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Sadeddin 'le çevirdiği Karl Vorlander' in 
Felsefe Tarihi de (1927 -1928) ayrıca zik
redilebilir. 1930'lu yıllar Türkiye'deki fel
sefe çalışmalarına oldukça hareket ge
tirmiştir. Bu dönem Reichenbach, Ernst 
von Aster gibi felsefe hocalarının Tür
kiye'ye geldiği dönemdir. Reichenbach 
Viyana çevresi yeni pozitivist ekolüne 
mensuptu; ancak önemli bir etki sağla
yamadı. 1936'da gelen Ernst von Aster 
ise Yeni Kantçı görüşü benimsemiş bir 
felsefeciydi. Onun üniversitede İslam fel
sefesi okutu lması yolundaki girişimle

riyle kurulan kürsüye Hilmi Ziya Ülken 
getirilmiştir. Bugün Türkiye'de oldukça 
gelişmiş olan İslam felsefesi araştırma
ları İzmirli'den sonraki bu ikinci girişi
me çok şey borçludur. O dönemdeki fel
sefi hareketliliğin başka bir göstergesi 
de Haydar Rifat'ın idaresindeki Dün ve 
Yarın serisinde görüldüğü üzere çeşit
li Batılı ideolojiler hakkında çok sayıda 
kitabın yayımianmış olmasıdır. Bu seri 
içinde sosyalizm hakkında olanlar önem
li yer tutuyordu. Haydar Rifat'ın J. Bor
ctarda'dan çevirdiği Tarihi Maddecilik 
adlı kitap bu dizide yayımlandı. 

Daha önceki bazı sönük başlangıçlar 
göz ardı edilirse 1919'da çıkarılan Kur
tuluş, 1920' de çıkarılan Aydınlık der-

Lgileri tarihi maddecilik akımının popü
ler seviyede tanıtıldığı birer mektep ol
muşlardı. 1931 'de Şevket Süreyya' nın ön
cülüğünü yaptığı Kadro dergisi Türki
ye'de inkılapların durmadığı şeklindeki 

ana fikri yine tarihi maddecilik esası 

üzerinde işlemiştir. Kerim Sadi, Hikmet 
Kıvılcım, Sabiha Zekeriya (Sertel), diya
lektik materyalizm hakkındaki teorik ve 
polemik yazılarıyla göze çarpan şahsi

yetler olmuşlardır. Bunlardan Kerim Sa
di'nin, "Saha Tevfik, Suphi Ethem ve em
sali gibi acemi çayiakları maskaraya çe
viren felsefe tarihi müderrisinin !Meh
met Ali Aynij otoritesi"ni sarsmak üzere 
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onun Felsefe-i Üla adlı kitabındaki ter
cüme bozukluklarını dile dalarnası ilginç
t ir (bk. Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşün
ce Tarihi, I, 632). Burada adı geçen "ace
mi çaylaklar"dan ikincisi, Türkiye'nin ilk 
Felsefe Mecmuası 'nda özellikle Darwin
cilik ile ilgili yazılarıyla dikkat çekmiş bir 
kişidir (b k Akgün, s. 280-311) 

1940-1946 yılları arasında meslekten 
bir felsefeci olan Hasan Ali Yücel'in Milli 
Eğ itim bakanı olduğu dönemdeki ter
cüme faaliyeti sırasında çok sayıda fel
sefe klasiği Türkçe'de yayımlanmıştır. 

Bu faaliyet, yine meslekten bir felsefe
ci olan Il. Meşrutiyet dönemi yenilikçi 
Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin lise
lere felsefe dersi koydurup devlet eliyle 
telif ve tercüme kütüphanesi kurdur
ması ve burada felsefi eserler neşret
mesi gayretlerinin tipik bir devamıdır. 

Daha sonraki dönemlerde var oluşçu
luk akımının Türkiye'nin sanat ve fiki r 
çevrelerinde oluşturduğu etki, 1970'li 
yıllara gelindiğinde radikal ideolojik ara
yışların sisleri arasında dağılıp gitmiş

tir. Özellikle 1960 anayasasının getirdi
ği özgürlük ortamından faydalanan sol 
çevreler, materyalist ve marksist eser
lerin hummalı bir faaliyetle tercümesi
ne girişmiş ve 1980'lere gelinceye ka
dar bu sahada · neredeyse çevrilmedik 
eser bırakma mışlardır. 1980' li yılların 

getirdiği yeni ortamın bu akımı yeni 
arayışlara ittiği gözlenmiştir. Bu arada 
K R. Popper gibi Ortodoks pozitivizmi 
yumuşatan bilim filozoflarının yanı sıra 
Wittgenstein gibi bilim dilini sorgulayan 
mantıkçı düşünürlerin görüşleri fazla 
yoğun olmayan bir sıklıkta tartışılmış
tır. Alman filozoflarından Nietzche ve 
Heidegger'e de sınırlı bir ilgi gözlenmek
tedir. Bunların yanı sıra Frankfurt oku
lunun tenkitçi literatürünün tanınması
na yardım edecek kitaplar nisbeten ilgi 
görmüştür. Ancak bütün bu ilgilere te
kabül eden ciddi bir çeviri f aaliyetinin 
bulunduğunu söylemek zordur. Bu dö
nemde genç kuşak müslüman düşünce 
çevrelerinin de özellikle pozitivizmi sor
gulayan felsefe akımlarını yakından ta
nımaya çalıştığı , post-modern literatür 
ile yakından ilgilendiği ve İslam felse
fe mirasını yeniden keşfetmeye çalıştığı 
gözlenmektedir. Bu çabayı sürdürenle
rin, kurucuları Batı felsefesi literatürü
nü yakından tanıyan ve kültü{de Batılı
laşma aleyhtarı olan Hareket, Büyük 
Doğu ve Diriliş gibi dergilerin etrafın
da oluşmuş ekaller in dinamizmini dev
raldıkları söylenebilir. 
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li) İLHAN KuTLUER 

III. EGiTiM ve ÖGRETİM 

Tanzimat'tan kısa bir süre öncesinde 
Osmanlılar'daki öğretim kurumları şun

lardır: 1. Din ilimleri öğretimi yapan okul
lar: Sıbyan mektepleri (ilkokullar), med
reseler (orta ve yüksek öğretim okulları). z. 
Askeri ve teknik okullar : Mühendisha
ne-i Bahri-i Hümayun (1773), Mühendis
hane-i Serrf-i Hümayun (1793), Tıbha

ne-i Amire ve Cerrahhane-i Ma'müre 
(1826), Mekteb-i Ulum-i Harbiyye (1834), 

Muzika-i Hümayun (1834). 3. Genel öğ
retim kurumları: Rüşdiyeler (1839), Mek
teb-i Ulüm-i Edebiyye (1839), Mekteb-i 
Maarif-i Adliyye ( 1838) . Bunların dışın

da saray ve ordu eğitim kurumları ola
rak Osmanlılar'ın ilk asırlarından beri 
devam eden Enderun Mektebi ve Ace
mi Oğlanları Mektebi vardı. 

Osmanlı orduları XVlll. yüzyılda Avrupa 
orduları karşısında birbirini takip eden 
yenilgilere uğrayınca bunun sebeplerini 
aramaya başlayan aydınlar ve idareciler 



Batı'daki gelişmeleri farketmiş, onların 

teknik araç ve gereçlerini almanın zaru
retini görmüş ve öncelikle askeri alan
larda olmak üzere zamanla Batı'nın bü
tün eğitim ve öğretim kurumlarını takip 
edip örnek almaya başlamışlardır. Bu an
lamdaki ilk ilişkiler Lale Devri'nde görü
lür. Başta Fransa olmak üzere Avustur
ya ve İngiltere'ye gönderilen elçilerden 
gördükleri yerlerin özelliklerini bildirme
leri istenmiş ve toplanan bilgiler ışığın
da askeri öğretim alanında girişilen ye
nilik hareketleriyle başlayan Batı maari
fine uygun öğretim kurumları açma ça
lışmaları hızlandırılmıştır. ll. Mahmud 
1824 yılında çıkardığı bir fermanla bü
tün çocukların bulüğ çağına kadar mec
buri ilk öğretime tabi tutulmasını em
retmiş, okuma çağındaki çocukların mek
teplerden alınarak herhangi bir işe ve
rilmesini yasaklamıştır. Permanda zorun
lu sebeplerle çocukların okuldan ayrıl

masına ancak hocanın ve kadının karar 
verebileceği ayrıca belirtilmiştir. O zama
na kadar devletin ilgilenmediği ve sa
dece vakıfların yönetip geliştirdiği ilk öğ

retimi bir devlet meselesi yapması, bu 
öğretimi mecburi kılmayı ve bütün hal
ka yaymayı hedef alması bakımından 
önemli olmakla birlikte öğretimin ma
hiyet ve muhtevası hususunda herhan
gi bir yenilik getirmeyen bu fermandan 
sonra da Cumhuriyet'e gelinceye kadar 
çeşitli zamanlarda öğretimin mecburi ol
ması hakkında daha birçok kararın alın
dığı görülmektedir. 

Sıbyan mekteplerini ve medreseleri 
ıslah etmek için yapılan teşebbüslerde 
1914 yılına kadar başarı elde edileme
miş; özellikle ders ve müfredat prog
ramlarının Batı'da geliştirilen ilmi ve 
pedagojik esaslara uygun olarak düzen
lenmesi, çağdaş düşünce ve ilim zihni
yetiyle yetişmiş, mesleki ehliyete sahip 
öğretmen ve yönetici kadroların oluştu
rulması, çağdaş usul. imkan ve şartlar
da eğitim ve öğretim yapan okulların 

ülke çapında yaygınlaştırılması gibi ma
arifin en temel meselelerinde ihtiyaçlar 
ölçüsünde ilerleme kaydedilememiştir. 

Buna karşılık özellikle Tanzimat'tan son
ra gayri müslim cemaatlere verilen im
tiyazlar sonucu azınlıkların okul açması 
kolayiaşmış ve bu faaliyet hızlandırılmış
tır. Ayrıca Tanzimat idarecileri gayri müs
lim cemaatlere karşı sadece müsamaha
kar davranınakla kalmayarak muhtelif 
Osmanlı unsurlarının birbirleriyle kaynaş
malarını temin etmek ve gençlere Os
manlılık ideali aşılamak arzusuyla aç-

mış oldukları idadf ve sultanilere müslü
man Türkler'le beraber gayri müslimle
rin çocuklarını da kabul etmişlerdir. Böy
lece esasen gayri müslim cemaatlerin 
lehine olan şartlar onlar için daha da uy
gun hale gelmiştir. Nitekim 1856 Isia
hat Fermanı'nda bütün Osmanlı vatan
daşlarının askeri ve mülki mekteplere 
kabul edileceği yazılıdır. Ne var ki bu 
mekteplerde okuyan azınlıklara Osman
lılık idealinin aşılanması şöyle dursun. 
umulanın aksine. kilise ve aile çevreleri 
nin etkisiyle milliyet fikirleri daha da ge
lişmiş, buna karşılık Türk çocuklarında 
milli duygular yeterince güçlendirileme
miştir. 

Tanzimat'ın başlangıç yıllarında eği

tim alanında önemli ısiahat ve yenilik
lerden söz edilemez. Bununla beraber 
1845'te maarif işleriyle meşgul olacak 
Meclis-i Maarif-i Muvakkat ve bu mec
lisin teklifi üzerine bir yıl sonra da Mec
lis-i Maarif-i Umümiyye kurulmuş, bu 
meclislerde sıbyan ve rüşdiye mektep
lerinin ıslahı ile darülfünun açılması ko
nusunda çalışmalar yapılmıştır. 8 Ka
sım 1846'da bugünkü Millf Eğitim Ba
kanlığı ' nın ilk şeklinin Mekatib-i Umü
miyye Nezareti adıyla ve genel müdür
lük seviyesinde teşekkül ettiği görülür. 
Açılması düşünülen darülfünunun müf
redat programını ve kitaplarını hazırla
mak üzere 1851 'de Sadrazam Mustafa 
Reşid Paşa, Arif Hikmet Bey. Aif Paşa, 
Ahmed Vefık Paşa gibi önde gelen dev
let adamlarının yanı sıra devlet teşkila
tının dışındaki bazı ileri gelen kişilerin 

de üyesi olduğu Encümen-i Daniş kurul
muştur. Akademik bir topluluk olan ve 
Osmanlı tarihinde ilk defa teşkil edilen 
Ercümen-i Daniş'in kuruluşunda Fransız 
Akademisi örnek alınmıştır. Bu arada 
açılacak darülfünuna hoca yetiştirmek 
üzere Selim Sabit Efendi ve Hoca Tah
sin Efendi Paris'e gönderilmiştir (ı 857). 

Paris 'te bir Mekteb-i Osmanf açılarak 
buraya gönderilen iki hocanın bir yandan 
bu mektepte Paris'te oturan Osmanlı 
vatandaşlarına Türk dili okutmaları, öte 
yandan da ileride hocalık yapacakları ma
tematik ve tabiat bilgisi alanlarında öğ
renim görmeleri tasarlanmıştır. 

Batılılaşma hareketi bakımından Os
manlı tarihinin dönüm noktası olan Tan
zimat Fermanı 'nda maarif konularına dair 
herhangi bir ifade yer almazken 1856'
da çıkarılan Isiahat Fermanı maarif me
selelerine büyük ölçüde önem verilme
sini öngörmekteydi. Bunun en önemli 
sonucu, Meclis-i Vükela'ya dahil bir na-
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zırın yönetiminde Batı maarif sistemine 
uygun bir kuruluş olan Maarif-i Umümiy
ye Nezareti'nin teşekkülü olmuştur (ı 7 
Mart 1857) . 1869'da eğitim ve öğretim 
meselelerinin çözümü için Maarif Nazırı 
Saffet Paşa ' nın gayretiyle Maarif-i Umü
miyye Nizamnamesi hazırlandı ve bu 
alanda nelerin yapılması gerektiği tes
bit edildi. Büyük ölçüde Fransız maarif 
sistemi esas alınarak düzenlenmiş olan, 
hazırlayıcıları arasında. aralıklarla altı de
fa Maarif nazırlığı yapan Ahmed Kemal 
Paşa ' nın başkanlığında Sildullah Paşa, 

Recaizade Ekrem. Ebüzziya Tevfik gibi 
tanınmış kişilerin bulunduğu bu nizam
name ile Batılılaşma hareketinin başlan
gıcından beri farklı ve bazısı gayri res
mf kuruluşlarca parça parça yürütülme
ye çalışılan maarif işleri ve ısiahat çalış
maları bir nezaret bünyesinde ve bütün
lük içinde ele alınmış ve devletin başlıca 
meseleleri arasında gösterilmiştir. Ni
zamname ilk öğretimde mecburiyeti ön
görmesi, genel öğretimi Batı ölçülerine 
göre kademe ve derecelere ayırması, 

çağdaş esaslara uygun öğretim ilke ve 
yöntemleri koyması, öğretmenierin mes
leklerinde yenilenmelerini sağlayıcı mali 
ve idari tedbirlere işaret etmesi, maari
fin merkez kuruluşlarını geliştirme ya
nında taşra teşkilatlarına da ağırlık ver
mesi, halkın maarif harcamalarına katkı
da bulunmasını gündeme getirmesi, kız
ların eğitimine önem vermesi gibi yön
leriyle eğitim ve öğretim meselelerini 
modern bir yaklaşımla ele almış ve çö
zümler ileri sürmüştür. 

Saffet Paşa'nın Maarif nazırlığı sıra

sında sıbyan mektebinden rüşdiyeye ta
lebenin imtihanla alınması kararlaştırıl
mış, 1868'de Mekteb-i Sultani kurulmuş, 

ilk öğrenirnin mecburiyeti resmi bir esa
sa bağlanmıştır. Aynı yıl Darüşşafaka'nın 

inşasına başlanmış, Darülmuallimfn'de 
ısiahat yapılmış, taşradaki öğretmenleri 

modern pedagojinin esasları hakkında 

bilgi sahibi kılmak maksadıyla gezici öğ
retmenler gönderilmiştir. 

Batı'daki üniversitelere benzer bir yük
sek öğretim kurumunun açılması yönün
de ilk ciddi teşebbüs, eğitim - öğretim 
meseleleriyle yakından ilgilenen Abdül
mecid dönemine rastlar. 1846' da kuru
lan Meclis-i Maarif-i Muvakkat'ın aynı 
yıl aldığı bir karar uyarınca Ayasofya ci
varında darülfünun binasının inşasına 

başlanmışsa da on yedi yıl süren bu bi
nanın yapılış maksadı için kullanılması 
hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Ör
gün öğretim yapan darülfünun açılma-
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dan önce halka açık dersler veren bir 
darülfünun kurulmuş, bu derslere 12 
Ocak 1863 Pazartesi günü başlanmış
tır. Birinci derste 300 kadar dinleyicinin 
hazır bulunduğunu o günkü gazeteler 
yazmıştır. Çoğu Fransızca olmak üzere 
çeşitli yabancı dillerde eserlerden olu
şan 4000 ciltlik bir kütüphanesi bulu
nan, fizik ve kimya derslerinde deneyie
rin de yapıldığı bu mektepte Doğu ve 
Batı kültürlerini iyi tanıyan bazı vekillerin 
ve paşaların ders verdiği de olmuştur. 

Zamanla coğrafya ve astronomi dersle
rinin de programa alındığı bu kuruma 
Avrupa'dan pek çok laboratuvar araç ve 
gereçleri getirtilmişse de bir yıl sonra 
bu ders! ere son verilmiştir. M. Ali Ayni'
nin Durülfünun Tarihi'nde (s. 18-19) be
lirttiğine göre, "Bizde efkar-ı atika as
habıyla teceddüd ve ısiahat isteyenler 
ve Avrupa medeniyetini ittizam edenler 
arasında temadi eden muhalefetten bu 
darülfünun meselesi de hissesini almış
tır". 

Maarif-i Umümiyye Nizamnamesi da
rülfünun meselesini ciddi bir şekilde ele 
alarak bu kuruluşun açılması, işleyişi , 

süresi, bölümleri, dersleri, idari ve aka
demik yapısı, öğretim dili, kütüphanesi, 
bütçe işleri gibi konularda ayrıntılı hü
kümler koydu. Ayrıca bir özel yönetme
lik hazırlanmasını öngören nizarnname
de bu üniversiteye Darülfünün-ı Osma
ni adı verildi. Batı'daki örneklere uygun 
olarak tam bir üniversite hüviyeti taşı
ması için gerekli olan hemen bütün esas
ları tesbit edilen Darülfünün-ı Osmani, 
20 Şubat 1870'te Maarif Nazırı Saffet 
Paşa'nın yaptığı bir konuşma ile öğre
time başladı. Açılış derslerini Darülfü
nun müdürlüğüne tayin edilen Hoca Tah
sin Efendi Türkçe, Cemaleddin-i Efgani 
Arapça ve Aristakli Efendi Fransızca ola
rak verdiler. 

Osmanlılar ' da Batılılaşma gayretleri
nin en önemli alanlarından olan modern 
yüksek öğretim kurumlarının açılması 

kadar yaşatılmasında da büyük güçlük
lerle karşılaşılmıştır. Bunların en başta 
geleni, orta öğretimden mezun olan öğ
rencilerin azlığı ve iyi yetişmemiş olarak 
yüksek öğretim kurumlarına gelmesiy
di. Bu eksikliği kapatmak üzere darül
fünunda hazırlık sınıflan açıldı. 

Darülfünunda ilk altı aylık dönem için
de okututacak dersler ve hocalar Tak
vi'ın-i Vekayi'de şöyle gösterilmektedir: 
Edebiyat, Selim Efendi; Fransızca, Kons
tantini Efendi; tarih -i umümi, Mahmud 
Efendi; coğrafya. Halid Bey; hikmet-i 
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tabiT, Aziz Efendi; hesap, Tevfik Bey; re
sim (bir Fransız); ilm-i hukuk, Ahmed Ka
mil Efendi; mantık, Kerim Efendi. Da
rülfünun, altı aylık bir tecrübeden son
ra programlarında bazı değişiklikler ya
pılarak üç bölümden (fakülteden) oluşan 
(hikmet ve edebiyat, hukuk, ulüm-i tabiiy
ye ve riyaziyyat) bir yüksek öğretim ku
rumu haline getirilm iş, ders sayısı da 
buna göre çoğalmıştır. Ancak ders ki
tapları ve öğretim dili gibi birçok konu
da zorluklarla karşılaşan Darülfünün-ı 

Osmani kısa bir süre sonra kapatılmış
tır (1872). Darülfünun, Maarif-i Umümiy
ye Nizamnamesi'nde öngörüldüğü şe

kilde Batılı anlamda gerçek bir üniver
site olamamıştır. Bu yüksek öğretim ku
rumunun, Efganf'nin açılışta yaptığı ve 
dine aykırı ifadeler taşıdığı iddia edilen 
konuşması yüzünden, ayrıca Hoca Tah
sin Efendi ve Münif Mehmed Paşa gibi 
hocaların dersleri, deney ve uygulamala
rıyla talebelere zararlı oldukları gibi ge
rekçelerle kapatılmasından sonra 1900'
de ikinci defa açılışına kadar bugünkü 
anlamda bir üniversite kurulamamıştır. 

Hangi sebeple olursa olsun, büyük 
ümitlerle ve Batı modeli esas alınarak 
kurulmuş bulunan bu yüksek öğretim 
kurumunun kapatılması büyük bir ta
lihsizlik olmuştur. Buna karşılık aynı yıl
larda açılan Galatasaray Sultanisi ve Ro
bert College Batı'daki gelişmeleri de ta
kip ederek aralıksız öğretime devam et
mişlerdir. Medrese mezunlarının gidebi
leceği modern anlamda bir yüksek öğre
tim kurumu ısiahat imkanları bulunma
sına rağmen kapatılırken yabancı ülke
lerin doğrudan açtıkları veya destekle
dikleri okulların devamlı bir gelişme gös
termesi medrese öğrencilerinin yavaş 

yavaş bu okullara ilgi göstermelerine yol 
açmış, zamanla Osmanlı idare, ilim ve 
kültür hayatına bu okullardan mezun 
olanlar hakim olmuştur. 

Tanzimat 
döneminde 
darülfünun 

olarak 
inşa edilen, 

daha çok 
Maliye 

Nezareti , 
Mebusan 

ve Ayan 
meclisleri 

olarak 
ku llanılan 

ve 1933'te yanan 
binanın mimarı 

Fossali 
tarafından 

yapılan gravürü 

Eskiden devralınan Mühendishane, Har
biye ve Tıbbiye gibi yüksek okullar Tan
zimat döneminde Batılılaşma cereyan
larından geniş ölçüde etkilenm işlerdir. 

Nitekim 1847'de Tıbbiye'yi ve Üsküdar'da 
bir hastahaneyi ziyaret eden ve müşa
hedelerini hayretle anlatan Mac Fartane 
Tıbbiye'nin kütüphanesini görünce, "Çok
tan beri bu kadar düpedüz materyalizm 
kitaplarını toplayan bir koleksiyon gör
memiştim . Genç bir Türk doktoru otur
muş, dinsizliğin el kitabı olan Systeme 
de la nature'ü (Baron d'Holbach'in eseri) 
okuyordu. Raflar Fransız devrimcilerinin, 
özellikle materyalistterin kitaplarıyla do
luydu" der ve bu kitapların son baskılar 
olduğunu, pek çok yerinin çizildiğini , bir
çokları tarafından okunmuş olduğunu 

görmekten şaşkınlık duyduğunu belirtir 
(Charles Ma c Farlane, s. 270, 271 ). 

Maarifte birlik ve bütünlüğü sağlamak 
için 1851 ·de kurulan Encümen-i Daniş' in, 

Cevdet Paşa'nın çizdiği programa göre 
Batı ' daki gelişmeler doğrultusunda ilmi 
araştırmaları teşvik etmek, dil, tarih ve 
edebiyat alanlarında yeni eserlerin ya
zılmasını sağlamak gibi müsbet gayele
ri vardı. Zamanın tanınmış ilim adamla
rının üyesi olduğu bu encümende ayrıca 
Avusturyalı tarihçi Joseph von Hammer, 
İngiliz dil alimi James Redhouse gibi ya
bancı kişiler de bulunuyordu. Bu encü
menin en büyük eseri Cevdet Paşa'nın 
yazdığı tarih olmuştur. Cevdet Paşa bu 
eserinde geçmişteki bütün başarısızlık

ları başlıca iki sebebe bağlamaktadır. 

Bunların ilki devlet adamlarıyla ulema
nın cehalet ve zaafları , ikincisi de şuur
suz ve ölçüsüz bir Batılılaşma siyaseti
dir. Cevdet Paşa'ya göre Osmanlı Devle
ti'nin yaşaması ve gelişmesi ne yenilik
lere karşı direnme, ne de Batı'nın körü 
körüne taklidiyle gerçekleşebilir. Önem
li olan, Batı'dan alınacak yeni ilmi ve tek
nolojik imkanlarla Osmanlı kültürel ve 



tarihi şahsiyetini koruyup güçlendirme
yi başarmaktır. Bu görüşü Namık Ke
mal'den Ziya Gökalp'e kadar birçok fi
kir adamı da savunmuştur. 

Cevdet Paşa 'nın önemli görevler üst
lendiği Encümen-i Daniş bazı faydalı ça
lışmalara öncülük etmekle beraber uzun 
süre yaşamamış, buna mukabil, Batılı

laşma'da ölçülü olma. millf, tarihi benli
ği ve değerleri yaşatarak Batılılaşma dü
şüncesinden yana olan Cevdet Paşa'ya 
karşı Batılılaşma'da radikal anlayışı tem
sil eden Münif Mehmed Paşa'nın gay
retleriyle Cem'iyyet-i ilmiyye-yi Osma
niyye kurulmuştur. Avrupa tabiat fel
sefesine ve Fransız materyalizmine ilgi 
gösteren kişilerin temsil ettiği bu ku
rum. yabancı bir ilim adamını bile şaşır
tan materyalist kitapların ve görüşle

rin Tıbbiye'nin öncülüğünde Osmanlı ay
dınları arasında yayılmasını sağlamıştır. 

Cem'iyyet-i ilmiyye-yi Osmaniyye 1862'
de Münif Mehmed Paşa'nın yönetimin
de Mecmı1a -i Fünun'u çıkarmaya baş
lamıştır. Halka açık dersler veri lmesi ve 
bir darülfünun kurulması fikri bu cemi
yetten çıkmıştır. 1864'te Maarif nazırı
nın başkanlığında kurulan, ilmi ve idari 
iki daireden oluşan Meclis-i Kebir -i Ma
arif'te Rum. Ermeni, Katolik, Protestan, 
Müsevi cemaatlerinden seçilmiş üyeler 
de bulunuyordu. Ayrıca Münif Mehmed 
Paşa başkanlığında Tercüme Odası ku
rulmuştur. Laik eğitim yoluyla Osmanlı 
milletler topluluğunun korunabileceğini 
ileri süren Fransız Eğitim Bakanı Victor 
Duruy Osmanlı eğitimi hakkında 1867'de 
bir rapor hazırladı. Bu raporda orta ve 
yüksek öğretim seviyesinde milletlerara
sı kurumlar açmak, genel kitaplıklar kur
mak, fen, tarih, hukuk ve idarecilik alan
larında dersler okutacak bir yüksek okul 
açmak gibi teklifler bulunuyordu. Gala
tasaray Sultanisi de bu fikirlerin ürünü
dür. ilk açılan darülfünunun kapatılma
sından sonra 1873'te Sava Paşa'nın mü
dür olduğu dönemde Galatasaray Sulta
nisi'nin bünyesinde Edebiyat, Fen ve Hu
kuk bölümlerinin tesis edildiği görülü
yor. Fakat öğretim dili Fransızca olan 
bu okulda açılan yüksek kısımda öğre
tirnde hangi dilin kullanılacağ ı uzun süre 
tartışılmış, özellikle Hukuk bölümünde 
Fransızca'nın yeterli olamayacağı düşü
nülerek Fransızca anlatılan dersler mu
allim muavinleri tarafından Türkçe ola
rak tekrar edilmiştir. Ancak zamanla bu 
fakülteler Galatasaray· ın bünyesinden 
ayrılmış ve öğretim faaliyetlerine son 
verilmiştir. 

Batı'daki gelişmeleri yakından takip 
eden, eğitim ve öğretimin bu gelişme
lerdeki rolünü çok iyi anlayan IL Abdül
hamid'in saltanat döneminde maarifte 
Batılılaşma yönünde önemli ilerlemeler 
kaydedilmiş; genel hizmetler. askerlik, 
tıp, dişçilik, hukuk. ticaret. ziraat, mali
ye, kadastro. evkaf, mühendislik, el sa
natları, gümrük, öğretmenlik, polislik, 
çıraklık ve zamanın ihtiyaçlarına göre 
daha başka alanlarda istanbul ve taşra
da pek çok okul açılmıştır. O döneme ka
dar açılan yüksek oku lların başarısızlı

ğının ve kapanmalarının başta gelen se
bebi olan orta dereceli okullardan yeti
şen öğrencilerin azlı ğı ve kalitelerin in 
düşüklüğü meselesine ilk defa Abdülha
mid devrinde çözüm aranmış, kızların 

öğretimine ağırlık verilerek ilk ve orta 
dereceli kız okullarının sayısı artırılmış
tır. Bu dönem maarif politikasının önem
li özelliği, Tanzimat dönemindeki ltidal
den uzak Batılılaşma gayretlerinin gi
derek durulması. daha soğukkanlı, öl
çülü ve milli bir tavır takınılması, bilim 
ve teknik alanlarında Batı'dan mümkün 
olduğunca çok faydalanılması yanında 

siyasi, fikri ve sosyal alanlardaki Batılı

laşma'da ihtiyatlı davranılması. öğretim 

kurumlarında millf kültür. gelenek ve 
değerlerle birlikte çağdaş!aşma yoluna 
gidilmeye çalışılmasıdır. 

ll. Abdülhamid zamanında orta öğre
timden yeterli kalite ve sayıda öğrenci 
yetişmeye başladığından darülfünunun 
açılması için ilk defa elverişli şartlar doğ
muş ve 1 Eylül 1900 tarihinde Ulüm-i 
Aliye-yi Diniyye, Ulüm-i Riyaziyye ve Ede
biyat bölümlerinden meydana gelen da
rülfünun açılmıştır. 23 Temmuz 1908'de 
ilan edilen 11. Meşrutiyet'ten sonra da
rülfünun fakülteleri beşe yükseltilmiş, 
Maarif Nazırı Emrullah Efendi zamanın
da bütün teşkilat için çıkarılan 8 Nisan 
1912 tarihli nizamnameden sonra 1913-
1918 yılları arası bu kuruluşun en verim
li seneleri olmuştur. Bu dönemde darül
fünuna bağlı beş fakülte şunlardı: Ulüm-i 
Şer'iyye şubesi (darülfünunun Ulüm-i Aliy
ye-yi Diniyye bölümünün yeni adı), ilm-i 
Hukükıyye şubesi, Ulüm-i Tabiiyye şube
si, Fünün şubesi, Ulüm-i Edebiyye şubesi. 
Ancak 18 Eylül 1330'da (1914) gerçekleş
tirilen " ıslah-ı medaris" sonunda Medre
setü'l- Mütehassisin' in açılması üzerine 
darülfünundaki Ulüm-i Şer'iyye şube

si kaldırılmıştır. Adı geçen bölümde şu 
dersler okutulmaktaydı: Tefsir- i şerif. 

hadis-i şerif, ilm-i ahlak-ı şer'iyye ve ta
sawuf, usül-i fıkıh. fıkıh, ilm-i kelam. 
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siyer-i nebevi, tarih-i din-i islam ve ta
rih-i edyan, ilm-i hilaf. edebiyyat-ı Ara
biyye, hikmet-i teşri'. tarih-i ilm-i fıkıh , 

tarih-i ilm-i kelam. Arap felsefesi , fel
sefe ve tarih-i felsefe. 

ll. Abdülhamid döneminde kızların eği
tim ve öğretimine verilen önemin bir so
nucu olarak 12 Eylül 1914'te Edebiyat, 
Riyaziyyat ve Tabiat bölümlerinden mey
dana gelen müstakil bir kız üniversitesi 
(inas Darülfünunu) kurulmuş, daha sonra 
da Hukuk ve Tıp bölümlerine kız öğren
ci alınmıştır. Darülfünunun verimli çalış
malarla geçen 1913-1918 yılları arasın
da Batılılaşma yönündeki yapıcı gayret
Ierin bir sonucu olarak çeşitli dillerdeki 
kitaplardan oluşan bir kütüphane ku
rulması, ders araç ve gereçlerinin temi
ni, bina tesisi ve tefrişine ait ihtiyaçla
rın giderilmesi ve öğretimin bir esasa 
bağlanması gibi hususlarda ciddi başa
rılar sağlanmış, ayrıca başta Almanya ol
mak üzere bazı Avrupa ülkelerinden ho
calar getirtilmiştir. Ancak Mütareke yı l

larında ( 1918-1923) bütün kurumlar gibi 
darülfünun da büyük zorluklarla karşı
laşmış ve burada da pek çok hocanın 
ayrılması. bir kısmının sürgüne gönde
rilmesi, çeşitli baskılara maruz kalması 
gibi talihsiz olaylar yaşanmıştır. Bu ara
da yabancı profesörler ülkelerine dön
müşler. 1908'den itibaren öğrenci sayı
sında büyük artışlar olmasına rağmen 
savaş yıllarında yüksek öğretim çağın
daki gençlerin askere alınması yüzün
den öğrenci sayısı da düşmüş ve neti
cede darülfünun gerilemiştir. Darülfü
nunda okumuş, ll. Meşrutiyet sonrasın
da da burada hocalık yapmış olan lsma
yıl Hakkı Baltacıoğlu'na göre darülfünun
daki gerBeyişin başlıca sebepleri "Bal
kan hezimeti, tahsil için Avrupa 'ya gön
derilen gençlerin avdeti, yine asrileşmek 
ihtiyacı ve her sebebin fevkinde kuwet
li olarak milliyet intibahı " idi (bk Koçer, 
Türkiyede Modern Eğitimin Doğuşu ue 

Gelişimi, s. 201) 

3 Mart 1924 tarihli tevhid-i tedrisat 
kanunuyla darülfünun yeniden teşkilat
landırılmış, medreseler kapatılarak bun
ların yerine ilahiyat Fakültesi'nin açıl
masına karar verilmiştir. Cumuhuriyet 
döneminde açılan bu fakültenin başlan
gıçtaki ders programı ve hocaları şu şe
kilde belirlenmişti: Fıkıh tarihi, izmirli i. 
Hakkı; hadis tarihi. Hüseyin Avni; kelam 
tarihi, Şerefeddin; tefsir tarihi, Şevket; 
tasawuf tarihi, M. Ali Ayni; Türk tarih-i 
dfniyyesi. Fuad; din-i islam tarihi, Ni
met; islam bediiyyatı , ismail Hakkı: ak-
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varn-ı İslamiyye etnografyası, Halil Ha
lid; halihazırda İslam mezhepleri, Yusuf 
Ziya; felsefe-i din, Mehmed Emin; ta
rih-i edyan, Mösyö Domezyi; Arapça ve 
Farsça, Nureddin. Bu fakülte ilk açıldığı 
tarihlerden başlayarak yayımladığı der
gi ve kitaplarla ilim aleminin dikkatini 
çekmiş ve gelecekte büyük hizmetler 
yapacağını daha ilk yıllarında göstermiş
tir. Fakat 1933'te darülfünunu istanbul 
Üniversitesi'ne dönüştüren kanunla ila
hiyat Fakültesi'ne kadro ayrılmamış ve 
fakülte böylece kapatılmıştır. 

Batılılaşma sürecinin yaşandığı dönem
de öğretim kurumlarının tecrübe biriki
mi sağlayacak şekilde geliştirilmesine 

çalışmak, yanlışları ve eksikleri gider
mek yerine kolay fakat yanlış olan ka
patma yolu seçilerek zaman içinde bü
yük zarariara yol açılmıştır. Batılılaşma 
hareketleri boyunca eğitim kurumların

da görülen bu açma - kapatma anlayışı, 
Türk toplumunun yaşadığı fikir kargaşa
sını açıklayan önemli bir ipucudur. Özel
likle 1870'li yıllardan günümüze kadar 
eğitim kurumlarında sürekli bir arayış 
ve yenilenme arzusu görülmektedir. Ge
lişen ve değişen şartlara uyum sağla
mak bakımından büyük değer taşıyan 
bu arzu. uygulamadaki yanlışlıklar yü
zünden her zaman ilerleme ve gelişme
ye uygun sonuçlar vermemiştir. İlk da
rülfünunun kapatılmasında olduğu gibi 
fakülte ve okul kapatmak suretiyle ya
pılan müdahaleler cehalete ve aydınlar 
arasında zıtlaşmalara yol açmıştır. De
neme - yanılmalarla geçirilen uzun yılla
ra rağmen geçmişte ve hatta bugün bi
le Türk maarifinde milli, köklü ve gele
nekleşmiş bir yapı, sistem ve zihniyet 
birliği gerçekleştirilemem iş; iki asırdır 

sözü edilen "ilim ve fenler"de Türk mil
letinin tarihi ve kültürel kişiliğine layık, 
ihtiyaçlarına cevap veren, çağdaş mede
niyet dünyasında özlediği mevkiye otur
masını sağlayan bir seviyeye ulaşılama
mıştır. Çağdaşlaşma ve ilerlemenin en 
temel şartı olan bilgilenme ve aydınlan
ma şuurunu halka benimsetmekle yü
kümlü olan aydınların Batı bilimiyle Ba
tı kişiliğini ve değerlerini birbirine karış
tırması, bu suretle kişilik ve değer buh
ranına uğraması gerçeğinin özlenen ge
lişmenin en temel engeli olduğu günü
müz aydınları tarafından daha iyi kav
ranmış gözükmektedir. Özellikle Türki
ye'de Batılılaşma'nın tepeden ve tek el
den yönlendirildiği dönemin sona erdi
ği, benimsenen demokratik sistemin zor
lamasıyla da olsa aydın- halk diyalog u-
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nun kurulmaya başladığı 1950 yılından 
bugüne kadar Türk milli eğitiminde göz
lenen olumlu gelişmeler, Türk aydınının 
Batılılaşma'yı yeni bir perspektiften ele 
almaya başlamasını sağlamıştır. Ancak 
yarım yüzyıla yaklaşan demokrasi tecrü
besine rağmen, bugünün bazı aydınla
rı hala Batılılaşma'yı tahlilde ürkeklik
ten yahut peşin hükümlerden kurtula
mamaktadır. Demokratik gelenekler ve 
ilim zihniyeti geliştikçe Türk tarihinde 
Batılılaşma hareketleri, politikaları, yön
Iendiricileri veya karşı gelenleri daha so
ğukkanlı ve objektif olarak değerlendi
rilecektir. Ancak bu sayededir ki iki yüz
yıldır sürdürülen çabalara rağmen bu 
konuda hala karşılaşılan problemierin 
üstesinden gelinebilir ve belki de yeni 
oluşurnlara gidilebilir. 
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IM HALİS AYHAN 

IV. HUKUK 

Hukukta Batılılaşma. genel anlamda
ki Batılılaşma 'ya paralel olarak XIX. yüz
yılda başlayan ve Cumhuriyet dönemin
deki hukuk inkılaplarıyla doruğa ulaşan 
devletin siyasi ve hukuki yapısını Batı 

şekil ve normlarına uydurma hareketidir. 
Genellikle Tanzimat dönemiyle yoğun 
bir şekilde başladığı kabul edilen Batılı
laşma hareketleri içerisinde hukuk ala
nında yapılan düzenlemeler önemli bir 
yer tutar. Bunlar sadece hukuki yapının 
ve kanunların kısmen Batı standartları
na göre düzenlenmesi sonucunu doğur
mamış, aynı zamanda bu alanda Cumhu
riyet döneminde görülen topyekün Batı
lılaşma'ya da uygun bir zemin hazırla
mıştır. 

XIX. yüzyıl Batı 'da bir kanuniaştırma 
asrıdır. Avrupa devletlerinin içinde bu
lundukları siyasi ve özellikle hukuki da
ğınıklık hukukçuları ve devlet adamları
nı kanunlaştırmaya ve bu yolla siyasi ve 
hukuki birlik sağlamaya yönelttiği gibi 
bu asırda sistematik hukuk ilminin ge
lişmesi de kanuniaştırmalarda itici bir 
rol oynamıştır. Tanzimat döneminde Ba
tı'yı örnek alan Osmanlı devlet adamla
rı Batı'daki bu yeni cereyanın etkisinde 
kalarak Batı örneğinde kanunlaştırma
lara yönelmişlerdir. Ne var ki Tanzimat 
döneminde Osmanlı hukukunun nisbe
ten birlik ve istikrar içerisinde olması 
sebebiyle Batı'daki kadar acil bir kanun
Iaştırma ihtiyacı bulunmadığı gibi bu dö
nemde bütün alanlarda köklü bir kanun
Iaştırma hareketini sağlayacak sistema
tik hukuk ilminde bir gelişme de söz ko
nusu olmamıştır. Biraz da bu sebeple 
Arazi Kanunnamesi ve Mecelle gibi da
ha çok Cevdet Paşa'nın ferdi gayretleri
nin ve hukuki dehasının ürünü olan ka
nunlar hariç Tanzimat'tan sonra kabul 
edilen kanunların önemli bir bölümü Ba
tı kanunlarının kısmen veya tamamen 
iktibası yoluyla hazırlanmıştır. Acil bir 
ihtiyaç olmadan ve hukuki zemini hazır
lanmadan yapılan bu kanuniaştırmala

rın millf ihtiyaçlarla olduğunu ve millf ih
tiyaçlar doğrultusunda yapıldığını söyle
mek zordur. 

Osmanlı Devleti'ndeki Batılılaşma ha
reketlerinin, özellikle hukuk alanında ya
pılanların bütün Tanzimat dönemi bo
yunca bizzat Batı tarafından teşvik edil
diği, teşvikin yeterli olmadığı yerlerde 
de bu yönde baskı yapıldığı görülmek
tedir. Esasen bu dönemde Osmanlı Dev
leti'nin siyasi ve iktisadi bakımdan Av
rupa ' nın desteğine muhtaç olması, Os
manlı devlet adamlarını yenileşme ha
reketlerini Batı'nın istekleri doğrultu

sunda düzenleme mecburiyetinde bı

rakmıştır. Nitekim Tanzimat dönemini 
başlatan Gülhane Hatt-ı Hümayunu. Ba
tı devletlerini XIX. yüzyılın başından be
ri çeşitli problemlerle ve özellikle Mısır 
Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanıyla bu
nalan Osmanlı Devleti'nin yanına çekme 
düşüncesiyle hazırlandığı gibi bu döne
min bir başka önemli siyasi-hukuki bel
gesi olan Isiahat Fermanı da Kırım Sa
vaşı sonrasında toplanan Paris Kongre
si'nde yine Batı devletlerini etkileme dü
şüncesiyle çıkarılmıştır. 

Tanzimat Fermanı'nın kaleme alınma
sında özellikle İngiltere'nin etkisi açık
tır. Reşid Paşa'nın, Londra büyükelçiliği 


