýþmanýn diðer bir yönünü teþkil eder.
Ardýndan gerçekleþtirilen münferit dinî
eser neþriyatý dýþýnda Kubbealtý Akade-
misi Kültür ve Sanat Vakfý tarafýndan ya-
yýmlanan “Türk Mûsikisi Klasikleri Ýlâhîler”
adlý seri (Ýstanbul 1979-1996), yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda dinî mûsiki konusundaki en
kapsamlý nota neþriyatý olarak nitelendiril-
mektedir. Ancak günümüzde geliþen tek-
noloji yardýmýyla internet ortamýnda dinî
mûsiki repertuvarýna ulaþmak daha da
kolay hale gelmiþtir.
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3. Eðitim Öðretim. Her kültür ve me-
deniyet kendi sosyal ve kültürel tarihin-
de, eðitim deneyimlerinde nasýl farklý aþa-

malardan geçmiþ, evrimler yaþamýþ, öz-
gün eserler ortaya koymuþsa Türkler de
eðitim tecrübelerinde tarih sahnesine çýk-
týklarý andan itibaren bir yandan kendile-
rini öðrenmeye açýk tutarken bir yandan
da eðitim içeriðinden kurumlarýna, öðre-
tim yöntemlerine kadar baþarýlý deneyim
ve örnekleri üretmekten geri kalmamýþ-
lardýr. Sýnýf farklýlýklarýnýn derin olmadýðý,
hayat boyu elde edilen deneyim ve biriki-
min öne çýktýðý, mücadele ve eþitlik anla-
yýþýnýn özel bir yer tuttuðu Türkler’in Or-
ta Asya dönemlerinde erdemli, onurlu ve
cesur bir þekilde hayata katýlma fýrsatlarý-
nýn bulunduðu belirtilmektedir. Kâþgarlý
Mahmud’un ünlü Dîvânü lugåti’t-Türk’ü
Türkler’in eðitim anlayýþýndan izler taþýr-
ken hayatta sadelik, mertlik, cömertlik ve
güzel ahlâk öne çýkan ilkeler olarak göze
çarpar. Yûsuf Has Hâcib Kutadgu Bilig’-
de yer alan, “Bilgiyi ve anlayýþý ulu bil, seç-
kin kulu bu iki þey yükseltir”; “Anlayýþa ve
bilgiye tercüman olan dildir; insaný aydýn-
latan dil zenginliðinin deðerini bil” gibi söz-
leriyle ilk dönemlerden itibaren Türk eði-
tim ve öðretim tasavvurunun þekillenme-
sinde önemli katkýlar yapmýþtýr. X. yüzyý-
lýn ortalarýna doðru Ýslâm’ý benimseyen Ka-
rahanlýlar’ýn, Baðdat’taki eðitim kurum-
larýný örnek alarak Ýslâmiyet’i yaymak ve
eski inançlarla mücadele etmek için Tür-
kistan ve Ýran’da okullar açtýklarý bilinmek-
tedir. Ýlk medresenin ne zaman ve nere-
de ortaya çýktýðý tesbit edilemese de bu
alandaki en ciddi giriþim XI. yüzyýlda Bü-
yük Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün öncü-
lüðünde baþlatýlmýþtýr. Eyyûbîler, Anado-
lu Selçuklularý, Artuklular ve diðer Türk
devletleri çok programlý (fýkýh, týp, astro-
nomi, matematik) medreseler kurma ko-
nusunda önemli teþebbüslerde bulunmuþ-
tur. Günümüze kadar gelen Mardin’deki
Kasýmiyye Medresesi, Artuklu dönemin-
den kalma önemli bir eðitim-kültür mira-
sýdýr.

XII. yüzyýldan itibaren yaygýnlaþmaya
baþlayan medreseler ve bunlarý besleyen
vakýf düzeni sadece Ýslâm dünyasýnda ya-
yýlmakla kalmamýþ, komþu kültür ve me-
deniyetleri de etkilemiþtir. Monica Gaudi-
osi, 1274’te kurulan ve modern yüksek
okul sisteminin baþlangýcý sayýlan Oxford
Üniversitesi, Merton College’ýn oluþumun-
da, Ýngiltere’deki vakýf sistemi ve anlayý-
þýnýn geliþmesinde Ýslâm dünyasýnda uy-
gulanan vakýf düzeninin etkili olduðunu
tesbit etmiþtir (CXXXVI/4 [1988], s. 1231-
1261). George Makdisi, müslümanlarýn aç-
týðý eðitim ve bilim kurumlarýnýn Avrupa’-
daki yüksek okul ve üniversite sisteminin

sýr, Aziz Bahriyeli öne çýkan isimlerdir. Mi‘-
râciyye okuma geleneði ise Cumhuriyet
döneminde sadece küçük bazý gruplarýn
icralarýyla (meselâ Hopçuzâde Mehmet
Þakir Çetiner ve arkadaþlarý gibi) sýnýrlý
kalmýþtýr.

Ezan, 1932-1950 yýllarý arasýnda Türk-
çe olarak okunmasý dýþýnda aslî þekliyle de
okunmaya devam etmiþtir. 1931’de Ev-
kaf Umum Müdürlüðü’ne ve daha sonra
(1950) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na baðlý
olarak sürdürülen müezzinlik müessese-
si, zaman zaman bazý kadro kýsýtlamalarý
yaþansa da ülkede kesintisiz biçimde sür-
dürülmüþtür. Bu arada müezzin kadrosu
kalabalýk büyük camilerdeki cumhur mü-
ezzinliði icraatýnýn da günümüzde eski
canlýlýðýný kaybettiði belirtilmelidir. Önce-
leri müezzinler tarafýndan þerefe dolaþýla-
rak okunan ezanlar zamanla mikrofonla
þerefe kapýsýnda ve ardýndan minare ka-
pýsýnda okunmuþ, günümüzde ise mer-
kezî sistemle ezan okuma yaygýnlaþmaya
baþlamýþtýr. Bu dönemin ünlü müezzinleri
arasýnda Süleymaniye Camii müezzinleri
Hâfýz Þevket ve Hâfýz Kemal, Üsküdar Ye-
ni Vâlide Camii müezzini Hâfýz Süleyman
(Karabacak), Beyazýt Camii müezzini Hâfýz
Kerim (Akþahin) ile Aksaray Vâlide Camii
müezzini Hâfýz Cemal’den (Gürses) bilhas-
sa söz edilmelidir. Son dönemlerde Diya-
net Ýþleri Baþkanlýðý, kendi bünyesinde aç-
týðý bazý kurslarla ezanýn güzel okunma-
sý konusunda faaliyetler göstermektedir.
1950’li yýllardan sonra dinî mûsikiye müf-
redat programlarýnda sadece Yüksek Ýs-
lâm enstitüleri ve Ýlâhiyat fakülteleri gibi
eðitim kurumlarýnda yer verilmiþtir. Gele-
neðin genç kuþaklara aktarýmýnda önem-
li roller üstlenen bu kurumlar, son yirmi
beþ yýl içerisinde açtýklarý lisans üstü prog-
ramlarla dinî mûsikinin akademik düzey-
de ele alýnmasýný saðlamýþtýr.
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cî gibi dönemin ilim ve fikir adamlarý ta-
rafýndan eleþtiri konusu yapýlmýþtýr. XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Osmanlý
aydýnlarý Avrupa’da yapýlan çalýþmalardan
yararlanarak çeþitli çeviri ve telif eserler
ortaya koymuþtur. XVIII. yüzyýlýn baþlarýn-
da modern kozmoloji ve tabiat felsefesi-
ne yönelen Osmanlý düþünürlerinin bulun-
duðu bilinmektedir. XV-XVI. yüzyýllardan
itibaren matematik bilimini ileri bir aþa-
maya taþýyan Osmanlý âlimleri Baþhoca Ýs-
hak Efendi ile modern matematiði ken-
di dünyalarýna aktarmýþlar, ayný zamanda
Cambridge Üniversitesi üyeliðine kabul
edilen Emin Paþa’nýn Fransýzca kaleme al-
dýðý matematik sahasýndaki eserlerle (DÝA,
XXXIII, 553) modern matematik alanýnda
da dönemlerini yakalamaya çalýþmýþlardýr.
Týp sahasýnda önceki medeniyetlerin de-
neyimlerinden faydalanan, Abbâsî ve Sel-
çuklular’daki bîmâristanlarý devralan ve
geliþtiren Osmanlýlar hem saray ve ordu
hem de halk için saðlýk hizmetlerini yay-
gýnlaþtýrmýþlar, týp eðitimini ise bazan sað-
lýk kurumlarý bünyesinde, bazan da müs-
takil konumda bulunan týp medreseleriy-
le geliþtirmiþlerdir.

Modern anlamda sýnýflarýn bulunmadýðý,
daha çok kitap ve hoca merkezli bir eði-
tim anlayýþýnýn uygulandýðý medreseler-
deki derslerde takip edilen öðretim sevi-
yelerine bakýlýrsa genellikle üç aþamanýn
öne çýktýðý görülür: Giriþ (iktisâr), orta (ik-
tisâ) ve ileri (istiksâ). Bazan yedi, bazan on,
bazan da -Süleymaniye Medresesi’nde uy-
gulandýðý gibi- on iki seviyeye çýkan med-

rese yapýlanmasýnda bu seviyeler öðretim
düzeninde belirleyici olmuþtur. Okutula-
cak kitaplar bu aþamalar dikkate alýnarak
tesbit edilmiþ, ders kitaplarýyla derslerin
içeriði ve öðretim yöntemleri seviyelere
göre farklýlaþmýþtýr. Medreselerde öðretim
yöntemleri ezberleme, tekrarlama, anla-
ma, müzakere ve not tutma þeklindeydi.
Ayrýca medreseden mezuniyet esnasýnda
veya müderris sýfatýyla görevlendirilme-
den önce ortaya konan “ta‘lîkat” adlý ça-
lýþmalarla medreseliler, kendilerine ait an-
layýþlarý da yansýtýp bir âlime baðlý þekil-
de herhangi bir konu veya eserle ilgili ilmî
çabalarýný deðerlendirdikleri kýsmen de ol-
sa özgün eserler üretiyorlardý. Ta‘lîkat tar-
zý eserlerde genel geçer bir yöntemin bu-
lunmadýðý, her bölgenin kendine has yön-
temi inþa ettiði bilinmektedir. XVI. yüzyýl-
da Ýstanbul’un önde gelen medreselerine
müderris tayini için imtihandan baþarýyla
geçenlerden bazan bir ta‘lîkat yazmalarý
istenirdi. Bu arada Türk eðitim tarihi açý-
sýndan ilginç bir uygulama olarak, Fâtih
Sultan Mehmed’in medrese teþkilâtýný ya-
pýlandýrýrken kurduðu medreselerde sýb-
yan mekteplerinde muallimlik yapmayý
düþünenler için ayrý dersler koyduðu ve
bu dersleri görmeyenlerin sýbyan mektep-
lerinde muallimlik yapmalarýný yasakladýðý
bilgisi aktarýlabilir (Nâfi Atuf, I, 9). Med-
rese eðitiminden önce bugünkü ilköðre-
tim seviyesinde eðitim veren, daha çok
okuma yazma, Kur’an, ilmihal ve aritme-
tiðin öðretildiði, kýzlarýn da eðitim gördü-
ðü sýbyan mektepleri Osmanlý ülkesinde
köylere kadar yayýlmýþtý. Evliya Çelebi, XVII.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda Ýstanbul’da 1299 sýb-
yan mektebinin bulunduðundan bahse-
der. Onun verdiði rakamlar bazan abartýlý
olsa da XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Ýstanbul’-
da uzunca bir süre kalan Protestan vâizi
Salomon Schweigger da sadece Ýstanbul’-
da deðil baþka þehirlerde de çocuklara
okuma yazmanýn öðretildiði ilkokullarýn
sayýsýnýn çok yüksek olduðunu belirtmek-
tedir. Ayrýca Türkler’in çocuk eðitimi ko-
nusundaki tavýrlarýný da günlüklerinde an-
latan Schweigger çocuklarýn Almanya’da
olduðu gibi sertlik ve korku ile eðitilme-
diðini, Türkler’in de çocuklarýný cezalandýr-
dýklarýný, ancak daha ölçülü ve sabýrlý dav-
randýklarýný, hýristiyanlarda yapýldýðý gibi
kýzýlcýk sopasý ile onlarý dövmediklerini söy-
lemektedir (Sultanlar Kentine Yolculuk, s.
127).

Osmanlýlar’da örgün bilimsel ve teknik
eðitimin baþlangýcý Humbaracý Ahmed Pa-
þa’nýn 1734’te Üsküdar’da açtýðý Hende-
sehâne ile baþlatýlýr. Daha sonra Çeþme

geliþmesine, hatta doktora ve kürsü gibi
uygulamalara kaynaklýk ettiðini ileri sür-
müþtür. Batý üniversitesinin Atina ve Ýs-
kenderiye’nin deðil Paris ve Bologna’nýn,
Paris ve Bologna’nýn da Baðdat’ýn miras-
çýsý olduðu iddia edilmektedir (Centres of
Learning, s. 141). Ýslâm dünyasýndaki bu
deneyim ve birikim, daha sonra Olaf Pe-
dersen’in de ifade ettiði gibi Avrupa’da
yüksek eðitimin yeniden yapýlanmasýnda
rol oynayan en önemli etkenlerden biridir.

Osmanlýlar. Bu büyük mirastan besle-
nen Osmanlýlar’da sýbyan mektepleri, med-
rese ve Enderun ile daha yaygýn olan ca-
mi, kütüphane, dârüþþifâ, rasathâne, mu-
vakkithâne, dergâh, tekke gibi yarý dinî,
yarý eðitimsel ve kültürel kurumlar, Ahîlik
teþkilâtý ve loncalar gibi meslekî eðitim
kurumlarý ortaya çýkmýþ, bunlar Osmanlý
Devleti’ni yüzyýllarca beslemiþ ve modern
zamanlara kadar taþýmýþtýr. Osmanlýlar ku-
ruluþ döneminde mevcut eðitim kurum-
larýný kendi dünyalarýna uyarlamada ge-
cikmemiþ; Ýznik, Bursa, Edirne, Ýstanbul
medreseleri bütün Ýslâm dünyasý için hem
dinî ilimlerde hem felsefe, týp, astronomi
gibi bilimlerde merkez haline gelmiþtir. Os-
manlýlar’da eðitim anlayýþý ve kurumlarý
dinî aðýrlýklý olmakla birlikte felsefe, ma-
tematik ve astronomi gibi alanlar da za-
man zaman medrese müfredatýnda yer
bulmuþ, bazan da dýþlanmýþtýr. Özellikle
XVII. yüzyýlýn ortalarýnda felsefî ilimlere
karþý merkezdeki medreselerin ortaya koy-
duðu olumsuz tavýr ve medrese müfre-
datýndaki yozlaþma Kâtib Çelebi ve Hafâ-
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þýnda kiþinin gerekli ilmihal bilgilerini öð-
rendikten sonra kimseye muhtaç olma-
yacak seviyede bir tahsil kazanmasý, ilim
ve fen öðrenmesi, görgü kurallarý ve er-
demle donanýp kiþiliðini geliþtirmesi önem
kazanmýþtýr. Okullara lisân-ý Osmânî, ta-
rih ve coðrafya dersleri konmuþ, bir Batý
dilinin müfredatta yer almasý kurala bað-
lanmýþ, anlaþýlýr bir dille halka hitap etme-
ye önem verilmiþtir. Tanzimat’tan II. Meþ-
rutiyet’e kadar geçen uzun dönemde te-
mel eðitim kurumlarý daha yaygýn, düzen-
li ve sistematik hale gelmiþtir. 1847’de or-
taokul (rüþdiye), 1850’lilerde modern an-
lamda ilkokul (ibtidâî), 1874’te ilk lise (idâ-
dî) açýlmýþ, nitelikli öðretmen yetiþtirecek
okullar tesis edilmiþ, kýsa ömürlü de olsa
Ýstanbul Dârülfünunu bu devirde faaliyete
geçmiþtir (1863). Halka açýk dersler 1863’-
te, yapýlý yüksek öðretim programý 1869’-
da baþlamýþtýr. Üst seviyedeki bürokrat-
lardan çarþý esnafýna kadar herkes eði-
timle ilgilenmiþ, muallim, mektep ve ka-
lem halkýn yoðun biçimde gündemine gir-
miþtir. Bunun sebebi eðitimin artýk kur-
tuluþun en önemli çaresi olarak görülme-
sidir. Bunu en çarpýcý þekilde dile getiren-
lerden Âlî Paþa, Osmanlý’yý oluþturan top-
lumlarýn her bireyinin eðitim seviyesinin,
bilgi ve donanýmýnýn en ileri noktaya gö-
türülmesi gerektiðini belirtmiþ, bu baþa-
rýlamadýðý takdirde Osmanlý Devleti “Çin
seddi gibi hisarlar”la çevrilse bile daha bil-
gili ve eðitimli toplumlarýn devlete üstün-
lük saðlayacaðýný, her þeylerini ellerinden
alabileceklerini söylemiþtir.

Modern eðitimin II. Mahmud’un salta-
natýnýn sonlarýna doðru özellikle Tanzi-
mat’la beraber Türkiye’ye gelmekle birlik-
te 1869’da Maârif-i Umûmiyye Nizamnâ-
mesi yayýmlanýncaya kadar geçen uzun
dönemin sistemsiz olduðu söylenebilir. Çe-
þitli alanlarda ihtiyaç duyulan okullar açýl-
mýþsa da bunlar arasýnda baðlantý ve bü-
tünlük kurulamamýþtýr. Her okulun “bir
adacýk gibi” tek baþýna durduðu, Cevdet
Paþa’nýn ifadesiyle bazan bir yapýya orta
katýndan baþlar gibi önce orta seviyede-
ki okullarýn açýldýðý veya askerî olanla sivil
olanýn birbirine karýþtýðý bir ortamda te-
mel eðitimden yüksek eðitime kadar bü-
tün okullarýn, bilhassa medreseler, meslek
okullarý ve giderek artan azýnlýk okullarý-
nýn Osmanlý eðitim düzeni içinde âhenkli
bir yere oturtulmasý ancak 1869’dan son-
ra saðlanabilmiþtir. Maârif-i Umûmiyye
Nizamnâmesi’nin ardýndan maarif mer-
kez teþkilâtý þekillenmiþ, okullar sistem-
li bir düzene girmiþ, dârülfünunun kurul-
masýna karar verilmiþ, ilköðretim kýz ço-

cuklarýný da içine alacak biçimde zorunlu
hale getirilmiþtir. Tanzimat döneminde kýz
ve erkek öðretmen okullarý, kýz ve erkek
teknik okullarý tarzýnda deðiþik alanlarda
önemli giriþimler yapýlmýþtýr. Bunlardan il-
ki 1847’de Yeþilköy’de açýlan Ziraat Mek-
tebi’dir. Meslekî eðitim alanýndaki bu gi-
riþimler imparatorluðun çeþitli bölgelerin-
de hýzlanarak devam edecektir. Midhat Pa-
þa, Tuna valiliði esnasýnda bu meslek okul-
larýndan baþka Balkanlar’da yetim ve fa-
kir çocuklar için iþ okulu tarzýnda öðrenci-
lerine hem meslek edindirme hem iþ kur-
mada yardýmcý olan ýslahhâneler açmýþ-
týr.

Osman Nuri Ergin maarifte yayýlma ve
ilerleme seneleri diye adlandýrdýðý, Kanûn-ý
Esâsî’nin ilânýndan itibaren otuz iki yýl sü-
ren II. Abdülhamid iktidarý döneminde, o
zamana kadar “Ýstanbul surlarýnýn içine
hapsedilmiþ olan” okullaþma ve eðitim fa-
aliyetlerinin vilâyetlere ve imparatorluðun
bütün bölgelerine yayýldýðýný ifade etmek-
tedir (Türkiye Maarif Tarihi, III-IV, 874).
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren dik-
kat çeken bir baþka husus Avrupa’nýn bi-
lim, teknoloji ve ekonomiye dayalý ilerle-
mesini idrak eden ve bunun Osmanlý dün-
yasýna kendine özgü yapý ve dinamikler
içerisinde yansýmasý için uðraþan Nâmýk
Kemal ve Ziyâ Paþa gibi düþünürlerin de
katkýlarýyla Osmanlý bürokratlarý ile aydýn-
larýnýn modern eðitim anlayýþ ve kurum-
larýnýn nasýl gerçekleþebileceðini kavrama-
larýdýr.

Öte yandan, II. Mahmud’dan II. Abdül-
hamid döneminin sonlarýna kadar eðiti-
min pek çok alanýnda önemli giriþimler
ve yenilikler yapýlmasýna raðmen medre-
selerin ihmal edilmesi yüzünden bu ku-
rumlardaki eðitim daha da kötüye gitmiþ-
tir. Eðitimdeki yenileþme hareketleri içe-
risinde medreselerin göz ardý edilmesinin
önemli sebeplerinden biri, bu devirde med-
reselerin ve temsil ettiði zihniyetin ýslahý-
nýn imkânsýz olduðu þeklinde bir düþün-
cenin ortaya çýkmasýdýr. XX. yüzyýlýn baþ-
larýna gelindiðinde artýk medreseliler de
bu bozulmadan þikâyet eder hale gelmiþ,
nihayet Ýttihatçýlar döneminde medrese-
lerin ýslahý arayýþlarý gündeme gelmiþtir.
Tanzimat’ýn eðitim politikasý temelde Os-
manlýlýk ilkesine dayandýrýlmýþ, açýlan ye-
ni okullarda müslüman ve gayri müslim
her uyruðun eðitilmesi ve Osmanlýlýk bi-
lincini elde etmesi hedeflenmiþtir. Bu po-
litika 1912’deki Balkan bozgununa kadar
varlýðýný devam ettirmiþ, ancak bu aðýr
bozgunla birlikte Osmanlýlýk ideali iflâs

yenilgisi üzerine 1775’te Mühendishâne-i
Bahrî-i Hümâyun kurulur. Bu mühendis-
hânenin özellikle yabancý hocalara çok bað-
lý kalmasý, onlarýn da çeþitli sebeplerle ül-
kelerine dönmeleri yüzünden baþarýsýz ol-
masý üzerine imparatorluk genelinde ye-
niden bir yapýlanma süreci baþlatan III.
Selim 1795’te Mühendishâne-i Berrî-i Hü-
mâyun’u, kendi ifadesiyle “etraftan mü-
hendis celbolunmaktan ise Devlet-i Aliy-
ye’de bir mühendishâne” açmayý kararlaþ-
týrýr (Kenan, Nizâm-ý Kadîm’den, s. 133-
137). Her ne kadar Niyazi Berkes, III. Se-
lim dönemini Türk çaðdaþlaþma tarihinin
ikinci aþamasý diye gösterse de bu devir
mühendishâne sýnýflarýna sýralarýn girme-
sinden matbaaya, hatta yabancý dil öðre-
nimine kadar Türk eðitiminde görülen ye-
nilikler sebebiyle Türk eðitim tarihinde mo-
dern anlayýþýn ve kurumlaþmanýn ilk or-
taya çýktýðý aþama olarak dikkat çekmek-
tedir. Her þeyden önce III. Selim, impara-
torluk düþüncesinin fizik dünyaya ve do-
ða bilimlerine bakan yönünü geliþtirme-
ye çalýþmýþ, öte yandan medreselere liya-
kati ölçü alan bir düzen getirmiþ, bu ara-
da ulemâzâdeye sýnavsýz müderrislik pâ-
yesi verilmesi âdetini kaldýrmýþtýr. III. Se-
lim’in eðitim giriþimleri II. Mahmud dö-
neminde ve ardýndan XIX. yüzyýl boyunca
ilerleyerek devam etmiþtir. XIX. yüzyýl,
Avrupa’da görüldüðü gibi Osmanlýlar için
de kendi dünyasý ve dinamikleri çerçeve-
sinde bir eðitim çaðý olmuþtur. II. Mah-
mud, 1824 tarihli fermanýnda para ka-
zanmak için beþ altý yaþlarýndaki çocukla-
rýn mektep yerine usta yanýna verilmesi-
ni doðru bulmamýþ, çocuklarýn iþ yerlerine
alýnmasýný yasakladýðý gibi o dönemde çý-
raklýk yapýp mektep tahsili görmeyenle-
rin de çalýþtýklarý yerden alýnarak okullara
devamlarýnýn saðlanmasýný emretmiþtir.
1835’te ilk büyük askerî okul olan Mek-
teb-i Harbiyye açýlýrken öðrencilerine “ne-
fer” yerine “talebe” denmiþ, en baþarýlý
olanlar her yýl gruplar halinde Avrupa’da-
ki askerî akademilere gönderilmeye baþ-
lanmýþtýr. Harbiye, Bahriye, Hendese ve Týp
mekteplerine daha donanýmlý öðrenci al-
mak için sýbyan mektebinden sonra on üç
yaþýna kadar çocuklarýn eðitimlerini sür-
dürebilecekleri rüþdiye mektepleri farklý
isimlerle 1838’de açýlmýþtýr. Bu dönemin
dikkat çekici bir baþka geliþmesi de özel-
likle 1819’dan itibaren misyoner okulla-
rýnýn imparatorluðun çeþitli bölgelerinde
kurulmasýdýr.

1839’da ilân edilen Gülhane Hatt-ý Hü-
mâyunu ile birlikte Tanzîmât-ý Hayriyye
dönemi baþlamýþ; Osmanlý eðitim anlayý-
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mekteb”inde bir yandan nazarî eðitim-
den ziyade tecrübe ederek öðrenmeye da-
yalý eðitim anlayýþý sayesinde öðrenciler-
de merakýn tetiklenmesini ve bu sayede
inceleme ve araþtýrma ruhunun geliþme-
sini hedeflerken diðer yandan “fikri hür,
vicdaný hür, irfaný hür” öðrenciler yetiþtir-
mek için çaba harcamýþ, kýzlarýn eðitimi-
ne ayrý bir önem vermiþ, kadýnlarýn alçal-
dýðý bir toplumda insanlýðýn yükselemeye-
ceðini anlatmaya çalýþmýþtýr. Öte yandan
Fikret benmerkezli bir ahlâk yerine top-
lumcu ahlâk anlayýþýný inþa etmenin yol-
larýný aramýþtýr. Ziya Gökalp ise kültür ve
medeniyet arasýnda yaptýðý ayýrýmý terbi-
ye ve tâlime de uygulayarak Avrupa ülke-
lerinde olduðu gibi temel ve orta öðretim-
de millî kültür ve terbiyenin verilmesini,
üniversitede ise evrensel olmasý gereken
bilimin öðretilmesini savunmuþtur (a.g.e.,
I, 27).

II. Meþrutiyet’in ilânýyla birlikte temel
eðitimdeki kurumlaþma çerçevesinde
bazý giriþimler yapýlmýþ, okul öncesi eði-
timle ilgili ilk yasal düzenleme Tedrîsât-ý
Ýbtidâiyye Kanunu ile 1913 yýlýnda gerçek-
leþmiþ, böylece ana okullarý açýlmýþtýr. Ýl-
köðretime baðlý zorunlu eðitim kurumla-
rý olan bu okullar 1915’te Ana Mektepler
Nizamnâmesi’nin yayýmlanmasýyla kurul-
muþtur. Bu dönemde meslekî ve teknik
eðitim alanýnda da önemli teþebbüsler ol-
muþ, Polis Mektebi’nden (1909) Dârülbe-
dâyi’e (1914) ve Orman Ameliyat Mekte-
bi’ne (1915) kadar farklý alanlarda okullar
açýlmýþtýr. 1910’da çýkarýlan Medâris-i Ýl-
miyye Nizamnâmesi’yle medrese müfre-
datýna dinî ilimlerin yaný sýra matematik,
geometri, fizik ve kimya gibi dersler kon-
muþtur. II. Meþrutiyet, Balkan ve I. Dünya
savaþlarý gibi iki büyük bozgunun yaþan-

dýðý bir dönem olmasýnýn yanýnda Türk
düþünce ve eðitim hayatý açýsýndan Cum-
huriyet devrindeki uygulamalarý hazýrla-
yan birçok fikrin ortaya atýldýðý “özlü bir
dönem” olmuþtur (Tunaya, s. 1).

Türkiye Cumhuriyeti. Gösterilen bütün
çabalara raðmen halkýn eðitimi konusun-
da nitelikli kadrolara ulaþamamýþ ve ye-
terli derecede kurumsallaþamamýþ, hat-
ta zaman zaman ayrýþmýþ ve bölünmüþ
(mektepli ve medreseli gibi) bir Osmanlý
eðitim deneyimini devralan Cumhuriyet,
yeni eðitim politikasýný belirlerken Avru-
pa’daki geliþmelerle de örtüþecek biçim-
de millî bir tavýr sergilemenin yanýnda laik
bir yönelim göstermiþ, böylece eðitim gi-
derek modern ve laik bir çizgi takip ede-
rek kadrolaþmasý ve kurumsallaþmasý bu-
na göre düzenlenmiþtir. Atatürk’e göre
Cumhuriyet’in eðitim felsefesi millî olma-
lýydý; çünkü diðer eðitim anlayýþlarý, özel-
likle de esaret ve zillet zincirleri altýnda ka-
lan milletlerin ailede ve okulda aldýklarý
mânevî terbiye ve ahlâk onlara bu zincir-
leri kýrabilecek meziyyet-i insâniyyeyi ver-
memiþtir (Atatürk’ün Söylev ve Demeç-
leri, I, 206). Mektep genç dimaðlara in-
sanlýða hürmeti, millet ve memleket mu-
habbetini, þerefli istiklâli öðretmeli, en
mühim vazife maarif iþleri olmalý, öðret-
me vazifesi güvenilir ellere teslim edilme-
li, muallimlik diðer yüksek meslekler gibi
refah teminine müsait bir meslek haline
konmalýdýr. Cumhuriyet’in eðitim felsefe-
sinin temelinde fikri hür, vicdaný hür birey
yetiþtirme anlayýþý yer almýþtýr. Bunun ba-
þarýya ulaþabilmesi için bireyin etnik geç-
miþinden veya dinî / mezhebî kökeninden
baðýmsýz þekilde hareket edebilmesi ve
karar verebilmesi hedeflenmiþtir. Özgür
bireyin yetiþtirilmesi üzerinde özellikle du-
rulmasýnda böyle bir ferdin insanlara et-
nik ve dinî kimliðine bakarak yaklaþmasý-
na engel olunmasý gibi bir insanî tavrýn te-
þekkülü amaçlanmýþtýr. Cumhuriyet hükü-
metinin kurulduðu ilk günlerde Osmanlý
döneminden miras kalan mektep-medre-
se ayrýþmasý daha da derinleþerek devam
ediyordu. II. Meþrutiyet devrinde medre-
selere modern pedagojik yöntemlerin ve
konularýn girmesine, bazý yeniliklerin ya-
pýlmasýna raðmen bu ayrýþma bitmemiþti.
Öte yandan Avrupa’daki modellere göre
geliþtirilen mekteplerde de bir birlik sað-
lanamamýþtý. Yüksek askerî okullar kendi
liselerini ve ortaokullarýný kurmuþ, her ba-
kanlýk ihtiyaç duyduðu elemanlarý yetiþ-
tirmek için kendine baðlý okullar açmýþ,
böylece Osmanlý eðitim kurumlarý Harbi-
ye Nezâreti, Maârif-i Umûmiyye Nezâre-

edince yerini millîlik ve Türklüðün eðitim
alanýna yansýmasýyla millî terbiye vurgu-
su almýþ, hatta Arap alfabesi yerine yeni
alfabe arayýþlarý bile görülmüþtür. Ziya Gö-
kalp, kozmopolit eðitim anlayýþýyla suçla-
dýðý dönemin medrese ve mektep eðiti-
minde en önemli eksiðin millî terbiye ol-
duðunu, bunun ülkeyi tahrip ettiðini be-
lirttikten sonra millî eðitim anlayýþýný ha-
yata geçirebilmek için dinde, ahlâkta, hu-
kukta, dilde, güzel sanatlarda ve iktisat-
ta Türk kiþiliðinin keþfedilmesinin zorun-
lu olduðunu belirtmiþtir (Terbiyenin Sos-
yal ve Kültürel Temelleri, I, 28, 171).

II. Meþrutiyet’in ilânýyla (1908) baþlayan
dönem, önceki devirle mukayese edilme-
yecek derecede özgür bir ortamýn saðla-
dýðý fýrsatlar içerisinde imparatorluðun
geçmiþine, o anki durumuna ve geleceði-
ne yönelik siyaset, kültür ve eðitime iliþ-
kin her sorunun rahatça ortaya atýldýðý,
“Bu imparatorluk nasýl kurtulur?” soru-
sunun içtenlikle tartýþýldýðý, ayný zaman-
da verilen cevaplara göre siyasî hareket-
lerin ve eðitim politikalarýnýn þekillendiði
bir dönemdir. Türk eðitim tarihinde ge-
nellikle tartýþma ve bocalama dönemi ola-
rak geçen bu önemli aþamada eðitimin
millîleþtirilmesi, kýzlarýn yüksek öðretim
kurumlarýna alýnmasý ve alfabenin deðiþti-
rilmesi teþebbüsü eðitimde yaþanan önem-
li geliþmelerdir. Bu devirde eðitimdeki tar-
týþmalarýn somuta dönüþtürülmesi konu-
sunda bir bocalama yaþandýysa da teorik
çerçevede modern Türk eðitim felsefesi-
nin öncü fikirleri ortaya atýlmýþ, bu birikim
Cumhuriyet’ten sonraki uygulamalarda et-
kili olmuþtur. “Fenn-i terbiye” türü eser-
lerin yavaþ yavaþ görülmeye baþlandýðý bu
devirde eðitimci-þair Tevfik Fikret, “yeni
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yapýsýna uyarlanarak kýsmen de olsa ha-
yata geçirilmiþtir.

Okul programlarýna Osmanlýlýk yerine
Cumhuriyet’i öne çýkaran bir muhteva ge-
tirilmiþ, 1924 müfredat deðiþikliðiyle ilko-
kullar birinci devrede üç sýnýf, ikinci dev-
rede iki sýnýf olmak üzere beþ yýl halinde
düzenlenmiþtir. Müfredatta Türkçe, hayat
bilgisi, hesap-hendese, resim, el iþi ve mü-
ziðin yaný sýra üçüncü sýnýftan itibaren
din dersi programa girmiþ, ikinci devrede
ayrýca tarih, coðrafya, tabiat bilgisi, yurt
bilgisi dersleri yer almýþtýr. Müfredat dü-
zenlenmesinde dikkat çeken bir nokta da
eski programlarda dersler ve konular bir-
birinden ayrý þekilde ele alýnmýþken yeni
müfredatta ders konularýnýn birbiriyle bað-
lantýlý ve insicamlý olmasýdýr. Mustafa Ke-
mal, eðitim programýnda baþarýlý olabil-
mek için takip edilmesi gereken müfre-
datýn özelliklerini þu þekilde belirlemiþti:
“Program milletimizin bugünkü haliyle, iç-
timaî, hayatî ihtiyacý ile, muhitî þartlarýy-
la ve asrýn icaplarýyla tamamen mütenâ-
sip ve mütevâfýk olsun. Bunun için muaz-
zam ve fakat hayalî, muðlak mütalaalar-
dan tecerrüd ederek hakikate nâfiz nazar-
larla bakmak ve el ile temas etmek lâzým-
dýr” (Ýlkokul Programý, s. iii). 1926, 1936,
1962 ve 1968’de önemli deðiþimlerden ge-
çen öðretim programlarý dönemin siya-
sal, toplumsal ve kültürel tercih, tartýþ-
ma ve yönelimleriyle irtibatlý olarak 1973,
1982, 1997 ve 2006’da da çeþitli açýlar-
dan gözden geçirilip yeniden düzenlen-
miþtir. Cumhuriyet devrinde eðitimdeki
diðer önemli bir uygulama da karma eði-
timdir. 1924’te ilkokullarda, 1928’de or-
taokullarda, 1934’te liselerde ve 1937 yý-
lýnda köy ilkokullarýnda karma eðitime ge-
çilmiþtir. XIX. yüzyýlýn ortalarýndan itiba-
ren baþlayan, okur yazarlýðý kolaylaþtýrmak
ve yaygýnlaþtýrmak için Latin harflerine ge-
çiþ tartýþmalarý 1928’de noktalanmýþ ve
Türkçe yeni harfleriyle tanýþmýþ, ertesi yýl
Arapça ve Farsça okul müfredatýndan çý-

karýlmýþtýr. 1935’ten itibaren ilkokul müf-
redatýna cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halk-
çýlýk, devletçilik, laiklik ve inkýlâpçýlýk ilke-
leri eklenmiþtir (Sakaoðlu, s. 211-218).

1926’da çýkarýlan Maarif Teþkilâtý Kanu-
nu’ndan sonra merkezde Ýlköðretim Ge-
nel Müdürlüðü, Halk Eðitimi Terbiyesi Þu-
besi, Dil Heyeti kurulmuþ, 1921’de oluþ-
turulan Telif ve Tercüme Dairesi, Tâlim ve
Terbiye Dairesi’ne dönüþtürülmüþ, belirli
bölgelerde maarif emirlikleri kurulmuþtur.
Kýsa bir zaman sonra Halk Eðitimi Terbi-
yesi Þubesi kapatýlarak görevleri Ýlköðre-
tim Genel Müdürlüðü’ne devredilmiþtir.
Merkezdeki bu oluþumlarýn yaný sýra ülke-
de okur yazarlýk düzeyini yükseltmek için
1925’te çeþitli yörelerde yetiþkinlere yöne-
lik millet mektepleri açýlmýþ, Latin harfle-
rinin kabulünün ardýndan giderek yoðun-
laþan bir okuma yazma seferberliði baþ-
latýlmýþtýr. Yüz binlerce yurttaþýn katýldýðý
bu yaygýn eðitim sürecine yaptýðý katký-
lardan dolayý Mustafa Kemal’e “baþöðret-
men” unvaný verilmiþtir.

Temel eðitim ve halk eðitiminde yapý-
lan düzenlemelerden sonra 1930’dan iti-
baren yüksek öðretim konusunda da so-
mut adýmlar atýlmaya baþlanmýþtýr. Aslýn-
da I. Dünya Savaþý yýllarýnda dârülfünunun
yeniden yapýlandýrýlmasý gündeme gelmiþ,
bu hususta yabancý uzmanlardan yarar-
lanmak için giriþimlerde bulunulmuþ, Al-
manya ve Avusturya’dan hocalar getiril-
miþ, ancak dil sorunu yüzünden enstitü-
lerde ve laboratuvarlarda yapýlan çalýþma-
lar dýþýnda onlardan fazla verim alýnama-
mýþtýr. Öte yandan Balkan ve I. Dünya sa-
vaþlarýnda lise öðrencilerinin askere alýn-
masý ve geride kalanlarýn geçim derdine
düþmesi sebebiyle dârülfünun ve yüksek
okullar öðrencisiz kalma tehlikesiyle kar-
þý karþýya kalýnca bu okullarýn öðrenci ka-
bul þartlarýnda deðiþikliðe gidilmiþ, lisele-
rin ilk devresini bitirenler bile kabul edilir
hale gelmiþtir (Ergün, s. 81). Ýstanbul’daki
genç erkeklerin hem askerî hem iktisa-
dî açýdan sýkýntý yaþadýðý bu dönemde kýz
sultânîlerini bitirenler dârülfünunda en ni-
telikli öðrenciler olarak öne çýkmýþtýr. 1930’-
lara gelindiðinde dârülfünunun ýslahý yeni-
den ele alýnmýþ, üniversitenin mevcut ya-
pýsý ve eðitim kalitesi hususunda bir ra-
por hazýrlamasý için Ýsviçreli eðitimci Al-
bert Malche davet edilmiþtir. 1932’de Ýs-
tanbul’a gelerek çeþitli anket ve gözlem-
ler yapan Malche ayný yýl raporunu hükü-
mete sunduktan sonra Ýstanbul Dârülfü-
nunu 1933’te kapatýlmýþ ve yerine Ýstan-
bul Üniversitesi kurularak Türkiye’de yük-
sek öðretim konusunda yeni bir sayfa açýl-

ti, Evkaf Nezâreti, Þer‘iyye Nezâreti (Ders
Nezâreti), Ziraat, Ticaret, Orman, Maâdin
vb. nezâretler tarafýndan yönetilir hale gel-
miþtir (Ergün, s. 46). Bu durum eðitim ku-
rumlarýnýn uyumlu çalýþmasýna ve bir dü-
zen kazanmasýna engel olmuþtur.

1921’de yapýlan Maarif Kongresi’nden
itibaren Türk eðitiminin bu temel sorunu
çeþitli ortamlarda tartýþýlmaya baþlanmýþ,
nihayet 3 Mart 1924’te çýkarýlan Tevhîd-i
Tedrîsat Kanunu ile Þer‘iyye ve Evkaf ne-
zâretleri laðvedilmiþ, medreseler Maarif
Vekâleti’ne devredilerek tedrîcen kapatýl-
mýþtýr. Kanun tasarýsýný hazýrlayanlar ge-
rekçelerini bu giriþimle Tanzimat’tan beri
devam eden ve birbiriyle uyuþmayan iki
farklý eðitim, dolayýsýyla iki farklý düþünce
ve duyguda birey yetiþtirme sorununun
çözüleceðine, eðitim sisteminin artýk bir
millet yetiþtireceði tezine dayandýrmýþtýr.
Ayrýca kanunda Maarif Vekâleti’nin Dârül-
fünun’da bir Ýlâhiyat Fakültesi tesis ede-
ceði ve imâmet ve hitâbet gibi din hiz-
metlerinin ifasýyla mükellef memurlarýn
yetiþmesi için ayrý mektepler açacaðý be-
lirtilmiþtir. Bu çerçevede medreselerin ye-
rine Ýmam-Hatip mektepleri ve Ýstanbul
Üniversitesi’nde Ýlâhiyat Fakültesi kurul-
muþ, askerî idâdîler liseye dönüþtürülmüþ-
tür. Bu okullarda öðretmenlik yapan su-
baylardan bazýlarý lise öðretmeni olarak
tayin edilmiþ, askerî okullar 1925’te Millî
Müdafaa Vekâleti’ne baðlanmýþtýr. Türk
eðitim tarihi açýsýndan önemli dönüþüm-
lerin yaþandýðý 1924’teki bir baþka geliþ-
me, merkezî teþkilâttan meslekî eðitime
kadar çeþitli alanlarda rapor sunmak üze-
re yurt dýþýndan uzman eðitimcilerin da-
vet edilmesidir. Bunlarýn baþýnda döne-
minde yanký uyandýran Democracy and
Education’ýn yazarý John Dewey gelir.
Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda bu eðitimcile-
rin ülkedeki eðitim sisteminin çeþitli açý-
lardan geliþtirilmesine dair sunduðu ra-
porlar eðitimciler ve bürokratlar tarafýn-
dan ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik

Atatürk’ün 

1925-1926 

eðitim 

döneminde

bir sanat 

okulunu 

ziyareti
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tün yüksek öðretim kurumlarý üniversite-
lere baðlý fakülte, yüksek okul ve ensti-
tülere dönüþtürülerek yeniden yapýlandý-
rýlmýþtýr. Halen varlýðýný sürdüren Yüksek
Öðretim Kurulu yüksek öðretimi düzen-
lemekte ve yüksek öðretim kurumlarýnýn
faaliyetlerine yön vermektedir. Cumhuri-
yet’in kuruluþunda bir üniversiteye sahip
olan Türkiye’de 2010 yýlý sonu itibariyle üni-
versite sayýsý 103’ü devlet, elli üçü vakýf
üniversitesi olmak üzere toplam 156’ya
yükselmiþtir. Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda
kurulan halk dershaneleri dönüþtürülerek
hem ülkedeki okuma yazma oranýný yük-
seltmek hem de Cumhuriyet ilkelerini, dün-
ya görüþünü ve yaþam tarzýný halka öðret-
mek üzere yaygýn bir þekilde millet mek-
tepleri açýlmýþtýr (1928 ve sonrasý). Þehir-
lerdeki modern eðitim imkânlarýnýn Türki-
ye nüfusunun çoðunluðunun yaþadýðý taþ-
raya da yansýmasý bakýmýndan gösterilen
çabalar arasýnda kýrsal kesimlerdeki insan-
lara temel eðitim vermenin yanýnda köy-
lüye nitelikli üretim becerileri kazandýrmak
amacýyla 1940’ta özgün bir eðitim kuru-
mu olan Köy enstitüleri açýlmýþtýr (bk. KÖY
ENSTÝTÜSÜ).

Günümüz Türk millî eðitim sisteminin
genel yapýsý 1973’te çýkarýlan 1739 sayýlý
Millî Eðitim Temel Kanunu ile birlikte ör-
gün ve yaygýn eðitim þeklinde iki ana baþ-
lýk altýnda tasarlanmýþtýr. Belirli yaþtaki bi-
reylere amaca göre hazýrlanmýþ program-
larla okullarda düzenli biçimde verilen ör-
gün eðitim okul öncesi eðitimi, ilköðretim,
ortaöðretim ve yüksek öðretim kurumla-

rýný kapsamaktadýr. Yaygýn eðitim ise ör-
gün eðitim sistemine ya hiç girmemiþ ve-
ya herhangi bir kademesinde bulunan ya
da bu kademelerden ayrýlmýþ bireylere ilgi
ve ihtiyaç duyduklarý alanda bilgi ve be-
ceri kazandýrmayý amaçlayan eðitim faali-
yetlerini içermektedir (Türk, s. 95). 1739
sayýlý kanunda genel ve özel amaçlarý ta-
nýmlanan Türk millî eðitiminin ayrýca bu
hedefleri besleyen on dört maddelik temel
ilkeleri bulunmaktadýr. Buna göre Türk
eðitiminin genel amacý halkýn bütün fert-
lerini beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu
bakýmýndan dengeli ve saðlýklý þekilde ge-
liþmiþ bir kiþiliðe ve karaktere, hür ve bi-
limsel düþünme gücüne sahip, insan hak-
larýna saygýlý, kiþilik ve teþebbüse deðer
veren, topluma karþý sorumluluk duyan
yapýcý, yaratýcý kiþiler olarak eðitmenin ya-
ný sýra Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlý;
Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, mâne-
vî ve kültürel deðerlerini benimseyen, ko-
ruyan ve geliþtiren; ailesini, vatanýný, mil-
letini seven ve daima yüceltmeye çalýþan,
laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne karþý görev ve sorumlu-
luklarýný bilen ve bunlarý davranýþ haline
getirmiþ yurttaþlar olarak yetiþtirmektir.
Ayrýca bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini ge-
liþtirip gerekli bilgi, beceri ve davranýþlarý,
birlikte iþ görme alýþkanlýðýný kazandýr-
mak suretiyle hayata hazýrlamak ve mes-
lek sahibi olmalarýný saðlamak gibi genel
hedefleri bulunan Türk eðitim sisteminin
özel amaçlarý, çeþitli derecede ve türdeki
eðitim kurumlarýný bu genel amaçlarý ve

mýþtýr. Bir yandan Ýstanbul’da reform ça-
lýþmalarý sürerken diðer yandan Anka-
ra’da farklý tarihlerde çeþitli yüksek öðre-
tim okullarý kurulmuþtur: Hukuk Mekte-
bi (1925), Ziraat Enstitüsü (1930), Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi (1935), Fen Fakül-
tesi (1943), Týp Fakültesi (1945), Ýlâhiyat Fa-
kültesi (1949) (Akyüz, s. 311).

Üniversitelere özerklik ve tüzel kiþiliðin
verildiði 1946’daki yeni yapýlanma yüksek
öðretimde uzun süre geçerli olmuþ; Trab-
zon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955),
Ýzmir’de Ege Üniversitesi (1955), Ankara’-
da Orta Doðu Teknik Üniversitesi (1957) ve
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi (1958)
açýlmýþtýr. Üniversite öðretimi konusunda
1973’te yeni bir düzenleme yapýlmakla bir-
likte 1981’de çýkan Yüksek Öðretim Kanu-
nu ile üniversitelerin yapýsý ve iþleyiþi kap-
samlý biçimde deðiþtirilmiþ, yüksek öðre-
timle ilgili üst kuruluþlar olarak Yüksek
Öðretim Kurulu ve Üniversiteler Arasý Ku-
rul ihdas edilmiþtir. 1982’de çýkarýlan 41
Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnâme ile (da-
ha sonra 2809 sayýlý kanun) ülkedeki bü-
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öðretimdeki öðrencilerin % 65’inin mes-
lekî ve teknik eðitime, % 35’inin akade-
mik eðitime yönlendirilerek insan gücü,
eðitim düzeni ve istihdam arasýndaki den-
genin saðlanmasý hedeflenmiþtir (Türk
Eðitim Sistemi 2007, s. 29). Bu arada 2005-
2006 öðretim döneminden itibaren üç yýl-
lýk meslekî ve teknik liselerle genel lisele-
rin eðitim öðretim süreleri dokuzuncu sý-
nýflardan baþlamak üzere kademeli þekil-
de dört yýla çýkarýlmýþtýr.

Türkiye’nin gerek Avrupa Birliði ile olan
iliþkileri gerekse bulunduðu coðrafî konu-
mun ve özellikle günümüzde herkesin bir
þekilde mâruz kaldýðý küreselleþme olgu-
larýnýn ortaya çýkardýðý çok yönlü ihtiyaç-
larla baðlantýlý olarak okullaþma düzeni-
nin yaný sýra öðrenme imkâný sunan bü-
tün ortamlarýn devreye sokulmasýna yö-
nelik biçimde Türk eðitim sisteminde yay-
gýn eðitim genel ve meslekî teknik alan-
lar þeklinde ikiye ayrýlýp yaþam boyu öðren-
menin düzenli þekilde sürdürülmesi hedef-
lenmiþtir. Yaygýn eðitim kurumlarý arasýn-
da yer alan halk eðitim merkezleri, çýrak-
lýk eðitim merkezleri, olgunlaþma ensti-
tüleri, eðitim ve uygulama okullarý (özel
eðitim), açýk öðretim lisesi vb. kurumlar-
da genel hatlarýyla meslek, okuma yaz-
ma, sosyal ve kültürel kurslar ve uygula-
malar her yaþ ve eðitim düzeyindeki bi-
reylere yönelik olarak yapýlmaktadýr. Yay-
gýn din eðitimi alanýnda 1926’dan itibaren
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na baðlý þekilde
hizmet veren bir baþka eðitim kurumu da
Kur’an kurslarýdýr (bk. KUR’AN KURSU).

Türk eðitim tarihinde ilk bakanlýk Os-
manlý Devleti döneminde Maârif-i Umû-
miyye Nezâreti adýyla 1857’de kurulmuþ,
1923’te Ýstanbul’daki Maarif Nezâreti ka-
panýrken Ankara’da Maarif Vekâleti örgü-
tü geniþleyerek yoluna devam etmiþ, da-
ha sonra on bir birim halinde yeniden dü-
zenlenmiþtir. Maarif Vekâleti’nin merkez
örgütünü düzenleyen ilk kanun 22 Mart
1926’da yürürlüðe girmiþtir. Bu tarihten
itibaren bazan Kültür Bakanlýðý (1935-1941)
bazan Maarif Vekilliði (1941-1946) ismiyle
anýlan bakanlýk 1983’te Millî Eðitim Genç-
lik ve Spor Bakanlýðý haline getirilmiþse de
1989’da yeniden Millî Eðitim Bakanlýðý
adýný almýþtýr. Bakanlýk içindeki en önemli
kurum baþta eðitim sistemi, eðitim plan
ve programlarý olmak üzere ders araç ge-
reçlerini araþtýrmak ve geliþtirmek, öðre-
tim programlarýný ve ders kitaplarýný in-
celemek ve yenilemek, Millî Eðitim Þûra-
sý’nýn sekreterliðini yapmak gibi görevleri
olan Tâlim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý’-

dýr. Millî Eðitim Bakanlýðý merkez teþkilâ-
tý içinde yer alan çeþitli ana hizmet birim-
lerinin yaný sýra farklý genel müdürlükler
bulunmaktadýr. Bunlar arasýnda Ortaöð-
retim Genel Müdürlüðü, Öðretmen Yetiþ-
tirme ve Eðitimi Genel Müdürlüðü ve Din
Öðretimi Genel Müdürlüðü gibi birimler
yer alýr (a.g.e., s. 35-36). Türk eðitim sis-
teminin en özgün faaliyetlerinden biri,
1939’dan itibaren yaklaþýk beþ yýlda bir
yapýlan ve çalýþmalarý kanunla düzenlenen
Millî Eðitim Þûrasý’dýr. Ülkedeki eðitim dü-
zenini ve anlayýþýný demokratikleþtiren bu
þûralarda öðretmenler, bilim insanlarý, ba-
kanlýk mensuplarý, kamu ve özel kurum,
sendika, dernek, vakýf ve sivil toplum ku-
ruluþlarý dahil olmak üzere farklý uzman-
lýk alanlarýndan yüzlerce katýlýmcý yaklaþýk
bir hafta boyunca eðitim sistemini geliþ-
tirmek ve niteliðini yükseltmek, önemli
eðitim sorunlarýný tartýþmak, çözüm öneri-
leri ve yeni modeller üretmek için bir ara-
ya gelmektedir. Son olarak on sekizincisi
2010’da yapýlan þûralar Millî Eðitim Ba-
kanlýðý’nýn danýþma organý niteliðindedir.

Dünyadaki yeni geliþmelerle bir taraftan
insanýn öðrenme imkânlarý önceki nesil-
lerin hayal bile edemeyeceði ölçüde zen-
ginleþirken diðer taraftan öðretim süre-
cinde öðrenen bireye aktif unsur olma so-
rumluluðunu vermeyi hedefleyen “öðre-
nen merkezli eðitim” anlayýþýnýn geliþme-
ye ve yaygýnlýk kazanmaya baþladýðý XXI.
yüzyýlýn ilk yýllarýnda, Türk eðitim sistemi
de bu anlayýþýn daha etkin ve iþlevsel bir
þekilde kullanýmýný kolaylaþtýrmayý saðla-
yan eðitimde yapýlandýrmacýlýk yöntemini
benimsemiþ, 2005-2006’dan itibaren ül-
ke genelinde ilk ve ortaöðretim program-
larý yapýlandýrmacý anlayýþa göre yeniden
tasarlanmýþtýr. Sadece öðrenciyi deðil oku-
lu da eðitim açýsýndan daha aktif bir sü-
rece zorlayan öðretim programýndaki bu
deðiþiklik öðretmenleri de hem öðretim
yöntemlerinde hem içerikte yeni arayýþla-
ra yönlendirmiþtir.

1923-1924 eðitim döneminde 10.238
öðretmen 4894 ilkokulda 341.941 öðren-
ciye eðitim verirken bu rakamlar 2009-
2010 döneminde 33.310 ilköðretim okulu,
485.677 öðretmen ve 10.916.643 öðren-
ciye yükselmiþtir. Ortaöðretim kurumlarýn-
da meslekî ve teknik liseler dahil 1923’teki
lise sayýsý seksen yediden 2010’da 9813’e,
öðrenci sayýsý da 7788’den 4.240.139’a çýk-
mýþtýr. 1923’te fakülte ve yüksek okul sa-
yýsý dokuz iken 2009’da 1495’e, öðrenci sa-
yýsý 2915’ten 2.757.828’e ulaþmýþtýr (Millî
Eðitim Ýstatistikleri, s. 11). Temel eðitim-
den yüksek öðretime kadar bütün eðitim 

temel ilkeleri gerçekleþtirecek þekilde dü-
zenlenmektedir. Türk millî eðitiminin on
dört temel ilkesi Millî Eðitim Temel Kanu-
nu’nda (4-17. md.ler) þu þekilde belirlen-
miþtir: Genellik ve eþitlik (eðitim kurum-
larýnýn dil, ýrk, cinsiyet ve din ayýrýmý yap-
maksýzýn herkese açýk olmasý), ferdin ve
toplumun ihtiyaçlarý, yöneltme (bireylerin
ilgi ve yetenekleri doðrultusunda çeþitli
program veya okullara yönlendirilmesi),
eðitim hakký, fýrsat ve imkân eþitliði, sü-
reklilik, Atatürk inkýlâp ve ilkeleri, Atatürk
milliyetçiliði, demokrasi eðitimi, laiklik, bi-
limsellik, planlýlýk, karma eðitim, okul ile
ailenin iþ birliði, her yerde eðitim (Ada –
Baysal, s. 39-42).

XIV. Millî Eðitim Þûrasý’nda tanýmý ve
kapsamý belirlenen okul öncesi eðitimi,
otuz altý-yetmiþ iki ay grubundaki çocuk-
lar için ailelerin tercihine baðlý olarak ve-
rilen bir eðitimdir. 2009-2010 eðitim dö-
neminde otuz iki ilde beþ yaþýndaki bü-
tün çocuklarýn katýldýðý resmî ve özel okul
öncesi eðitim programlarý anaokullarý, uy-
gulamalý ana sýnýflarý ve ana sýnýflarý adýy-
la baþlamýþtýr. Ülke genelinde 2010-2011
okul döneminde okul öncesi kayýt oraný
üç-beþ yaþ grubunda % 26,2, dört-beþ
yaþ grubunda % 38,2, beþ-altý yaþ gru-
bunda % 64,4 olmuþtur. 1997’de ilköðre-
timi bütünlük içinde ele alan yeni bir dü-
zenlemeyle zorunlu eðitim süresi sekiz yý-
la çýkarýlmýþtýr. Altý-on dört yaþ grubunu
içine alan bu örgün eðitim programýna
ülke genelinde 2010’da katýlým oraný %
98’e çýkmýþtýr. Okul öncesinden üniversi-
teye, örgün eðitimden yaygýn eðitime ka-
dar bütün eðitim basamaklarý içerisinde
zorunlu olan tek eðitim basamaðý ilköð-
retimdir. Sekiz yýllýk temel eðitim veren
bu okullar þunlardýr: Ýlköðretim Okullarý,
Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarý, Pansiyon-
lu Ýlköðretim Okullarý, Ýþitme Engelliler Ýl-
köðretim Okullarý, Görme Engelliler Ýlköð-
retim Okullarý, Ortopedik Engelliler Ýlköð-
retim Okullarý, Zihinsel Engelliler Ýlköðre-
tim Okullarý, Özel Türk, Yabancý Azýnlýk
Uluslararasý Ýlköðretim Okullarý (Þiþman –
Taþdemir, s. 88). 2006’da ortaöðretimin
yeniden yapýlandýrýlmasý projesi çerçeve-
sinde eðitim sistemi içinde var olan otuz
farklý lise türü ve çeþitliliði yerine prog-
ram tür ve çeþitliliðini kapsayacak ve prog-
ramlar arasý geçiþleri kolaylaþtýracak þe-
kilde geniþ tabanlý bir ortaöðretim siste-
minin kurulmasý amaçlanmýþtýr. Bu pro-
jeyle ortaöðretimdeki araç gereç ve ma-
teryallerin niteliðinin yükseltilmesi, insan
gücü ve kaynak israfýnýn önlenmesi, orta-
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Millî Mücadele’yi yöneten
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni

kuran yasama organý.
˜ ™

Türk demokrasi tarihinin en önemli dö-
nüm noktasýný oluþturur. 23 Nisan 1920’-
de ileride ilân edilecek olan Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucu organý halinde teþek-
kül etmiþtir. Bu meclisin kurulmasýnýn ta-
rihî çerçevesi, I. Dünya Savaþý’ný sona erdi-
ren Mondros Mütarekesi’nin imzalanma-
sýndan itibaren baþlar. Meclis-i Meb‘ûsan’ýn
21 Aralýk 1918’de tatil edilmesi üzerine ül-
keyi iþgallerden kurtarmak amacýyla Mü-
dâfaa-i Hukuk ve Red-i Ýlhak cemiyetlerini
kuran ve kongreler düzenleyen halk güçle-
ri, milletin baðýmsýzlýðýný yine milletin azim
ve kararýnýn saðlayacaðýný belirterek he-
men seçimlerin yapýlmasýný ve meclisin
açýlmasýný istedi. Damad Ferid Paþa hükü-
metinin buna karþý çýkmasý yüzünden Si-
vas Kongresi’nin ardýndan Ýstanbul ile Ana-
dolu’nun haberleþmesi kesildi. Padiþah,
parçalanmayý önlemek için Damad Ferid’i
istifa ettirerek 2 Ekim 1919’da Ali Rýzâ Pa-
þa’yý sadârete getirdi. Kongrelerde alýnan
bütün kararlarý kabul eden hükümet se-
çimlerin yapýlacaðýný açýkladý. Kasým-aralýk
aylarýnda gerçekleþtirilen ve hükümet kar-
þýtý kimi partilerle ayrýlýkçý gayri müslim
unsurlarýn katýlmadýðý seçimleri daha çok
Müdâfaa-i Hukuk derneklerince destekle-
nen adaylar kazandý. 12 Ocak 1920 tari-
hinde son defa açýlan Meclis-i Meb‘ûsan,
yeni Türkiye Devleti’nin temel taþýný oluþ-
turacak Mîsâk-ý Millî Beyannâmesi’ni onay-
layýp 17 Þubat’ta ilân etti. Meclisin bu ça-
lýþmalarýndan memnun kalmayan Ýtilâf dev-
letleri 16 Mart’ta Ýstanbul’u resmen iþgal
ettiler. Bazý mebuslarý meclisten alýp Lim-
ni’ye ve Malta’ya sürdüler. Padiþah, üye-
lerinin çoðu daðýlan ve 18 Mart’ta kendi
iradesiyle çalýþmalarýna ara veren Meclis-i
Meb‘ûsan’ý 11 Nisan’da tamamen kapattý.

kurumlarý ve anlayýþlarýnýn toplum yapý-
sýndaki deðiþimlerle orantýlý biçimde geli-
þim gösterdiði söylenebilir. Gerek müsbet
bilimlerde veya týp alanýnda uluslar arasý
çapta özgün çalýþmalarýyla tanýnan Türk
bilim insanlarý gerekse uluslar arasý ödül-
ler alan kültür ve edebiyat insanlarý Cum-
huriyet döneminde kurulan, daima geliþ-
meye ve yenilenmeye açýk tutulan eðitim
felsefesinin ve bu alanda gerçekleþtirilen
önemli giriþimlerin kazanýmlarýdýr.
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