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rın da bu konulara ilgi ve desteğini çekmeye çalışmıştır. Cemiyetin himayesinde camilerde yapılan vaaz ve irşad faaliyetlerinin yanında cemiyet merkezinde halka açık konferanslar verildiği, yurt
dışından gelen ilim adamlarının da bu
faaliyetlere katıldığı, buralarda yapılan
konuşmaların sözlü ve yazılı olarak değerlendirilmeye tabi tutulduğu görülmektedir (Beyanülhak, III, ı ı 35, 1512).

Cemiyetin en önemli faaliyetlerinden
biri de örgün eğitim konusudur. Yıllar
dan beri tartışılan medreselerin ıslahı
meselesini sistemli bir şekilde ele alan
cemiyet. Beyanülhakk'ın ilk sayıların
dan itibaren bu konuya öncelik vererek
medresenin hukuki ve mali esaslarını
hür bir anlayışla tesbite çalışmış, buralarda akutulacak derslerin müfredatını,
genel ve özel öğretim metotlarını belirleyen makaleler yayımlamıştır.
13 Şubat 191 O tarihinde neşredilen
"Medaris-i İlmiyye Nizamnamesi"nin hazırlanmasında cemiyetin önemli katkı 
ları olmuştur. O günün şartlarına göre
çok ileri bir anlayışla medrese ıslahatı
hakkında müderrislerden, hatta öğren
cilerden görüş ve teklifler alan cemiyet
aynı konuda özel komisyonlar kurmuş,
topladığı görüş ve teklifleri yayın organlarında tartışmaya açmıştır. Cemiyetin
öncülüğünde yapılan bu çalışmalar sonucunda 30 Kanunusa ni 132S'te ( 12 Şu
bat 1910) Fatih Tophane Medresesi'nde,
medreselerin yeni programını tanıtmak
üzere düzenlenen ve gerek devlet ileri
gelenleri gerekse ilim adamlarınca büyük ilgiyle karşılanan geniş çaplı bir toplantıdan (konuşmalar için bk. SM, lll, 379-.
382; Türkiye Maarif Tarihi, 1, ı 21) on üç
gün sonra padişahın onayından çıkan
"Medaris-i İlmiyye Nizamnamesi" Beyanülhak'ta yayımlanmıştır (lll, 1285-1300).
O günkü basında cemiyetin medreseierin ıslahatında gösterdiği başarı övülmüş ve teşekkürle karşılanmıştır (SM,
lll, 378). Cemiyetin ayrıca kadınların öğ
retimine (Beyanülhak, lll, ı455; V, 2095,
2265), din eğitim ve öğretiminde genel
ve özel öğretim metotlarının araştırıl
masına dair birçok çalışmaya girdiği anlaşılmaktadır (a.g.e., ı. 453, 468; ll. 1059 ;
lll,

ı249)

ve öğretimde öğrencilerin sosyal ve psikolojik şartlarını dikkate almanın gereğini zaruri gören cemiyet. Beyanülhak'ta bu konuyu ele alan yazılara
da yer vermiştir. Özellikle Balkanlar'daki azınlık çocuklarının eğitimine gösterdiği ilgi, o bölgede yaşayan Osmanlı va-

tandaşiarı arasında
şılanmış,
larından

memnuniyetle karbirçok veli cemiyete bu çalışma
dolayı teşekkür etmiştir (a.g.e.,

ll , 217; V, 21

ı4).

1908 Meşrutiyeti'nden sonra o güne
kadar hiçbir devirde görülmeyen kapsamda gündeme getirilen devlet, millet, aile, eğitim , bir ölçüde ekonomi (sigorta vb ). meclis ve yetkileri, kanun yapma yetkisi ve usulü, halifenin yetkilerinin sınırı, hükümet ve meclisle ilişkileri ,
şeyhülislamın hükümet ve meclis nezdindeki yeri ve yetkisi gibi konular da
cemiyet adına neşredilen bildiriler veya
Mustafa Sabri, Küçük Hamdi, İbn-i Hazım, Ferid ve Manastırlı İsmail Hakkı gibi önde gelen üyelerin imzalarını taşıyan
yazılarla tartışma konusu yapılmıştır (bk.
Beyanülhak, ı. 326, 371, 384, 399, 409, 445;
ll, 631,633,683,719,775, 8ı5, 828)

Cem'iyyet-i İlmiyye-i İslamiyye üyelerinin siyasi anlaşmazlıklara düşmesi, bir
kısmı İttihat ve Terakki Fırkası'nı desteklerken bazılarının bu partiye karşı
kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na girmesi yüzünden dört yıl boyunca yürütülen başarılı çalışmalar devam ettirilememiş, üyeler çeşitli takibata uğramış,
cemiyetin şube ve teşekkülleri kapanmıştır.
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Tanzimat döneminde
Osmanlı aydınları tarafından

modern ilmi ve kültürü yaymak için
kurulan cemiyet.
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Eğitim
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getirdiği

geniş

çaptaki

modernleşme hareketiyie Osmanlı Dev-

leti'nde eğitimi yeniden düzenleme, bilim ve teknikte ilerleme hedefine yönelik olarak "meclis" ve "encümen· adı altında bazı resmi teşekküller kurulmuş-

tur. Bunların ilki, Sultan Abdülmecid'in
emriyle eğitim sisteminin ıslahı için kurulan Meclis-i Muvakkat'tır. Bu mecliste alınan kararları uygulamak üzere bir
de Meclis-i Maarif-i UmOmiyye oluştu
rulmuş ve burada eğitimle ilgili bazı temel kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında istanbul'da bir darülfünun kurulması da vardı. 1851 yılında, darülfünunda akutulacak ders kitaplarının telif ve
tercümesi için Encümen -i Daniş adıyla
bir kurul oluşturulmuştur. Gerek Encümen-i Daniş gerekse adları geçen meclisler devlet ta rafından teş kil edilmiş ve
devletin maarif politikasına uygun çalış
malarda bu l unmuş kurumlardır. İlk defa bu sıralarda bazı Osmanlı aydınları
mesleki olmayan. statü ve şekil itibariyle devlet tarafından daha önce kurulmuş
meclis ve encümenlerden farklı yapıda
olan Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye adlı bir cemiyet kurmaya karar vermişler.
Petersburg sefiri Halil Bey'in imzasını
taşıyan bir dilekçe ile sadarete başvurul
ması üzerine 24 Mayıs 1861 'de çıkan irade-i seniyye ile cemiyetin çalışmalarına
izin verilmiştir.
Cemiyetin gayesi. Cem'iyyet-i ilmiyye -i Osmaniyye'nin yayın organı ve baş
lıca kalıcı eseri olan Mecmua-i Fünun *un
ilk sayısında neşredilen otuz beş maddelik nizamnamede şöyle belirtilmiştir:
t. Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye, kitap
telif ve tercümesi ve um uma ders i'tası.
velhasıl her türlü vesait-i mümkine ile
memalik-i mahrOse-i şaMnede intişar -ı
uiOm ve fünOna sa'y ü ikdam edecektir.
2. Cemiyet ulOm ve maarife ve ticaret ve
sanayie dair Mecmua -i Fünun unvanıyla beher mah ibtidasında bir gazete
çıkaracak ve işbu mecmua ... azanın cümlesine meccanen birer nüshası i'ta olunacaktır. 3. Cemiyet mesail -i diniyye ve
zaman-ı hal politikası mebahisinden ihtiraz edip kendisine takdim olunan layihaların dahi mevadd-ı mezkOreden ari
olmasına dikkat ve itina edecektir (Mecmaa-i Fünan, 1/ 1, s. 2; İ sma il Doğan bu
maddeleri bazı yanlış okumatarla kitabı
na aktarmıştır, bk. Tanzimat'tn İki Ucu, s.
ı54) . Cemiyetin gaye edindiği eğitim ve
kültür faaliyetleri devletin benimsemiş
olduğu faaliyetlere paralel mahiyettedir. Daimi üye. daimi olmayan üye ve muhabir üye olmak üzere üç ayrı statüde
üyesi olan cemiyetin azaları arasında din
ve ırk farkı gözetilmemektedir. Ancak
seçilebilmek için aranan şartların başın
da üyenin Arapça, Farsça ve Türkçe yanında Fransızca, Almanca, İ ngilizce, İtal-
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yanca ve eski Yunanca gibi Batı dillerinden birini bilmesi gelmektedir. Daimi üyeler mutlaka Osmanlı tebaasından
seçilecektir. Cemiyet'in kurucu üyelerine "ruüs" verilmiştir. Üyelerin görevleri
şunlardır: Daimi üyeler "vakit ve vukufları müsait olduğu takdirde" M ecmua-i
Fünun 'a makale yazacaklar. ayrıca kendi ihtisas alanlarında ders vereceklerdir.
Diğer üyeler de isterlerse makale yazabileceklerdir. Kitap telif ve tercümesinde ise fark gözetilmeksizin bütün üyeler bilgileri nisbetinde eser yazmaya çalışacaklardır.

Cemiyetin otuz üç daimi ve sekiz daimi olmayan üyesi vardı. Daimi üyelerin
on altısı Tercüme Kalemi 'nde memur ve
mütercim. on biri çeşitli memuriyetlerde, üçü Mühendishane hocası. ikisi kurmay subay, biri de Mekteb-i Harbiyye'de subaydı. Daimi üyelerden on biri gayri müslimdi. Kurucu üyeler arasında ulemadan hiç kimsenin bulunmaması dikkat çekicidir. Bu husus, Tanzimat'tan
önce başlayan modernleşme süreci içerisinde yetişen yeni tip aydınların eski
ulema sınıfının toplum ve devlet kadernelerindeki yerlerini hızla aldığını gösterir. Mecmua-i Fünun 'un yöneticisi Münif Mehmed Efendi (Paşa) cemiyetin baş
kanı olarak bilinirse de ilk başkan Petersburg sefiri Halil Bey olup Münif Paşa "reis kaimmakam-ı ewel "i idi.
Cem"iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye. tabirçok ilim adamı ve devlet ricali
ile Joseph von Hammer. J. Redhouse gibi bazı yabancı bilginierin üye olduğu Encümen-i Daniş ' in etrafında oluşan fikir
hareketlerine karşı bir tavır geliştirmişnınmış

tir. Encümen-i Daniş' i n en faal üyesi olan
Ahmed Cevdet Paşa'nın temsil ettiği muhafazakar ilim zihniyetine karşı Münif
Mehmed Paşa fen zihniyetini öne çıkar
mıştır. Türk kültür ve eğitim tarihinin
önemli meseleleriyle ilgili daha sonraki
bütün gelişmelerde bu iki zıt anlayışın
tesiri görülmüştür (Berkes. s. 232) .
Cemiyet belirli bir merkezi olmaksızın
Mecmua-i Füniln 'un ilk dört sayısını
yayımlamış, ikinci sayının bir nüshasını
devrin padişahı Sultan Abdülaziz'e takdim ederek onun dikkatini çekmiştir.
12 Ağustos 1862 tarihli irade-i seniyyede Mecmua-i Fünun'un padişah tarafından görüldüğü belirtilmektedir. Daha sonra devrin sadrazamı Fuad Paşa
tarafından Çiçekpazarı'ndaki Taş Mektep binası cemiyete merkez olarak tahsis edilmiştir.
Avrupa dilleri ve "fünün-ı nafia" ile ilgili ücretsiz derslerin de verildiği cemiyet merkezinde bir kütüphane ve okuma salonu açılmış , bu salonda otuzdan
fazla Türkçe, Fransızca. İngilizce, Rumca
ve Ermenice gazete ve dergi okuyuculara
sunulmuştur. Ayrıca kütüphanede müsbet ilimiere dair yabancı dilde yazılmış
1000 kadar kitap bulundurulmuştur.
Cem 'iyyet-i İ lmiyye-i Osmaniyye, şim
diye kadar sanıldığı gibi Avrupa 'da kurulan Royal Society ve Academie des Sciences benzeri. ilim adamiarinın oluştur
duğu bir ilmi cemiyet olmayıp daha ziyade Batı kültürünü tanıma imkanı bulan ve !isan bilen devlet adamlarından
teşekkül eden bir kuruluştur. Müessese olarak da uzun süre devam edebilecek şekilde planlanmamıştır.
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Cemiyetin faaliyetleri, Avrupa 'da gelimodern bilimleri genç aydınlara tanıtmak şeklinde özetlenebilir. Kuruluşun
içinde mütehassıs ilim adamı ve araş- ·
tırmacıların bulunmaması , faaliyetlerin
daha verimli hale gelmesini engellemiş
tir. Esasen cemiyetin ilmi araştırmaları
hedef alan bir gayesi olmamıştır. Asli
görevlerinden saydığı "ma 'lümat - ı nafia"ya dair kitap ve risale telif ve neşri
gibi faaliyetlerini ise yerine getirememiştir. Cemiyet başkanı Halil Bey'in ve
diğer üyelerin memuriyetlerinden dolayı
başka yerlere tayini de cemiyetin çalış
malarını olumsuz yönde etkilemiş, bu sebeple cemiyet beş yılı aşkın bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapanm ıştır.
şen

Büyük bir heyecan ve romantik üslüp
içerisinde "ulGm ve fünün"u her türlü
problem ve sıkıntının çaresi sayan Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye üyeleri. modern fizik ilimlerini Türk okuyucusuna
adeta metafizik dogmatik gerçekler olarak sunmuşlardır.
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Müderrislerle ilgili
bir meslek cemiyeti olarak
1919'da kurulan, aynı yıl
Teali-i İslam Cemiyeti adını alarak
siyasi ve sosyal faaliyetlerde
de bulunan cemiyet
(bk. TEALİ-i iSlAM CEMİYETİ ).
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