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Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi* 

SatıBey·· 

Sadeleştiren: Recai Doğan* 

Meşrutiyetten beri geçen zaman on seneye yaklaşıyor. Fi'l-vaki bu za

man daha tamamıyla tarihe karışmamıştır. Bu devredeki tahavvuHitın/deği

şiklikler şahitleri yalnız ihtiyarlar ve orta yaşlılar değil, gençler arasında da 
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bile pek çoktur. Bu tahavvulatın failleri bile büyük bir ekseriyetle ber-ha

yattır/sağdır. Onun için bu devre ait bir tarİhçe yapmak lüzumsuz görünebi

lir. Fakat maarifımizin bu devir zarfındaki tahavvulatı o kadar karışık ve 

i'vidiclı/eğri büğrü olmuştur ki şahitlerin pek azı bunların hepsini takip 

edebiimiştir zannederim. Onun için böyle bir tarİhçe yapmayı faydasız bul

muyorum. 

Yalnız bu tarihçeyi bugüne kadar devam ettirmek istemiyor, seferberlik

le kcsmeyi tercih ediyorum. Çünkü o zamandan beri olan tahavvüller/de

ğişmeler bizim için büsbütün "hal"dir. Bunlar hakkında "tarihi tedkik" ya

pılamaz. Sadece "tenkid" yapılabilir. Bense bugün sadece mazi olmuş şey

lerden bahsetmek istiyorum. 

1324'den 1330'a kadar maarif hayatımız hakkında malumat almak için 

maarifımizin bütçesini gözden geçirmek muvafık olur. Malumdur ki, Meşru

tiyetten evvel muntazam bütçe yapılmazdı. Her nezaret lüzum gördüğü yere, 

lüzum gördüğü masrafı yapabilirdi. J?unun için bir irade/emir, ferman al

maktan başka bir şeye hacet yoktu. Ma'-ma-fih divan-ı muhasebattan/Sayış

tay aldığım kayıtlara göre (1)320'den (1)324'e kadar olan senelerio bütçeleri 

170.000-180.000 lira kadardı. Bu bütçe içinde Mekteb-i Mülkiye, Aşiret 

. Mektebi gibi bazı mekteplerin mesanfi dahil değildi. Bunları da idhal eder

sek devr-i istibdadın maarifbütçesini 200.000 lira olarak kabul edebiliriz. 

· İ'lan-ı Hürriyeti müteakip 1325 senesinde bu bütçe 660.000, (1)326'da 

940.000 liraya çıkar. (1)330'da ise 550.000 liraya iniyor. Bu tenezzül/inme 

nazar-ı dikkati calibdir. Fakat bu, hakiki bir tenezzül değildir. Çünkü bu 

sene zarfında İdare-i Hususiye-i Vilayat Kanunu tatbik edildiğinden İdadi

ler, Q,ıırulmualliminler, Darulmuallimatlar, İbtidaiyyeler vilayet-i hususi 
'C 

bütçelerine terkedilmiş!erdir. Taşra hususi bütçelerinin bu sene zarfındaki 

ma,s~~f1arı 680.000 liradır ki buna 550.000 lirayı da ilave edince 1330 ma

arif'bütçesinin yekünunun 1.230.000 liraya baliğ olduğu tezahür eder. De

mek oluyor ki maarif bütçesi i'lan-ı hürriyeti müteakip altı sene zarfında 

altı misline baliğ oldu. 

Nfa'-ma-fih bütçelerdeki bu farkların manasını daha iyi anlamak için şu 

cihe~i denazar-ı ehemmiyete almak lazımdır: Meşrutiyetten evvel nezaret 

merk~z-i devairi m es arif ve maaşatı senevi kırk sekiz, elli bin lira tutuyordu 

ki urr,ıum maarifbütçesinin yüzde yirmi beşi demektir. (1 )325'de nezaretin 

devair-i merkeziye masrafı umum bütçenin %9'ına nihayet 1330'da %2,57ine 

kadar iniyor. Nezaret devairine ait olan muhassasattan/ödenekten sarf-ı na-
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zar edilerek mütebaki/geri kalan kısımlar arasında mukayese yapılırsa gö

rülür ki maarif sarfiyatı altı sene içinde sekiz misline çıkmıştır. 

Diğer bir cihet daha var: (1)324'de Memalik-i Osmaniye vesi'di/genişti. 

(1)330'da birçok büyük kalabalık vilayetlerimiz elimizden gitmiş bulunu

')'Ordu. (I )324 bütçesinin muhassasatı şimdiki vilayetlerirnizden başka Rum 

ili vilayetlerimize de inkısam/taksim ediyorlar. O vilayetlerin de hissesi 

nazar-ı dikkate alınırsa denilebilir ki şimdikiMemalik-i Osmaniye dahilin

de maarif için yapılan sarfiyat (1 )330'da (1 )324'dekinin on, on iki misline 

baliğ olmuştu. 

Mekteplerin miktanna gelince: Fi'l-vaki' bu babda pek de muntazam is-

. tatistiklerimizyoktuc Ma'-ma-fıh MaarifNezareti (1)327'de (1)323-(1)324 

senelerine ait ihsaiyyatı/istatistik neşretti. (1 )328, (1 )329 ve (1 )330 senele

rinin istatistikleri de çıktı. Bu istatistiklerde birçok nevilkıs/eksiklikler ve 

hatiyyat/hatalar olmakla beraber yine mukayeseye medar olabilecek bazı 

malumat da vardır: 

Mekatib-i Aliyenin miktan pek değişmemiştir. Beyrut ve Bağdat Hukuk 

mekteplerinden başka ali mektep açılmamıştır. Yalnız muallimlerin adedi 

220'den 446'ya çıkmıştır. Talebenin miktan da çok tezayüd/artma etrniştir.

Mekatib-i tilliye ise (1)324'de 79 iken 1330'da 95 olmuştur. Ma'mafıh 

(1 )324'ün rnekatih-i taliyesi ile (1 )330'un rnekatih-i taliyesi arasında çok 

fark vardır. (1)324'de 5 yahut 7 senelik İdadiler vardı. Bunlaryalnız rüşdi 

sınıflarını muhtevi idi, ibtidai sınıfları yoktu. (1 )330'da ise beş senelik İda

diler ile on iki senelik Sultaniler vardı. Fakat bunlar, bütün tahsil-i ibtid

aiyeyi muhtevi idi. (1)324'ün İdadilerinden kaçının beş ve kaçının yedi sene

lik olduğuna dair bir kayıt bulamadım. Fakat (1 )330'daki rnekatih-i tilliyenin 

36'sı Sultan159'ı İdadi idi. Darulmualliminler (1 )324'de 23, (1 )330'da ise I 6dır. 

Fakat (I )324'deki Darulmuallirninlerin talebesi 54 I iken (1 )330'dai talebenin 

adedi 1550dir. Biihusus Darulmuallimlerin muallimleri (1)324'de 60 iken 

(1)330'da 220 olmuştur. (1)324'de her Darulmuallirnine iki buçuk muallim 

düşerken (1)330'da her Darulmuallirnine on dört muallim düşüyordu . 

.İbtidai mekteplerini bu mukayeseye idhal etmiyorum. Çünkü istatistik

lerde sıbyan, mahalle, köy mektepleri ile resmi mekatip birbirine karışmış 

olduğu için mukayeseye imkan göremiyorum. 

Zaten asıl ehemmiyetli nokta kemiyette değil, keyfıyette, teşkilat ve ha

yatta vukua gelen tahavvüllerdir. Biz asıl bu tahavvülleri nazar-ı mütalaaya 

alalım: 
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Meşrutiyetten sonraki maarifin asıl hayat ve ruhunda vukua gelen ta-
havvulil.tı üç devreye ayırıyorum: 

1. (1)324 İnkılabından 31 Mart İrticaına kadar. 
2. 31 Mart irticaından Balkan Harbine kadar. 

3. Balkan Harbinden Harb-i Umuminin i'h'inına kadar. 
Hatb-i Umuminin ilanından sonra başlayan son iki devri bahisten hariç 

bırakıyorum. 

Birinci Devir: Bu· devirde ehemmiyetli teşkilat yoktur. Bu dağdağalı/ 

gürültülü, patırtılı zamanda nezaret ancak devair teşkilatı ile meşgul oldu. 

Evvela nezarette idad1, rüşd1, ibtida1 mekteplerine bakınaküzere birer daire 

ile teftiş ve muayene, Meclis-iKebir-i Maarif namlarıyla iki meclis vardı. 

Teftiş ve Muayene Encümeni tab' olunacak/basılacak asarı/eserleri tedkik 

ederdi. Meclis-ikebir-i Maarif de programlara, tedrisata bakar, muallimle
rin azil ve nasbına karar verirdi. Azanın miktarı gayr,.i mahdüdtu/sınırsızdı. 

Hatta azanın hepsi gelse meclislerde oturacak yer bulmak mümkün olma
yacaktı. İ'lan-ı Meşrutiyetten sonra evvela bunlar lağvedildi ve eski maarif 

kanununa tevfikan bir meclis-i maarif teşkil edilerek "Daire-i İlmiye" ve 

"Daire-i İdare" namlarıyla iki heyete ayrıldı. 

~onra mekatib-i aliye ile uğraşıldı. Bu mekteplere devam eden gençler 

kendi mekteplerinin an'anat ve hayat-ı sabıkasını/geçmiş hayatını biliyor

lardı. Birçok ali mektepler evvelce serbest bir hayat geçirmişlerdi. Mukte

dir ve hürriyetperver muallimlerin menakıbi hala ağızlarda dolaşıyordu. 

Talebe, hürriyeti anlıyor, nezarete müracaat ederek mutalebiitta/isteklerde 

bulunuyordu. Bunun için nezaret bu mekt~plerle meşgul olarak bazen ta

dilat yapmaya mecbur oldu. Tarih, hukuk ve siyasiyata müteallik bazı ders

leri programiarına koydu. Müsabaka imtilıanlarını kaldırdı. Onun için bu 

mekteplerde talebe miktarı· az çok arttı. Mülkiyeye her sene müsabaka ile 

kırk kişi girebilirken meşrutiyeti müteakip birdenbire 300 kişi girdi. Hukuk 

talebesi 260'dan ibaret iken birden iki bini geçti. 

Talebe miktarı artmış olmak, programlara bazı dersler ilave edilmiş bu

lunınakla beraber bütün bu tahavvüller tahsil ve tedrisin pek de lehine ol

madı. Talebe grevler yapıyor, siyasiyata karışıyor, kulüplere giriyordu, vak

tini beyhüde nümayişlerle/gösterilerle geçiriyordu. 

İdadilere Tarih-i Umumi, Malumat-ı Medeniye, ibtidallere ise yalnız 

Malilinat-ı Medeniye dersleri konınakla ikti:fa edildi. Programlarda başka 
ehemmiyetli tadilat yapılmadı. Bu müddet zarfında Darulmualliminde de 
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bazı teşkiHit yapıldı. Darulmuallimin-i İbtidaiyye ayrılarak müstakil bir 

müessese haline getirildi. Darulmuallimin-i Aliye için de yeni bir program 

yapıldı. Bu programa göre Darulmuallimin-i Aliye talebesi derslerinin ba

zısını yalnız, bazısını ise Darul:fünun müdavimleriyle müştereken alacaktı. 

~ 
Darulmualliınin-i İbtidaiyyeye 900 kadar talebe alındı. Fakat bu mües-

sesenin ehemmiyeti takdir edilmeyerek başına rüşdiye muallim-i evvelle-

rinden biri geçirildi. O zaman mektep binası Fatih'te Çarşamba'da idi. Tale

benin yüzde doksan dokuzu hiçbir imtihana tabi tutulmadan medreselerden 

gelmiş talebe-i ulümdan ibaretti. Bunlara ralıle/sıra yapmaya ,bile lüzum 

göriilmemişti. Talebe, yerde hasır üstünde oturur, muallirnler ayaklarında 

terlikler derse girerdi. Bu devrin ilk terbiyevi endişesinin Mekteb-i Sultani

de uyandığını zannediyorum. 

Bu devirde iki hususi teşebbüs daha vaki' oldu ki onları da zikretmek de 

muvafık olur. Bir kız sultanisinin küşadı düşünüldü. Paşalardan, nazırlar

dan, damatlardan mürekkep bir komisyon toplandı. Kandilli Sarayı alındı. 

5, 6 bin lira para da toplandı. Hatta sarayda bazı tadiliit da yapıldı. Fakat bu 

teşebbüs o zaman mevki'-i fı'le çıkamadı/gerçekleşmedi. İkinci teşebbüs de 

bir "Yeni Mektep" küşadı teşebbüsüdür. Bu yeni mektebin bugünkü "Yeni 

Mektep" ile isminden başka bir münasebeti yoktur. Bunda çok iyi bir mak

sat vardı. 30-40 bin liralık bir şirket yapılacaktı. Boğaz İçi'nin yamaçların

da büyük bir arazi alınacak, üstünde de "Yeni Mektep" tesis olunacaktı. Bu 

teşebbüs de fıle inkılab edemedi/gerçekleşmedi. 

Görülüyor ki bu devirde MaarifNezareti hakiki ve ciddi bir mevcudiyet 

gösterememiş, mekteplerin hayatında bir tahavvül ve inkılab vücuda geti

rememiştir. Bütün tahavvüller, inkılablar, tabii ve fevri neticelerine münha

sır kalınıştır. Bu devirde inkılab hazırlığı bile yapılmamıştır. 

İkinci Devir: İrticaı bastırdıktan sonra hükümet mekteplerdeki anarşi

ye nihayet verdi. Maarifın ve mekteplerin memur ve muallimlerinde büyük 

mikyasta tensİkat/düzenleme yaptı ve artık fa'aliyetle/gayretle iş görmeye 

başladı. 

Darulınualliıninler, Sultaniler, Numune Mektepleri açıldı. Programlar, . 

talimatlar, nizaınnameler yapıldı. Fakat maa-t-teessüfbütün teşkilat ve ic

raatta evvelden hazırlanınış bir programla hareket edilmediği gibi fikr-i ta

kip de gösterilmedi: Darulmuallimin-i Allye (1)324'deki teşkilattan sonra 

(1 )325'de büsbütün lağvedildi. Talebesi Darulfiinun'a gönderildi. Fakat er

tesi sene (1 )326'da yeniden açıldı. İbtida dersleri kısmen ayrı, kısmen Da-
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rulfünun'da idi. (1)327'de büsbütün ayrıldı. Ma'-ma-fih iki sene geçmeden 

tekrarlağvedildi. Talebesi yine Darulfünun'a gönderilmeye başlandı. Yal

nız Darulmuallimin-i İbtidaiyye'deki tahavvül ve inkılab pek radikal ve de
vamlı oldu. 

Darulmuallimin-i Aliye ayrılmış olduğu için ondan bahsetmiyorum. İşe 
talebeden, talebenin tasfiyesinden başlandı. Mevcut talebe bir kabul imti

hanına tabi tutuldu. O zaman mevcut 750'den ancak 150'si mektebe alına

bildi. Üst tarafı imtihanda muvaffak olamadığı için çıkarıldı. Heyet-i tali

ıniye de hemen tamamıyla değiştirildi. Muallimlerin ekseriyeti ötede beri

de memur idiler. Mektepteki derslerini verip memuriyetleri başına gidiyor

lardı. Mektebe hasr-ı mesai ve vakit edecek muallimler bulunarak bunların 

yerine konuldu. Şöhret kazanmış birçok muallimleri vardı. Şöhrete ebern

ıniyet verilmeyerek mesleğinde yeni yetişecek gençler tercih edildi. Şekil

lerini almış muallimlerle meşgul olmaktan ve onların itiyatlarını değiştir

meye çalışmaktan ise şekillerini yeni mektebin yeni hayatıyla kazanacak 
genç ve yeni muallimlerin alınması daha muvaffak görüldü. Numune ve 

tatbikat mektebi açıldı.· 

Darulmuallimin kendi hayatında bu derin iiıkılabı yapmakla beraber 

mesaisini etrafına da teşmil etti. Konferanslar verdi. Taşradan, vilayetler

den ikişer muallim getirtilerek onlara usul-i tedris gösterildi. Tedrisat-ı İb

tidaiye Mecmuası neşrolundu. Kongre yapıldı. Bütün bu mesai Darulmual

liminin tesiratını iyice takviye ve tevsi' ediyordu. İstanbul Darulmuallirnin

de bir tensikat ve teşkilat yapılırken vilayetlerde de otuz Darulmuallimin 
birden açıldı. Ondan evvelki eski Darulmualliminlerin ekseriyetle birer 

mualliıni vardı. Bazı dersleri de hariçten seyyar muallimler gösteriyordu. 

Talebesi talebe-i ulfıındu. Bunların yerlerine açılan Darulınuallimlerde de 

evvelden düşünülmüş ve hazırlanmış bir programla hareket olunmadı. 30 

Darulmuallimine birden muallim bulunamadığı için ibtidaiye ve rüşdiye 
muallim-i evvel ve sanileri getirtildi. Mektep ve terbiye işleri ile alakaları 

pek az müdürler de tayin olundu. 

İyi bir talimatname yapılsaydı belki bu zararların kısmen telafisi müm
kün olacaktı. Fakat ne sarih/açık, geniş bir talimatname vardı, ne de prog

ram! Sadece muallimler ve müdürler tayin edilmiş, ellerine yalnız okuna

cak derslerin isimleri ile saatlerini havi bir cetvel verilmişti. Ben o zaman 

bir vilayetin Darulmuallirninini ziyaret etmiştim ve görmüştüm ki orada 

fenn-i terbiye diye bir Malumat-ı Medeniye kitabı okunuluyordu. Müdür-
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muallim bilmem nerenin karantina memurluğundan gelmişti. Cetvelde ya

zılı olan fenn-i terbiyenin ne olduğunu bilmiyormuş, kitapçıları dolaşmış, 

bir Malumat-ı Medeniye kitabının kabında unvanının altında "Terbiye-i 

Şahsiye, İçtimaiye ve Medeniye" cümlelerini görür görmez "terbiye" bu 

.olacak demiş ve o kitabı alarak okutınaya başlamıştı. 

Yine bir Darulmuallimin müdürü idadi mekteplerinde mutad olan zihni

yetle mektebi idareye kalkmış. Birçok yaşlı, sakallı hatta müteehhil/evli 

talebe olduğu halde izinsiz ve tevkifle inzibatı temine çalışır. Bizar kalan 

talebe ittifak eder ve ittifaklarını zevcelerinin nikahları üzerine yeminlerle 

hatta "küllema" yeminleriyle teyit ederler. Bundan tevellüd eden hem mud

lıik/güldürücü hem feci neticeleri tasavvur ediniz! 

Darulmualliıninlerin bu here ü merci/karınaşıklığı uzun zaman sürmedi. 

Ertesi sene dört yerde Darulmuallirnn-i Rüşdiyeler açılarak onlara rnekatih-i 

aliyeden mezun zeki gençler gönderildi. Bunların himmetleriyle taşrada Da

rulmualliminlerin hayatında bir değişiklik oldu. Aynı zamanda İstanbul Da

nılmualliınininden çıkanlar da taşra Danılmualliminlerine müdür, muallim 

yapıldı. Bütün bunlar Danılmuallimin hayatında tedrici bir tahavvül yaptı. 

Fakat vahdet/birlik ternin edemedi. Şüphe yok ki bu teşkilat, baştan böyle 

plansız ve hazırlıksız yapılmamış, işe ihatalı bir program ile girişiimiş olsay

dı maarifııniz çok daha az bir zaman zarfında çok daha ziyade terakki ederdi. 

Sultani teşkilatında da aynı hazırlıksızlığı göreceğiz: (1)325'de idadi 

programlarının tadili düşünüldü. Bir komisyon teşkil olundu. Bu komisyon 

la-ale-t -ta'yin tertip olunmuş bir tevzi-i durı1s cetveline göre bir müfredat prog

raını hazırlamakla iktifa etti. Hiçbir terbiyevi endişe ile hareket olunınuyor

du. Ben o zaman meclise giderek bazı itirazlarda bulundum, o zaman gördüm 

ki ders saatleri gelişi güzel değiştiriliyor, yalnız haftanın yekı1n ders saatlerini 

tecavüz etmemesini teminden başka bir şey düşünülmüyordu. 

(I )326 Sultani teşkilatında bir maksad-ı mahsus vardı. Çocuklarırnız 

ecuebi mekteplerine müracaat mecburiyetinde kalmasın, hatta öyle munta

zam sultaniler açalım ki gayr-i Müslim ve ecuebi çocuklar da bu sultanile

rimize girsinler diye düşünüldü. Her yerde idadi olacağına bunlardan bir

kaçı birleştirilerek büyük vilayet merkezlerinde Avnıpa'dan muktedir ders 

nazıriarı getirtilerek mükemmel sultaniler açılacaktı. Fakat fı'liyata girişil

meden maksat da tebeddül etti/değişti. Fi'liyata girişilince iş büsbütün de

ğişti. Daha sultani teşkilatı hakkında taşraya emir verilmesini müteakip 

mütenakız/zıt emirler tevaliye/devam etme başladı. 
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Numune teşkili de öyle oldu. (l )325'de birden bire vilayetlerde 28 numu

ne ınektebi açıldı. Bunlara diğer ınekteplerdekilerden fazla ınaaşlı, fazla mik

tarda ınualliın tayin olundu ve numune demek böyle fazla ınaaşlı çok ınualli

ıne malik ınektepler demek oldu. İstanbul'da hiç olmazsa yüksekçe tahsil gör

müş ınualliınler bulunduğu halde taşrada bunlar da bulunınuyordu. Eski ınu

alliınler, yalnız fazla maaş alınakla ınektep "numune" oluveriyordu. 

"Numune" kelimesi cidden gülünç oldu. Bir zaman numune olacak ka

dar ınükeımnel ınektepler yapalım, sonra öbür ınektepleri tedricen onlara 

bakarak ıslah edelim dendi; bir zaman bunlara gayr-i Müsliın etfaVçocuk

ları cezbe/çekıneye çalışahın dendi. Bir zaman çocuklarırnızı ecnebi ınek

teplerine gitmek ihtiyacından kurtaralıın, onlara ecnebi lisan öğretebilecek 

ınektepler yapalım diye düşünüldü. Bir zaman bu ınekteplere mesleki bir 

gaye verınek istenildi. Onun için numuneler karıştıkça karıştı. Aynı isim 

altında muhtelif ınaksatlarla, muhtelif şekillerde ınektepler açıldı ve bu 

ınekteplerin maksatları da, şekilleri de sık sık değişti. 

N ezaret ibtidaileri çok ihmal ediyordu. (l )325'de bir ibtidai programı 

yapılmıştı. Ma'-ına-fih ınualliınlerin gayretleri ile ibtidailer terakki ediyor

du. Buna mukabil idadller tedrisatça tedenni ediyordu/geriliyordu. İdadi 

ınualliınleri içinde tahsil-i ali/yüksek öğretim görmüş olanlar başka yerde 

daha iyi bir iş, daha dolgun bir maaş bulmak dolayısıyla ayrıldılar. Diğer 

taraftan idadilerin miktarı çoğaldığı için hep birden ınualliın bulmak müm

kün değildir. Ekser idadi ınualliınleri ancak kendileri bir idadi tahsili göre

bilınişlerdi. Bu sebeple idadi tahsili çok düştü. Fakat sultani tahsili yüksel

di, çok maaş verildiği için birçok ınekatib-i aliye mezunları sultani ınual

liınliklerini kabul ettiler. 
Kız ınektepleri için nezaret az çalışabiliyordu. Taassuptan korkuyordu. 

Bunun için kız ınekteplerine-ınualliın girecek olan erkeklerin mutlaka fazla 

yaşlı, çirkin olması yolundaki anane-i idariyeyi muhafaza ediyordu. Biraz 

. genç, ınuktedir ınuallirnlere kız ınekteplerinde iş verilmiyordu. Fi'l-vaki Da

rulınualliınat prograımnda da bazııslahat yapıldı. Bii-husus 1327'de vesait-i 

tedrisiyyesi çoğaltılınak, programiarında daha esaslı tadilat yapabilmek sure

tiyle Darulınualliınat hayatında bir tahavvül oldu. Fakat nezaret yine korka

rak hareket ediyordu. Hatta o kadar ki bu defa bir eınirle müdürlin dahi Da

ruhnualliınatın içerisine girmesi birdenbire men olunınuştu. Müdür asıl ınek

tep binasından dairede yalnız ınektebirı ınübayeatı/satın alınalan ve harici 

işleriyle meşgul olacaktı. Muallirnler de o dairede bulunacaklar ve biriaya 
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yalnız ders için gireceklerdi. Mualliın binanın kapısından girince kendisine 

bir ınubassıra/gözetici refakat ediyordu. Mualliın dersten çıkar çıkmaz yine 

bu mu bassıranın kapıya kadar refakatiyle binayı terk ediyordu. 

Birkaç viHiyette kız rüşdiyelerine birkaç sınıf ilave olunmak suretiyle 

ınualliıne yetiştİnneye "Darulınualliınat"lara temel atınaya çalışıldı. 

Mekatib-i İbtidaiye ınaaşat ve ınesarifi nezaret bütçesinden verildiği için 

taşrada vali! er, maarif müdürleri birçok ınektepler açmış olmak eıneliyle 

bazı ınekteplerin ınualliınlerini alıp bazı ınektepleri kapayıp yenilerini açı

yorlardı. Bunun içindir ki ben maarif istatistikinin ınekatib-i ibtidaiye kıs

mına itiınat edemiyorum. Fi'l-vaki orada açılan ınektepler var; kapatılan 

ınektepler gösterilmemiştir. 

Avrupa'ya talebe gönderilmesi de bu devirde başlamış; fakat ınuayyen 

bir programla yapılaınaınış icraattandır. 

Görüyoruz ki bu devirde de nezaret atıl durmuyor, çalışıyor. Fakat bu 

niesaisinde bir intizaın ve bir fikr-i takip yoktur: (1 )325'de bir Maarif-i 

Uınuıniye Kanun-i Layihası hazırlanmıştı. ( 1 )326'da "bunda çok tadilat 

yapmak lazım, bu çok dikkat ister. Daha evvel sadece bir Tedrisat-ı İbtid

aiye Kanunu yapalım" dendi ve öyle bir kanun layihası hazırlanınakla 

iktifa edildi. Ertesi sene ilk fikre dönüldü. "Daha evvel Maarif-i Umumi

ye Kammu yapılmalı" dendi. Yeni bir kanun layihası daha hazırlandı ve 

bunların hepsi "layiha" halinde kaldı. Nihayet Balkan Muharebesinden 

sonra tedrisat-ı ibtidaiye için bir layiha daha hazırlanarak "kanun-ı ınu

vakkat" şeklinde mevki-i tatbike kondu. Maarif-i .Uınuıniye Kanunu ise 

hala kararlaştırılaınadı. Bu devirde halk ve ınatbuat da henüz maarif işle

riyle uğraşaınıyordu. 

Üçüncü Devir: Balkan felaketleri herkesin gözünü açtı; yalnız ordunun 

kuvvetli bulunınasının kafi olmayıp ıneınlekette ınaarifin ınünteşir/yayıl

ınış buluıunasının da lazım oldu~ kanaatİ herkeste hasıl oldu. Binaena

leyh bu devirdeki maariffaaliyeti yalnız nezarete ınünhasır kalmadı. Halka 

da matbuata da sirayet etti. Vilayat Kanunu bu derin tahavvülde çok ınües

sir oldu. Eskiden ibtedailere varıncaya kadar bütün ınektepler merkezden 

idare olunuyordu. Şimdi her vilayet kendi ihtiyacına göre ınektep açabile

cek, ımıalliınlerini tayin edebilecekti. Rüsuın-ı ınundaınıne/ek vergiler de 

tarh/koına ve tahsil edebilecekti. Bu kanun da etraflı düşünülerek yapılmış 

olmadığı için ilk tatbikatında birçok yanlışlıklara meydan verdi: Mesela 

bazı yerlerde meclis-i umumiler Darulınualliınin programiarına karışmak, 
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onları değiştirmek istediler. Fakat bu yanlış hareketler merkezce tashih edil

diği cihetle bir müddet sonra işler yoluna girebildi. 

Mekatib-i İbtidaiye için müfredat programlan ve talimatlar yapıldı. Bun

lar Danılmualliınin muallimleri tarafından neşredilmeye çalışılan fikirlerin 

resmi bir şekil almasına sebep oldu. Sultanller için de programlar yapıldı. 
Liva/sancak idadileri ticaret, ziraat, sanayi gayelerine göre tensik edilmek 

istenildi. Fakat bu gayeler hemen hemen kağıt üzerinde kaldı. 

Bu devrin en mühim maarif tahavvulatı kız mekteplerinde görülür. Ta

assup azaldı. Hükümet daha cesurane hareket ediyordu. N ezaret bu cesare
tini iyi tanzim ederek idareye muvaffak olamadı. Ana Mektepleri buna en 

iyi bir şahittir. İlan-ı hürriyetten evvel bazı vilayetlerimizde hususi Ana 

Mektepleri açılmıştı. İlan-ı Meşrutiyeti müteakip İstanbul'da da bazı hususi 

Ana Mektepleri açıldı. Fakat resmi Ana Mektepleri ancak Balkan Harbin

den sonra açıldı ve taammüm/umumileşme etti. Bunda da biz aynı hazırlık

sızlığı görüyoruz: Ana Mekteplerine muallime hazırlanmamiş olduğu için 
Ermeni, Yahudi muallimler konuldu. Fazla olarak her şey onlara bırakıldı. 

Şarkılarını ve manzı1meleri bile onlar yapıyordu. Sonra muallimler yetişti
rilmeye başlandı. Bu muallimlerin iki menşei vardır: Evvela Alyans İsraile

tin Ana Mektebi sonra da Darulmuallimattaki Ana Muallime Sınıfı. Birin

ciler Musevl ikinciler ise bir Erıneni muallimeden örnek alıyorlardı. Her 

iki kısım da Avrupa'da çoktan beri terkedilmiş, faydasızlığı ve hatta zararı 

tahakkuk etmiş köhne bir usule tevarüs ediyor ve bu usulü neşrediyorlar. 

Bu devirde kemiyete çok elleınıniyet verildi. Miktar itibariyle çok mek
teplerimiz oldu. Fakat bu bir terakki midir? Ben bunda tereddüt ediyorum. 

Birinci ve ikinci devirlerde nezaretin bir fikr-i takibi yoktu. Üçüncü de
virde hiç olmazsa bu fikr-i takip uyandı. Fakat hazırlıksızlık ve programsız

lık devam etti. Fazla olarak: bu devirde bence pek yanlış birkaç prensip de 

hüküm sürdü: 

Miktarda çokluğa cheınıniyet verilerek keyfiyet ihmal edildi. Fi'l-vaki 

evvelce de kemiyete elleınıniyet veriliyordu. Fakat hiç olmazsa bu kemiyet 

meselesi bir prensip şekline sokulmamıştı. Bu fena prensipten en ziyade 

Darulmuallimin mutazarrır/zarar gören oldu. Sultanilerio meccanllparasız 

talebesinden tembel ve açıkta kalanlar Darulmualliminlere zorla sokuldu. 

"Danılmualliminlere sevk edilmek" sultanilerio meccanl talebesi için "tem

belliğe ve muva:ffakıyetsizliğe/başansızlığa karşı bir ceza" şekline ifrağ 

edildi. Bu suretle muallimlerin kıymeti, ımıaHimlik ulviyeti azaldı. Bu hal 
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tabiatiyle bütün maarif-i ibtidaiyede fena tesirler bıraktı. Seyyiatınılfena:.. 

lıklar maarif epey zaman çekecektir. Bundan başka "asıl iş başlamakta, iyi 

kötü başlamalı, iş kendi kendine yolunu bulur, düzelir" denildi. Bu suretle 

ondan evvelki devirlerin hazırlıksızlığı ve plansızlığı da bir prensip haline 

getirildi . . 
En mühim maarif meselesi para meselesidir zannedildi. "Asıl iş parada, 

siz para bulunuz, ben muallimi Çin'den getirtirim" denildi. Bu prensipierin 
hakimiyeti maaritimize büyük zararlar verdi ve büyük fırsatlar kaçırdı. 

Maaritimizin bu altı sene zarfında geçirdiği tahavvuHlta umumi bir na

zar-I atf edersek görürüz ki maaritimiz çok inişli ve çok çıkışlı bir yol takip 

etmiş .. Fakat bütün bu iniş ve çıkışlara rağmen epeyce yükselmiştir. Şu ka

dar var ki bu terakki aradan geçen zaman ve sarfedilen para ile mütenasip 

oiı:ıamıştır ve bu zaman zarfında çok fırsatlar kaçınlmıştır. Benim kanaa

tim budur. Bütün kalbimle temenni ediyorum ki dört beş (sene) sonra bu 

tarİhçenin mabadine devam edersem aynı sözleri tekrar etmeye mecbur ol

mayayım. 


