


OSMANLı YÖNETİMı DöNEMINDE TUNUS VE CEZAYİR'İN EGİTİM
VE KOLTÜR TARİHlNE GENEL BİR BAKıŞ

Prof. Dr. Sabri HİzMETLİ

Tunus ve Cezayir köklü ve zengin' bir kültür tarihine sahiptir. Bir-
çok değişik türden uygarlığa ve kültüre beşiklik eden ve Ilieri L/Mila-
di VII. yüzyılortalarında İslam topraklarına katılan bu ülkelerde Rüs-
temiler, Ağlebller, Temimiler, İhşidler,ı Fatııriller, Zhiler, Zeyyaniler,
El-muvahhidl~r ve Hafsiler gibi milletler Osm!1nlı hakimiyetinden
önce hükÜm sürmüşlerdir.

XV. yüzyılda, Kuzey Afrika'da (el-Mağribu'l-Arabi) üç büyük dev-
let vardı: Meriniler, Zeyyaniler ve Hafsiler; bunlardan Meriniler Mağ-
rib'de (el-Mağribu'l-Aksii), Zeyyaniler Cezayir'de (el-Mağribu'l-E~sat),
Hafsllcr de Tunus'ta (el-Mağribu'l-Edna) hükümsürüyorlardı. Ancak,
bu üç devlet çoğunlukla birbiriyle savaş halindeydi. Maha1Hemirlikler
arasında da iç çatışmalar vardı. Kuvvetli olan emirlik veya kabile zayıf
olan emirlik ~e kabileyi idaresine alıyordu. İç çatışmalar, kabilecilik
sürtüşmeleri ve aşiretler arası kavgalar bölge halkını parçalamış ve za-
yıf düşürmüştü. Budurum. ülkenin kalkınmasına, eğitim ve öğretirnin
gelişmesine, kültürün zenginleşmesine ve Kuzey Afrika'nın topyekün
uygarlaşmasına engel oluşturuyordul.

1 Cezayir ve Tu';us'taki Türk varlığının temsilcileri olan Ome (869-924/1464-1518) ve
Hızır (871-952/1467-1546) Reis kardeşler, daha önce de yerel yöneticilerle ve Hafsi-Zeyyani
devletleri hükümdarlan ile ilişki içerisindeydiler; Kuzey Afrika'yı ve halkın, da iyi tamyorlardı.
Batı Akdeniz'deki mücadeleleri konusunda Haf.i sultanı ile anlaşmışlardır. Yusuf'un oğlu Ya-
kub'un Endiilüslü hanımından doi\ma çocuklan olan Ome ve Hızır (Hayreddin) Reis kardeşlerin
İshak ve Muhammed İlyas adlannda iki kardeşi daha vardı. Batı Akdeniz'de Hıristiyan.Haçlı.
ordusuna karşı savaşan Endülü.lü ve Kuzey Afrikalı müslümanlara yardım ettiler ve bölge
halkı ilc "Din kardeşliği" sembolü altında kenetleştiler. Daha sonra mahalli yöneticilerin ve hal.
kın isteği üzerine Cezayir ve Tunus'a doğrudan müdahale eden Oruc ve Hayreddin Reis'ler,
fetih hareketini tamamladıktan sonra bu ülkelerin hakimi oldular. Bu konularda geniş bilgi
için bakınız: Bessam cI-Ascii, "Hayreddin Barbaros", 3. bas: Beyrut- 1986; Abdurrahman el.
Ciyliili, "Turihu'I-Cezciiri'I-Amm, Cezayİr 1402/1982 (2. ve 3. ciltler); Aziz S. ııtcr, "Şimali
Afrika'da Türkler", istanbul 1956; Ercüment Kuran, Ceziiyir'in Fransızlar Taraf,ndan 1şgali
Karşısında Osmanl, Siyiiseti", İstanbul 1975; Hulusİ Yavuz "XVI. Asır 1sliim Dünyasında
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Ülkeleri böyle bir durumda olan Tunus ve Cezayir' halkları, o dev-
rin en güçlü devleti olan Osmanlı imparatorluğu'nun yönetimine gir-
meyi en uygun çözüm yolu gördüler. Kukı1 bölgesi emiri Ahmed b. cl-
Kadı'nın. daveti üzerine 1513 yılında Kuzey Afrika toprağın~ ayak hasan
Orue Reis (öL.1518) ile kardeşi Hızır (Hayreddin) Reis (öL.1546), Tunus
ve Cezayir ülkelerinde Osmanlı hakimiyetini tesis etmeye çalıştılar.
Neticede, Suriye'den sonra, Mısı'r, Tunus, Trablus ve Cezayir'i ele geçiren
Osmanlılar, Kuzey Mrika'daki Zeyyani ve Hafsi devletleri ile mahalH
emirliklerin hakimiyetini sona erdirdiler2• Orue ve Hızır Reis kardeşler
1514'de Cezayir'i, Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ile Turgut Reis de Tu-
nus'u itaat altına aldılar. 15H'de ağabeyi Oruc'la birlikte Cezayir'i
idaresine geçiren Hayreddin Reis, 1534'de, Ebı1 Ahdullah'ın oğlu ve
Halefi el-Hasan'ı Tunus'tan çıkararak bu ülkeyi de kendine bağladı.
Bununla birlikte Tunus şehri ancak 1574'de İspanyollardan temzilendi
ve kesin olarak Türk himayesine girdP.

Böylece, Tunus' ve Cezayir, tıpkı Müslüman İspanya (Endülüs)
veya Latin Amerika gibi bir .katolik İspanyol ülkesi olma eşiğindeyken
Barbaros kardeşlerce 'kurtarılmış oldu4• Daha sonra 1518'de tamamen
Osmanlı hakimiyetine giren Cezayir'e Hızır Reis (Barbaros Hayreddin)
Beylerbeyi atanırken, Turgut Reis de 962/1555'de Tunus Beylerbeyi
olduS.

Kuzey Afrika'mn Osmanlı himayesine girıiıesiyle Türkle'r, dört
yüzyıldan beri Müslümanların elinden çıkm.ış olan .'Akdeniz Hakimi-
yeti'ni Hıristiyanlardan geri almış oluyorlardı. Zamanla Akdeniz'i hir
Türk gölü haline getiren Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'da emperyalist

Osmanlı-Portekiz 'Mücadelesinin Sebepleri", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi,
sayı 3, İstanbul 1985, s. 56 vd; Ebu'I-Abbas Ahmed b. e1-Kanfez el-Kosantini, "d-Varisiyyefi .
Mebadi'd-Dp,vleti'l-Hafsiyye", Ebu'I-Kasım Sa'dullah, "Ebhas ve Arafi Tarihi'l-Cczair", Cezair
1978, ve "Tarihu'l-Cezairi's-Sakafi", Cezair 1985 (2 cilt); Moulai Belhamisi, "Mariıimc Algerienne
du X VI. e silicle jusqu'au XVIII.e Si.cle, AIger ı986; Yılmaz Öztuna, "Büyük Türkiye Tarihi",
İstanbul 1978 (IX. ciltl; Ebu Ali (el-Hasan) İbrahim e1-Merini, "'lJıwanu'I-Ahbur fim,; mara
ala Bicaye"; H. Hüsni Abdulvehhab, "HuMsatu ı'arihi Tunis", Turns 1344/1983; Hüseyn Hoca,
"Zeylu Beşairi Ehli'ı-lman bi Futuhatı Ali Osman" takdim ve tahkik, et-Tahir el-Ma'm6ri, Tu-
nia.

2 Geniş bilgi için bkz. Ercüment K;'ran, ~'Cezayir'in Fransızlar Tarafından İşgali Karşısın-
da Osmanlı Siya.seti; Mehmet Maksudoğlu, "Tunus'ta Osmanlı Hakimiyeti", (doktora tezi),
A.Ü. İI8hiyat Fak., Ankara 1966; Robert Brunsehving "İA", Tunisie.

3 Mehmed Maksudoğlu, "Tunus'ta Osnıanlı Hakimiyet;"; R. Brunschving, "iA", "Tu-
nİsİe" maddesi.

4 Ebu'I-Kasım Sa'dullab, Tarihu'l-Cezuiri's-Sakaji, C. 1, s. 28-29.
5 Aynı eser, C. 1., s. 33 vd.
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İspanyollara ve Portekizlilere karşı İslam'ın ve Müslümanların koruyu-
culuğunu yaptlG• Eğer Türkler'in müdahalesi olmasaydı, biıçok Kuzey
Ahikah yazarın dediği gibi, bu kıtada ne İslam ne de Müslüman kalırdı;
belki de Endülüs'teıı daha kötü duruma düşerdi.

Bu durumun farkında olan Tunus ve Cezayir toplumları himayeci
Osmanlılarla kader birliği ettilcr; düşmanlarına karşİ birlikte savaştık-
ları gibi, ülkenin iman ve kalkınması için de ortaklaşa çalıştılar. İs-
lam'ın gölgesinde, din kardeşliği bağı ile birleştiler. İslam akidesi ve
halifeye iLaat sembölii çerçevesinde bağlarını güçlendirdiler7• Böylece,
Kuzey Afrika, XV. yüzyılda idari ve siyasi yönlerden değişti. Bu deği-
şiklilder sosyal ve kültürel hayatta da önemli değişiklikler olmasını
zorunlu klldlS.

Sinan Paşa Tunus'u bir Osmanlı eyaleti yaptı; İstanbul'a dönmeden
önce, Tunus'ta, bir yeniçeri ocağı bıraktı. Sayıları 4000'i aşan bu yeniçeri
ocaklarının başkanla~ı "Ağa" admı taşımaktaydı. Ayrıca her 100 yeni-
çcrinin başında bir "başbuğ" (bölükbaşİ) v~rdı; başbuğların sayısı 40
idi. Yeniçeri ağasının bir kethudası, 8 çavuşu ve iki hoeası (katibi) bir
de dilmacı (tercüman) varm. 100 çeriden kurulu bu 40 bölüğün başbuğ-
ları "Divan"da üye idiler. Ancak, üklenin asıl yöneticisi "Beylerbeyi"
idi. Başlangıçta Cezayir Beylerbeyi'ne bağlı Kayra-van Bey'i Haydar
Paşa'yı Tunus'a Beylerbeyi atayan Sinan Paşa, ülkenin malı işlerini
düzenlemek ve vergileri toplamakla görevli olarak da bir "Vatanlar"
(yöre, bucak) Beyi (.Amiru'l-avtan) tayin e~ti. Ayrıca bir kadı ve iki ka-
zasker bıraktı9• Tunus Beylerbeyliği daha sonra doğrudan Bab-ı .Ali'ye
bağlandı, Beylerbeyleri de İstanbul'dan tayin olundu.

Sinan Paşa'nın Tunus'ta kurduğu düzen Hicri 999/M. 1591'e kadar
devam etti .. Ancak, Tunus şehrindeki. Paşa konağında ülkeyi yöneten
Beylerbeylik makamının nüfuzu zamanla zayıfladı; artık duruma çeri-
ler hakim olmaya başladılar. Başbuğlar (bölükbaşıları) büyük nüfuz
kazandılarlO. Neticede, yönetim 1591'de 100'er kişilik bölükleri idare
eden böl~k kumandanıarı (dayılar) ile yüksek rutbeli subııyların eline

6 M. Maksudoğlu, Tunus'ta Osmanlı Iltikimiyeti, s. 10 vd; Sa'dullah, ayw eser, C. 1, 6.
s. 134, 183; Mehmet Şeker "Tunus'la Bulunan Türkçe Kitiibeler (Les İnseriptions Turques de
Tunis), Dokuz Eylül Lniversitesi İlahiyat Fak. Der., sayı IV, İzmir 1987, s. 183.

7 Hulusi Yavuz, "XVI. Asır Isltim Dunyasında Osmanlı-Portekiz lIfüradelesin'n Sebepleri,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Der., sayı 3, s. 56-57.

8 Sa'dııllalı, aynı eser, C. 1, s. 13~.
9 Hüseyin Gazi Y~rdaydın, "İsHım Tarihi Dersleri", Ankara 1988, 2. bas, s.81.
10 ıLC. Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, s. 99.
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geçti. Hicri 999/M. 1591 (20 Ekim Cuma günü) Divan toplantısını basan
yen;çeriler idareyi ele geçirdiler, bölükbaşıları da öldürdüler. Fakat bu
baskından sonra dağıldılar ve guruplara ayrıldılar; her gurubun başına
"dayı" adı verilen biri geçti. Dayıların sayısı 300'c ulaşıyordu!!.

Dayılar, Çeriler ve Vatan Beyi'nin katıldığı bir toplantıda, dayuar-
dan Rodoslu ıbrahim Dayı Tunus dayılığına getirildi ve böylece "Da-
yılık" idaresi başladıl2• Ne var ki, İbrahim Dayı fazla dayanamaclı;
Hacca gitmek üzere ülkcden ayrıldı vc geri dönmecli; yerine geçen Musa
Dayı da aynı yolu izlediğinden, 1007/159!3'de Osma~ Dayı başa geçti.
Osman Dayı ülkede asayişi sağladı ve duruma hakim oldu. Endüiüs-
Iülerin Tunusa göçü onun zamanına rastlarl3•

Dayılar, yeniçeriler tarafından seçilirken, Paşa'yı Sultan tayin
ederdi. Divan, tayfa ve mizan kurumlarının da yönetirnde büyük ağır-
lığı vardı. Beyler, hocalar, veznedar vb. memurlar nüfuzlu devlet adam-
larıydı.

Böylece, H. 999/M. 1591'de, önce yeniçeri ocaklarıı;ıın ve yüksek
rutbeli subayların baskıları sonucu kurulan ve daha sonra Bab-ı Ati
tarafından desteklenen "Tunus Dayılık idaresi", II. Murad tarafından
sona erdiriidi. Osmanlı Sultanı i. Murad (1612-1631) tarafından kurulan
ilk dayılık sülalesi (Muradiler) hükmünün yerini 1671'den itibaren ikinci
beylik idaresi aldı. İkinci Beylik SiUalesinin kurucusu Hüseyin b. Ali
(1705-1740) dayılığı kaldırarak kendi sülalesinin saltanatını başlattı.
Bu silifılenin idaresi Tunus'un istiklfılini elde etmesine (1956 yılı) kadar
devam etti 14.

Tunus'ta; Paşa rutbesinde bir beylerbeyi, daha sonra da dayı ta-
rafından temsil edilen İstanbul hükumeti, bu ülkede Mısır ve Cezayir'-
dekine benzer bir yönetim kurdu. Tunus, beylcr vc dayılar idaresinde
1881 yılına kadar Osmanlı eyaleti olarak, 1956'ya kadar da yine beyler

II Geniş bi1gı için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşıh, Osmanlı Devleıinin Jimiye Teşkilatı,
Ankara 1983,8. 315; Yahya Akyüz, "Türk E.~;ıim Tarihi" (Başlangıcından 1982'ye), Ankara
1982, 88. 47-57.

12 ı. Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, s. 16
13 Sahn.ı Sem'an, Fatih sultan Mchmcd tarafından kurulan, tefsir, usul.i fıkh. keliim ve

Arap dili öp;renimi yapan İliihiyat, İslam Huku'ku, Arap Dili ve Edehiyatı Fakü:telf'rinika •.••.
lıyordu.

14 Sayın Uzunçarşıh, bu tarihlerde Türkiye'deki medre,e sayısının Michel Bondier'in
kaydettiğinden 4-5 kat daha fazla olduğunu; .zira XVI. yüzyıl sonlannda yalnızca İstanbul'da
50'den çok medrese bulunduğunu belirtir; EvIiya Çelebi'nin de XVII. yiizyıl ortalannda Eyup,
Galata ve Üsküdar'da 135 "daru'l.hadıs" bulunduğunu kaydettiğini hatırlatır. (bkz. Osmanlı
Devletinin İlmiye Teşkilatı, s.' 16).
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idaresinde olmak üııere Fransııı ıuüstemlekesi durumunda varlığını
devam ettirdi.

lS74'de Sinan Paşa tarafından Tunus'ta kurulan idare, ülkenin yeni
bir gôrünüm alması, birçok mimari, dini ve kültürel eserle donatılmasını
sağladı. Üç yüzyıldan fazla bir süre Osmanlı cyaleti olarak kalan Tu-
ııus'ta Türk yöneticiler, İst~nbul'dakine benzer bir iqarı, siyası, askerı,
ilm~ve mali yapı kurdular. Osmanlı dönemi Tunus kültür ve uygarlığı-
nın kalıntılarına günüm.üzJe bile rastlamaktayız1S• Tunus ve Türkiye-
deki vesikaların, Türkçe ve Arapça. kitallelerİn tesbiti ile hu ülkenin
belirtilen dönem tarihi hakkındaki çalışmalar Tunus'un sanat ve kültür
değerlerinin, camiIer, medreseler, türbeler, tekkeler zaviyelcr, kaleler,
burçlar, kışlalar, tabyalar, hamamlar ve eğitim-öj!;retim kurumlarının,
sosyal müesseselerin ortaya çıkm.asıııı sağlayacaktır.

Üçbuçuk asra yakın Türk him.ayesinde yaşayan Cezayir ile Tunus'ta
Türk-İs!flJD. kültürünün derin izleri IDl'Vcuttur. Bugünkü halk dilinde
bile -birasırlık bir süre geçm.esine rağmen- çok sayıda Türkçe kelime
vardır. Halkın önemli bir bölümünün Türk asıllı olmasi ve bir "Türk

15 Mehrned ~iahııdoğlu, "Tunus'la [)a.yılarııı Orıaya Çıkış," (Ankara Üni. İlahiyat Fak.
Der., C. XIV, Ankara 1967) başlıklı makalesinde bu ilişkilerin tarihi hakkında şunları yazar:
"Tunus'ta hüküm siirmekte olan Hafsi devleti ilc Tiirkler arasındaki ilişkiler Ome v!, karde~;
Hızır Reis'in Tıınus'a gelmesiyle başlar. Hafsi devletinin 24. suhanı Ebu Ahdııllalı Mahaınmed
ile Orue ve Hızır Reisler arasında yapılan antlaşmaya göre, hu iki Türk denizcisi Tunus liman-
larında kalahileeekler: bunun kar~IIı~.,nda Hafsi suhanlarına, Avrııpaldarla yapaeaklaI" deniz
savaşlaroıda elde edecekleri genimetin 1 .'5'i verecekler" (s. ı89). Tiirk denizeileri.Orue ve Hızır
Reisler- antlaşmanın gereırini yerine getirerek g<ınimetiıı 115'i Hafs. snltanıııa verdiler: Hafsi.
sultan: hundan çok memnun oldu ve onlara hir sava~ gemisi hediye etti. Ancak, halkın ve ule-
manın ister,i üzerine, İspanye lIarea işgal edilen Bicaye'yi kurtarmak üzere saldırıya geçen Orue
ve Hızır Reis kardeşlere, artık tahtı için bir tehlike ar.,ettiğini saııan Hafsi suham-antlaşma
şartlanna aykırı olarak-yardım etmedi, Bicr.ye şehri de emperyalist İSl'anyollardan alınamadı.
Bu duruma çok üzül~n Hayreddin (Hızır) Reis, kendisiyle birleşen Muslihidrlin ve Kurt l'.Ii R~is-
lerle 28 gemiyi Tunn8 üzerine gönderdi, kendisi de arkadan geldi. Bu sırada Hafs. sultanı
ölmüş, yerine oğlu Hasan h. Mnhammed geçmişti.

Kanun. sultan Süleyman ilc giiriişmek üzere, Sultan'ın emriyle lstanhula gelen Hayreddin
, Reis, df,nüşte Benzert'e uğradı, Tunus'u hiçbir direnme ile karşılaşmadan teslim aldı. Sultan
Hasan yakınlarıyla birlikte Tunus'taıı kaçtı. HerhanIEi bir mukavaınet görmeden 'funis şehrine
giren Hayreddin reis, Osmanlı snllmıı adına hutbe okuttn ye sikke bastırdı (Hieti 'l36/Milad.
1529). Ne var I,i, Hayredrlin Reif'in Tunns'u fethi kısa sUrdü; kaç"k sultan Hasan'ın yardım et-
mesiyle 20.000 bin kişiyle Tunus'a giren Charles (lui"t ülkeyi Türkler'den geri aldı; (hkz. 1I1ak-
sudoğlu, aynı makale, s. 189-190; Kiıab" Gazaval, Ome lie Hayreddin, Nureddin Ahdulkadir
n<'şri. s. 97-99); İbn Eb, Dinar, el.Mı:n;,. fi Ahbiirı tfrikiyye lie Tıınis, 'fuııis 1:{SO, s. ı67; _".S.
tlter, adı geçen kitPop,s. 125; Yılmaz (iztuna, "Ba.ılangınndan Zamrınım,za Türk Tarihi, Hayat
yay. İst. 1965, C. VIII, s. 206 vd.
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Azınlık Topluluğu" olarak varlığıIJl sürdürmeyc gayret sarfetı;wsi, bu
ülkelerde Türk-İslam kültür unsurlarının uzun süre yaşam.asını sağlayan
fakti:jrlerin en önemlisidir.

Gerçekte, Tunus~un İslam kültür ve uygarlık tarihinde önemli yeri
vardır. fIieri i. yüzyılın ortalarında hıam devleti topraklarına katılmış,
Kuzey Afrika'nın ilim ve irfan, kültür ve medeniyet merkezlerinden biri
olarak günüm.üze'kadar gelmiştir. Kayravan Ukbe b. Nafi' Camii, Sahibu
Abadile Meseidi, Zeytuniye Üniversitesi ve henzeri eserleriyle sanat ve
kültür tarihine admı ya:.:dll'an Tunus 'ta Osmanlılar döneminde çok
~anIı bir ilim ve kültür hayatı vardı. Ülkede, İstanbul'dan gelen göç-

- menler, çeriler, hanen. ilim adamları, kad,lar, fakihler Ye kazaskerler
- ile yerli halk arasında "din kardeşliği "hağı çerçevesinae kurulmuş güçlü
bir beraberlik vardı. Ayl1l şekilde Araplar, Türkler ve göçmen Endülüs-
lülerden oluşan halk zengin bir kültür meydana getirdiler. Aneak,
yönetimin Türkler'de olirası hanefi me:.:hebine m~nsup alimlerin İs-
tanbul'dan gelip Tunus'a yerleşmesi Anadolu kültürünün ve hancfilik
m.ezhebinin burada yayılmasına sebep oldu. Özellikle Tunus dayıların-
dan Yusuf Dayı (öL. 1l}ıt.7j1637) hanefilik mezhebi doğrultusundaki
eğitim.-öğTetimin ülkede yayılm:asınadcstek oldu. Bu gaye ile, yaptırdığı
eamİin yanına bir medrese inşaa ettirdi. Bunu öteki camiler ve m.ed-
reseler i:.:ledi16•

Aslında, Türkler taraf'ndan Cezayir ve Tunus'ta kurulan yönetim,
genel görünümü itibariyle Osmanlı devlet düzeninin karaktcristiğine sa-
hipti. 1516 vey~ 1518'li yıllarda Cezayir'i 1534'lerde de Tunus'u Bab-ı
Ali'ye bağlayan BarbaroB. kardeşler' ve Hayreddin-Sinan Paşa 'lar,
Osmanlı imparatorluğunda bulunan eğitim-üğretinı, idari ve kültürel
kurumların benzerlerini fethettikleri bu ülkelerde kurmaya çalıştılar;
ülkenin dört bir yanında idari', aRkeri, maIl ve ilmı kurumlar kurdular.
Bölge halkının kalkınması ve uygarlaşması yolunda çeşitli çaİışmalar
yaptılar. Cezayir kültür tarihi yazarlarından Ebfı'l-Kasınl Sa'dulIah hu
durumu şöyle ifade eder: "Her Cezayirli'nin bu dönem -Osmanlı hiiki-
miyeti dönemi- eğitim ve kültürünün bır~ktıkları ile övünmesi lazım-
dır; çünkü, Cezayirli'nin Arap-İslam Toplumu'nun tarih ve uygarlık
yolundaki lıareketine katılm.asını sağlayan bu dönem kültürü oldu"11.

xxx
Ne varki, Osmanlı Dönemi Tunus ve Cezayir kültür tarihi yet(:rince

incelenmiş değildir. Arapça ve Fransızca yazılmış bazı genel kültür tarihi

J6 lif. Mak"ud0i:lu, Tunus'la Dayıuırıu Or/aya Çıbşı, s, J93.
17 İbu EM DinAr, el-lI.fun;, ..., s. J 80; ':IfeksudoğloJ, nyııı makale, s. 195,
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kitapları varsa da, bunlarıu değerlendirmeleri" tıpkı bölgenin siyası ve
idari tarihinde oldugu gibi, birhirinden çok farkııdı r ve şühjektif özelIik-
lidir, Bazıları o dönem eğitim ,'e kültürünü büyük ö'vgülerIı; anlatırken,
bir kısmı da Tunus ve Cezayir'in Türk hakimiyeti devrinde geri kaldığnı:ı,
hemen hiçbir gelişme göstermediğini, fikriu ve ilmin durakladığıııı, hal-
km yokluk ve cehalet içinde yai?adığını sÜylerler. Tevfik cl-Medeni,
Abdurrahman el-Ciylali, Bu'abdcli, Moulai Belhamisi, Hüseyin Hoca,
H.' Hüsni Abdülvehhab, Bessam d-Aselı ve benzeri yazarlar Türklerin
Kuzey Afrika'nın imarma, sosyal, ekonomik ve kültürel k;olkmmasll1u
gereken önemİ verdiğini, sanat ve kültürü gcliştirdiğlni, eğitim ve öğre-
timi yaygınlaştırdığını, memleketin her tarafını eğitim-öğretim kurum-
larJyla donattığını, Türk idarecilerin ilmi ve kültürel faaliyetleri devamlı
olarak teşvik ettiğini, ilim adaır larm'ı' madlleten ve manen destekle-
diğini söylerlerken, hnhangibir deştiride lJUlunmazlarken; P. Boyer,
de Grammont, Ebu'I-KasınJ. Sa'dlılIah ve benzeri yazarlar da Im dönem
Tunus ve Cezayir'i hakkında' karan'lık bir daire çizerler. Arapça bilm~yen
ve sadeee kişisd yararlarını düşünen Türk yönetieilerin eahil kimseler
olduklarm', ihne ve kültüre yatkınlık göstermediklerini ve bu ülkeleri
geri kalmışlığa terkettiklerini söylerler. Bu arada, Tunus'lu tarihçi Ab-
dülcelil Temimı ve eleştirel eser sahibi öteki ya7.arlar sözkonusu dönem
Tunus ve Cezayir kültür tarihini objektif olarak ele almaya çalışmışlar-
dır. Hcl' üç yö~de yer alan yazarları ve eserlerini çalışmamızda sık sık
zikrettik. .

Osmanlı hakimiyeti dönemi Tunus ve Cezayir kültür tarihini, ep-
tim ve öğretim modelini, ders plan programlarını, sanat ve edebiyat
eserlerini müstakil olaıak ele alan bir eserin varolduğuııu-araştırdığımlZ
kadarıyla- bilmiyoruz. Ancak bu ülkelerin genel tarih, siyası tarih,
iktisadı tarih ve kültür tarihi kitaplarında Osmaıılı dönemi hakkında
genel bilgiler verilmektedir. Tunus ve Cezayir'in henüz yarım yüzyıl
öneeye kadar müstemleke ülke durumunda olmaları, ,milli dillerini ye-
terince bilernemeleri ve Arapça kaynaklard~ııı yoksun oIrnaları, daha önce
yazıImiş arapça eserlere ulaşamamaları, arşiv belgelerini tanunama,
onları, Osmanlı .dönemini ayrıntılı olarak ele alan mü&takil eser
yazmaktan engellemiştir. Osmanlı dönemi Kuzey Afrika kültür tarihinin
"kaynaklar yönünd'en incelenişi" konusuna daha önee özel bir çalışma
ayırdığımız için, burada sadece bir kaç nokta üzerinde duracağızx:

Cezayir milleti tarihini yeniden yazmaktadır ve başlangıç olarak
da Türklerin bu ülkeye ayak basışını almıştır. 1956'larda istiklaIini ka-
zanan Tunus'un durumu da aynı seviyededir. Gerek Tunus gerek Ceza-
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yir tarihçileri iç.erisindc Osmanlı dönemi ilc ilgilenenler oldukça azdır.
Tunus'ta Ahdiilcclil Temimı bir Osmanlı tarihçisi olarak kendinitanıtır-
ken, Cezayir'de Tevfik el-M.edeni, Mevlüt Kasım, Ebu'l-Kasım Sa'dul-
lah, BU Aziz'Y ahya ve IVIoulaiBclhamisi Osnıanlı dönemi Cezayir tarihi
çalışmaları ile tanıııı~lar. Ab~lurıahman. cl-Ciyl&li "Cezayir Genel Ta-
rihi" (Tarihu'I-Cezairi'lA.mm), Sa'dullah ise "Cezayir Genel Kültü.r Ta-
rihi" (Tarihu 'I-Cezairi's-Sakafi)adlı eserlerinde Osmanlı dönemini birer
ciltlik bir bölüm halindeaynca ele almışlardır. Osmanlı idaresinin ül-
kede kurduğu çeşitli kurumlar ve özellikleri bu eserlerde genel çerçevede
ele alııııp tanıtılmaya çalışılmıştır. Eğitim-öğretim kurumları, medre-
seler, meseidler, tekke ve zaviycler, vakıflar, saraylar ve .kışlalar genel
ifadelerle mev.zubahs edilmiştir. Türkler tarafından Tunus ve Ceza
yir'e getirilen ilim ve fikir adamları, şeyhler, kad,lar, müftüler ve
tarikat erbabı ilc nakşibendilik ve kadirilik gibi tarikatların faaliyetleri
bu. yazarların genel bakışilla giren öteki konuları oluşturmuştur. Okutu-
lan dersler ve ders kitapları ile çeşitli yerleşim. merkezlerinin ilmi ve kül-
türel düzeyi ayrıca zikredilmiştir. Üçyüzyıllık bir kültür tarihini bi-jyle
gend çerçevede, ele almak, takdir edileceği üzere, genel hükümlere gö-
türecel..itir. Ancak Tunus ve Cezayir kültür tarihini, idari ~aksim~ita uy-
gun olarak, ayrı ayrı ele alan müstakil ve derinl~mesinc araştırmalar
yapılabilmesi için bu genel karekterli kültür tarihi kitaplarına ihtiyaç
vardır ve büyük bir. ihtiyacı karşılamaktadır. Bunlar özcl nitelikli
incelemelere kaynak oluşturacaktır. Aynı düşünce ile, hiz de, sözkonusu
dönem Tunus ve Cezayir kültür tarihini -şimdilik kaydıyla- gcncl çer~
çevcde ele aldık. .

Ancak, Osmanlı dönemi Tunus ve Cezayir siyasi ve kültür tarihi-
tekrarlıyoruz- yeterince incelenmiş değildir. Kuşkusuz bunun birçok
sebebi vardır; en önemlisi ise Arapça kaynakların aZI'ğıdır. Yakın
zamanlara kadar Cezayirli ve Tunuslu yazarlar ülkelerinin bu dönem
tarihi ile fazla ilgilenmediler. Türkiye'de de durum aynı idi. Onun
içindir, ki, Osmanlı idaresindeki Cezayir ve Tunus'un kültür tarihinden
sözetmek için, seyahatnameler ve teracim kitaplarının yanısıra, tasav-
vuf kitaplarına, şiirlere, nahiv ve fıkıh kitaplarıpa, edebi eserlere ve dini
ilimIerle ilgili şerh kitaplarına müracaat ı~t.mı~kgerckir. Hüseyin Hoca,
eş-Sıha'u'l-Kafi, İbnu'l-Fakun, tlınlleryem, eı-ty.ldi, eI-Hetyevi, İbn
Süleym.an gibi se~yah ve biyoğrafi yazarlarının kitapları ile Abdül-
eelil et.Temimi, Sa'dullah, Tevfik el-Medeni, Moulai Belhamisi ve
tbn Ammar'ın müdlcratı, İbn Ali'nin şiirleri, eloBuni'nin şerhleri bu
döncm kültür tarilli hakkında bilgi veren eserlerdcndirl8•

ıg İlın Ebi Dinar, 1'!.Mur:is, S. 179.
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Osmanlı devri Cezayir ve Tunus kültür tarihinin gölgede kalmasının
veya yanlış değerlcndirilmesinin ikinci önemli sehcbi, milli tarihi ilc
ilgilenmeyen vc milli dilini yazı dili olarak kullanamayan Cezayirli ve
Tunuslu yazarların' genellikle sömürgeei Fransız yazarların yazdıklarına
dayanarak görüş belirtmeleridir. Sömürgeci fransız kültürünün tcsirİnde
yetişmiş olan ve onun etkisiyle düşünen Lu kişilerin incelemeleri ço-
ğunlukla Osmaniılara durmadan taş atan, onları vahşi kültürlü, istibdat
siy.asetli ve bozuk maliyeli yöneticiler olarak gösteren Fransızların söy-
lediklerinin tekrarı durumundadır; Osmanlıyı kötülemekle yetindiler,
o devl'in siyasi, ilmi, iktisadi ve kültürel tarihini kötü gösterdilcr.

Oysa, Fransız yazarlar, bu iki ülkenin tarihi ile ilgili çalışmalarında,
genellikle konsoİoslarıııın ve taeirlerinin yazdıklarına dayanıyorlar ve
özellikle bu iki ülkeyle olan ekonomik ve ticarı ilişkileri, Hıristiyan esir-
lerinin durumları üzerinde duruyorlardı. İtalyan, İspanyol, İngiliz ve
Portekizli yazarların takib ettikleri yol da bu idi.

Cezayirli ve Tunuslu alimlerin -Türk idaresi döneminde- yazdık-
lan dilli, siyasi, iktisadi ve kültürel hayatla ilgili gayri matbu ve matbu
kitapların, çeşi'tli vesikalal'ın ve arşiv belgelerinin kaybolması da Os-
manlılar idaresinin Tunuslu ve Cezayirli çağdaş araştırıeılarca yanlış
değerlendirilmesine sebep olmuştur. Fransızea yazılan hu dönem kay-
naklarının muhtevaları ve müelliflerinin. tutumları d;kkate alındığın-
da, söz konusu kitapların ve belgelerin kaybolmasının sebepleri kolayca
anlaşılır. Ne yazıktır ki, Tunus ve Cezayir tarihinin birçok en önemli
kaynaklarına ve belgelerine bugün Avrupa başkentlerindeki kütüphane-
lerde rastlıyoruzl9.

Bu durumda, Cezayir ve Tunus'un Osmanlı dönemi siyasi ve kül-
türel tarihinin yazılmasında (incelikle Arapça kaynaklara yiinelmek,
Arapça eserlere dayanmak, Arapça yazılmış belgelere isnad etmek, Av-
rupalıların yazdıklarını da açıklU:yıcl ,eya yardımcı malzeme olarak
kullanmak lazım.dır. Ancak, Arapça kaynaklar azdır ve Osmanlı dö-
nemi Kuzey Afrika tarihi hakkında yazılmış Batı Dillerindeki eserlerle
yarışacak durumda değildir. Bununla birlikte, gerek Seyahatnameler
ve teracim kitapları, gerekse dini ve akıl ilimlerle alakalı olarak yazılmış
kitaplardan yararlanmak, arşiv belgelerini yeterince kullanmak sur~tiyle
bu dönem tarihini yazmak icabederZO• Ayrıca Osmanlıca vesikalarla

19 'I',lmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımua Türk Tarihi, C. "ııı. s. 208.
20 Maksuuoğlu, aynı makale, s. 196-7.
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Türkiye, Tunus ve Cezayir kütüphanelerinde ve araştırma merkezlerinde
bulunanyazma eserlere müracaat etmeyi unutmamalıdır. Zira, bu yaz-
malar' vevesikalar Cezayir ve Tunus'un 3 yiızyıldan fazla bir süreyi
içine alan tarihinin siyasi, idari, iktis£ıdi, askerl ve kültürel yönlerine
ışık tutmaktadır.

xxx

Cezayir ve Tunus'un Eğitim.Öirctim Düzeni:

Cezayir ve Tunus'un eğitim-öğretim düzeni, bu konudaki araç ve
gereçleri, plan ve proğramları, Osmanlı devrinde, İmparatorluk mer-
kezindeki eğitim-öğretim sisteminin henzeri durumundaydı. Her iki
ülkenin genel Ye özel kütüphanelerindeki, ilim ve kültür, inceleme ve
araştırma merkezlerindeki m.atbu ve gayri matbu .~debi, taıiM, dini eser-
ler ile mevcut vesikaların incelçnip değerlendirilmesi, Osmanlı Eğitim
yapısının Cezayir ve Tunus'un eğitim modelinin motoru veya yönlen-
diriei unsuru olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun açık belgelerinden bi-
risi, aradan birbuçuk yüzyıllık sömürgecilik döneminin geçmiş olmasına
rağmen, Cezayirli ve TunusluIarın 25 %'nin Türk' asıllı olduğunu övii-
nere.k söylemesi, si)syal ve kültürel hayatta Türk kültürünün varlığını
hissettirmeye devam etmesi, halk dilinde binlerce Türkçe kelimenin ya-
şamasıdir. Evde, .çarşı ve pazarda, idarede, askeriyede, eğitim ve öğre-
timde, halk dilinde yaşayan Türkçe kelimelerin 3000 ile 6000 arasında
değiştiği ifade edilmektedir. Teneer~, tava, oda, bahçe, baklava, börek,
çörek, baba, abla, teyze, sarı, kara, helva, çizme, bostan, halı, efendi,
bey, ağa, paşa, dayı, haznedar, çavuş, onbaşı, odabaşı, küçük, doğru,
nişan, ya,:,aş yavaş, saray, çeşme, kasaba, hanım, eezve, çuval, çeyiz,
zengin, fidan, güzel, ıspanak, ateş, barut, vapur,dondurma, çaycı, kah-
veei~ evci, hakkal, kasap, lokum, sarma, dolma vb. kelimeler bunlardan
birkaçıdır.

Gerek Cezayir'de gerekse Tunus'ta eğitim-öğretim bölgesel (eihev!)
olup. bazı yerleşim merkezlerinde toplanmıştı. İklimi ve cihevi bir eği-
tim-öğretim uygulamasının olmasında' şu faktörler etkili olmuştur:

1. Hicrl 9 ve ıo. yüzyıllarda gerçekleşen göç olayı; Hıristiyan
İspanyanın şiddetli zülmüne dayanamayan Endülüslü Müslümanlar
Kuzey Afdka ülkelerine hieret.' ettiler. İspanyol zulüm ve katliamından
kaçan Endülüslü göçmenler Fas-Tunus ve Cezayir'in sahil şehirlerine
yerleşt.iler. Malları ve niülkIeri ellerinden zorla alınan Endülüslii göç-
menler bölgenin sahil şehirlerinden Fas, Cezayir, Tunis, Vahran,
Bieaye, Sfaks, Sus, Annahe, Mustaganem, Benzert., Tıll ve Dıllis'e yer-

•
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leştiler. Ancak, bu göçmenler Kuzey Afrika ülkelerinin Sos)'o-kültüreI
ve ekonomik yapısını önemli ölçüde etkilediler. Hem Cezayir'de hem de
Tunus'ta "Haçlı zihniyeti"ne ,özellikle de Hıris6yan İspanyonara karşı
mücadele etme anlayışını başlattılar. Endülüs İslam kültür ve 'medeni-
yetine ait birçok unsur taşıdılar. Beı aberlerinde getirdikleri kitaplar ve
alinılerin naklettikleri ilim serveti Kuzey Afrika ülkelerinin, sosyal ve
kültürel yapısını hissedilir '(lereeede etkiledi ve yükseitti; Ancak gerek
sosyal yaşantıda gerekse ekonomik yapula birtakım sıkıntılar' ortaya
<:ıktı, fakirlik arttı. Herşcye ragmen, Endülüslü göçmenler, hugün hile
birçok alanda açıkça görüldüğü gibi, hölgeyi sanat ve mimari, tlb, mu-
sikı, ilim ve kültür, tarım ve ticaret yönlerinden etkileri ,altına aldılar,
eğitim ~'e öğretimin yaygııılaşmasına, kültür düzeyinin yÜkselmcsine
katkıda bulundular.

2 . Cezayir ve' Tunus'tak; ,Türk varh~rı; Osmanlı fethinden sonra
Tstanbul hükumetinee gönderilen askerlerin, ilim ve din adamlarının bu
ülkelere gelip yerleşmesi, öteki alanlarda olduğu gibi, eğitim-öğretim
yapıs~nda yeni bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğu İslam
Uygarlığının temel ilkelerini, yerleşme ve yaşama yollarını eyaletlerine
oe taşıyan Osmanlılar, Müslüman Batı'nın Doğu kültür Yemedeniyetini,
ilim ve sanat hayatını tanımasını sağladılar. Daha doğrusu Batı Müslü-
~an toplumunu Doğu Müslüman toplumuna yaklaştırdılar ve bağla-
dılar; Doğu ve Batı Müslüman medeniyetini kaynaştırdılar. Giyim ve
kuşamdan, yeme veiçriıeden, sanat ve ziraattan, siyaset ve idareden tu-
tım da eğitim-öğretime varıncaya kadar Doğu İslam Kültür ve Uygur-
lığını bu ülkelere taşıdilar. İstanhul'dan gönderilen alimler, fakihler,
miiftiler, kildılar, kazaskerler ve hanefi mezhebine mensup öteki ilim ve,
tasavvuf erbabı, İmamlar ve vaizler, müderrisler ve hocalar, tarikat
şeyhleri yoluyla Hanefilik, Anadolu tarikatları olan Kadirtlik, Nakişiben-
dilik, Meylevilik tarikatlarıbölgede tanınmaya ve yayılmaya başladı.
Bu kişiler Bnlı-ı Ali tarafından uygulanan' eğitim~öğTetim modelini bura-
lara soktular. Onların gelişiyle birlikte ilim ve kültür hayatı canlandı,
çok sayıda alİm yetişti, gerek örgün eğitim kurumları gerekse örgün ol-
mayan öğrenim merkezleri ülkelerin her' yerine yayıldı.

3. Hıristiyan-Yahudi unsuru; CezaYir ve Tunus, Osmanlı idfu'esin-
de, kıyı şehirlerinde yahudi ve lnristiyan kaynaklı hirçok Avrupa deniz-
cilik olayına sahne olmuştur. Özellikle' uzun yıllar devam eden deniz
savaşları yoluyla, yahudi ve hıristiyan denizcilerini tanıyan Kuzey Af-
rika Halkı ilc Avrupablar arasında karşılıklı etkileşim olayı gerçekleşti.
Tacirler, çeşitli zanat ve meslek adamı, fikir sahipleri birbirleriyle tanış-
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tılar ve konuş~ular, fikir ye kültür ahş-veri~inde hulundular. Aynı alış-
veriş Kuzey Afril~a ülkelerindeki ve İspanya~P()rtekiz ve İtalya hapis-
hanel~rindeki esirler y(tluyla da olmuştur. Alınan esirlerden hirçoğu
İslam'ı kahul etmi~, dil, din ve cinsiyet ~tibariyle "Osmanlı" olmuştur.

Türk yöneticiler, Cezayir ve Tunus'ta, Osmanlı İmparatorluğundaki
cğitim-öğıctim düzenini kurmaya çalıştılar. B=r yand-an Anadolu'dan
hanefi mezhebine mensup alimleri, müftileri ve müJerrisleri getirip İm-
paratorluk merkezindeki eğitim-öğretim modelini Tunus ve Cezayir'de
yerleştirmeye gayret sarfe~erlerken, hir yandan da ülkenin dört bil"
yanına medreseler, camiIer, zaviycIer, kur'an kursları açarak, vakıflar
kurarak ilim ve kültürün yaygınlaşıp gelişmesine çaba sarfettiler: Bu
yönde bir dizi tedIıir aldllar ..Mesela Hayrettin Paşa, Tunus'ta, !;ıiremirle
öğretimin genel ilkelerini açıkladı. Onun bu "emir-name"si, 26 Aralık
1875'de Sadık Bey tarafından yenilendi. Eğitim ve öğretim esasları
67 madde hali~de açıklandı; öğretmenlerin hak ve vazifeleri ile öbrrenei-
lerin görevleri ve hakları birec birer helirlendi21. 1872'de Ezher Ül}ivcrsi-
tesinde alınan' hir kararla belirlenen der~ler II klasik ilmi kapsıyordu.
İşte .sözkonusu kararla kahul edilen DUdersler, Tunus'ta da Tunus Bü-
yük Camii'nin programına aynen alındı. Buna göre Tunus Ulu Camii'inde
veya Büyük Cami'(el-Camiu'l-Kebir)nda şu dersler okutulmaktaydı:
Tefsir, hadis, fıkıh, siyer, tevhid, kıraat, teevid, usı1l-ü fıkh, faraiz,
tasavvuf ve dil ilimIeri.

Öte yandan, Mehmed Bey, Ali Bey ve oğlu Hüseyin Bey, heylikleri
dönemin/de, Tunus'un ilim ve kültür hayatına canlılık getirdiler. Söz
konusu Beyler ile Mami Dayı ve Ali Dayı ülkede mekteDlerin (kur'an
kursları) ve medreselerin yaygınlaşmasına çalıştılar. Kendi adlarına
medreseler kurdular, camiler bina ettiler ve vakıflar tesis ettiler. Bacce'.
deki Ali Bey medresesi,' aynı şehirdeki Mami Dayı medresesi ve Vakfı,
Ali Dayı medresesi ve Vakfı, Mehm.ed Bey Medresesi bunlardandır22 ..

Hüseyin b. Ali Bey, kendi adıyla anılan medreseyi ve vakfı yaptır-
dıktan sonra, Hacce medreselerini düzenledi; öğrencilerine yardım etti
ve onları ilim öğrenmeye teşvik edici faaliyetlerdç: hulundu. Medreselerde
okutulan dersleri programladı ve belli bir düzene koydu. Medreselerde
ders veren müderrisleri ve şeyhleri o çağda ıneşhur olan çeşitli ilim dal-
larında derinleşmeye ve dersler vermeye yiineltti. Seçip desteklediği bazı
müderrisler ve şeyWer ün yaptılar; Muhammed es-Seb'i, Hamide CL~

21 Maksudoğlu, aynı maknle, s. 198-202.
22 M. Şeker, 1'unııs'ıa Bulunan Türkçe Kiıabeler, s. 183.

j
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Müfti, Muhammed b. Al-i, Ahmedb. İmran, Muhanimed b. el-Mağribi,
Muhammed et-Tuvati, Osman el-Avrasi vb. bu alimlerdendirler2J. Bu
şahıslar Bacee'nin en meşhur alimleriydiler. Aynı şekilde Hüseyin Bey,
devletinde şeri görevlere atadığı bazı fakihleri ve kildıları da ünlü kişi-
ler yaptı. Yargıtay Başkanlığına tayin ettiği eş-Şeyh Ali Şuayb, bölge
mahkemesi reisliğine getirdiği eş-Şeyh Ahmed b. Nureddin, eş-Şeyh
Y\lsuf el-Imam bunlara örnek teşkil ederler24•

Tunus Beylerinden Ahmed Bey ise, din öğretiminin merkezi duru-
munda olan Ulu Camii (veya Büyük Cami)'nin derslerini düzenledi. 27
Ramazan 1258 (1 Kasım 1842)'de ilan edilen 'bir "meIlSur" veya "mual-
laka" ile Ulu Cami'in plan ve programlarını yeniledi. 2000 öğrencinin
okuduğu bu camide 15 hanefi, 15'ide maliki olmak uzere 30 hoca (öğret~
me~) vardı. Her öğretmenhergün 2 saat ders verirdi; Perşembe ~e cu-
ma günleri ders yapılmazdı. Bu öğretmenlerin yevmiyeleri 2 piastr idi.
Biri maliki diğeri hanefi olan iki müfettişi'vardı ve bunlar 100'er piastr
aylık alırlardı; bunlara "şeyhu 'I-islam" veya "nazır" adı verilirdi25.

. Eğitim-öğretim kurumlarının başlıcaları mescidler, zaviyeler, kur'an
kursları ve medreselerdir. Medreselere kur'an kursundan mezun olanlar
gelirlerdi. Medreselerdeki öğrencileri, Tunus mu Camii'nden mezun olan
hocalar okuturlardı. Ulu Cami'inin yönetimi Halk Eğitimi Genel Mü.
dürlüğüne bağlı bir Cemiyet'in elindeydi. el-Asfiiriye medresesi ülkede
kur'ankursu öğreticisi yetiştiren yegane medrese idi26.

Osmanlı' devrinde Tunus'ta ilmi faaliyetin en hareketli, kültürel
çalışmaların en,yoğun olduğu yerler başkent Tunis, Bacce, Kayravan,
Siis, Sfaks ve Cerbe gibi şehirlerdi. Özellikle Kuzey Afrika'da en eski ve

23 M. Şeker, aym makale, 8. 185.
24 Sa'dullah, aym eser, Co 1, so 181.
25 Geniş bilgi için aynca bkz.: Muhammed el.1yadi el.Bacı, Mefı1tihu'n.Nasr fita'rif bi

ulemôı'I.Asr; RoH. Abdülvehhab, Hulıisatu Tarihi Tunis, Huseyn Hoca, "Zeylu Beşliiri Ehli'l-
lman ..."; Abdülazi" Devletli, "Tunis HafsUle", (doktora tezi); B. Bnınschving. "Quelq.ues Re.
marques historiques sur l.s Medreesas de Tunisi., Revue Tunisienne, 1931, pp.'271-285; Muham.
med el-Habib b. el-Hoca, "el-Hayatu'saM.fiyye bi lfrikiyye Sadra'd-Dovleti'l-I{afsiyye", en-Neş-
retu'I-i1miyyc li'l-Külliyeti'z-Zeytuniyye Ii'ş-Şeriati ve Usiili'd.Din, sayı 4, sene 76-77, ss. 29-770

26 Tunus'ta bulunan vesikalar ve bazı dini eserler için bkz.: Mehmet Şeker "Tunus'la
Bulunan Türkçe K'tabeler", Dokuz Eylül Ün. İlôhiyat Fak. Der. sayı IV, İzmir 1987, 8S. 183-225;
"Tunus Milli K'ııüphanesindeki'Türkçe El Yazmaları, aym dergi, sayı II, İzmir 1985, 8S. 105-122;
Cezôyir'le alakah eserler için .le, Abdurrahman el-Ciylali, Tarihu'I-Cezairi'I.Amm;Sa'dullah,
Tarihu'l-Cezliiri's-Stilraj.; el-Ayyôşi. "Rıhle; er-Hilşidi, "es.Sağrıı'I-CemaTl' fi tbtisami's-Sağri'l.
Vahra'n., talıkik el-Mehdi el-Bu'abedli, Konstantin 19743; Mcvlayi Belhnmisi, "el.Cezair min
hillıl .Rehelati'l-Mağaribe fi'I.Ahdi'I-Osman,", Cezilir 1981.
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geleneksel üniver~itelerden biri olan "Zeyturıiye Camii (iiniversitesi) ve
Ulu Camii (Üniversitesi) kanalıyla ülkede ilın:ı ve kiiltür gelişmiş ve
"zeytilniyciiler" geleneği devam ettirilm.iştir. Ayrıea sözkonusu yerleşim
merkezlerindeki knr'an kursları, medreseler eğitim ve öğretirnin Tunus'un
heı köşesine kadar ulaşmasına ,okur-yazar olmayanların parmakla gös-
terilecek kadar azalmasına yol açmıştır. .

Öte, yandan ülkede çok sayıda matbu ve gayri matbu eser vardı.
Özel ve genel kütüphaneler ülkenin dört bir yanını süslüyordu ve çok
kıymetli kitaplarla doluyılu. Doğulu \"c Endülüslü müsliiman alimlerin
.ilmi mahsullerini ihtiva eden çok sayıdaki kitaplarill yanısıra Tunuslu'
müsliimanlar tarafından yazılmış çok sayıda kit;p mevcuttu. Kütüp-
hanclerdeki kitapların önemli bir bölümü, İslam tarihinin en.eski dönem-
lerinden itibaren ilmi hayatın tessüs ettirdiği gelene~e bağlı olarak İslfmı
dünyasının birçok ilim merkezine-Hicaz, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul-
seyahat eden veya bu yollardan haeea gid~n müslümanlar dönüşlerinde
çok s.ayıda kitap getiriyorlar, Doğunun kültür mirasıııı Kuzey Afrika
ülkelerinden ve en eski uygarlık merkezlerinden biri olan Tunus'a nak-
lediyorlardı27• Kittiiniye medresesi kütüphanesi ve Zeytilniye kütüp-
hanesi bu tür kitapların çoğunlukta olduğu kütüphanelerdendir.

Böyle-bir ilim ve kültür çevresinde çok sayıda seçkin ilim adamı, fa-
kih, şair, edip ve şeyh yetişmiştir. Öyleki, Zeytuniye ve Ulu Camii med-
reselerinin (veya üniversitelerinin) bulunduğu Tunis şehri Cezayirli ve
Faslı seyyahların ve ilim aşıklarının toplandıkları yer olmuştiır. "Me-
fc'ıtınu'n-Nasr n't-Ta'ra bi :U1eınai'I-Asr" ın yazarı Muhammed b. Ebi
Abdillah Muhammed el-tyiid el-Bacı (doğ. 1123/1710)28, "Kitabu'l.
Haber fi Ma'rifeti Acaibi'l-Beşeı "in müellifi Muhammed et-Tuvati ile
ıbrahim el-f;aryani, Ahmed Barnaz, Muhammed eş-Şafii, Mes'ud el.
Bacı, Ehu Abdullah Muhammed el-Hadravi (108i-1l44/1676-1732),

27 Tunuslu tarihçi Ahdülcelil Temiml, Osmanlı devri Tunus tarihini çeşitli yönle-
riyle ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu ga)e ile yaptığı inedeme ve araştırmalanın "Re,:ııe
Historique Magribenne" de yayınlanmaktadır. Mcsela, bkz . .Abdul.Celil Temimi, el.]\1ceellplü't
Tarihiyycti'I-l\1aiiribiyye" sayı 6, scne 1976 Tuııis; sayı 3, sene'1977; 7-8, sene 1977; say' , lO-ll,
sene 1978.

28 "F;kretu'n-Anıme ani'n,Neşati's.Sa""fi el-Cc;;air, f, ahdi'I.Oslııan," başhklı Arapça
makalemizde bu konuda başvurulacak kaynakları vc etüd metodunu ortaya koymaya çalıştık
(bkz. Sabri Hizmetli, Fikrelu'n-Ammc ... , A.Ü. ıliıhiyat Fak. Dcr. C. XXX, s. 213 vd.). Aynea,
ct-Teınegruti'nin "erı.Ncfhaıu'l-l'vIis!civye fi's-Sefareti't-Turkiyyc" ('Ir. de Qua.tr t"rafından

. 1929'da Paris'te, Relhamisi tarafından da 1981'de Ceza)ir" de yay ımlandı), ez-Zeyyanı'nin,
"ct-Tercümanct,ı'l-Kübr',", (Konstautin 138711967 ve el-Vcrgebni'ııin "er-Rihlclu'l- Vergelaniye"
sine (Muhammed b. Şcrmcb neşri) bakılabilir.
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el-Müfti Ebfı Abdullah eş-Şeyh Muhammed Saade, el-Fakih EMi'l-
. Mchasin es-Şeyh Yusuf Turgut, Ebu'l-Hasan eş-Şeyh Ali Susi (öL.1732-
1734 ?), Ebu'l-Abbas Seyyidi Ahmed el-Makudl (öL. 1170 11757), Ebu
Muhammed eş-Şeyh Abdullah es-Sus], Ehu'l-Abbas Ahmed et-Tarudi,
Ebü Abdullah Muhamın('d Arnayut el-Haı:iefi, Hammude b. Abdülaziz,
İbrahim er-Riyahi, Hüseyin Hoca Ye benzeri ~llimler isimleri kaydedeğer
Tu IIuslu alim lerden bazılarıdır29•

Öte yandan Tunus'ta he~.en her cami ve medrese ile ilgili bir "vakıf"
vardı. Vakıflar, tıpkı Osmanlı devletinde olduğu gibi, ebTİtimve öğretimin
ülke sathında yayılmasında, ilim ve kültürün gelişm.csinde fevkalade
önemli rol oynadılar. Eğitim ve öğretimin herkes için ücretsiz olması,
özellikle kırsal kesimlerdf~n gelen talebelel'in tümünün burslu ve yatılı
öğrenim görmesi büyük ölçüde vakıfların ve zayiyelerin sağladığı im-
kanlar sayesinde gerçekleşmekteydi. Tunus'taki vakıflar ve onlarla

/

ilgili gelirler (h'ublis) Bey veya Dayı tarafından tayin edilen bir vekilin
başkanlığındaki bir "Cemiyet"ec yönetiliyordu. Hayreddin Paşa tarn-
fından 1875'de kurulan bir Genel Kurul (Cemiyet) ile seçilen mütevelli
heyetce yönetilen vakıfların çeşitli büroları vardı ve naiL tarafından
temsil edilirdi; naiLlerin de vakıfların şubelerinde vekilleri vardı30•

Cezayir'e gelince; Cezayir'İn eğitim ve kültür yapısı da, Osmanlı
Imparatorluğuna bağlı öteki ülkelerde olduğu gibi, İstanbul'daki ~ğitim
modelinin ve kültür hareketinin bir uzantısı durumundaydı. Başkent
Cezayit, Buna, Ziğriye, Milyane, Geil, Vahran ve TIemsen gibi şehirler
eğitim-öğretim ve kültür faaliyetlerinin merkezi durumundaydJ. Bilgin-
ler;n evleri, özel kütüphaneler, bazı dükkanıar, meseidler, zaviyeler ve
medreseler başlıca ı~ğitim ve kültür kı:ırumlarıydı. İlkokul (ibtidai),
ortaokul-lise (sanevi) ve yüksek okul (ali) bölümlerine ayıl'ılan med-
reseler ilc "Ulu Cami"ler büyük şehirler başta olmak üzere ülkenin dört
köşesine yayılmıştı. Yalnızea kız öğrencilerin öğrenim gördükleri "Dam'I-
Muallime" (Kız Öğretmen Okulu) adı verilen medrescIcr de vardı; bu
okullarda bugün "Kız Sanat Okulları" adı altında eğitim-öğretim yapıl.
maya devam edilmekte olup, sosyal ilimIerin yanısıra, biçki, dikiş-nakış,
güzel sanatlar, ev idaresi ve aile bilgisi dersleri okutulmaktadır. Ancak
bu program bütünüyle Osmanlı devri.nde Kız Öğretmen okullarında uy-
gulanan programın tekl'an durumundadır.

29 Encyclopedie d. L'Islum, urt. Tunisie, ss. 907-909.
30 Söz konusu medreseler ,:e vakıfiur Biieec şehrindeydi; Türk devrinde ünemli bir kültür

merkezi olan Biieee'de başka medresier, vakıflar, meseidler ve zaviyeler de vurdı. Geniş bilgi için
bkz. Hu,eyin Hoca, Z").lu Beşliiri ... , s. 90 vd.; Hasan Hüsni AbdulveW,ah, Varakatu Ani'l-H,,-
darati'I-.4rabıyyeıi bi tfri~.iyyeti't-TunisiyyP.", Tunis 1972; İbn Ebi Dinar, el-zı.lunis vb. eserler.
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Batılı yazarların yaptıkları birtakım istatistikler Cezayir'deki egı-
tim-öğretim ve kültür düzeyinin çok yüksek olduğunu; göstermektedir.
Mesela, XVIII. yüzyılda yalnızca Konstantin kentinde 90 dolayında
ilkokul (medrese-i ibtidaiyye), 60 dolayında orta okul ve lise (-ki bun-
ların 35'i mescid, 16'81 da zaviyedir) ve 7 tane yüksek okul (medrese.i
ulya) mevcuttu. İbtidai kısmındaki öğrencilerin sayısı 2000, yüksek okul-
dakilerin sayısı ise 600-700 civarındaydı. Cczayu- şehrinde ise, aynı dö-
nemd~, 80 tane ibtidaiye, 12 adet medrese-i ulya, çok sayıda mescid ve
zaviye vardı; yüksek tahsil öğrencilerinin sayısı 1000'in üzerindeydi.

Medreselerde okuyan talebelerin tamamına yakını burslu idi ve burs
miktarı yüksekti. Her öğrenci 36 fransız frangı ka~Şllığı burs alıyordu.
Burslu talebelerin lj3'i kırsal kesimlerdendi; vakıfların himayesindeki
zaviyelerde yatıp kalkıyorlar, yeyip-içiyorlardı. İlkokullar vakıflar ta-
rafından açılıp yönetildiğinden programını ve amacını da vakıflar tayin
ederdi.

İlk öğrenimin metodu, ezberciliğe dayanan "zihin eğitim metodu"
idi. Kur'an ve Arapça öğrenimi ile birtakım dinı bilgilerin verilmesi
programın genel amacını oluşturuyordu. '

Orta okul ve lise öğrenimi, mescidler ve medreselerde yapılırdı. Her
ilim ,dalı, o dalda yetişmiş bir müderris tarafından öğretilirdi. Uzaktan
gelen öğrencilerle fakir öğrencilere zaviyede veya mescid yanında kalacak
bir yer temin edi~r, yatılı olarak okuması sağlanırdı. Orta öğretim ta-
lebeleri genellikle kendi şehirleri dışındaki eğitim-öğrHim merkezlerinde
tahsil yaparlardı, başka yerlerdeki eğitim merkezlerine, meseidlere ve
medreselere gönderilirlerdi. Tunis Şehrindeki Zeytuniye camii ve med-
resesi, Kayravan'daki Mcscidu Abadile,' Ukbe b. NiiH camii, Mazune
medresesi, İbn Ali eş-Şerif zaviyesi yabancı öğrencilerin toplandıkları
başlıca eğitim ve kültür merkezleriydi.

, .
Belirtmek isteriz ki, Cezayir'in eğitim-öğretim ve kültür tarihinde,

Türk eğitim-öğretim modelinin ve kültür anlayışının yanısıra, Endülüs
kültürünün ve murab,t ailesinin de belirgin bir yeri vardır. Hicrt iX. yüz-
yılda başlayan ve X. yüzyılda (Miladi XV. yüzyıl) bütün hızıyla artan
Endülüslü Müslümanlar göçü, Cezayirin 'ilim ve kültür, idari ve siyasi,
ticarı ve iktisadi tarihinde etkili oldu. Günümüzde b~le,'Endülüs şiir ve
edebiyatı, musikisive kültürü ülkenin kültür hayatının önemli unsurların-
dan birini oluşturmaktadır. Endülüslülerin "nakilcilik" ve rivayetcilik"
anlayışına-zihinsel eğitim metodu - dayalı bir eğitim-öğretim proğram-
ları vardı ki, Osmanlı devri boyunca da devam etti. Endülüslüler de akla
ve ak1i ilimlere gereken önemi vermediler.
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Murabıt Ailesinin zunuru da, Cezayir'in eğitim ve kültür tarihinde
tesirini gösterdi. Onlarla birlikte, zaviyeler çoğaldı ve tasavvuf ilminin
önemi arttı. Osmanlılardan birtakım imtiyaz elde eden bu kabile önemli
gelişme kaydetti. Osmanlılar tasavvufu, tarikatları ve şeyhleri himaye
ettiler; zaviyeleri ve tekkeleri ülkenin her tarafına yaydılar, kütüphane-
leri tasavvuf ve tarikat kitaplarıyla doldurdular. Ancak, bu durum bilgi
seviyesinin dü~mesine, ilim ve kültür fa~liyetinin duraklamasına, fikir
ve ietihad kapısının kapanmasına yol açtı. Şeyhlerin, mutasavv'J.fların,
ziihidleriİı halk üzerindeki sultası arttı, tekkeler ve zaviyeler, İncseidler
ve m.edreselerin önüne geçer 01du31• Neticede, eğitim ve öğretim düzeyi
basitleşti, alimlerin dini !titabet seviyesi düştü ve eğitim-öğretimde-muh-
teva ve metod itibariyle sıradan bir seviye takib edildi. Alim ile "mura-
bıt" veya Şeyh, cami ile zaviye arasındaki bu yarışma, sonunda talebenin
ve halkın murabıt ve ;r.aviyeyi alim ve camiye tercih etmesine yol açtı.
İnceleme ve araştırma yapmaya gerek duyulmaı:\ığından, fikir hayatı
dondu; Muhammed b. Yusııf es-Senfısi ve Abduralıman es-Saalebi gibi
tarikat şeyhleri ve sMiler Hieri IX. yiizyılın en büyük alim ve zahidlerin-
den sayıldılar.

Osmanlı ,devri Cezayir kültür tarihiyle ilgiH çalışmalarıyla tanınan
ve "Tarihu'I.Cezayiri's Sakafi" (iki cilt) adlı eserin yazarı olan Ebu'l-
Kasım Sa'dullah, karşıt tutum aldığı Osmanlıları, idari, siyasi, iktisadi,
dini ve ilmi alanlardaki ieraatları bakımından, sert bir dille eleştirir, bir
takım sübjektif değerlendirmelerle onları suçlar. "Cezayir tOJ?lumu, Os-.
manlı di.i,nemiboyunca uygar bir toplum olarak yaşadı, şehirler halkın
yaşantısında önemli roloynadı" diyen Sadtillah daha sonra şu iddiada
bulunur: "Osmanlılar, gerek İstanbul'da gerekse Cezayir'de, ilim ve kül-
türü, fikri gelişmeyi ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etmediler; çünkü bu
tür faaliyetler-onlara göre-çağın ihtiyaçları çerçevesi dışindaydı. Zaten
Osm~nlılar gerek dini gerekse ilmi yönden çok kötü durumdaydılar. On-
lar zamanında ilmi ve kültürel faaliyet devletin sorumluluğuna girmiyor-
du, Müslüman Toplum'un görevlerindendi. Ne İstanbul'da ne de Ceza-
yir'de Talim ve Terbiye Bakanlığı vardı .. İlim tahsüi serbestti: Ümmet
çocukları'nın eğitim ve öğretiminden doğrudan sorumluydu. Aynı şekil-
de din işlerinden sorumlu olan da Ümmet'ti. Bununla birlikte Osman1ılar,
imkanları ölçüsünde, ülkede eğitim ve öğretimin gelişmesi için çalıştı-
lar. Önce camiler bina ettile~, sonrada yaıılarmda kur'an kursları yap-
tılar. Bu eğitim-öğretim ve ibadet merkezlerinin gerektiği şekilde göre-

31 eı.tyadi, "Mefcitihu'n-Nasr ...", tah. Muhammed el-Hnbib, en-Neşretu'l-ilmiyyetu
li'l-kulliycti'.z-zeytlıniyyeti li'ş-Şeriati ve Usul u'd-Din, sayı 4, sene 1976-1977, s. 103-104.
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vini yapabilmesi için. de "Vakıf"lar kurdular. Yledreseler yaptılar ve
buralara m.aaşlı müderrisler tayin ettiler"32.

Şehirlerin tüm semtleri, köyler hatta .dağlık yerler vı~ Sahra' nın en
ucra köşelerine varıncaya kadar heryerde medrese, cami n~zaviye vardı.
Ülke medrescIerlc doluydu ve okur-yazar olmayan nadir bulunurdu;
Cezayir ve Tunus'u ziyaret edenleriİı dikkatini çeken hususlardan birisi
bu idi33• .

Köy ve şehir' müderrisleri diye gcndde ikiyı~ayrılan ınüderri"ler ve
ya eğitimciler, eğitim-ö~rretimin temel direği durumundaydılar ve öğren-
cilere her konuda örııektiler. Ayrıca ilk okul öğretmenleri (müderrisleri
-muallimleri), orta ve lise müderrisleri diye de iki kısma ayrılan öğreti-
ciler bulundukları yerleşim merkezi ve eğitim kurumuna göre maaş alır-
laıdı34• Ülkede ilim ve aWakl ile tanınmış pekçok müderris veya nmallim
vardı; İbn Meryem'in "el-Bustan ... ", el-Batyevi'nin "Matlabu'l-Fevz
ve'I-FcIah~', el-Fı1kiin'un "Mensiiru'l-Hidaye ... ", cl-İyadi'nin "Mefii-
tihu'n.Nasr ... ", Fantourde Bordier"nin "el-Cezair fi'l-Karni's-Sfmi-i
Aşar", Hüseyin Hoca'mn "Zeylu Beşairi Ehli'l-İman ... " ad~ı eserleri yk
İbnu'I-Müftl ve benzerlerinin tarihi eserleri ve Seyahatnameler, Siyer
ve teracim kitapları bu bilginlerden sözeder; Osmanlı devri' Cezayirli
ve Tunuslu bilbıinleri, idari yapıya parelel olarak, üç veya beş kısma ayı-
rarak (beylerheyIiği, Paşalar, Ağalar, Dayılaf dönemi şeklinde) takdim
ederler35. Eb(ı'l-Abbas Ahmed h. Muhammed' el-Ylakarri el-Kureşi
(öL. 986/1575), Abdurrahman b. Muhammed el-Ahdari (918-98:3/1512-
1575), Ömer b. el-Kanunad (öL. 960/1553), Muhammed Cı-Harrubi (öL.
963/1556), Mustafa Başterzi (öL. 980/1572), Ebii Mehdi İsa es-Sa'alebi
(1081/1669), Yahya eş-Şiivi (öl. 1096/1685), Ebu Hafs Ömer h. Muham-
med el-Manealati (öl.. 1104/1693), AbdUl-rezzak h. Ahmeduş (1107!
1696), Hac) Ahmed el-Papuei, Muhammed b. el-Annabl, Abdülaziz
es-Seminı (öl. 1223/1808), İbn Yusuf ve benzerleri Osmanlı devrinde
Cezayir'de yetişen seçkin ilim adamlarından bazllandır36•

32 llüseyn Hoca "Zcylu Beşairi Ehli ...", s. 144-150'de, 11 seçkin bilginin hal tercümesini
verir. eI-tyadi'nin "Mefiitihu'n-:'Jasr" adlı eôeri de 2:~seçkin bilginin biyograIisiui ihtiva eder.

33 Maksudoğlu, adı geçen makale, s. i89; Et, art. Tunisie, 1'. 908
31 Et, p. 909
35 M. Şeker, Tunus Milli Kütüphane,indeki Türkçe el' Yazmalan, s. 10H

. 36 Asıı ,ıdı '\iuhammed h. Ebi Abdiilah ,'fuhanımed eı.tyadi cl-Bacı'dır; ancak bazı yazar.
lar onun adının Muhammed b. eş-Şeyh Muhammed h. Muhammcd eş.Şerif olduğunu ôöylel'ler.
Devrinin seçkin filimlerindendi. Mçraıihrı'n.Nasrfi'ı-Tarifhi memili'l.Asr" adlı biyografik escr;,
Muhammed el-Hahib tarafından tahkikli olarak Zeytuniye Üniversitesi Dergisinde (en-Neşre
tu'l-ilmiyyetu' ..., sayı 4, sene 76-77, ss. 98-206 arası, neşrediIdi. eı.iyadi miiliki mezhebine men-
suptu ve Ali Paşa'ya çok yakındı. 23 filimin biyografisinin yer aldığı e.eri "M'faıilıu'n-Nasr, uyııı
zamanda Paşalar devri alimlerinin listesi durumundadır.
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i)gili kaynaklardaki genel bilgilerden öğrendiğimize göre, ilk-
okulInr (medaris-i ibtidfıiyye), yakıf sahiplerinin isteği doğrultusunda
eğitim-öğretim yapardı; bazan yalnızca Kur'an öğretmek ve temel dini
bilgiler veı:mek ,am.acını taşırken, bazan da belli bir mezhebe göre eği-
tilll-0ğf(~tiın verirdi. Ancak asıl amaç, müslüman çocuklarını İslam'ın
genel ilkeleri yünündc yetiştirm.ckti. Kur'an'ın öğretilm.esi ve ezberletil.
mcsi ha!şta gdinli.

Orta ve yüksek okullarda (saneviyyc ve ulyu), genellikle Kur'an
ilimieri ve öteki nakli ilimler öğretilirdi. Öğretirnin temeli imla ve şerh-
ıi; hcl' müderrisin bir okuyuc'u öğrencisi vardı; 0-, kitaptan bir yeri okur,
müderris de açıklardı, akli ve nakli delillerle izah edeıdi. Dersin sonunda
konuyu iizet olarak yazdırırdı. Üstelik, öğrenciler de verilen dersle ilgili
not tutarlardı. Öğrenciler aktif olarak derse katıhrlardı; ezher ve rivayet
ınüderrisintedris metodunun temelini oluştururdu. Öğrenci ilinileri senet-
I~riylı~ezberler vı; rivayet ederdi. Zihni geliştirme metodunun uygulan-
dığı orta okul-lis(~ve yüksek okullarda ezheıcilik çok gelişmişti; öğrenci-
ıcı' "Şerh-i Halil" gibi kitapları tamamiyle ezberlerdi.

Eğitim-öğretim. programı geneııikle klasik medrese programı olup,
dini-nakıl ilimlerin-tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ilm-i tevhid- ve tarih,
coğrafya gibi beşer' ilimıcrin, sarf-nahiv, beyan ve belagat gibi dil ilim-
lerinin iiğn:timiyle sınırlı idi, Kur'ap. ayetlerinin ezberlenip bilinm.esi,
hazı hadisIcI'in ezberlenınesi ,İslam inanç ve ibadet esaslarının öğrenil-
mesi bu okullardaki ehritim-öğretim temel amacını oluşturuyordu. Zaten
Osmanlı devletinin merkezinde ve öteki eyaletlerinde de uygulanan eği-
, tim.-öğrdim metodu hu idi. Aklı ilimIere, mantık ve felsefe verilerine
fazla itibar edilmiyordu.

Ne var ki, Osmanlılar tarafından tesis edilen bu klasik egıtım-og-
retim modeli, kurulan vakıflar, inşa edilen camiier, z:ı-viyeler ve medre-
scler ı:;üınürgeci fransızlar tarafından amacından uzaklaştırılmış, kapa-
tılmış ve bazıları da kil;seye çevrilm.iştir. Bu "milli eğitim modeli" yerine,
fransız sömürgeciliğinin çıkarları doğrultusunda kültür veren bir "gayri
milli" eğitim metodu yerleştirdiler. Ayrıca: Tunus ve Cezayir'i işgal eden
Fransızlar, çoklu'ğu ile kendilerini dehşete düşüren kütüphaneleri tahrip
etmişler, kitaplarının ,ineIllli bir bölümüilü de Fransa'ya taşımışlardır.

Tarihçesini, Osmanlı yönetimine geçiş safhasını, eğitim ve kültür
yapısını genel çerçevede ele aldığımız Tunus ve Cezayir ilim ve' kültür
tarihinin sözkonusu dünemdeki mayası İslamiyet oldu. İnançlı, bilgili ve
'biljn\~Jiinsanlar yetiştirmek kültür politikasının temelini oluşturdu. 0-

31(

l
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nun için de, İnsan inanç ve fikir yapısını ~atıl akidelere karşı koru-
.mayı hedef alan "zihni terbiye usulü" uygulandı. Ülke insanının yetiş-
tirilmesi, ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılması demek olan eğitim
. ve öğretim, "örgün eğitim kurumları" (medreseler) ya da "örgün olma-
yan kurumlar", yaygın eğitim. kurumları yoluyla, "koruyuculuk, yenilik-
cilik ve dürüst kişilik" ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Araplar, Berberler, Endülüslü göçmenler, ve Türkler'den oluşan halk "-
Tunus v:e Cezayir'de zengin bir kültür meydana getirdiler. Yönetimin
Türkler'de olması, Hanefi mezh~bine mensup ilim adamlarının ve göç-
menlerin İstaiıbul'dan gelip bu: ülkelere yerleşmesi Osmanlı geleneksel
kültürünün bu ülkelerde yayılmasını sağladı. Özellikle Dayılar döne-
minde bu ülkelerde "hanefilik-miiIikiIik mezhepleri anlayışı" çerçevesin-
de bir eğitim-öğretim yapıldı. Bu gaye ile, yapılan her camün yanına bir
de medrese inşaa edildi37•

Tunus ve Cezayir'in kültür yapısı, eğitim' ve öğretim sistemi, kla-
sik İsI.am kültürünün ve eğitiminin gencl özelliklerini taşımaktadır.
Düşüncenin sınırları uygulanan eğitim-öğretim metoduyla sınırlı kal-
mıştır. CamiIer, medreseler, zaviyeler, kütüphaneler, saraylar ve dükkan-
lar başlıca eğitim-öğre'tim kurumlarını ve kültür merkezlerini oluştur-
muştur.

Yöneticilerin çeşitli tarikatların Tunus ve Cezayir'de yayııip güç-
lenmesini teşvik etmeleri, eğitim-öğretimin daha çok tasavvuf ve tarikat
erbabının yönetiminde yapılması, felsefe, kelam ve inantık gibi akH
ilimlerden çok fıkıh, tasavvuf, hadis ve benzeri nakli ilimIere ve ezber-
ciliğe yer verilmesi ilmin gelişmesini, kültür seviyesinin yüıtselmesini
engelleyici bir faktör oldu. Düşünce dondu, fikir kısırlığı meydana geldi.
Üretken ilim adamları yeti~emedi, yeni problemler yeni çözümler geti-
rilemedi. Böylece, ilim ve kültür hayatı duraklama devrine girdi. Aynı
'dönemde Osmanlı Devlet merkezinde de durum aynıydı. Taklitçilik,
nakil~ilik ve ezbereilik ilim .erbabının önde gelen özellikleri oldu.

Sonuç olarak şunu söylemek isteriz; Tunus ve Cezayir'in eğitim-öğ-
retim ve kültür düzeyi, Osmanlılar devrinde, o zamana göre makul
seviyedeydi. Eğitim ve öğretim modeli, İstanbul'daki talim ve terbiye
nizamının uzantısı durumundaydı. Camiier, zaviyeler, medreseler baş-
lıca eğitim-öğretim ve kült~ kurumlarıydı. Medreselerin' inşaasından
sonra da mescidlerde eğitim-öğretim ve kültür faaliyetlerine devam edil-

37 eı.tyiidi, Mefôtihu.n.NG8T..... 8: los'
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di. Camilerdeki öğretim hem ilkokul hem de orta okul ve yüksek okul
seviyelerinde yapılmaktaydı. Nitekim buralarda halk eğitimi düzeyinde
eğitim-öğretim de yaptırilıyordu. Tunus ve Cezayir ülkeleri, idarı, as-
keri ve siyasi bakımıardan olduğu kad~r, eğitim ve öğretim, ilim ve kül-
tür yönelerinden de küçük İstanbul durumundaydılar. İstanbul'daki
ulemanın savaşta ve barışta, ilim ve irfanlanyla oynadıkla~ı rolü, Tunus
ve Cezayir'deki ulema bu ülkelerde oynadılar. Cezayir ve Tunus'a yer-
leşen yöneticiler, kadılar, müftile; ~'e hanefi bilginler Osmanl: eğitim ve
kültür modelinin bu ülkelerde yerleşmes:ni ve ilim,ve kültür hayat. nı
yönlendirmesini sağladılar. Mevlevilik, Nakşibendilik, Kadinlik, Bekta-
şilik ve benzeri Anadolu tarikatlarına mensup şeyhler ve sufüer de Ana-
dolu tekke-tarikat kültürünü, tasavvuf m;rasıhı beraberlerinde getirdik-
leri kitaplar ve eğitim-öğretimde kullandıkları fikirleriyle Cezayir ve '
Tunus'ta yaydılar. Ülkede canlı bir ilim ve kültür hareketinin, yaygın
bir eğitim-öğretim faaliyetinin ve zengin bir dini küIliyatının meydana
gelmesini sağladılar. Yetiştirdikleri çok şayıdaki ilim adamı ve telif et-
tikleri kıymetli eserleriyle Cezayir ve Tunus'ta eğitim ve öğretim, ilim
ve kültür düzeyinin yükselmesine hizınet ettikleri gibi, İslam'ın Kuzey
Mrika'da asli hüviyetiyle yüzyıllar boyunca yaşamasını sağlayaeak,
bölge halkının milli ve manevi değerlerini yaşatmalarına imkan verecek
bir kültür mirası bıraktılar. Cezayir Cumhurbaşkanı Şadli b. Cedid'in
Ulusal Knrtuluş Partisi'nin 5. genel kurulundayaptığı konuşmada
(1983'de), Milli Eğitim ve Öğretimden sorumlu kişilere, Osmanlı dö-
neıııi eğitim-öğretim modeline dönmeyi salık vermesi, hem Türk Eğitim-
öğretim modelinin bu ülkedeki yerine hem de Cezayir halkının kadir-
şinaslığına ve vefasına del~ teşkil etmektedir.
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